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Darbu užsitarnavę pasitikėjimą
Vanda VASILIAUSKAITĖ
UAB „Kuršasta“ - viena didžiausių ir seniausių statybinė įmonė Skuodo rajone. Šis darbo kolektyvas turi ilgametę patirtį kuriant Skuodo rajono infrastruktūrą, melioruojant žemę, tvarkant aplinką, tiesiant naujus bei tvarkant senus
kelius, statant tiltus, rengiant inžinerinius tinklus...
Savo patirtimi, dėmesiu ir kokybišku požiūriu į atliekamą darbą ši bendrovė
užsitarnavo klientų ir visuomenės pasitikėjimą ne tik savame rajone. 2017 m.
UAB „Kuršasta“ nominuota sertifikatu „Stipriausi Lietuvoje“, turi lyderio statusą.

- Organizacijos įsteigimą laikome 1950 metus, kai buvo įkurta Skuodo MTS
(mašinų traktorių stotis). Organizacijoje buvo kaupiama, remontuojama technika,
kuri pavasarį išvažiuodavo į tuometinių kolūkių laukus, - pasakoja UAB „Kuršasta“ generalinis direktorius Stanislovas Martinkus.
Pasak įmonės
vadovo,
sutvirtėjus kolūkiams,
1957 m. MTS
buvo perorganizuota į RTS (remonto technikos
stotis). Technika
buvo
išdalinta
kolūkiams, o remonto technikos
stotyje atliekamas
tik jos remontas.
1959 m. ši orgaGamybiniame pastarime (bendrovės vadovas
nizacija buvo reStanislovas Martinkus trečias iš kairės)
organizuota į dvi
įmones: susivienijimą „Lietuvos žemės ūkio technika“ Skuodo padalinį, ir Skuodo MMS (melioracijos mašinų stotis), kuri pasiliko esamoje bazėje. Vėliau MMS
buvo pervardinta MSMV, dar vėliau - MSV.
1993 m. dalį įmonės privatizavus buvo įkurta AB „Skuodo melioracija“, visiškai privatizavus - 2002 m. įkurta UAB „Kuršasta“. Ji buvo ir yra stambiausia ir
vienintelė išlikusi statybinė įmonė rajone. Bendrovėje pastaraisiais metais dirba
apie 130 žmonių.
Yra šeimų, kurių antros ar trečios kartos atstovai dirba įmonėje. Pats bendrovės vadovas S. Martinkus po studijų LŽŪA baigimo čia dirba nuo 1961 m. Čia
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nuo 1951 m. dirbo jo tėvas Stasys
Martinkus. Šiandien „Kuršastoje“
šeimos tradicijas
tęsia S.Martikaus
žentas ir anūkas.
Patyręs įmonės vadovas šiandien džiaugiasi,
kad vykstant pertvarkoms kolektyvas išliko, neišsidraskė.
Mašinų traktorių stotis (MTS), 1952 m.
- Kai buvo sunku - dirbome Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, nors ten nieko gero neradome, tačiau
tai sutelkė, padėjo išlaikyti kolektyvą. Laikui bėgant visiškai pakeitėme darbų profilį, dabar melioracijos darbai bendroje apimtyje sudaro tik apie 3-5 proc., - sako
S.Martinkus.
Šiuo metu pagrindinės UAB „Kuršasta“ veiklos sritys yra: gyvenamųjų, negyvenamųjų pastatų susisiekimo komunikacijų, melioracijos sistemų, hidrotechninių
statinių ir kitos paskirties statinių statyba, rekonstravimas ir remontas; inžinerinių

Apžvalgos takas V.Intos akmenų muziejuje Mosėdyje, 2017 m.
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vandentiekio, nuotekų, elektros tinklų statyba, kultūros
paveldo tvarkomieji statybos
darbai...
- Pagal europinius standartus įmonėje integruota
kokybės, aplinkos apsaugos
ir darbuotojų saugos bei svei-

Renovuotas daugiabutis Skuode
(Taikos g. 9)

katos vadybos sistema. Ši
sistema sertifikuota 2002 m.
ir atitinka ISO 9001 : 2015,
ISO 14001:2015 bei BS
OHSAS 18001:2007 stan-

Skuodo vandenvalos įrenginiai

Skuodo inžinerinių tinklų statyba

dartų reikalavimus, todėl savo klientams bendrovė gali pasiūlyti jų
poreikius bei lūkesčius atitinkančias
paslaugas, - apie įmonę kalba bendrovės Gamybos paruošimo ir organizavimo tarnybos vadovas Antanas
Paulikas.
UAB „Kuršasta“ turi didelę gamybinę bazę su įvairios paskirties
gamybinėmis patalpomis, sandėliais. Bendrovė turi įvairios paskirties mašinų parką, kurį sudaro
įvairaus galingumo ekskavatoriai,
buldozeriai, autogreideriai, kranai,
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savivartės... Turimas statybinių mašinų parkas kasmet atnaujinamas, todėl darbus
pavyksta atlikti greitai ir kokybiškai.
2005 m. UAB „Kuršasta“ įgyvendino investicinį projektą „Investicijos į kelių
statybos technologijų modernizavimą“. Projektą rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai, skyrę pusę sumos (848 tūkst.Lt.) minėto projekto įgyvendinimui.
Įgyvendinant projektą įsigyta modernios technikos: įvairios paskirties „Case“ ekskavatorių, „Bomag“ vibrovolas, įvairių „Geo-Fennel“ ir „Topcon“ firmų lazerinių
ir optinių matavimo prietaisų, grunto sutankinimo matavimo prietaisų.
- Bendrovė plečia užimamas pozicijas, didina veiklos rezultatyvumą, gerina
atliekamų darbų kokybę, stengiasi išlaikyti patikimo rangovo įvaizdį. 2017 m.
užsitarnavome klientų ir visuomenės pasitikėjimą, buvome nominuoti sertifikatu
„Stipriausi Lietuvoje“, - sako UAB „Kuršasta“ vadovas S.Martinkus.
Darbo kolektyve suburta stipri inžinerinių techninių darbuotojų komanda, joje
16 inžinierių su aukštuoju išsilavinimu, 6 specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu, du iš jų siekia aukštojo išsilavinimo neakivaizdiniu būdu.
Bendrovės vadovas pastebi, kad nors kolektyvas sensta, tačiau pastaraisiais metais į jį įsiliejo šeši jauni specialistai, trys jų baigė Aleksandro Stulginskio universitetą su daliniu bendrovės finansavimu.. Gaila, pasak S.Martinkaus, kad toks mokymosi būdas panaikintas, ateityje tai gali sukelti problemų įmonei. Daug dėmesio
skiriama darbininkų mokymuisi ir švietimui.
- Kadangi beveik visi inžineriniai techniniai ir didžiausia visų senesnių darbuotojų
dalis
savo
darbinę
veiklą pradeda
ir baigia mūsų
įmonėje, jie be
mūsų rūpesčio
nepaliekami ir
išėję į užtarnautą
poilsį, Daugiau
kaip prieš dešimt metų mūsų
įmonėje įkurtas
Darbo veteranų
klubas, į jį gali
patekti vyrai išdirbę 25 metus,
Kalėdinė veteranų sueiga
o moterys - 20
metų. Klubo narių skaičius svyruoja nuo 45 iki 50. Jie turi savo veiklos planą, kasmet važiuoja į 2-3 ekskursijas. Darbo veteranai per metus po kelis kartus susirenka
švenčių proga, aptaria savo veiklą, ateities planus, sveikina vieni kitus jubiliejų
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UAB „Kuršastos“ veteranai ekskursijoje Panemunėje

proga. Renginiuose dalyvauja ir senjorai išvykę gyventi į kitas respublikos vietas.
Nuo pat įkūrimo šio klubo veiklai vadovauja buvęs gamybos direktorius Pranas
Šopaga. Klubo veikloje aktyviai dalyvauja ir daugiau kaip prieš 25 m. į užtarnautą
poilsį išėjęs senjoras Jonas Jautakis,- pasakoja S.Martinkus.
Finansiškai Darbo veteranų klubas išsilaiko iš UAB „Kuršasta“ dirbančiųjų
suaukotų 2 proc. pajamų mokesčio. Nuošalyje nelieka ir bendrovė, nemokamai
suteikia transporto priemones ekskursijoms, laidotuvėms, padeda iškilus kitoms
bėdoms.
Paklaustas, ką labiausiai vertina savo vadovaujamame kolektyve, S.Martinkus
atsakė, kad visų svarbiausia yra žmonės, nes techniką ar įrenginį bet kada galima
nusipirkti, jeigu neturi savų - už skolintus pinigus, bet jeigu nebūtų kas su ja dirba,
kas darbuotojams vadovauja, nieko nebūtų.
Toks patyrusio UAB „Kuršasta“ vadovo S.Martinkaus požiūris į bendrovės veiklą ir joje dirbančius žmones sutelkia kolektyvą, ragina siekti naujovių ir pelno
gerą vardą.
UAB „Kuršasta“
archyvo nuotraukos
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Studentų priėmimas į ASU VŪŽF
Doc. dr. Algis KVARACIEJUS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas

Šį rudenį pirmosios pakopos studijas fakulteto pirmame
kurse pradėjo tik 19 (12 – hidrotechninės statybos inžinerijos, 7 – žemėtvarkos) studentų, arba 1 studentu daugiau
nei 2017 m. Tai išties nepakankamas stojančiųjų skaičius,
norint tenkinti darbdavių poreikius. Šiais metais numatytas
minimalus stojančiųjų į aukštąsias universitetines studijas
konkursinis balas (3,6) bei minimalus matematikos valstybinio egzamino rezultatas nulėmė mažesnį galinčių studijuoti inžinerijos mokslų studijų krypties programose skaičių.
Šioje studijų kryptyje net nesusidarė konkursas į valstybės
finansuojamas vietas.
Deja, jau antrus metus iš eilės į unikalią savo turiniu šalyje akvakultūros technologijų studijų programą nesusidarė minimalus (10) pakviestųjų studijuoti skaičius.
Todėl jau po pirmojo bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapo, buvo sustabdytas priėmimas į šios programos studijas.
Fakultetas taip pat priiminėjo studentus ir į aukštesnius kursus. Tai anksčiau
fakultete ar kituose universitetuose studijavę ir nutraukę studijas ar pabaigę dalines
studijas asmenys, kuriems sudaroma galimybė tęsti studijas nuo aukštesnių kursų.
9 studentai buvo priimti į aukštesnius pirmosios pakopos kursus: 3 į hidrotechninės
statybos inžinerijos, 6 – į žemėtvarkos studijų programos studijas.
Džiugu, kad bent magistrantūros studijos fakultete išlieka gana populiarios.
Rugsėjį studijas pradėjo 70 hidrotechninės statybos inžinerijos (13 nuolatinių, 22
ištęstinių) ir žemėtvarkos (12 nuolatinių ir 23 ištęstinių) studijų programų magistrantų, o tai 10 magistrantų daugiau negu 2017 m. Tai nemažai lėmė, kad „kopiant
karjeros laiptais“ dažnai tiek hidrotechnikams, tiek žemėtvarkininkams būtinas magistro laipsnis.
Į fakultete vykdomas hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos studijų
programų dalines studijas priimta po 4 klausytojus. Baigę šias studijas, jie įgis teisę
studijuoti aukštesniuose bakalauro studijų kursuose. 2 klausytojai, norintys įgyti
žinių ir pasitobulinti akvakultūros srityje, studijuos akvakultūros technologijų programos dalinėse studijose.
Kolegijų absolventams, norintiems tęsti studijas magistrantūroje, organizuojamos papildomosios studijos. Į hidrotechninės statybos inžinerijos programos papildomąsias studijas priimti 7, o į žemėtvarkos studijų programą – 12 klausytojų.
Sėkmingai pabaigę vienerius metus trunkančias studijas, šie asmenys galės stoti į
magistrantūros studijas.
Reziumuojant: 2018 m. į įvairias fakulteto studijų pakopas ir formas priimti 127
studentai ir klausytojai, t.y. 14 daugiau negu 2017 m.
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ASU VŪŽF absolventai
Doc. dr. Rytis SKOMINAS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanas

2018 m. ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido gana gausų absolventų būrį – 107 specialistus, iš jų 45 bakalaurus ir 62 magistrus. Šiais metais
fakultetas išleido 22-ąją hidrotechninės statybos inžinerijos ir 24-ąją žemėtvarkos
nuolatinių studijų bei 9-ąsias hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių studijų bakalaurų laidas.
I pakopos studijas baigė 25 hidrotechninės statybos inžinerijos bei 20 žemėtvarkos studijų programų bakalaurų (1 lentelė).
1 lentelė
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Bakalaurai
Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa
1

Boškevičius Edgaras

10

Kurtinaitis Justas

19

Rakauskas Tomas

2

Budrys Modestas

11

Kuzminskytė Dovilė

20

Savickas Narimantas

3

Gadeckytė Kornelija

12

Macnorienė Viktorija

21

Serkevičius Ernestas

4

Gedgaudas Jokūbas

13

Macnorius Lukas

5

Guobys Rokas

14

Meslinas Vygantas

22

Staškauskaitė
Monika

6

Jankus Povilas

15

Narkus Vygantas

23

Šilas Deividas

7

Jurkus Laimonas

16

Neimavičius Tomas

24

Vainoras Paulius

8

Kmitas Arūnas

17

Paulauskis Andrius

25

Vansytė Monika

9

Kukis Robertas

18

Punys Vincentas
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Žemėtvarkos studijų programa
1
2
3

Ačas Paulius
Baltakis Martynas
Gružinskas Giedrius

4

Jackevičius Laurynas

5

8

Kulikauskas
Žygimantas

14

Suroviatkinaitė
Monika

9

Milišauskaitė Dovilė

15

Šarauskienė Sandra

10

Nakaitė Asta

16

Tranauskaitė Dovilė

Kanapeckaitė Greta

11

Orechovaitė Diana

17

Ušinskienė Dijana

6

Kapočius Gintaras

12

Plavinskas Eimantas

18

Užkurytė Olivija

7

Kučauskas Rokas

13

Stumbrytė Inga

19

Vitkauskas Dainius

20

Žutautas Saulius

2018 m. studijas taip pat baigė 24-oji hidrotechninės statybos inžinerijos ir 22oji žemėtvarkos nuolatinių bei 18-osios hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių studijų programų magistrų laidos. II pakopos hidrotechninės
statybos inžinerijos programos studijas baigė 16, žemėtvarkos programos – 46 magistrai (2 lentelė). Šiais metais hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos studijas baigė ir vienas studentas iš Italijos.
2 lentelė
Eil.
Nr.

Vardas,
pavardė

Baigiamojo darbo pavadinimas

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa
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1

Baronaitis
Artūras

Lietuvos tiltų defektų ir pažaidų analizė pagal
rekonstravimo projektus

2

Baškys
Vytautas

Nuotekų valyklų su aeraciniais kanalais
rekonstravimo galimybės

3

Danielkienė
Martina

Vakuuminių nuotakynų plėtros Lietuvoje analizė

4

Dūda Egidijus

Kauno miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų
tinklų avaringumo analizė

5

Dūda Ernestas

Polinių pamatų įrengimo technologijos

6

Jačiunskytė
Vytautė

Azoto ir fosforo srautų pokyčiai Šušvės upėje
pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus

7

Kalonas
Gediminas

Vilniaus miesto aikštės grindinio defektų analizė

8

Kazlauskas
Mindaugas

Šlaitų nuošliaužų sutvarkymo priemonių
geležinkelio ruože Jiesia – Rokai analizė
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9

Kranauskas
Paulius

Elektrėnų savivaldybės Ilgio polderio
rekonstravimo variantai

10

Miklušis Tomas

„Žaliųjų“ viadukų projektinių sprendinių analizė

11

Mockus
Liutauras

Kretingos rajono Baublių ir Raguviškių kadastrinių
vietovių melioracijos sistemų pagrindinių pažaidų tyrimas

12

Narkus Marius

Klaipėdos uosto dokuose iškasto grunto nusausinimo
ir tolimesnio panaudojimo analizė

13

Ramaniukas
Karolis

Vandens pralaidos konstrukcinių sprendinių analizė
kelio atkarpoje Kaunas–Turžėnai

14

Rubiu Federico

Flood Risk Assessment in the Vicinity of Kartena Town
using HEC-RAS 1D-2D Models

15

Smagorius
Eimantas

Melioracijos griovių deformacijų vertinimas
nuotoliniais metodais

16

Varkalys
Edgaras

Reguliuojamo drenažo Rietavo sav. Šiuraičių km.
poveikis nuotėkiui, vandens kokybei ir aplinkai

Žemėtvarkos studijų programa
1

Adamonytė
Ingrida

Viešųjų erdvių tvarkymo miestelių ir kaimų
teritorijose vertinimas

2

Antanaitienė
Jolanta

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo efektyvumas
Lietuvos didžiųjų miestų stebėsenos pavyzdžiu

3

Bagdonas
Andrius

Žemės ūkio paskirties žemės rinkos tyrimai
Vilkaviškio rajone

4

Beniušis Benas

Kadastriniams žemės matavimams Kauno rajone
taikomų technologijų analizė

5

Budginaitė
Lauryna

Žemės naudojimo įtaka ekologiniam vietovės stabilumui
Klaipėdos miesto priemiestinėse teritorijose

6

Dambrauskienė
Asta

Žemės sklypų kadastrinių matavimų tyrimai Biržų
rajono savivaldybėje

7

Dikavičienė
Gabija

Šakių rajono savivaldybės urbanizacijos ypatumai

8

Golcova Rita
Valentina

Kaimo turizmo plėtros perspektyvos Vidurio Lietuvoje

9

Grigaitytė Lina

Kaimo gyvenamųjų vietovių analizė Kauno rajone

10

Gudaitytė Vilma

Žemės konsolidacijos procesų Lietuvoje ir užsienio
šalyse apžvalga ir palyginimas

11

Gutaravičiūtė
Alina

Miško žemės naudmenų kaita bei urbanizacijos dinamika
Lietuvos didmiesčiuose 1950-2011 m. laikotarpiu
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10

12

Ignatavičiūtė
Dovilė

Apleistos žemės plotų pasiskirstymas Elektrėnų
savivaldybėje ir jų susidarymo priežastys

13

Jakubauskaitė
Vaida

Racionalaus žemės naudojimo vertinimas
Elektrėnų savivaldybėje

14

Jankūnaitė
Monika

Miškingo kraštovaizdžio kaita miškingiausiose (Alytaus
ir Vilniaus) bei mažiausiai miškingose (Marijampolės ir
Klaipėdos) Lietuvos apskrityse 1950–2015 m. laikotarpiu

15

Juozapavičius
Gytis

3 D modelio tikslumo įvertinimas panaudojant
įvairius jutiklius

16

Jurčiukonytė
Gintarė

Varėnos rajono savivaldybės etnografinių kaimų
sodybų vertinimas

17

Klimovaitė Ilona

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkio žemės
valdai pertvarkyti vertinimas

18

Kolbovskij
Oleg

Geodezinių darbų vykdymas ir kontrolės technologija
geležinkelio kelių statybos, rekonstrukcijos ir stebėsenos
etapuose

19

Lašina
Aistė

Inžinerinių statinių kadastro duomenų kaitos
vertinimas Panevėžio mieste

20

Ludavičius
Vytautas

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų formavimo
ypatumų tyrimas 2017 metų Lietuvoje

21

Matakaitė
Julija

Bešeimininkių ir apleistų statinių analizė Varėnos rajono
savivaldybėje

22

Matulionytė
Neringa

Anykščių ir Ukmergės rajonų kultūros paveldo objektų –
dvarų sodybų - įtaka kraštovaizdžiui ir turizmui

23

Maziliauskas
Povilas

Pastatų kadastriniai matavimai ir 3D kadastro
perspektyvos Lietuvoje

24

Mikštriūnas
Almantas

Miško įveisimo Lietuvos apleistose žemėse
ekonominis efektas

25

Mockutė Laura

Strateginiai valstybės projektai ir žemės konsolidacija:
„Rail Baltica“ projekto atvejis

26

Morkūnienė
Diana

Kauno rajono savivaldybės naudingųjų iškasenų
telkinių naudojimo analizė

27

Narūnas
Deividas

3D modelių tikslumo įvertinimas naudojant
fotogrametrinius metodus

28

Naturjeva Inga

Nuotolinių tyrimų vaizdų tikslumo įvertinimas

29

Norkus Nerijus

GPNS matavimų tikslumo įvertinimas naudojant
skirtingas palydovines sistemas
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30

Petraitė
Živilė

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
analizė Klaipėdos regione

31

Pipiraitė
Ieva

Žemės naudojimas Radžiūnų kadastrinėje vietovėje
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Pamąstymai žemėtvarkos tema
Zigmantas ŠIMKUS
NŽT Mažeikių skyriaus vedėjas
Nuosavybės grąžinimas lietuviui tapo kaip ir nepriklausomybės simbolis. Nuo 1990 m. formavosi kitas požiūris į nuosavybę, į tėvų ar senelių
turto sugrąžinimą. Tai ypač svarbu buvo pirmaisiais nepriklausomybės
metais. Reformos pradžia ir prielaidomis žemės nuosavybei atsirasti laikytinas ūkininkų ūkių kūrimasis pagal Valstiečių ūkio įstatymą. Pati žemės grąžinimo pradžia buvo labai aktyvi, žmonės norėjo tapti savo žemės savininkais, patys
pradėti ją dirbti.

Pradžioje buvo ne tik entuziazmas, dažnu atveju
norėta grąžintis tik turėtą žemę buvusios valdos ribose. Ne vienam pretendentui buvo aiški nuostata, kad
galima grąžintis tik savo turtą, nekenkiant buvusių savininkų palikuonims. Vieni iš savininkų turto paveldėtojų dažnai gyveno tame ar gretimame kaime, netgi tos
pačios valdos teritorijoje. Jie buvo suinteresuoti kurti ir
Zigmantas Šimkus
plėsti ūkį, dažnai dirbant ne tik pačiam grąžintą žemę,
bet ir sutartiniu pagrindu kitų bendrasavininkių, kaimynų plotus ar valstybinę žemę,
kurios niekas nepageidavo grąžintis. Bendraturčiai, kaimynai, negyvenantys kaime
asmenys buvo suinteresuoti gauti grąžintos žemės nuomos mokestį ar abiem pusėms priimtinomis sąlygomis ją parduoti. Tik praėjus geram dešimtmečiui iš esmės
pradėjo vystytis žemės rinka. Stambesnių ūkininkų noras įsigyti greta dirbamus žemės sklypus padėjo žemės kainos augimui, vėliau į šį procesą įsijungė juridiniai
asmenys, įmonės ir nekilnojamuoju turtu prekiaujantys asmenys (nekilnojamojo
turto agentūros). Užsieniečiams buvo suteikta galimybė kurti lietuviškas bendroves, įsigyti žemės ir ją dirbti. Kūrėsi ir lietuvių inicijuoti juridiniai asmenys. Bendrovių atsiradimas, ūkininkų ūkių stiprėjimas didino konkurenciją. Priklausomai
nuo konkurencijos ir žemės derlingumo pradėjo skirtis atskirų vietovių žemės vertė.
Lemiamas rodiklis dėl žemės kainos pokyčio buvo jau ne vien žemės derlingumas,
bet ir konkrečioje vietoje besikuriančių konkurentų skaičius. Žemės savininkai, patys nedirbantys žemės, buvo labiau suinteresuoti parduoti, o ne nuomoti savo žemę.
Jau daug metų kalbama apie matininkų atsakomybę, tačiau tokia atsakomybė
realiai nėra nustatyta. Teritoriniai skyriai yra tarsi barjeras, kurie turi prižiūrėti matininkų darbą. Iki 30 proc. matininkų darbų grąžinama taisyti su dažnai analogiškomis ir besikartojančiomis klaidomis, žmonės skundžiasi, kad skyrių specialistai nepagrįstai reikalauja ištaisyti klaidas. Man atrodo, kad visi šioje sistemoje dirbantys
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asmenys turėtų vienodai būti atsakingi
už atliekamą darbą.
Žemės reformos
žemėtvarkos
projektus
rengiančių
įmonių darbų kokybė šiam laikotarpiui
turėjo didžiulę įtaką. Kartu, žinoma,
ir šių įmonių matininkų pasirengimas,
išsilavinimas, nuolatinis tobulėjimas,
kiekvieno projekto
autoriaus žmogiškoSklypo ribų nustatymas Viekšnių seniūnijoje
sios savybės. Su rimčiausiais nusiskundimais ir netikslumais ko gero dažniausiai susiduriame dėl kelių
ir žemės sklypų ribų ar plotų neatitikimo. Žemės savininkams atliekant kadastrinius
matavimus ar deklaruojant pasėlius paaiškėja ženklūs ploto skirtumai. Neretai narinėjant analogiškas situacijas tenka įsitikinti, kad matininkas žemės grąžinimo darbus yra atlikęs neatsakingai. Ištaisyti padarytoms klaidoms prireikė nemažai laiko ir
pastangų. Teritoriniuose žemėtvarkos skyriuose taip pat dirbo įvairaus išsilavinimo,
sugebėjimų, stokojantys patirties specialistai. Neretai skyrėsi ir kiekvieno požiūris į
darbo kokybę, atsakomybė už atliktą darbą. Vyko savaiminė specialistų kaita, be to,
nuolat buvo mažinamas specialistų skaičius.
Nuo 1991 m. grąžinant žemę natūra sklypų ribos buvo pažymimos preliminariniuose projektuose, tačiau jau nuo matininko sąžiningumo priklausė, kaip jis savo
darbą atliko, ar teisingai nustatė buvusias valdos ribas, numatė privažiavimo kelius. Buvusių žemės savininkų iki 1940 m. valdų ribos planinėje medžiagoje buvo
pažymėtos tik 1997 m. Pirmieji matavimai neretai buvo gana netikslūs. Šiuo metu
vykdant kadastrinius matavimus nustatoma nemažai atvejų, kad įteisinti sklypai
naudojami kitaip (ženkliai skiriasi ribinių linijų ilgiai, žemės savininkai valdo gerokai didesnius ar mažesnius plotus), nenumatyti privažiavimo keliai ar servitutai.
Preliminarūs projektai buvo nuolat pildomi ir derinami. Jie nepatvirtinti ir neaišku,
kiek jie tuo metu galėjo įtakoti matininko darbų kokybę. Kita vertus neretai kyla
abejonių, ar sąžiningai kiekvienas matininkas ar kitas specialistas atliko jam pavestą darbą. Dideliuose masyvuose riboženkliai neretai trukdė dirbti lauką (ypač
kai vienas ūkininkas apdirbdavo kelių savininkų ar naudotojų žemę) ir jie dirbant
žemę buvo sunaikinami. Stambėjant ūkiams dažnai vienoje vietoje apdirbama keletas sklypų, juk tikrai neišeina apvažiuoti kiekvieną riboženklį, kai jis yra ne lauko pakraštyje. Atkuriant ribas dažnai kyla nesutarimų. NŽT teritoriniams skyriams
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dažnai tenka būti teisėjais vertinant įteisintų ir pamatuotų sklypų neatitikimus. Sudėtinga nustatyti, kokiomis ribomis turėtų būti matuojama. Manau, skyrius turi priimti sprendimą, ar ribos nepakeistos ir ar teisingai buvo apskaičiuotas plotas. Jeigu
nustatoma, kad ribos pakeistos ir yra galimybė situaciją atkurti, turi būti matuojama
įteisintomis ribomis.
Teritorinio skyriaus priimtas sprendimas ne visada tenkina žemės savininką ar
naudotoją. Ribų nustatymo (atstatymo) klausimą pagal Civilinį kodeksą savininkai
turi teisę spręsti šalių sutarimu, nesutarus – teismine tvarka. Nustačius, kad pamatuotas plotas viršija leistiną ploto paklaidą, savininkui yra suteikta galimybė skirtumą išsipirkti, kai plotas mažesnis – valstybė kompensuoja ploto skirtumą. Tačiau
yra atvejų, kai jau įteisinimo metu plotas buvo aiškiai per didelis ar per mažas ir
neteisingai apskaičiuotas. Ar galima pritarti tokiam dokumentui? Mano nuomone,
neturėtų būti toleruojami tokie ženklūs anksčiau atlikti savavališki veiksmai, ypač
kai buvo apskaičiuotas ženkliai per didelis plotas. Šiuo atveju reikėtų matuoti juridinį žemės sklypo plotą, o savininkas turi teisę šį sprendimą skųsti.
Panaši situacija yra ir su keliais. Nedaugelis matininkų pradinėje nuosavybės
teisių atkūrimo proceso stadijoje kiekvienu atveju įvertino riziką numatant privažiavimo kelius į laisvo valstybinio fondo žemės teritorijas, kuriose sklypai bus matuojami ar projektuojami vėliau. Gal matavimo metu ir numatė, bet pamiršo pažymėti
po paženklinimo, planuose ar kituose dokumentuose. Gaila, bet šiandien ne visos
padarytos klaidos ar netikslumai yra lengvai ištaisomi.
Žemės reformos metu susiformavo gana maži sklypai. Nuo pat žemės grąžinimo pradžios pretendentui buvo suteikta galimybė rinktis, kaip tą suteiktą galimybę
įgyvendinti (grąžintis natūra, imti piniginę kompensaciją, pretendentams matuotis
žemę atskirais sklypais ir t.t.) Didelė pasirinkimo laisvė jau reformos pradžioje sudarė sąlygas formuotis smulkioms žemėnaudoms. Nuo 1997 m. žemė galėjo būti
suteikiama kitoje vietoje lygiavertiškumo principu. Nuosavybės teisė buvo atkuriama ir į asmeninio
ūkio žemę. Kiekvienu atveju dažnas
kaimietis
norėjo
gauti kažkiek žemės
arčiau sodybos arba
derlingesnės žemės.
Todėl kiekvienam
savininkui buvo suformuota, bent jau
Mažeikių
rajone,
nuo 1 iki 7 sklypų.
Didelis asmeninio
ūkio žemės naudotojų skaičius lėmė
Skęstantys dirbamos žemės laukai
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didelių teritorijų
su mažais sklypais šalia miestų
ar gyvenviečių
susiformavimą.
Jų privatizavimo
metu šių sklypų
naudotojai nesutiko stambinti
sklypų, mažinti jų skaičių,
buvo įsitikinę,
kad gali būti,
jog gaus ne taip
įdirbtą sklypą.
Privažiavimui svarbūs ir gruntiniai keliai
Žinoma dirbimo
galimybės ir įdirbimo kokybė atskirų naudotojų supratimu skyrėsi. Skyrėsi atskirų
laukų žemės kokybė bei žemės melioracinė būklė.
Galimybė žemės sklypus gauti lygiaverčiais sklypais kitoje vietoje didino žemėnaudos fragmentiškumą. Nuosavybės teisės buvo atkuriamos į likusius laisvus
plotus. Dažnai šios teritorijos buvo įvairaus dydžio. Todėl vienam savininkui neretai
buvo suformuojamas ne vienas žemės sklypas. Dažnai savininkas stengėsi gauti
žemę arčiau turimos ar jau įsigytos. Po kurio laiko žemės sklypai buvo formuojami
žemėtvarkos projektuose. Kartu buvo projektuojami ir privažiavimo keliai bei sevitutai. Šių projektų rengimo metu teko iš naujo nagrinėti ir spręsti privažiavimo kelių
klausimą jau anksčiau įteisintose teritorijose, kur žemėtvarkos projektai dar nebuvo
rengti. Ne visada geranoriškai pavyksta minėtus ginčus išspręsti.
Dėl žemės administravimo sistemos galimos pertvarkos. Galimi esamos situacijos pokyčiai, manau, priklauso nuo daugelio veiksnių visumos. Pirma, turėtų būti nustatyta ilgalaikė žemės tvarkymo strategija, kuri vestų link racionalios žemėnaudos,
kelių tinklų optimizavimo, ūkių vystymo prioritetų nusistatymo, žemės naudojimo
gerinimo, sėjomainų taikymo, dirvožemio derlingumo išlaikymo, melioracijos sistemų atkūrimo, dirvožemio rūgštingumo mažinimo ir kt. aktualių racionalaus žemės
naudojimo klausimų kaime sprendimo. Antra, bet kokia pertvarka turėtų būti orientuota į žmogų, nes daugeliui gyventojų tenka susidurti su žemės klausimais. NŽT
struktūroje, mano nuomone, visų pirma turi būti sukurta vieninga duomenų sistema,
kurios pagrindu būtų sumažintas dirbančiųjų poreikis jiems kaupti, nes šiandien
kiekvienam darbuotojui tenka ir taip didelė darbų našta. Galbūt turėtų būti kuo greičiau įdiegta vieninga teisės aktų taikymo praktika visuose padaliniuose, sumažinta
žmogiškųjų veiksnių įtaka sprendimų priėmimui. Žmogiškieji ištekliai numatytiems
darbams vykdyti turi būti apskaičiuoti atsižvelgiant į nustatytus darbų tempus ir
apimtis, siekiant išvengti skubotumo ir galimų klaidingų sprendimų. Dibant šioje
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sistemoje reikia žinoti daugybę teisės
aktų, todėl turėtų
būti dedamos pastangos išsaugoti
patyrusius kvalifikuotus specialistus, užtikrinti jų
darbo atlygio augimą, jaunų specialistų pritraukimą
bei jų kvalifikacijos kėlimą. Struktūros
pokyčiai
turėtų būti orienApleistos žemės priemiesčiuose gausu
tuoti į aptarnavimo
kokybės gerinimą, t. y. suinteresuotiems asmenims turi būti prieinamos ir lengvai
pasiekiamos žemės tvarkymo paslaugos.
Mano manymu, tikslinga suformuoti vieningą valstybės ir savivaldybių požiūrį
į didesnių dirbamos žemės plotų išsaugojimą siekiant kitos paskirties žemės plėtrą
vystyti tik tose teritorijose, kur tam yra realus poreikis ir būtinybė. Pirmiausia panaudoti nenaudojamų neužstatytų bei kitos paskirties žemių plotus. Mažeikių rajono savivaldybės miestų pašonėje (bendrajame plane) numatytos didžiulės teritorijos, kuriose žemę planuojama naudoti kitai paskirčiai. Dešimtys sklypų yra pakeitę
paskirtį, tačiau jie rinkos dalyvių nedomina. Namai gatvėse statomi tik vietose, kur
atsiranda traukos centrai. Likę plotai neaiškios būklės. Dažnai buvusi įdirbta žemė
nenaudojama, neauginama produkcija, lieka neaiški jos ateitis. Žmogus, pakeisdamas paskirtį, neprisiima jokių įsipareigojimų, valstybė ar savivaldybė kaip ir nėra
atsakinga, kad ten būtų vykdoma veikla. Šiandien reikia aiškios politikos dėl miestų
ar priemiesčių žemės užstatymo, buvusių pastatų miestuose ar fermų griuvėsių pašalinimo, kitų priemonių, kuriomis būtų siekiama verslo ar žemės ūkio plėtros šiose
teritorijose. Žinoma, reikia nepamiršti ir buvusių žemės ūkio naudmenų, šiuo metu
nenaudojamų žemės ūkio veiklai: gaila žiūrėti, kai derlingose žemėse įrengiamos
saulės jėgainės, vyksta geresnių plotų apželdinimas mišku, užpelkėja derlingi melioruoti plotai ir pan. Ko gero turėtų būti vertinama kiekviena aplinkybė individualiai.
Manau, pirmiausia turėtų būti įvertinta ir inventorizuota visa likusi valstybinė
žemė, nepriklausomai nuo to, kokios paskirties teritorijose ji būtų. Žemės apskaita ir tvarkymas turėtų būti vykdomi naujausių informacinių sistemų pagrindu vieningoje duomenų sistemoje, kad maksimaliai būtų sumažintas žmogiškųjų išteklių
poreikis šiems darbams atlikti. Vieningas žemės tvarkymo procesų taikymas visoje
šalies teritorijoje turėtų tapti viena iš pagrindinių ir artimiausių siekiamybių.
Žemės tvarkymo darbų tikrai yra dar daug. Jeigu šios dienos darbai - nuosavybės
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teisių atkūrimas ir žemės privatizavimo procesas kaip ir baigiamas, tai yra daugybė
darbų, kuriems reiktų tikrai nemažai investicijų ir darbo jėgos. Žinoma, valstybė turėtų apsispręsti, kuriuos racionalaus žemės tvarkymo darbus reiktų atlikti nedelsiant
ir kurie galėtų būti atliekami palaipsniui. Tuo pagrindu reiktų ir skaičiuoti žemės
tvarkymo užduotis ir specialistų poreikį. Kokie darbai dar nepadaryti? Tai:
Kaimo teritorijose:
▪ visų paskirčių neužstatytose teritorijose laisvos žemės inventorizavimas, kartu
įvertinant preliminariais matavimais įteisintų žemės sklypų naudojimą, nustatant savavališką valstybinės žemės naudojimą bei kelių tinklo optimizavimo
galimybes, atsisakant perteklinių bendrojo naudojimo kelių;
▪ nesuformuotų ar bešeimininkių kitos paskirties žemių įvertinimas pateikiant
perspektyvinį jų naudojimą;
▪ apleistų ir užmirkusių teritorijų apskaita, pateikiant jų tolesnio panaudojimo
sprendinius.
Miestų teritorijose (šiuos darbus vykdo savivaldybės, kurios, siekiant išvengti
chaotiškų procesų, turėtų patikslinti miestų bendruosius planus):
▪ pagrindinių susisiekimo koridorių, inžinerinių tinklų teritorijų rezervavimas
bei tikslinimas;
▪ konservacinės ir rekreacinės paskrties teritorijų peržiūra ir rezervavimas;
▪ gyvenamųjų namų teritorijų (naudojamų ar numatomų pateikti privatizavimui)
suformavimas;
▪ gamybinių teritorijų suformavimas (naudojamų ir galimų naujų gamybinių teritorijų numatymas, siekiant pritraukti naujas investicijas);
▪ miestų plėtros perspektyvinio tikslingumo nagrinėjimas, siekiant racionaliau
naudoti žemę (perduodant ją naudoti žemės ūkiui);
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▪ daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų naudojimo įforminimas (šiuo klausi-

mu turėtų būti priimti principiniai teisės aktų sprendimai dėl apmokestinimo ir
žemės nuomos mokesčių);
▪ sodininkų bendrijų sodų teritorijų detalizavimas, naudojamų teritorijų suformavimo užbaigimas, nenaudojamų teritorijų nustatymas (privatizavimo galimybės, neperspektyvių teritorijų išbraukimas) ir kt.
Žemės konsolidacijos pirmieji projektai parodė, kad turi
būti sukurta bendroji
šių projektų rengimo tvarka. Žinoma,
artimiausiu metu tai
turėtų būti daroma
ES ar valstybės lėšomis, tuo užtikrinant
galimybes tinkamai
suformuoti
bendro
naudojimo teritorijas,
parinkti maksimaliai
Svarstomas žemės konsolidacijos projektas
optimalius kelių ruožus ir tik po to pradėti
spręsti sklypų jungimo ar pertvarkymo klausimus. Man atrodo, kad savo lėšomis
rengtinų projektų dar neatsirastų. Pagrindinis kiekvieno projekto rengimo poreikio
klausimas turėtų būti valstybės, savivaldybės, teisėtų ir pagrįstų sprendimų priėmimas. Šiuo metu šis procesas daugeliu atveju įtakotas vien dalyvaujančių asmenų
norais, neretai laukiami rezultatai nepasiekiami. Žemės konsolidacijos projektai
labiau reikalingi tose teritorijose, kur yra daugiau problemų dėl kelių, sklypų konfigūracijos ar jų fragmentiškumo. Tai galėtų būti pasiekiama griežtinant nustatytus
kriterijus, pagrindiniais nustatant kitokius reikalavimus. Žinoma, reikėtų ir daugiau
papildomo aiškinamojo darbo, reklamos. Nepavydėtinai atrodo melioracinės sistemos, todėl dalis žemės konsolidacijos teritorijų tvarkymo lėšų galėtų būti skirta jų
rekonstrukcijai ar remontui.
Kaimo teritorijose šiandien vyksta savaiminiai procesai, į kuriuos būtina reaguoti rengiant planavimo dokumentus. Visų pirma, stambesnieji ūkiai stengiasi didinti
savo naudojamos žemės masyvus, išsinuomodami ar įsigydami naujus sklypus apie
jau įdirbtas ir palankias dirbimui teritorijas, taip stambindami laukus ir užtikrindami patogesnį darbą galingai technikai. Galbūt vieno savininko tos pačios paskirties
žemės sklypai galėtų būti sujungiami paprasčiau, apeinant sudėtingą ir brangiai kainuojantį projektavimo procesą. Tokie darbai galėtų būti vienu iš žemės naudojimo
stambėjimo motyvų. Kaime ženkliai mažėja pavienių sodybų, vienkiemių. Nemažai
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jų paliktos likimo valiai, negyvenamos tiesiog sunyksta. Sutvarkytos šios teritorijos
bent jau dalinai galėtų tapti dirbamos žemės dalimi ar tiesiog apželdinamos miško
augalais.
Žemės savininkų padėtį sunkina tai, kad žemės privatizavimo procese sklypai
buvo formuojami nesilaikant žemėtvarkos reikalavimų nesąryšio nustatymui ir klaidų redukcijai, o tiesiog atskirų sklypų matavimų pagrindu, nežiūrint kokio tikslumo
tie matavimai buvo. Šiandien kad ir kelių kvadratinių metrų prijungimas savininkui
kainuoja nemažas lėšas. Pavyzdžiui, norint prijungti įsiterpusį žemės sklypą reikia
parengti teritorijų planavimo dokumentą. Pirma suformuojami ir pamatuojami du
atskiri žemės sklypai, jie registruojami. Vėliau vykdomi bendro (sujungto) sklypo
kadastriniai matavimai ir sklypas perregistruojamas Registrų centre. Šios išlaidos
dažniausiai keletą, keliolika ar keliasdešimt kartų viršija prijungiamos žemės kaštus.
Tokie reikalavimai taikomi nepriklausomai nuo to, kokios paskirties žemės sklypas
būtų, o dažnai susijungimo metu jokie pagrindiniai parametrai nėra keičiami. Mano
nuomone, tokiais atvejais galėtų būti nustatyti paprastesni reikalavimai. Ypač kai tas
vyksta ne užstatytose teritorijose. Norėtųsi tikėti kad žemės tvarkymo procesas taps
tikrai paprastas ir aiškus. Visi jo dalyviai turi gerbti vieni kitų nuomonę ir darbą.

Žemės reformos baigiamieji
darbai Plungės rajono ir Rietavo
savivaldybėse
Steponas JANUŠKA
NŽT Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjas
Agrarinė tarnyba. Žemės tvarkytojai. Matininkai. Šie
žodžiai ir žmonės dažniau pradėti minėti prieš ketvirtį
amžiaus. Šiuos žmones jungė vienas darbas – agrarinė
žemės reforma. Geodezininkai, žemėtvarkininkai, melioratoriai, miškininkai ir žemės ūkio specialistai buvo patelkti
atlikti įstorinę misiją – grąžinti žemę savininkams, ją matuoti. Kartais šis darbas buvo sunkus, kartais nepelnytai
nedėkingas. Bet buvo ir gražių akimirkų, nes pagrindine
vidine varomąja jėga buvo labai stiprus žmogaus ir žemės
ryšys.

Steponas Januška

Žemė visada buvo, yra ir bus valstybės gyvavimo, žmogaus veiklos pagrindas,
ir tai mūsų darbui teikė prasmės, ryžto. Mes matėme, kaip švyti žmogaus akys,
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kiek emocijų, prisiminimų užplūsta jo širdį vėl vaikštant po tėvų žemę.
O darbų nuveikėme tikrai nemažai. Bendras teritorinio skyriaus aptarnaujamas
plotas yra 169 tūkst. ha, iš jų Plungės rajono savivaldybėje – 110,5 tūkst. ha, Rietavo savivaldybėje – 58,6 tūkst. ha. Buvo gauti 15 574 prašymai atkurti nuosavybę į
103 200 ha plotą. Iki 2017 m. pabaigos atkurta nuosavybė 99,98 proc. nuo pateiktų
prašymų. Esminis nuosavybės teisių į žemę, mišką atkūrimas baigtas 2010 metais,
išskyrus piliečius, kurie iki šiol perkėlinėja išvadas iš kitų rajonų, ir piliečius, dėl
kurių neveikimo negalima priimti sprendimų atkurti nuosavybės teises. Buvo gauta
6 819 piliečių prašymų įteisinti jiems skirtą asmeninio ūkio žemę 16 667 ha plote. 2015 metais baigtas esminis asmeninio ūkio žemės privatizavimo bei nuomos
įteisinimas, išskyrus piliečius, dėl kurių neveikimo nebuvo galima įforminti žemės
naudojimo. Šis darbas buvo galutinai atliktas 2017 metais. Įvykdžius pagrindinį
žemės reformos uždavinį – atkūrus nuosavybės teises, buvo galima pradėti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimą ūkininkams. 939 žmonės norėjo pirkti
9167 ha valstybinės žemės. Visų prašymai patenkinti. Sustambėjusi ūkių žemėvalda
leido racionaliau tvarkyti žemę, pasėlių struktūrą, konkuruoti rinkoje. 2016 metais
baigtos atkurti nuosavybės teisės Plungės ir Rietavo miestuose.
Valstybės vykdomos žemės pertvarkos Lietuvoje vyksta jau 500 metų. Įvairių
laikmečių žemėtvarkos darbai aprašyti istorijoje, vertinami teisininkų, ekonomistų, politikų. Tai – Valakų reforma (Žygimanto Augusto), baudžiavos panaikinimo,
vienkiemių (Stolypino), dvarų parceliavimo (Krupavičiaus), sovietinė ir galiausiai paskutinė, kurioje į istoriją įėjome ir mes. Nė viena ankstesnė reforma nebuvo
vykdoma praeities atkūrimo principu, nes laikmetis reikalavo pažangesnio žemės
tvarkymo. Reformos rezultatas turi duoti teigiamą poveikį efektyvesniam, konku-

Plungės ir Rietavo krašte reformoje dirbusių rangovų ir žemėtvarkininkų susitikimas Plungėje
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rencingesniam ūkininkavimui, o tai tiesiogiai įtakoja bendrą visuomenės gerovę.
Deja pradėta paskutinioji žemės reforma nuo pusiaukelės nuėjo daliniu praeities atkūrimo keliu. Nagrinėdami žemės savininkų skundus, susijusius su noru nuosavybę
atgauti tik buvusiomis ribomis, nebuvome principingi, pasidavėme netoliaregiam
žemėnaudos formavimo požiūriui. Taip susidarė neracionalių ribų sklypai, dažnai
jau net nebeatitinkantys pasikeitusių natūralių žemėveikslių, naujų kelių, melioracijos griovių ir panašiai, todėl patiems žemės savininkams yra sudėtinga kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią žemės valdos struktūrą, dirbti žemę.
Dažnai keitėsi ir žemės politiką reguliuojantys teisės aktai, buvo leista skaidyti
turėtą žemės valdą dalimis, perkiloti žemę. Dirbtinai padaugėjus pretendentų, jų
prašymams tenkinti trūko valstybės finansinių galimybių. Naujos žemės valdos
buvo matuojamos preliminariais, o ne kadastriniais matavimais. Tai vėl sukūrė problemą ateičiai, kurią dabar tenka spręsti, nes padarytos matavimo klaidos. Šiandien
matome, kad neskaidant valdų tų finansinių išteklių būtų pakakę net kadastriniams
matavimams ir žemę grąžinti tiksliai pamatuotą.
Nesibaigiančio žemės perkėlinėjimo problema išlieka ir šiandien, ir manau, sukuria naujas problemas. Per 2017 metus parengtuose žemės reformos žemėtvarkos
projektuose ar jiems prilygintuose planuose prioritetine tvarka buvo tenkinami prašymai atkurti nuosavybę to pageidaujantiems asmenims. Tačiau norint suspėti iki
metų pabaigos suprojektuoti sklypus nuosavybei atkurti buvo rengti prilyginamieji
projektai. Vien nuosavybės svarbos akcentavimas pažeidė kitų asmenų galimybes
nuomoti ar pirkti žemę, nes jų prašymai buvo palikti nenagrinėti. Seniai kalbama,
kad reikia baigti išvadų vaikščiojimą, bet teisinių veiksmų kol kas nebuvo. Girdime,
kad įstatymas jau pakeliui.
Atkuriant nuosavybės teises kai kuriais atvejais, matyt, nebus išvengta kompensavimo už turėtą žemę pinigais, bet tai turėtų būti padaryta tikrąja verte. Norėtųsi,
kad būtų aiški reformos užbaigimo vizija ir jos siekti žinant, kaip užbaigti likusios
nuosavybės atkūrimą. Tam reikia atitinkamai parengti teisės aktus, nustatyti terminus, aktyviai juos viešinti ir nesitvarkantiems ilgiau nebenuolaidžiauti. Taip pat
reikia aktyviai viešinti priežastis ir tuos, kas iš tikrųjų trukdo sėkmingai užbaigti
atkūrimą.
Nesibaigiančio nuosavybės teisių atkūrimo proceso problemą gilina būtent Žemės reformos žemėtvarkos projektus rengiančių įmonių parinkimas, kurį iškreipia
viešieji pirkimai, kai pagrindinis rodiklis yra mažiausia kaina. Dažnai tokios įmonės laimi konkursus, prisiima įsipareigojimus keliuose rajonuose, o galinčių dirbti
žmonių neturi ir naujų nepriima. Visur vėluoja, dirba atmestinai, stokoja gebėjimų.
Projektuose nežiūrima suderinamumo, tęstinumo. Naudojamasi antriniais kadastro
žemėlapio duomenimis, o jie nėra tikslūs. Neskaitoma teisės aktų. Tokio nekokybiško darbo rezultatas – reikia tikslinti projektus, priimti skyriaus išvadas. Dažnai
ženklinamų vietovėje sklypų ribos persidengia. Užsisuka ratas, kuris apkrauna tiek
pačius matininkus, tiek skyrių darbuotojus bereikalingu darbu.
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Baigiamuoju žemės reformos laikotarpiu būtų tikslinga kartu su projekto parengiamaisiais darbais atlikti laisvo valstybinės žemės fondo sklypų kadastrinius
matavimus – tada būtų galima išvengti projektavimo tikslumo klaidų, o pasikeitus
teisės aktams tokius sklypus būtų galima teikti parduoti aukcione.
Kadastriniai matavimai. Šiuo metu jie vykdomi labai aktyviai: šalyje per metus
patikrinama apie 115 000 bylų, Plungės ir Rietavo savivaldybėse – 2 300. Tačiau
atmetama apie 20 proc. bylų, ir šis rodiklis nemažėja. Sutinku, kad matuoti nėra
lengva, sklypai
buvo
formuoti
senoje kartografinėje medžiagoje,
prastai pasirengus, netiksliais
įrankiais,
skubant, darant klaidas skaičiuojant
plotus, neįvertinta konfigūracija,
dideli netikslumai. Tačiau nors
šiandien dirbama
turint modernią
matavimo techniką ir iš tolo blizTikrinama ginčijama sklypo riba
gančią aprangą,
kokybė vis tiek
„neblizga“. Norint išsilaikyti rinkoje prisiimama daug užsakymų, bet vėluojama
juos atlikti, skubama, nevertinama duomenų visuma, neanalizuojami teritorijų planavimo dokumentai. Parengti planai neatitinka plano abriso, tik žiūrima kad atitiktų
kadastro žemėlapį – tada nereikės papildomo teikimo. Dideli matavimo netikslumai
miškuose. Kontrolės funkcijas atliekantiems skyriaus specialistams reikia būti reiklesniems ir aktyviau taikyti poveikio priemones tiems matininkams, kurie daro vis
tas pačias klaidas. Pereinant prie elektroninės bylos rengimo su piliečiais bendraus
tik matininkas, todėl jo kvalifikacija, kompetencija, gebėjimas bendrauti taps ypač
svarbiu rodikliu, atspindinčiu visos žemėtvarkos sistemos darbą.
Teritorinių skyrių vykdomos funkcijos ir problemos. Nuosavybės atkūrimas kaime ir mieste, asmeninio ūkio žemės įteisinimas daugeliui NŽT skyrių jau yra nebeaktualus. Išeitų, kad kai kurie skyriai tarsi neturi ką veikti. Toks įspūdis susidaro
mūsų veiklą stebintiems politikams, oponentams ar tarnyboms, kuriems pagrįstai
kyla įvairių minčių – ar tokia tarnyba bėra reikalinga. Tuo tarpu pasižiūrėjus per
metus gaunamų ir rengiamų dokumentų skaičių vienam specialistui tenkantis krūvis

22

ŽEMĖTVARKA

yra gana didelis. Per 2017 metus tvarkėme apie 22 000 įvairių prašymų ir dokumentų. Vienam specialistui tenka apie 1 830 dokumentų. Be to, dar ne visi dokumentai
eina per registruotą apskaitą (atskirai dar eina ŽPDRIS, TPDRIS, teismų sistemos
dokumentai; susipažinti su trečiųjų šalių atsiliepimais taip pat reikia atskiro laiko). Daugiausia dokumentų gauta ir rengta dėl kadastro duomenų bylų patikrinimo, kadastro duomenų pakeitimo, dėl sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai, paklausimų, sklypų formavimo
ir pertvarkymo projektų, kaimo plėtros projektų, dėl miško įveisimo žemės ūkio
paskirties žemėje, matininkų darbo trūkumų, ribų pažeidimų, privažiavimo kelių
nustatymo, pažymų notarams ir savivaldybėms išdavimo. Dažnai ir kitos tarnybos
prašo pagalbos.
Kaip matome, funkcijų nemažėja. Tačiau yra keičiamas valstybės tarnybos įstatymas, pagal kurį tarnautojų skaičių įstaigose numatoma sumažinti 20 procentų.
Tvarka yra tvarka, bet tada turėtų būti žiūrima ir vykdomų funkcijų bei darbų masto.
Reikia laikytis nuostatos, kad jeigu tarnybai nustatyta funkcija yra svarbi ir reikalinga valstybei, jos žmonėms, jai vykdyti reikia ir užtikrintų žmogiškųjų resursų.
Paviršutiniškai svarstant apie darbuotojų skaičiaus mažinimą visa tai nėra vertinama, bet žemės naudojimo valstybinio reguliavimo srityje turi būti į tai atsižvelgta.
Valstybinę žemę administruoti ir tvarkyti turi valstybinė įstaiga, o ne savivaldybės. Praktikoje yra nemažai atvejų, kai dėl noro savaip traktuoti valstybinės
žemės suteikimą, savivaldybėje tenka labai ilgai įrodinėti, kad būtina laikytis įstatymo.
Nesibaigiančios reorganizacijos grėsmė ne tik darbuotojus laiko nuolatinėje
įtampoje. O įsitempęs, bijantis dėl savo ateities žmogus ir klaidų daugiau daro, ir jo
produktyvumas mažėja. Situacija, kai neaiški mūsų įstaigos ateitis, kai dažnas klausinėja, kada jus pertvarkys, atiduos savivaldybėms, kompromituoja ir visą sistemą.
Apie tarnybos darbus, jos svarbą būtina kalbėti viešoje erdvėje. Mūsų darbų,
svarbių teisės aktų pasikeitimų viešinimui turėtume rasti lėšų ir vietinėje spaudoje.
Kol kas kaimo žmonės internete skelbiamos informacijos ieško neaktyviai. Pavyzdžiui, skelbiama informacija dėl laikino žemės naudojimo galimybių gretimų sklypų savininkai nepasinaudojo nė karto.
Neseniai šventėme Tėvynes šimtmetį, mūsų profesijos darbai jos istorijoje vyksta ketvirtį amžiaus. Tėvynė kaip mama. Gal ne visos mamos gražios, gal ne visada
mums patiko jos griežtokas žodis, bet vis tiek visi mes ją mylime. Gal ne viskas ir
jos vaikų darbuose Tėvynei patiko, tačiau ji matė, stebėjo, kaip mes, savo gyvenimo
kelią susieję su žeme, atlikome įstorinę misiją – grąžinome žemę, valstybės pagrindą, jos piliečiams. Tai padaryta įdėjus daug nuoširdaus darbo. Taigi, tame Tėvynės
šimtmečio ketvirčio kelyje ryškiausiai švietė žmonės, kurie savo profesijai atidavė
gražiausius metus. Manau, kad mūsų kasdienio darbo prasmė ir yra tarnavimas Žemei, Žmogui ir Tėvynei.
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Žemės tvarkymo problemos
Jurgis PLIESKIS
NŽT Raseinių skyriaus vedėjas
Žemės reforma vyksta jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus. Atsigręžus
atgal ir įvertinus dabartinę žemės tvarkymo padėtį, matau, ką galima
buvo padaryti kitaip, kad šiandien ir ateityje žemės tvrkymo darbai būtų organizuoti racionaliau.

Pirmiausia – sklypų matavimo būdas. Preliminarūs
matavimai buvo to meto skubėjimo rezultatas. Dėl tokių matavimų (dvimetriais, žingsniais, grandinėmis ar
tiesiog parodant ribas pro automobilio langą) dabar
turime labai didelių problemų. Kontroliuoti matavimų
kokybę rajono žemėtvarkos tarnybai toje sklypų masėje
buvo ne pagal jėgas. Todėl nesužiūrėta, ar visi sklypai
Jurgis Plieskis
turi privažiavimo kelius, ar tikslus jų plotas. Išryškėjo ir
matininkų nekompetencijos, neatidumo ar tiesiog piktybiškumo atvejai. Dabar visą
tą klaidų kamuolį tenka iš naujo vynioti. O klaidas taisyti ne taip paprasta – visur
privatūs sklypai ir juos ne taip lengva pajudinti ar suderinti patikslinimus.
Kitas svarbus
veiksnys, kuris
neigiamai paveikė reformos eigą
ir kokybę, – tai
matininkų atsakomybės stoka.
Už viską, už matavimų kokybę,
už parengtus pirminius privatizavimo dokumentus
atsakingas žemėNŽT Raseinių skyriaus darbuotojai
tvarkos tarnybos
vadovas. Reikėjo, kad matininkai būtų buvę pavaldūs tarnybos vadovui (vedėjui),
tuo tarpu žemės reformos pradžioje žemės ir miškų grąžinimo klausimai bei sklypų
formavimas buvo patikėtas atsitiktiniams (be tinkamos kvalifikacijos) asmenims.
Daug skundų ir piliečių nepasitenkinimo bei painiavos buvo dėl paskubomis
suformuotų agrarinių tarnybų. Dėl jose dirbusių atsitiktinių nekompetentingų dar-
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buotojų turėjome ir dabar turime sunkumų
sutvarkant asmeninio ūkio sklypus. Teisės
aktai anksčiau buvo labai skubotai priimami
ir dažnai keičiami. Viskas buvo nauja, nebuvo jokios praktikos, todėl neįmanoma buvo
numatyti visų ypatumų ir atvejų.
Reformos pradžioje grąžinant žemę buvo
rengiami ne planai, o tik, galima sakyti, abrisai. Teisės aktų kaitaliojimas, įteisintas žemės
kilnojimas, nepasiruošimas žemės reformai,
sudėtingos metodikos ir jų dažni keitimai
bei anksčiau išvardytos priežastys užvilkino
žemės reformą. Dėl to visuomenėje kyla nepasitenkinimas, ir politikai, norėdami kažką
keisti žemės administravimo srityje, svarsto
dalį žemės tvarkymo funkcijų perduoti savivaldybėms. Norisi priminti, kad savivaldybės
jau kartą turėjo šias funkcijas iki įkuriant apskritis.
Yra teigiama, kad žemės administraviŽemės sklypų perdalijimas
mą perdavus savivaldybėms bus racionaliau tvarkomi žemės darbai. Manau, jog taip
neatsitiks dėl to, kad teisės aktų reikalavimus turės užtikrinti bet kuris subjektas,
administruojantis žemę. Kaip žinia, savivaldybės yra savarankiškos institucijos, nepavaldžios kitoms valstybinėms institucijoms, ir jų sprendimų kontrolė pasidarytų
sudėtinga. Tokiu būdu dėl individualių administracinių spendimų savivaldybėse bus
sukurtos realios prielaidos priimti tik vietinius poreikius atitinkančius sprendimus,
neatsižvelgiant į bendrąjį valstybės ir visuomenės interesą. Vykdydamas valstybinės žemės patikėtinio funkcijas ir nagrinėdamas įvairias situacijas žemės tvarkymo
klausimais, susiduriu su savivaldybėse priimamais sprendimais ir matau, kaip klaidingai interpretuojamos teisės aktų nuostatos. Todėl praktika parodė, kad savivaldybėse yra skirtingai taikomi teisės aktų reikalavimai. Esu įsitikinęs, kad žemės
valdymas, naudojimas ir disponavimas turi būti centralizuotas ir šias funkcijas turi
atlikti valstybės institucija.
Norėčiau priminti seną tiesą – genialu tai, kas paprasta. Tačiau Lietuvoje jau
daug metų, kai tik pasikeičia valdžia Seime ir ministerijose, pradedama ne nuo
ydingų, perteklinių, nepagrįstai didelio kiekio teisės aktų ir metodikų supaprastinimo, o nuo funkcijų perskirstymo, veikiančių institucijų sudaužymo. Manyčiau, kad
galima sukurti žymiai paprastesnes metodikas ir kitus teisės aktus, reguliuojančius
žemės tvarkymą, ir tokiu būdu visa tvyranti įtampa dėl žemės administravimo funkcijų perdavimo pasibaigtų.
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Žemės konsolidacijos
ypatumai Suomijoje
Vilma DAUGALIENĖ
Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto
organizacijos projekto vadovė
Šiame straipsnyje pateikta informacija parengta Makedonijos Žemės ūkio,
miškininkystės ir vandens ūkio ministerijos atstovų vizito Suomijoje gegužės
mėnesį metu, lankantis ten Suomijos Nacionalinės žemės tarnybos kvietimu.
Vizitas organizuotas kaip sudėtinė Europos Komisijos (EK) ir Jungtinių Tautų
Žemės ūkio ir maisto organizacijos (FAO) finansuojamo Makedonijoje projekto
„Nacionalinės žemės konsolidacijos programos integravimas (MAINLAND)“,
prasidėjusio 2017 m. kovo mėn. ir vyksiančio iki 2020 m. rugpjūčio mėn., dalis.

Baltijos šalių šiaurinė
kaimynė Suomija žemdirbystės pradžią savo šalies
teritorijoje skaičiuoja nuo
8000 - 9000 m. pr. m. e., kai
ištirpo žemės paviršių dengę ledynai. Siekiant pagerinti žemėvaldos struktūrą
ir gauti daugiau pajamų iš
žemės ūkio, 1916 - 1997 m.
matininkai, šalies valdžios
pavedimu, vykdė žemės
konsolidaciją. Šiuolaikinė
žemės konsolidacija (orientuota į klientų poreikius)
Vizito metu aplankyti kultūros ir istorijos paminklai.
Suomijoje pradėta vykdyti
Straipsnio autorė pirma iš kairės
nuo 1997 m. siekiant labiau remti perspektyvius konkurencingus didesnius ūkius (valdančius per 100 ha).
Paprastai maži ūkiai Suomijoje nedalyvauja žemės konsolidacijoje, nors ir galėtų
tapti didesni šio proceso pabaigoje, jei nuspręstų įsigyti daugiau žemės. Eurostato
duomenimis, 2010 m. Suomija turėjo mažiausią naudojamų žemės ūkio naudmenų
plotą lyginant su kitomis ES-27 šalimis – tik 6,8 proc. bendro šalies ploto. Kita vertus vidutinis šalies ūkio dydis tuo pačiu metu buvo antras didžiausias tarp tų pačių
šalių. 2000-2010 m. laikotarpiu Suomijoje ženkliai padidėjo vidutinis ūkio plotas
(nuo 27 ha iki 36 ha) ir tuo pačiu metu bendras ūkių skaičius sumažėjo 21,3 proc.
Suomijai 1995 m. įstojus į Europos Sąjungą ir pradėjus įgyvendinti Bendrąją žemės
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ūkio politiką, ūkiai tolydžio didėjo – 2015
m. jau siekė vidutiniškai 45 ha.
Suomija turi ilgametes žemės konsolidacijos
tradicijas,
tačiau tik per pastaruosius du dešimtmečius vyko ženklūs šio
proceso pokyčiai moSuomijos žemės reformų istoriją pristato Aalto universiteto
dernizavimo linkme.
prof. Juhana Hiironen
Šalyje žemės konsolidacijos objektas yra žemės ūkio paskirties žemės tvarkymas. Atskirais atvejais žemės konsolidacija vykdoma miškų teritorijose ir gal būt ateityje būtent tokia žemės
konsolidacija įgis didesnę vertę. Taip pat žemės konsolidacija plačiai naudojama teritorijos vystymui, ypač infrastruktūros projektų įgyvendinimui. Šiuo atveju žemės
konsolidacija yra efektyvus instrumentas, kuomet už infrastruktūros objektų (kelių,
automagistralių, geležinkelių) tiesimui paimamą iš savininkų žemę galima kompensuoti pinigais ir žeme. Didžiausi žemės konsolidacijos sėkmės rodikliai – padidėjęs ūkių produktyvumas ir konkurencingumas, sumažėjęs atstumas tarp laukų ir
kelionės laikas, taip pat sumažėjusios degalų sąnaudos, didesnis saugumas keliuose
(kai keliais nevažinėja žemės ūkio technika, taip pat kai nereikia važiuoti keliais, kuriuos kerta geležinkeliai ir yra nereguliuojamos pervažos). Naudojant IAKS (pagal
ES paramos administravimo reikalavimus, kiekvienoje ES šalyje veikianti Integruota
Administravimo
Kontrolės Sistema) duomenų
bazę paskaičiuota, kad vidutiniškai, įgyvendinus
žemės konsolidacijos projektą, kurio metu
maždaug 400 ha
plote pasikeitė
žemės savininkai, važinėjimo
atstumas suma- Traktoriaus maršrutai (ilgesni kai 6 km) iš ūkininko sodybos į sklypus per metus
žėjo 8 400 km ir
važinėjimo laikas sutrumpėjo 400 valandų. Tai ženkliai prisideda prie klimato kaitos
švelninimo. Be to, žemės konsolidacijos projektai vykdomi ir aplinkosaugos tiks-
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lais. Tai dažniausiai susiję su ES Vandenų direktyvos ir Natura 2000 direktyvos reikalavimų įgyvendinimu, kuomet reikia pakeisti žemės naudojimo režimą. Po žemės
konsolidacijos ūkininkai gali tęsti savo įprastinę ūkinę veiklą kitoje, pertvarkytoje
teritorijoje.
Žemės konsolidaciją Suomijoje vykdo Nacionalinė žemės tarnyba (angl. National Land Survey) – vyriausybinė organizacija, kurioje iš 1700 darbuotojų 57 tiesiogiai dirba žemės konsolidacijos srityje, tačiau jiems taip pat talkina kitų padalinių
geodezininkai ir matininkai. Tarnyba taip pat atsakinga už pagrindinius šalies registrus. Darbas Suomijos Nacionalinėje žemės tarnyboje yra skaitmenizuotas, popierinių dokumentų labai mažai, darbuotojams suteikiamas didelis lankstumas tiek
darbo laiko, tiek darbo vietos atžvilgiu (dažnai dirbama namuose). Per metus organizacija įgyvendina 1 žemės konsolidаcijos projektą, susijusį su aplinkosaugos tikslais, 6 - 7 projektus, susijusius su ūkininkų vykdoma veikla. Vidutinė žemės konsolidacijos projekto teritorija – 1000 hа (vidutiniškai 52-100 žemės savininkų) ir toks
projektas vidutiniškai įgyvendinamas per nepilnus 6 metus. Pastaruoju laikotarpiu
metinis biudžetas žemės konsolidacijai mažėja: 2018 m. matavimams skirta 2 mln.
EUR, papildomai 4 mln. EUR – drenažui ir 6 mln. EUR – kaimo keliams. Papildomos lėšos skiriamos infrastruktūros projektams ir žemės bankui (tai nėra atskira
institucija, tačiau žemės bankas inicijuojamas prieš pradedant žemės konsolidacijos
projektą ar jo metu skiriant specialų lėšų kiekį - apie 2-3 mln. EUR kasmet, kuomet
perkama ir parduodama žemė, kuri naudojama struktūriniams pertvarkymams vykdyti). Vyriausybė padengia apie 80 proc. kaštų, o likusius 20 proc. sumoka žemės
savininkai (apie 100 EUR/ha – ūkininkai moka už naujų žemės sklypų ribų nustatymą, už kompensacijų apskaičiavimą ir už dalinę drenažo bei kelių priežiūrą (apie
50 %), tuo tikslu imdami iš bankų paskolas). Šiuo metu šalyje vykdoma 30 žemės
konsolidacijos projektų 46 tūkst. ha plote. 19-oje vietovių vykdomi parengiamieji
darbai ir galimybių studijos. Per pastaruosius 10 metų šalyje sukonsoliduota apie 80
tūkst. ha žemės.
Vykdomi žemės konsolidacijos projektai yra dviejų rūšių – savanoriški arba
vykdomi didžiosios daugumos principu (dažniausiai vykdant infrastruktūros bei
aplinkosaugos projektus, kuomet visuomeninės naudos tikslu pagal įstatymo nuostatas privalo dalyvauti visi toje teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai, nors ir
ne visi to pageidauja). Žemės konsolidacijos procesas reglamentuojamas ne atskiru
įstatymu, bet yra sudėtinė Nekilnojamojo turto formavimo įstatymo dalis. Žemės
konsolidacijos projektas susideda iš trijų dalių – parengiamųjų darbų ir galimybių
studijos; tyrinėjimų ir projektavimo; įgyvendinimo etapo. Abiem įstatyme nustatytais žemės konsolidacijos projektų rengimo atvejais (tiek savanorišku, tiek priverstiniu) kartu naudojamas ir žemės banko instrumentas (žemės pirkimas ir pardavimas,
valstybinės žemės naudojimas žemės sklypų mainams). Žemės savininkams nieko
nereikia mokėti už parengiamuosius darbus ir galimybių studijas. Žemės vertinimą
atlieka matininkas, pasitardamas su žemės savininkų taryba, remdamasis žemės rinkos duomenimis, kurie Suomijoje yra vieši. Siekiant išspręsti kilusius žemės ginčus,
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žemės savininkai
turi teisę kreiptis
į Žemės teismą
(šalyje yra 7 tokie
teismai),
tačiau
praktiškai vieno žemės konsolidacijos
projekto metu tik
apie 1,5 žemės savininko kreipiasi į
tokį teismą.
Žemės
ūkio
ministerijos, kuri
prižiūri NacionaliMakedonijos specialistai. Suomijos žemės konsolidacijos ekspertas
nę žemės tarnybą,
Kalle Konttinen (ketvirtas iš kairės)
užsakymu atlikus
specialią studiją, paaiškėjo, kad vidutinis žemės sklypo plotas šalyje didėja lėtai,
tuo tarpu ūkių skaičius ir vidutinis ūkio plotas mažėja. Žemės konsolidacijos perspektyvos nėra labai aiškios, daug kas priklauso nuo žemės ūkio politikos, tačiau
dabar tokie projektai yra reikalingi. Dar viena studija naudojant IAKS atlikta 2013
m. (savivaldybių lygmenyje) siekiant nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sklypų
struktūros pagerinimo galimybes. Studijos metu analizuotos gamtinės sąlygos, esama sklypų struktūra (vidutinis sklypų dydis, atstumai, galimybės sujungti sklypus
ar pagerinti jų struktūrą), vykdytų žemės konsolidacijos projektų metu pasiekti rezultatai. Buvo sudarytas potencialių žemės konsolidacijos teritorijų žemėlapis (daugiausia – teritorija pietvakarinėje šalies dalyje).
Šalies ekspertai pastebi, kad pastaruoju laikotarpiu žemės konsolidacija išliko
labiau matininkų vykdoma veikla, kuri nebuvo siejama su kaimo plėtra platesniame
kontekste. Siekdama pažangos ir pokyčių, Nacionalinė žemės tarnyba sukūrė ekspertų grupę (6 darbuotojai), kuri skatintų žemės konsolidaciją ir dalyvautų naujojo
ES finansinio laikotarpio Nacionalinės kaimo plėtros programos kūrimo procese.
Tuo tikslu organizuojami susitikimai pristatant žemės konsolidaciją ir jos naudą,
rengiamos publikacijos ir leidiniai, veikla šia tema aktyvinama socialiniuose tinkluose, renkama ir apibendrinama informacija apie vykdytus ir vykdomus žemės
konsolidacijos projektus. Žemės konsolidacijos projektų stebėsenai ir vertinimui
rengiamos ataskaitos – trys gana paprastos formos metinės pažangos ataskaitos kiekvienam žemės konsolidacijos projektui atskirai (paprastai gegužės, rugpjūčio ir
gruodžio mėnesiais) ir viena bendra galutinė visų projektų ataskaita (iš viso 20 - 30
puslapių). Šiose vienodos struktūros ataskaitose pateikiama visa informacija apie
žemės konsolidacijos kaštus ir naudą. Ataskaitos reikalingos Nacionalinės žemės
tarnybos vadovybei, kad galėtų stebėti žemės konsolidacijos procesą, kuris, beje,
prižiūrimas dar 5 metus po projekto pabaigos.
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Pasaulinėje vandens, nuotekų
ir atliekų tvarkymo parodoje
Doc. Midona DAPKIENĖ, doc. Algirdas RADZEVIČIUS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vykdant BSR Interreg projektą „Kaimo nuotekos“ gegužės 14-18 d. teko
lankytis IFAT 2018 parodoje Miunchene (Vokietija). IFAT yra vandens, nuotekų,
atliekų ir žaliavų tvarkymo paroda, kurioje kas dveji metai pristatomi inovatyvūs
sprendimai, leidžiantys pažangiai naudoti turimus mūsų planetos išteklius siekiant jų ilgalaikioį išsaugojimo. Tai vienas svarbiausių aplinkosaugos renginių
pasaulyje, kuriame patirtimi dalijasi mokslo ir verslo atstovai.

Miunchenas – Bavarijos žemės sostinė, trečias Vokietijos miestas po Berlyno ir
Hamburgo, jame gyvena daugiau negu 1,35 mln. žmonių. Miestas svarbus pramonės, kultūros, transporto centras, garsus aludėmis ir festivaliais. Miunchene gerai
išvystyta transporto infrastruktūra – metro, daug automagistralių, geležinkelis, šalia
miesto yra tarptautinis oro uostas, todėl vieta labai tinkama rengti pasaulines parodas.
Pirmoji IFAT paroda Miunchene buvo surengta 1966 m. Tai buvo
tiesiog
specializuota
vandens sektoriaus paroda, kur savo gaminius
pristatė 147 dalyviai
iš devynių šalių. Tada
parodos plotas siekė 18
tūkst. m2, ją aplankė 10
200 žmonių. 70-aisiais
parodoje buvo nagrinėjamos atliekų perdirbimo
problemos,
80-aisiais – miestų tvaMarijos aikštėje Miunchene
rios gatvių ir kelių priežiūros, ypač žiemos laikotarpiu, paslaugos, paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo pristatoma vandentiekio tema, po 2000-ųjų – terminis ir biologinis
atliekų panaudojimas, nuo 2010 m. IFAT plėtra vyko labai dinamiškai. Šiandien ji
yra pirmaujanti pasaulyje aplinkosaugos technologijų platforma, apimanti renginius
Kinijoje, Indijoje, Turkijoje ir Pietų Afrikoje. 2016 m. IFAT šventė savo 50-metį.
Šiais metais 260 tūkst. m2 teritoriją užimančiame Miuncheno Parodų centre
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vykusioje
parodoje
IFAT 2018 buvo pristatytos visos šiuolaikinės aplinkosaugos
technologijos – nuo
nuotekų valymo įrenginių iki smulkinimo
mašinų panaudojimo
šiukšlių valymo sistemose. Šiais metais
į IFAT parodą atvyko
per 140 tūkst. lankytojų iš daugiau nei 160
šalių. 3305 dalyviai iš
58 šalių pristatė savo
Parodoje (iš kairės): ASU dėstytojai doc. Algirdas Radzevičius,
produkciją ir naujodoc. Midona Dapkienė, lekt. Aušra Malakauskienė,
ves sparčiai augančiai
doc. Daiva Šileikienė, prof. Laima Česonienė
aplinkosaugos pramonei. Vyko praktinės įvairių technologijų ir įrenginių demonstracijos, kompanijų pristatymai, seminarai, paskaitos, pokalbiai su specialistais, diskusijos. Pagrindinės
parodos temos vandens/nuotekų srityje buvo: hidrotechnika; vandens ir nuotekų
valymo sistemų statyba; vandentiekio ir nuotekų tinklai; mašinos ir įrengimai, naudojami vandens tvarkymui; vandens paslaugos; analitinės ir laboratorinės vandens
technologijos; švietimas, moksliniai tyrimai ir technologijų perkėlimas į vandens
pramonę.
Atliekų ir antrinių žaliavų srities tematikos: atliekų tvarkymas ir perdirbimas;
energijos gamyba iš antrinių žaliavų ir atliekų; gatvių ir kelių valymo, priežiūros
žiemos periodu paslaugos; senų vietovių nukenksminimas ir dirvožemio valymas;
išmetamųjų dujų valymas, oro taršos kontrolė; perdirbimo paslaugos; analitinės
ir laboratorinės atliekų perdirbimo technologijos; švietimas, moksliniai tyrimai ir
technologijų perkėlimas į atliekų perdirbimo pramonę.
Dėl augančio pasaulio gyventojų skaičiaus, klimato kaitos ir tokių procesų kaip
migracija ir urbanizacija ateityje vandens poreikis labai padidės. Nauji iššūkiai siekiant vandens išteklių išsaugojimo reikalauja novatoriškų technologijų ir holistinių
sprendimų. Parodoje IFAT 2018 pateikta daug idėjų ir galimų sprendimų, kad būtų
užtikrinta aukšta geriamojo vandens kokybė ir efektyvus nuotekų valymas. Pavyzdžiui, kompanija XYLEM pristatė ketvirtąjį vandens valymo etapą naudojant ozono sluoksnį, patikimai filtruojantį mikroteršalus. Įmonė INVENT rūpinasi saugiu
mikroplastiko pašalinimu iš nuotekų. Ji pateikė techninį sprendimą ypač dideliems
nuotekų valymo įrenginiams.
Kitas iššūkis, susijęs su nuotekų valymo technologijomis, yra fosforo regeneravimas iš nuotekų dumblo. Nuo 2029 m. bus reikalaujama daugiau nei 50 000 gy-
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ventojų aptarnaujančiose
nuotekų valymo sistemose
išgauti fosforą ir jį perdirbti, siekiant ilgalaikio fosforo išteklių išsaugojimo.
IFAT paroda – tai ir
komunikacijos
platforma, kurioje universitetai,
mokslinių tyrimų institucijos, įvairios ekspertų
grupės gali išsakyti savo
idėjas, pateikti koncepcijas
ir naujoves, diskutuoti su
Prie HUBER stendo
vandens ir nuotekų pramonės specialistais.
IFAT parodos metu turėjome galimybę vykti į
tris ekskursijas, kurias organizavo HUBER bendrovė, aktyviai dirbanti vandens, nuotekų valymo ir
dumblo apdorojimo srityse
visame pasaulyje.
Apsilankėme Vokietijos mieste Berchinge
įsikūrusioje
modernioje
HUBER SE įmonėje, susipažinome su gaminama
HUBER gamykloje
produkcija. Įmonėje dirba
700 darbuotojų, kuriamas ir gaminamas platus asortimentas įrenginių, skirtų buitinių ir pramoninių nuotekų valymui. Ši šeimai priklausanti įmonė įkurta daugiau
kaip prieš 175 metus, yra įsteigusi savo padalinius, filialus ir atstovybes 60-yje šalių,
kad galėtų visame pasaulyje dalintis patirtimi ir pristatyti naujus įrenginius vandens,
nuotekų ir dumblo valymui. Įmonės vizitinė kortelė – aukštos kokybės gaminiai iš
nerūdijančio plieno, nuolatinis produkcijos tobulinimas ir naujų įrenginių kūrimas.
Vykome į Freištato nuotekų valyklą. Ši valykla aptarnauja 9 tūkst. miestelio gyventojų. Buitinių nuotekų dumblas džiovinamas saulės energija.
Nuotekų dumblo utilizavimas šiuo metu visame pasaulyje yra didelė problema. Kuo
efektyviau išvalomos nuotekos, tuo daugiau dumblo susidaro. Užkasti dumblą draudžiama, jo naudojimas žemės ūkyje kelia daug diskusijų, o pritaikymas kraštovaizdžio
formavimui nėra ilgalaikis. Kadangi nė vienas iš šių būdų negali patikimai pašalinti
dumble esančių kenksmingų teršalų, šiluminis utilizavimas yra efektyvus sprendimas.
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Nuotekų dumblą sudaro 95 proc. vandens. Sumažinus vandens kiekį, ženkliai
sumažėja utilizavimo kaštai, tačiau reikia daug energijos džiovinimui. Prieš pat parodos IFAT 2018 atidarymą Freištato miestelio nuotekų dumblas pradėtas sausinti
ir džiovinti kompleksiškai, naudojant bendrovės HUBER mažai energijos suvartojančius ir efektyviai dirbančius dumblo džiovinimo įrenginius. Nuotekų dumblas
yra džiovinamas šiltnamyje. Džiovinimo sistema nuolat veikia ir palaiko šiltnamyje
vienodą dumblo sluoksnį. Dėl atbulinio maišymo funkcijos porėto ir lengvai drėgno
dumblo sluoksnis apdorojamas nesukeliant dulkių ir neskleidžiant nemalonaus kvapo. HUBER džiovinimo sistemoje dumblo džiovinimui galima naudoti ne tik saulės
energiją, bet ir derinti kartu su grindų šildymu ar karšto oro ventiliatoriais. Taigi,
dumblą galima džiovinti ištisus metus. Miestelio buitinių nuotekų dumblas 45 m x
10 m ploto šiltnamyje išdžiovinamas iki 60-70 proc. Džiovinimo proceso pabaigoje
iš 4000 m3 drėgno dumblo gaunama 180 t sausų granulių.
Trečioji ekskursija buvo į Tirolio žemės (Austrija) sostinės Insbruko, turinčio
130 tūkst. gyventojų, nuotekų valyklą. Į šią valyklą kasdien atiteka 145 000 m3 buitinių nuotekų iš šio miesto
ir 14 kaimyninių gyvenviečių. Nuotekų valykloje
bendrovės HUBER įranga
apdorojama 320 m3 skysto dumblo ir pagaminama
9000 m3 biodujų. Biodujos paverčiamos elektros
energija ir šiluma, kurios
dalis suvartojama buvusio
Olimpinio miestelio plaukimo baseino ir kitų objektų šildymui.
Dumblo džiovinimas saulės energija Freištato nuotekų valykloje
Parodoje IFAT 2018
pateiktos inovatyvios techInsbruko nuotekų valykloje
nologijos skatina tvarų
turimų išteklių naudojimą, siekiant apsaugoti ir
gerinti gyvenimo kokybę
ir aplinkos būklę. O parodoje apsilankiusiems dėstytojams buvo galimybė
pagilinti profesines žinias,
susipažinti su naujovėmis,
kurias bus galima perduoti studentams ir panaudoti
mokslinėje veikloje.
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Stambulo kanalas
Neseniai Turkijos prezidentas paskelbė, kad šalis pasirengusi pastatyti kanalą „Stambulas“, jungiantį Juodąją ir Viduržemio (Marmuro) jūras. Tuo būdu,
iš Juodosios jūros per Viduržemio jūrą bus pasiekiamas Atlanto vandenynas.
Apie kanalo įrengimo projektus pradėta kalbėti dar 2011 metais. Kodėl jo reikia,
juk šias jūras jungia Bosforo sąsiauris, skiriantis Stambulo miestą į dvi dalis o
kartu atskiriantis Europą nuo Azijos.

Kanalo reikalingumas argumentuojamas tuo, kad laivyba Bosforo sąsiauryje
yra labai intensyvi ir jo jau nepakanka. Kasmet sąsiaurį praplaukia 53 tūkst. laivų.
Kaip vieną svarbių kanalo reikalingumo argumentų minima, kad
sąsiauriu laivais plukdomos pavojingos medžiagos kelia pavojų
istoriniam Stambulo miestui. Per
metus Bosforo sąsiauriu pergabenama 139 mln. tonų naftos, 4 mln.
tonų suskystintų dujų ir 3 mln.
tonų įvairių cheminių medžiagų,
keliančių pavojų beveik dviem
milijonams žmonių, gyvenančių
ir dirbančių Stambule. O pavojingų avarijų sąsiauryje yra buvusi
ne viena.
Kanalą planuojama įrengti
apie 100 km į vakarus nuo Stambulo miesto t. y. europinėje Turkijos dalyje. Planuojamas jo ilgis 43
km., plotis 400-500 m, gylis iki 30
Bosforo sąsiauris
m. Skaičiuojama, kad per
metus juo galėtų pasinaudoti apie 58 tūkst. laivų.
Juodoji ir Viduržemio
jūros per sąsiaurį susisiekia, tad kanale nereikės
šliuzų. Tai antrasis kanalo trasos variantas, anksčiau jį planuota įrengti
dar toliau į vakarus nuo
Bosforo sąsiaurio.
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Projektas ne tik politinis.
Kanalo abiejose pusėse planuojama pastatyti du naujus
miestus, jo šiaurėje ir pietuose planuojam pastatyti didelius uostus. Savaime suprantama, kad už praplaukimą
kanalu turkai ims mokestį
(dabar aplink Juodąją jūrą
įsikūrusių valstybių laivai
Bosforo sąsiauriu plaukia
nemokamai, išskyrus locmaProjektuojamas kasti kanalas (vidurinis, į vakarus
nuo Bosforo sąsiaurio)
nų paslaugas).
Turkijos statybos industrija yra galinga, ji įgyvendino ne vieną didelį ir sudėtingą inžinerinį projektą. Ir
šiuo metu po Bosforo sąsiauriu įrengiamas jau trečias didelis tunelis, statomas jau
šeštas Stambulo aerouostas. Turkų statybininkai dirba daugelyje užsienio šalių (netgi stadioną Kaune rekonstruos Turkijos statybos bendrovė).
Problema – investicijos. Pagal įvairius vertinimus kanalo įrengimas gali kainuoti
nuo 20 iki 100 mlrd. dolerių. Be to, iki šiol visos megastatybos kainuodavo kelis
kartus brangiau negu iš pradžių manyta. O šiuo metu Turkija konfliktuoja su JAV,
jos piniginio vieneto liros kursas per metus nusmuko dvigubai. Tad vargu ar šalis
apsieis be didelių užsienio investicijų.
Kanalo įrengimas yra vienas didžiausių ir ambicingiausių autoritarinio Turkijos
prezidento Redžepo Erdogano projektų. Prieš neseniai įvykusius rinkimus išdidusis R.Erdoganas žadėjo šalyje įgyvendinti 140 panašių projektų. Kanalo įrengimą
norimą baigti iki 2023 metų, kai Turkijos respublika pažymės šimto metų jubiliejų. Reikėtų priminti, kad dabartinė Turkijos respublika yra tik nedidelė dalis turkų
valdomos Osmanų imperijos, gyvavusios nuo 1300 iki 1923 metų. O Rytų Romos
imperijos (Bizantijos) sostinė Konstantinopolis Stambulu tapo tik XV a. osmanams
nugalėjus šią valstybę. I pasaulinio karo metu Turkija kariavo Vokietijos ir Austro
Vengrijos pusėje ir pralaimėjo. Taip Osmanų imperija subyrėjo į beveik 40 dabartinių nepriklausomų valstybių.
Dėl didesnės įtakos regione su Turkija besivaržantis Iranas puoselėja dar ambicingesnio kanalo, jungsiančio Kaspijos jūrą (dabar izoliuoto vandens telkinio) su
Persijos įlanka statybą. Tačiau šis labai techniškai sudėtingas ir labai brangus projektas vargu ar bus pradėtas įgyvendinti, nes JAV prezidentas D. Trampas prieš Iraną ėmėsi griežtų ekonominių sankcijų. Tad šios šalies ekonominė būklė tapo labai
sudėtinga ir tokie brangūs projektai jai ne pagal jėgas.
Tuo tarpu Stambulo kanalo projektas yra realesnis, tad neužilgo gali prasidėti jo
statyba.
Parengė Juozas Smilgevičius
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Žemėtvarkos ir kadastro institucijų
gamybiniai ryšiai
Algis BAGDONAS
NŽT direktoriaus pavaduotojas
Žemės tvarkymo ir administravimo klausimai įvairiais laikotarpiais
buvo sprendžiami skirtingai. Šių pertvarkų metų dažnai iš esmės keisdavosi žemės santykių pobūdis. 1990 m. kovo
11 d. atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, iškilo vienas iš svarbiausių uždavinių: kaip vėl atkurti rinkos ekonomikos santykiais pagrįstą ūkio sistemą.

Pertvarkant žemės ūkio sistemą ir jos struktūras
tuo pačiu metu teko spręsti ir žemės naudojimo bei
administravimo klausimus. Buvo kuriamos naujos
institucijos ir padaliniai egzistuojančiose struktūroAlgis Bagdonas
se, kurie buvo atsakingi ne tik už žemės reformos
vykdymą, bet ir už agrariniame sektoriuje sukaupto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto privatizavimą. Taip pat reikėjo kurti visiškai
naują žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemą. Ir visa tai buvo
atliekama tuo pačiu metu spartinant nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo procesą, kuriant atitinkamą turto perdavimą privatiems asmenims reglamentuojančią ir nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančią teisinę bazę.
Šiuo metu žemės tvarkymo ir administravimo procese dalyvaujančias institucijas ir kitus asmenis galima sąlyginai suskirstyti į tokias grupes: žemę tvarkančios ir
administruojančios įstaigos (valstybės ir savivaldos institucijos); žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys ir įgyvendinantys asmenys (projektuotojai ir matininkai); kadastro ir registro tvarkymo įstaigos (valstybės įmonė Registrų centras,
tvarkanti Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, valstybės įmonė GIS-Centras,
tvarkanti Georeferencinio pagrindo kadastrą, viešojo administravimo institucijos:
Valstybinė miškų tarnyba, tvarkanti Valstybinį miškų kadastrą, Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba, tvarkanti Saugomų teritorijų kadastrą, Aplinkos apsaugos agentūra, tvarkanti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą, Lietuvos geologijos tarnyba, tvarkanti Žemės gelmių registrą).
Ilgą laiką žemės reformos žemėtvarkos darbai užėmė didžiąją dalį žemėtvarkos
specialistų visų atliekamų darbų. 1991 metais priimtas Žemės reformos įstatymas
nustatė, kad žemės reformą vykdo kaimiškųjų apylinkių agrarinės reformos tarnybos ir rajonų savivaldybių privatizavimo komisijos. Sprendimus atkurti nuosavybės
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teises žemę, mišką ir vandens telkinius tuo metu priimdavo Žemės ūkio ministerija,
o į miškus – Miškų ūkio ministerija. Nuo 1994 metų tokių sprendimų priėmimo
teisė buvo perduota savivaldybėms, išskyrus teisę atkurti nuosavybės teises į Miškų ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priklausiusius valstybinius miškus. Tokius
miškus piliečių nuosavybėn Miškų ūkio ministerija turėjo teisę grąžinti iki 1995
gegužės 18 d. Nuo šios datos žemės reformą įgyvendino ir sprendimus grąžinti,
perduoti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar nuomoti valstybinę žemę
priimdavo apskričių viršininkai. Visus reformos darbus organizuodavo ir reikalingus dokumentus rengdavo dešimties apskričių viršininkų administracijų Žemės
tvarkymo departamentai, jų žemėtvarkos skyriai savivaldybėse ir agrarinės reformos tarnybos seniūnijose, kurios vėliau buvo panaikintos. Tokia tvarka egzistavo
iki 2010 m. liepos 1 d.; nuo tol apskričių viršininkų administracijų vykdytos žemės
tvarkymo ir administravimo funkcijos perduotos vienai valstybės institucijai – Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos. Šiuo metu NŽT yra
ir visos valstybinės žemės patikėtinė, išskyrus žemę, kuri patikėjimo teise perduota
kitiems subjektams. Tai buvo padaryta siekiant optimizuoti šalyje veikiančią žemės
tvarkymo ir administravimo sistemą ir išvengti funkcijų dubliavimo, paspartinti
sprendimų priėmimą.
Tuo metu, be žemės reformos darbų, skirtingu laiku įvairiose valdymo struktūrose buvę žemėtvarkos skyriai atlikdavo ir kitus žemėtvarkos darbus, kurių rezultatai turėjo didelės įtakos įvairių šalyje tvarkomų kadastrų ir registrų sparčiam
vystymuisi. Nuo pat pradžios buvo svarstoma, kaip bus užtikrinta žemės reformos
metu suformuotų ir Lietuvos Respublikos piliečiams nuosavybėn gražintų žemės
sklypų nuosavybės teisių apsauga ir tokių žemės sklypų apskaita. Todėl jau 1992
metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, patvirtindama Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatus, nustatė, kad
Valstybinio žemės kadastro duomenis nustatytąja tvarka rengia ir tikslina miestų
(rajonų) valdybų žemėtvarkos tarnybos, Valstybinis žemėtvarkos institutas, Valstybinė žemės kadastro automatizavimo įmonė, o šių įstaigų darbus koordinuoja ir
jiems vadovauja Žemės ūkio ministerija. Valstybiniam žemės kadastrui reikalingus
duomenis pateikia miestų (rajonų) savivaldybės, įmonės, įstaigos, organizacijos ar
valstybinės tarnybos Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka. 1991 – 1997 m. nekilnojamojo turto administravimo sistema veikė iš dalies kaip sovietmečiu sukurta
išskaidyta institucinė infrastruktūra, kurioje žemės administravimas buvo visiškai
atskirtas nuo pastatų ir kitų statinių tvarkymo, funkcionavo skirtingi duomenų apdorojimo centrai, sprendimus priimdavo skirtingos viešojo administravimo institucijos. 1997 metais buvo įsteigta Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro
valstybės įmonė, kuri perėmė Valstybės žemės kadastro įmonės ir valstybės įmonės
Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro teises ir pareigas.
Statybos ir urbanistikos ministerijai bei Žemės ūkio ir miškų ūkio ministerijai buvo
pavesta vykdyti naujai įsteigtos įmonės steigėjo funkcijas. Šiai įmonei taip pat buvo
perduota dalis Valstybinio žemėtvarkos instituto (VŽI) turto ir regioninių kadastro
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ir geodezijos centrų atliekami žemės kadastro darbai, į ją perėjo dirbti VŽI specialistai, tvarkę žemės kadastro žemėlapius, bei teritorinių žemėtvarkos skyrių darbuotojai, registravę žemės sklypus ir nuosavybės teises į juos. Nuo 2003 m. įmonės pavadinimas pakeistas į „Valstybės įmonė Registrų centras“, kurios steigėjo funkcijas
nuo 2002 m. jau vykdė Teisingumo ministerija, kol 2017 m. pabaigoje jos nebuvo
perduotos Susisiekimo ministerijai. Šiuo metu VĮ Registrų centras (RC) nekilnojamojo turto administravimo srityje atlieka šiuos darbus: tvarko Nekilnojamojo turto
kadastrą, Nekilnojamojo turto registrą, Adresų registrą, atlieka nekilnojamojo turto
vertinimą turto mokesčiams apskaičiuoti (masinis vertinimas), kadastrinius matavimus, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims oficialią registruose kaupiamą informaciją, atnaujina nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį ir kt.
Viena iš valstybės institucijų, labiausiai besinaudojančių Nekilnojamojo turto
registro, Gyventojų registro ir kitų RC tvarkomų registrų duomenimis yra NŽT. Ši
institucija, kaip viena iš pagrindinių žemę tvarkančių ir administruojančios viešojo
administravimo institucijų, vykdydama jai pavestus uždavinius žemės tvarkymo,
administravimo ir kadastro srityse, atlieka tokias funkcijas: parduoda valstybinės
žemės sklypus; perduoda neatlygintinai naudoti, išnuomoja valstybinės žemės sklypus; atlieka žemės reformos darbų užsakovo funkcijas, planuoja ir administruoja
valstybės biudžeto lėšas žemės reformai, žemės tvarkymo ir administravimo darbams vykdyti, duomenims apie šalies žemės fondo būklę rengti, žemės informacinei
sistemai tvarkyti; koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta
tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese; organizuoja regiono lygmens žemėtvarkos schemų bei žemės reformos žemėtvarkos projektų ir valstybinės žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą; tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus; sprendžia žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties
keitimo klausimus; priima sprendimus paimti žemę visuomenės poreikiams; organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę; atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą; atlieka žemės sklypų kadastro duomenų
patikrą; priima sprendimus suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus; priima sprendimus pertvarkyti
pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus savivaldybės ar privačios
žemės sklypus; išduoda kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos planavimo
dokumentus, geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimus, stabdo ar panaikina jų galiojimą; atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.
Valstybės ar savivaldos institucijos priimdavo ir priiminėja įvairius sprendimus
dėl žemės privatizavimo, įteisinimo naudotis arba dėl žemės sklypo ar kito nekilnojamojo turto įregistravimo registruose pagal fizinių ar juridinių asmenų parengtus
techninius dokumentus. Žemės reformos pradžioje žemės reformos žemėtvarkos
projektus rengė ir įgyvendino bei žemės nuosavybės dokumentų projektus ruošė
VŽI (dabar VĮ Valstybės žemės fondas - VŽF). Vėliau šis institutas pasitelkė ir kitas
buvusias valstybės įmones, kurių darbuotojai turėjo reikiamą kvalifikaciją tokiems
darbams vykdyti. Nuo 1997 m. liepos žemės reformos žemėtvarkos projektų rengi-
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mo ir įgyvendinimo procesas buvo patikėtas ir privačiam sektoriui, t. y. juos rengia
konkursus laimėję fiziniai ir juridiniai asmenys, Vyriausybės nustatyta tvarka gavę
leidimus dirbti žemėtvarkos darbus.
Žemės grąžinimo ir valstybinės žemės privatizavimo procesui artėjant į pabaigą,
vis didesnę visų žemėtvarkos specialistų atliekamų darbų dalį sudaro ne vien tik žemės reformos žemėtvarkos projektų, bet ir kitų žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengimas ir įgyvendinimas. Žemės įstatymu nustatyta, kad žemėtvarkos planavimo
dokumentų sistemą sudaro specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai (žemėtvarkos schemos ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektai) ir žemės valdos
projektai (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai, žemės konsolidacijos projektai). Siekdami šiuos
projektus sėkmingai parengti ir įgyvendinti, žemėtvarkos specialistai ir/ar matininkai turi glaudžiai bendradarbiauti su įvairius kadastrus ar registrus tvarkančiomis įstaigomis: gauti žemės sklypų projektavimui ar jų ženklinimui reikalingus duomenis
ir pan.
Sparčiai augantis interneto vartotojų skaičius Lietuvoje ir tobulėjančios technologijos leidžia paprasčiau ir greičiau planuoti bei valdyti įvairias gyvenimo sritis,
taip pat ir žemėtvarkos planavimo. 2015 metais pradėjo veikti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS), kuri leidžia žemėtvarkos
planavimo procesą vykdyti elektroniniu būdu nuo pat sprendimo priėmimo dėl žemėtvarkos planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų nustatymo, iki dokumento pateikimo į Teritorijų planavimo dokumentų registrą. ŽPDRIS sudaro 4
elektroninės paslaugos: kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė
paslauga; žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė
paslauga, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga ir žemės konsolidacijos projektų rengimo elektroninė paslauga. Žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimas, derinimas bei tvirtinimas tapo paprastesnis, kokybiškesnis ir skaidresnis. Šiomis sistemomis gali naudotis planavimo organizatoriai
(iniciatoriai), planavimo sąlygas teikiančios institucijos, žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengėjai, dokumentus derinančios, valstybinę žemėtvarkos planavimo
dokumentų priežiūrą atliekančios ir dokumentus tvirtinančios institucijos. Informacinės sistemos pagalba visi suinteresuoti asmenys gali teikti prašymus, stebėti
dokumentų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eigą ir kt.
Sujungus visų žemėtvarkos planavime dalyvaujančių institucijų veiklą į bendrą informacinę sistemą, įgyvendintas vieno langelio principas. Tokiu būdu taupomas ir
procese dalyvaujančiųjų laikas bei užtikrinama efektyvesnė procesų stebėsena. ŽPDRIS valdytoja – Žemės ūkio ministerija, o tvarkytoja – NŽT.
Matininko darbui palengvinti ir paspartinti RC sukūrė informacinę sistemą „GeoMatininkas“, skirtą kadastrinių matavimų metu matininko surinktiems kadastro
duomenims apdoroti ir žemės sklypų kadastro duomenų elektroninių bylų dokumentams parengti ir pateikti NŽT arba RC derinti bei, esant teigiamam sprendimui,
žemės sklypo kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą. Sistema taip
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pat leidžia matininkui internetu gauti pradinius kadastro duomenis (žemės sklypų ir
inžinerinių statinių ribas, pažymas apie gretimų žemės sklypų savininkus) kadastro
darbams atlikti ir pateikti parengtus kadastro duomenų bylų dokumentus kadastro
tvarkytojui išankstinei patikrai ar žemės sklypų kadastro duomenims patikrinti. Nereikalinga jokia papildoma programinė įranga, nes sistemoje „GeoMatininkas“ galima ir braižyti žemės sklypo planą, ir parengti visus kitus žemės sklypo kadastro
duomenų bylos dokumentus. Sistema „GeoMatininkas“ yra integruota su kitomis
RC tvarkomomis sistemomis (Adresų registru, Nekilnojamojo turto registru, kadastro žemėlapiu, žemės masinio vertinimo sistema) bei kitų kadastrų ir registrų
duomenimis (Valstybinio geodezinio pagrindo, Georeferencinio pagrindo kadastro,
saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir t. t.).
Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys žemėtvarkos specialistai bei
šiuose projektuose suprojektuotus žemės sklypus ženklinantys matininkai bendradarbiauja ir su valstybės įmone GIS-Centras, kuri yra valstybės įmonė, atsakinga už
Lietuvos erdvinės informacijos portalo ir valstybinio georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymą ir vystymą, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių
tvarkymą ir duomenų teikimą visuomenei. Įmonė institucijoms, verslui ir visuomenei teikia oficialius valstybinius duomenų rinkinius, įprastas ir specializuotas geografinės informacijos sistemų (GIS) paslaugas, kuria teminius duomenų rinkinius,
skaitmeninius ir spausdintus žemėlapius, plėtoja specializuotų GIS informacinių
sistemų kūrimą. Galima būtų paminėti tokias elektronines paslaugas kaip Išvadų
dėl žemės sklypų ploto ir/ar ribų neatitikimo išdavimas, Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius teikimas, Laisvos
valstybinės žemės fondo informacijos teikimas, kuriomis naudojasi NŽT specialistai, teikdami administracines paslaugas arba tokias elektronines paslaugas kaip
Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimas, Išvadų dėl žemės
sklypų ploto ir/ar ribų neatitikimo išdavimas, kurios naudingos matininkams. Įmonė
taip pat užtikrina LitPOS – Lietuvos Respublikos teritorijoje išdėstytos globalinės
padėties nustatymo sistemos (GPNS) nuolatinių stočių, duomenų perdavos tinklų ir
duomenų tvarkymo centro tinkamą darbą.
Žemės santykių teisinis reguliavimas nuo 1990 metų iki dabar Lietuvoje vystėsi netolygiai ir glaudžiai siejosi su besikeičiančiomis politinėmis nuostatomis bei
valstybės institucijų galimybėmis tvarkyti ir administruoti žemę. Lietuva pasirinko
etapas po etapo žemės administravimo sistemos kūrimo kelią. Palaipsniui ši sistema buvo sėkmingai kuriama ir įdiegta atsižvelgiant į kitų šalių patyrimą ir sėkmingai panaudojant tarptautinę patirtį. Sistemos sukūrimui įtakos turėjo naujos
rinkos bei ekonomikos plėtra, ryškus technologinis progresas, socialiniai pokyčiai
ir glaudesni valstybinių institucijų ir privataus verslo santykiai. Pažymėtina, kad
didžioji dalis žemės sklypų Nekilnojamojo turto registre įregistruota pagal preliminarius matavimus, todėl dabar, atliekant tikslius kadastrinius matavimus, svarbu
tinkamai spręsti tarp žemės savininkų kylančius ginčus dėl ribų, tuo pačiu derinant
privačius ir viešuosius interesus. Atkuriant piliečių nuosavybės teises į žemę kai-
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mo vietovėse, žemė buvo suskaidyta į nedidelius sklypus. Ateityje būtina sujungti
nedidelius žemės sklypus į racionalius, ekonomiškai naudingus sklypus, kad būtų
galima užtikrinti konkurencingą ūkininkavimą. Tik sėkmingas žemę tvarkančių ir
administruojančių valstybės ir savivaldos institucijų bei įvairius kadastrus ir registrus tvarkančių įstaigų bendradarbiavimas užtikrina efektyvų žemės naudojimą ir
jos nuosavybės ar valdymo teisinę apsaugą.

Klaidos kadastro duomenų bylose
Doc. dr. Arminas STANIONIS, mgr. Krista SABAITYTĖ
VGTU Geodezijos ir kadastro katedra
Žemės sklypo kadastro duomenų byla rengiama naudojant tik elektronines priemones. Toks kadastro duomenų bylų rengimo procesas
ženkliai sumažino bylose daromų klaidų skaičių, optimizavo kadastrinių
matavimų duomenų apdorojimo, bylos rengimo, teikimo, tikrinimo bei
derinimo procedūras.

Šiuolaikinė tarptautinė nekilnojamojo turto kadastro samprata yra grindžiama
prof. J. L. G. Henseno (1995) apibrėžimu, atsižvelgiant į pasaulio šalių viešosios ir
tradicinės teisės aspektus. Nekilnojamojo turto kadastras – tai metodiškai sutvarkytas valstybinis visų teisinių nekilnojamojo turto objektų tam tikroje šalyje ar rajone
duomenų registras, paremtas objektų ribų matavimais. Nekilnojamojo turto objektai sistemiškai identifikuojami suteikiant jiems skirtingus identifikavimo numerius,
atsižvelgiant į privačios arba viešosios teisės nuostatas. Objektų kontūrai ir identifikavimo numeriai kartu su aprašomaisiais duomenimis apibrėžia kiekvieno atskiro
nekilnojamojo turto objekto paskirtį, plotą, vertę ir juridines teises ar apribojimus,
susijusius su tuo objektu.
Nekilnojamojo turto administravimo sistema Lietuvoje yra viena geriausių Europoje. Spartus jos vystymasis, automatizuoti procesai ir geoinformacinių sistemų
taikymas užtikrina efektyvų bendradarbiavimą tarp institucijų bei matininkų. Nuo
2018 m. sausio 1 d. Vyriausybės nutarimu priimta, kad nekilnojamojo turto kadastro
duomenų bylų rengimas, teikimas, tikrinimas, derinimas ir kadastro duomenų įrašymas – atliekamas elektroninėmis priemonėmis.
Nekilnojamojo turto registro posistemė GeoMatininkas sukurta naudojant geoinformacinių sistemų technologijas, kurios leidžia sujungti visus kadastrui ir registrui reikalingus procesus. Posistemė GeoMatininkas įdiegta tam tikrų funkcijų
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optimizavimui ir vartotojų patogumui – žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenų apdorojimui, žemės sklypų kadastro duomenų bylos parengimui, jos pateikimui nuotoliniu būdu tikrinti ir derinti, sprendimui įrašyti/pakeisti žemės sklypo
kadastro duomenis ir šių duomenų įrašymui Nekilnojamojo turto kadastre ir registre
per vieną sistemą.
Išnagrinėjus 2018 metais parengtų bylų, teiktų tikrinti 10-yje didžiausių Nacionalinės Žemės tarnybos padalinių, klaidas (1 paveikslas), nustatytas klaidų skaičiaus pokytis tarp popieriniu (2015 m.) ir elektroniniu būdu (2018 m.) rengtų bylų.
Klaidų skaičius lyginat popieriniu ir elektroniniu būdu rengtas bylas sumažėjo
23 proc.
Nors bendras klaidų procentas sumažėjo, bylose daromų klaidų dar liko. Dažniausiai pasitaikančios klaidos nagrinėtos pagal klaidų grupes. Pateikta medžiaga

1 pav. Bendras klaidų skaičius 2015 m. ir 2018 m.

2 pav. Žemės sklypų kadastro duomenų bylose dažniausiai daromos klaidos
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rodo, kaip kito klaidų skaičius 2015 m. ir 2018 m. pagal klaidų grupes (2 paveikslas).
Didžiausias klaidų skaičiaus pokytis nustatytas grupėse, kurios apibrėžia klaidas, susijusias su žemės sklypo ribų atitiktimi planavimo dokumentams ar žemės
projektams, pildant žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą.
Išanalizavus 500 žemės sklypų kadastro duomenų bylų, rengtų ir teiktų tikrinti
2018 m., nustatyta, kad dažniausiai klaidos daromos rengiant žemės sklypo planą
(31 proc.). Mažiausiai klaidų – nustatant žemės sklypo plotą (2 proc.). Rezultatai
procentais (skaičiuojant nuo visų klaidų) pasiskirsto taip: klaidos nustatant žemės
sklypo ribų atitiktis planavimo dokumentams sudaro 9 proc.; klaidos nustatant žemės sklypo plotą sudaro 2 proc.; klaidos rengiant žemės sklypo planą sudaro 31
proc.; klaidos pildant žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą sudaro 16
proc.; klaidos pildant žemės sklypo kadastro duomenų formą sudaro 9 proc.; klaidos
skaičiuojant žemės sklypo vertes sudaro 6 procentus.
Galima teigti, kad elektorinių bylų įvedimas ir sistemos tobulinimo darbai taikant geoinformacines technologijas per pirmąjį ketvirtį ženkliai pagerino bylų rengimo procesus, matininkai išvengia techninių klaidų.

Dirvožemio drėgmės režimo
reguliavimas
Projekto vadovė doc. dr. Inga ADAMONYTĖ,
projekto administratorė Eglė ŠARKINIENĖ
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) kartu su partneriais (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos
žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Žemės ūkio kooperatine bendrove „Mūsų ūkis“, VšĮ „Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis“ bei keturiais ūkininkais (mag. Edgaru
Varkaliu, Pauliumi Pikšriu, Alfredu Bardausku ir Andriumi Baltrūnu) vykdo
projektą „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“, finansuojamą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programoje numatytą naują priemonę Europos inovacijų partnerystei (EIP) skatinti. Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m. pabaigoje ir truks trejus metus. Gautieji projekto tarpiniai
rezultatai plačiai pristatomi EIP grupės susirinkimuose ir seminaruose.

Įvairaus intensyvumo ir trukmės sausros Lietuvą aplanko beveik kasmet, pastaraisiais dešimtmečiais jos periodiškai kartojasi ir dažnėja. 1961-1995 m. vietinės reikšmės stichinės sausros kartojosi vidutiniškai kas 9 metus, teigia M. S. Buitkuvienė.
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Dažniausiai tai atsitiko pavasarį, gegužės - birželio
mėnesiais, o kartais ir rudenį, kai reikia sėti žieminius javus. Dėl nepalankių
oro sąlygų Lietuvoje žemdirbių patirti vidutiniai
nuostoliai būna apie 34
mln. eur kasmet. Prognozuojama, kad lyginant su
1971 – 2000 m., dirvožemio drėgmė 2001 – 2030
m. sumažės 15–18 proc.
Projekto dalyviai
E. Stonevičius, A. Štaras ir G. Valiuškevičius pagal HadCM3-A1B klimato kaitos scenarijų apskaičiavo
(naudojant TM modelį) vidutinį gegužės - rugpjūčio mėnesių dirvožemio drėgmės
sumažėjimą (proc.) 2001 - 2030 m. (1 pav.).
Klimato kaitos padariniai tai spartus vandenyno lygio kilimas, vegetacijos kaita,
sausrų intensyvėjimas, kritulių kiekio pasikeitimas, dažnesni upių potvyniai, daugiau
ekstremalių reiškinių – tropinių ciklonų, viesulų, liūčių, speigų, karščio bangų ir t. t.
Drenažo
nuotėkio
reguliavimo praktinė ir
užsienio patirtis. Užsienyje drenažo nuotėkio
reguliavimas taikomas
plačiau nei Lietuvoje.
Mūsų šalyje drenažo sistemos turi vienpusį veikimo pobūdį. Dėl tankaus
melioracijos sistemų (jis
siejamas su pasklidąja
žemės ūkio tarša) ir paviršinių vandens telkinių
tinklo aktuali paviršinių
vandens telkinių apsauga.
ES yra išsikėlusi tikslą
1 pav. Prognozuojamas dirvožemio drėgmės
pasiekti, kad iki 2027 m.
sumažėjimas (proc.) 2001 - 2030 m.
100 proc. vandens telkinių būklė taptų gera. Lietuva tam yra priėmusi vandens apsaugos nuo taršos azoto
junginiais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimus, bei valstybinę aplinkos monitoringo
2011 - 2017 m. programą. Siekiant gerinti vandens telkinių ekologinę būklę turi būti
mažinamas upių vandens užterštumas azoto ir fosforo junginiais bei organinėmis
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medžiagomis. Vienas iš galimų sprendimų siekiant sumažinti biogeninių medžiagų
prietaką iš žemės ūkio plotų, yra įprasto drenažo konstrukcijos pertvarkymas į reguliuojamo drenažo sistemas.
Vandens sulaikymas nuleidžiamuosiuose grioviuose ar drenažo sistemose jau
keletą dešimtmečių plačiai taikomas Europos šalyse ypač Olandijoje, Danijoje,
Suomijoje, Švedijoje, taip pat JAV, Kanadoje, Kinijoje. Šalyse, kur drenažo sistemos įrengtos tik vandens pertekliui pašalinti, pritaikomos ir normuotai jam sulaikyti. Drenažo nuotėkio sulaikymas sausringais laikotarpiais sumažina dirvožemio drėgmės deficitą, o normalaus drėgnumo metais vertinamas kaip ekosistemos apsaugos
priemonė. Wesström ir kt. 2006 m. duomenimis nustatyta, kad reguliuojamo drenažo nuotėkis 70 - 90 proc. mažesnis negu tradicinio, padidėja dirvožemio drėgmės
atsargos, paspartėja denitrifikacijos procesas ir sumažėja azoto oksido (šiltnamio
dujų) išsiskyrimas į atmosferą. Reguliuojant drenažo nuotėkį nitratų išplovimas į
paviršinio vandens telkinius sumažėja apie 20 - 28 proc. Karvonen ir kt. tyrimai
(2009) rodė, kad esant sausam vegetacijos laikotarpiui javų derlius padidėja 5,6 10 proc. Suomijoje matematinio modeliavimo pagalba nustatyta, kad reguliuojant
drenažą galima sulaikyti apie 40 proc. maistmedžiagių.
Lietuvoje plačiai pritaikius dirvožemio drėgmės reguliavimo inovaciją, sumažėtų dėl žemės ūkio veiklos Nemunu į Kuršių marias patenkančių biogeninių medžiagų kiekis, kuris dabar sudaro apie 5,3 mln. t, iš jų 25 tūkst. t azoto ir 2,2 tūkst. t
fosforo, tai yra 20 proc. ir 35 proc. viso į upes patenkančio kiekio. Drenažo nuotėkio
reguliavimo sistemų įrengimas tam tinkamuose plotuose žemės naudotojams leidžia
gauti papildomą derlių (ir pajamas) net ir esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (sausrai), prisideda prie pasklidosios taršos iš žemės ūkio mažinimo bei
paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo.
Reguliuojamo drenažo koncepcija (2 pav.) leidžia drenažui veikti skirtingu intensyvumu, taip kontroliuojant vandens režimą ir ištirpusių medžiagų išplovimą. Per-

2 pav. Reguliuojamo drenažo principinė schema
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teklinės drėgmės atvejais veikiant įprastiniam drenažui dirvožemio vandens lygis
nuosekliai žemėja, tačiau pasiekus tam tikrą drėgmės lygį jo žemėjimą naudinga
pristabdyti, t. y. pasiekus minimalią sausinimo normą, nuotėkis būtų reguliuojamas,
o drėgmė sulaikoma dirvožemyje. Sausringais augalų vegetacijos laikotarpiais sistema gali padėti sumažinti augalų patiriamą stresą dėl drėgmės trūkumo. Kai gruntinio
vandens lygis pakeltas, toje zonoje amonio jonai (NH4) nesitransformuoja į nitrato
jonus (NO3), amonio jonai neišplaunami iš dirvožemio, daugiau nitratų jonų (NO3)
šaknų zonoje virsta laisvu azotu (N2), mažiau nitratų pasišalina iš dirvos į aplinką.
Lietuvos gamtinėmis sąlygomis nėra konkrečiai nustatyta, kur ir kokiu mastu
reguliuojamas drenažas gali būti taikomas ir kokią naudą jis teiktų. Norint išsamiai
atsakyti į šį klausimą reikia sujungti duomenis apie reljefą, dirvožemių granuliometrinę sudėtį, esamų drenažo sistemų pritaikymo/rekonstrukcijos galimybes ir ekonominį tikslingumą šalies mastu.
Problemos aktualumą iškėlė ir projekto idėją inicijavo Lietuvos ūkininkų sąjunga, Žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija bei
ūkininkai. Susitikimuose buvo išreikšta nuomonė, kad drenažo nuotėkio reguliavimas ūkininkaujant tampa vis aktualesnis, o tausus gamtos išteklių naudojimas yra
puiki galimybė prisidėti prie Lietuvai iškeltų agroaplinkosauginių tikslų. Mokslinis
potencialas ir praktinė-mokslinė patirtis buvo pagrindas specialistams burtis į Europos inovacijų partnerystės grupę ir spręsti ūkininkams iškilusią problemą. Dar 2015
m. buvo parengta galimybių studija, ją teigiamai įvertino ekspertai, ir tuomet buvo
skirtas finansavimas. Tai pirmoji tokių projektų grupė Lietuvoje. 2015 m. buvo parengti ir finansuoti 5 projektai, iš kurių 2 inicijavo ASU.
Pats Europos inovacijų partnerystės projektas yra Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės inicijuotas ir jos įgyvendinamas bandomasis arba produktų, procesų ir technologijų plėtojimo ir tobulinimo projektas.
Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“ tikslas ‒ įvertinti dirvo-

Aptariami projekto rezultatai
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žemio drėgmės režimo reguliavimo priemones ir jų taikymo efektyvumą Lietuvos
teritorijoje bei jų teikiamą ekonominę bei
ekologinę naudą, siekiant didinti žemės
ūkio konkurencingumą ir skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas, užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir
aplinkos puoselėjimą.
Viena sudėtingiausių ir svarbiausių
Projekto objektų apžiūra
projekto dalių jau baigta, t. y. įrengtos bandomosios dirvožemio drėgmės reguliavimo sistemos 6 skirtinguose regionuose ir
skirtingo agroklimato ūkiuose: Rytų zonos Šiaurės rytų pazonio regionas – Pandėlyje, Pandėlio sen., Rokiškio r.; Vidurio zonos Pietvakarių pazonio regionas – Noreikiškių k., Kauno r. – VšĮ „ASU mokomasis ūkis“; Vidurio zonos Šiaurės pazonio
regionas – Saviečiuose, Kėdainių r. – ŽŪK „Mūsų ūkis“; Vidurio zonos Žemaitijos
aukštumų pazonio (Žemaitijos) regionas – Tverai, Rietavo sav., Plungės r.; Vidurio
zonos Šiaurės pazonio regionas – Palėdnagių km., Kėdainių r. sav.; Vidurio zonos
Šiaurės rytų pazonio regionas – Nemakščiai, Raseinių r.
Mokslininkai skaičiuoja, kad Lietuvoje įrengus dvipusio valdymo drenažo sistemas drėgmės kiekį dirvoje galima reguliuoti 36 proc. sausinamų žemės plotų (4
pav.). Tai 5217 km2 sausinamų plotų Lietuvos Vidurio žemumoje, kurie yra rizikingų vandens telkinių baseinuose. Tinkamiausia šiai inovacijai yra Lietuvos Vidurio
žemumos zona, mat ASU mokslininkų siūloma inovacija, kaip rodo ir užsienio šalių praktika, didesnį efektą duoda ten, kur laukai lygūs (nuolydis ne didesnis kaip
1 proc.), o ne kalvotuose plotuose. Svarbi ir dirvožemio granuliometrinė sudėtis:
geriausia, kai virš drenažo yra didesnio laidumo dirvožemis, o žemiau drenavimo
lygio – mažesnio.
Projekto įgyvendinimo metu į žinių perdavimo sistemą įsitraukia daug suinteresuotų asmenų. Projektas pažangiausias mokslinių tyrimų žinias ir technologijas
padaro prieinamas ūkininkams, kaimo bendruomenėms, įmonėms ir konsultavimo
paslaugų teikėjams, nes specifinė informacija perduodama patraukliai, vykdant informacijos sklaidą per partnerių, konsultantų įvairius informacijos tinklus, demonstracinius inovacijų ir žinių sklaidos projektus.
Projekto įgyvendinimo metu organizuojami dalykiniai susitikimai ir diskusijos,
seminarai iškylančioms problemoms
bei gaunamiems rezultatams aptarti. Iš viso numatyta 18 priemonių
(iki 2018 06 01 ˗ 9 jau įvykusios),
kuriuose kiekvienas suinteresuotas
asmuo gali dalyvauti ir gauti atsakymus į jam rūpimus klausimus.
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ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakulteto moksliniai projektai
2016 - 2019 m.
Tarptautiniai projektai
Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (Kaimo nuotekos) (angl. k. Water emissions and their reduction in village
communities – villages in Baltic Sea Regions as pilots (WillageWaters). (Interreg
Baltijos jūros regiono programa).
Projekto partneriai: Suomijos gamtos išteklių institutas (LUKE) – projekto koordinatorius, Suomijos aplinkos mokykla (SYKLI), Verslo plėtros regioninė verslo
konsultavimo tarnyba (Novago) (Suomija), Vakarų Uusimaa vandens ir aplinkos
asociacija (LUVY) (Suomija); Latvijos universitetas, Salacgriva savivaldybė (Latvija); Talino technologijos universitetas (TUT) (Estija), Kuusalu savivaldybė (Estija), Kuusalu Soojus maža įmonė (Estija); Falenty technologijos ir gyvybės mokslų
institutas (Lenkija), Sokoły savivaldybė (Lenkija); Šilutės rajono savivaldybė (Lietuva).
Projekto dalies vadovė prof. dr. Laima Česonienė. Projekto dalies vykdytojai:
doc. dr. Midona Dapkienė, doc. dr. Algirdas Radzevičius. Projekto vykdymo laikotarpis 2017 - 2019 m.
Projekto apibūdinimas. Ieškoma ekonomiškai efektyvių ir aplinką tausojančių
nuotekų valymo sprendimų prie miesto nuotekų tinklų neprijungtiems namų ūkiams
siekiant sumažinti nuotekų emisiją į Baltijos jūrą iki lygio, nustatyto ES vandens
teisės aktų. Projektas vykdomas bandomuosiuose kaimuose, kur bus įgyvendinti
optimalūs nuotekų valymo technologiniai sprendimai, atlikta jų ekonominė ir aplinkosaugos analizė prieš ir po įgyvendinimo, kad būtų gauta informacija apie geriausias technologijas.
Sustainable rural water management for sustainable agriculture-BSR.
Užsakovas European regional development fund (Baltijos jūros EUSBSR programa). Projekto vadovas prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis. Projekto vykdytojai:
doktorantės Ina Živatkauskienė ir Jolanta Matikienė. Projekto vykdymo laikotarpis
2015 – 2018 m.
Projekto apibūdinimas. Ieškoma būdų ir priemonių, kaip pasiekti suderinamumą
tarp intensyvios žemės ūkio veiklos ir geros vandens kokybės drenuotuose plotuose.
Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimas Biržulio,
Stervo ir Debesnų šlapynėse.
Užsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pagal EEA Grants – Ice-
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land, Lichtenstein and Norway programą „Partnership for creation and preservation of values“. Projekto partneriai: VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ - projekto koordinatorius (Lietuva); NIVA – Norwegian Institute of Water Research (Norvegija);
Nordconsult (Švedija). Projekto dalies vadovas prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis.
Projekto vykdymo laikotarpis 2015 – 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Atlikti ekosisteminiai tyrimai ir parinkti būdai bei priemonės, kaip atkurti labai pažeistą Biržulio ežero ir aplinkinių pelkių vandens ekosistemą.

Nacionaliniai projektai
Klimato kaitos ir kitų abiotinių veiksnių poveikio
vandens ekosistemoms vertinimas.
Užsakovas Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinė mokslo programa „Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. Projekto vadovas prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis. Projekto vykdymo laikotarpis 2015 – 2018 m.
Projekto apibūdinimas. Siekiama nustatyti aplinkos veiksnių (vandens temperatūros, hidrologinio režimo ir vandens kokybės elementų) pokyčius ir jų įtaką Lietuvos vandens ekosistemų įvairovei ir produktyvumui bei atlikti kompleksinį poveikio
vertinimą pagal klimato kaitos scenarijus artimos ir tolimos ateities perspektyvai.
Kontroliuojamo drenažo su denitrifikacijos bioreaktoriais pritaikymas
biogeninių medžiagų pernašos sausinamose žemėse optimizavimui.
Užsakovas Žemės ūkio ministerija. Projekto vadovas prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis. Projekto vykdytojai: doktorantės Ina Živatkauskienė ir Jolanta Matikienė,
tyrėjai: Ida Jarockienė, Algirdas Minskas ir Vytautas Mickevičius. Projekto vykdymo laikotarpis 2016 – 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Siekta įvertinti ir technologiškai pagrįsti denitrifikacijos bioreaktorių pritaikymą drenažo sistemose turint tikslą minimizuoti biogeninių
medžiagų išplovą ir sumažinti paviršinių vandenų taršą. Nustatytas denitrifikacijos
bioreaktorių veikimo efektyvumas, pateikti bioreaktorių projektavimo metodiniai
principai ir rekomendacijos, nustatyti bioreaktorių įrengimo ekonominiai rodikliai
tipiniam atvejui.
Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito papildomo
pjūvio stabilumo modeliavimas.
Užsakovas UAB „Rekreacinė statyba“. Projekto vadovas doc. dr. Raimondas
Šadzevičius. Projekto vykdytojas Žydrūnas Vyčius. Projekto vykdymo laikotarpis
2017 m.
Projekto apibūdinimas. 2016 m. vasario mėn. Gedimino kalno šiaurės vakarų
šlaite pradėjo formuotis nuošliaužos, kovo ir spalio mėnesiais įvyko kalno paviršinio sluoksnio grunto nuošliaužos. Darbo tikslas buvo sudaryti Gedimino kalno
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šiaurės vakarų šlaito stabilumo modelį ir atlikti jo stabilumo modeliavimą.
Mobilios statinio techninių sistemų būklės diagnozavimo sistemos
įvertinimas. Piliakalnių sutvarkymo priemonių analizė.
Užsakovas UAB „Rekreacinė statyba“. Projekto vadovas doc. dr. Raimondas
Šadzevičius. Projekto vykdytojai: Žydrūnas Vyčius, dr. Egidijus Kasiulis. Projekto
vykdymo laikotarpis 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Sukurta ir sėkmingai išbandyta piliakalnių šlaitų stabilumo įvertinimo modeliavimo metodika, skirta piliakalnių šlaitų stabilumo bei
geofiltracijos įvertinimo modeliavimui skaitmeniniais modeliais su GeoStudio programomis. Skaičiavimuose įvertinta įvairių šlaitų tvirtinimo metodų ir priemonių
įtaka šlaitų stabilumui.
Gedimino kalno pietryčių šlaito stabilumo modeliavimas.
Užsakovas UAB „Rekreacinė statyba“. Projekto vadovas doc. dr. Raimondas
Šadzevičius. Projekto vykdytojas Žydrūnas Vyčius. Projekto vykdymo laikotarpis
2017 m.
Projekto apibūdinimas. 2017 metais įvyko kelios Gedimino kalno nuošliaužos
pietrytinėje pusėje (kovo 7 d. ir liepos 1 d.), lapkričio 3 d. pietinio šlaito sandūroje
su vakariniu šlaitu, veikiausiai požeminio vandens iškrovos vietoje, įvyko apie 25
m3 technogeninio grunto su velėna nuošliauža. Darbo tikslas buvo sudaryti Gedimino kalno pietryčių šlaito stabilumo modelį ir atlikti jo stabilumo modeliavimą.
Normatyvinio statybos techninio reglamento, nustatančio vandens
uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus, parengimas.
Užsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Projekto vadovas doc.
dr. Algirdas Radzevičius. Projekto vykdytojas doc. dr. Raimondas Šadzevičius. Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Parengtas techninio reglamento, nustatančio vandens
uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus, projektas, pritarus Aplinkos
ministerijos ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos specialistams, pateiktas
derinti Susisiekimo ministerijai.
Šamų auginimo ūkyje „Baisogalos bioenergija“ susidarančių
nuotekų nukenksminimo ir panaudojimo galimybės.
Užsakovas UAB „Baisogalos bioenergija“. Projekto vadovė doc. dr. Gražina
Žibienė. Projekto vykdytojas Viktoras Mongirdas, UAB „Ekologinės akvakultūrų
sistemos“ vadovas. Projekto vykdymo laikotarpis 2017 – 2018 m.
Projekto apibūdinimas. UAB „Baisogalos bioenergija“ planuoja didinti gamybos apimtis 10 kartų, o tai neišvengiamai sukels taršos išskyrimo padidėjimą. Įmonė
susidurs su būtinybe organizuoti pagausėjusių nuotekų nukenksminimą ir utilizavinimą, todėl prireiks papildomų investicijų ir apyvartinių lėšų valymo technologijų
veikimui užtikrinti. Tuo tikslu prieš pasirenkant taršos (nuotekų) valymo technolo-
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Gelžbetoninių konstrukcijų betono stiprio tyrimai

ginę schemą atliekama studija, kurios metu bus įvertinta esama ir būsima (po gamybos išplėtimo) nuotekų susidarymo ir valymo situacija įmonėje, apžvelgtos akvakultūros įmonių nuotekų šalinimo ir apdorojimo praktikos bei galimybės panaudoti
akvakultūros nuotekų ypatybes pridėtinei vertei kurti (pvz., nuotekų energetinis
potencialas, jose esančių maisto medžiagų panaudojimas žemės ūkio produkcijos
gamybos grandinėje).
Jonavos miesto tvenkinių hidrotechninių statinių (užtvankų)
būklės inžineriniai tyrinėjimai.
Užsakovas Jonavos rajono savivaldybės administracija. Projekto vadovė doc. dr.
Gražina Žibienė. Projekto vykdytojai: doc. dr. Raimondas Šadzevičius, lekt. Vitas
Damulevičius, Antanas Vaitiekūnas. Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Moksliniame tiriamajame darbe įvertinta Jonavos miesto tvenkinių hidrotechnikos statinių būklė: atlikti užtvankų ir hidrotechnikos statinių betono tyrimai, įvertinta pralaidų įtekėjimo, pratekėjimo ir ištekėjimo dalių būklė. Pateiktos išvados ir rekomendacijos užtvankų hidrotechnikos statinių remontui
ir priežiūrai.
Hidrotechnikos statinio J. Biliūno g. 15, Panevėžyje, ekspertizė.
Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Projekto vadovė doc.
dr. Gražina Žibienė. Projekto vykdytojai: doc. dr. Raimondas Šadzevičius, lekt. Vitas Damulevičius, Antanas Vaitiekūnas. Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Moksliniame tiriamajame darbe įvertinta hidrotechnikos
statinio J. Biliūno g. 15 Panevėžio mieste būklė (atlikta ekspertizė), t.y. atlikti užtvankos ir hidrotechnikos statinių betono tyrimai, įvertinta slenkstinės gravitacinės
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betono pralaidos įtekėjimo, pratekėjimo ir ištekėjimo dalių būklė, pateiktos išvados
ir rekomendacijos užtvankos hidrotechnikos statinių remontui ir priežiūrai.
Melioracijos griovių būklės vertinimas taikant
nuotolinius tyrimo metodus.
Užsakovas Žemės ūkio ministerija. Projekto vadovas doc. dr. Antanas Dumbrauskas. Projekto vykdytojai: prof. dr. Gintautas Mozgeris, doc. dr. Donatas Jonikavičius, lekt. dr. Ramūnas Gegužis, tyrėjas Giedrius Bosas. Projekto vykdymo
laikotarpis 2016 – 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Darbe siekta įvertinti nuotolinių tyrimų metodų taikymo
galimybes vykdant melioracijos griovių būklės stebėseną, o jos rezultatus panaudoti
lėšų poreikio (priežiūrai, palaikymui ar remontui) prognozei.
Dirvožemio drėgmės režimo reguliavimas.
Projekto partneriai: VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos
ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto Mokomasis ūkis, ūkininkas
Alfredas Bardauskas, ūkininkas Edgaras Varkalys, ūkininkas Andrius Baltrūnas,
ūkininkas Paulius Pikšrys, Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Mūsų ūkis“. Projekto vadovė doc. dr. Inga Adamonytė. Projekto vykdymo laikotarpis 2016 – 2019 m.
Projekto apibūdinimas. Projekto tikslas ‒ įvertinti dirvožemio drėgmės režimo
reguliavimo priemones ir jų taikymo efektyvumą Lietuvos teritorijoje bei jų teikiamą ekonominę bei ekologinę naudą siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą
ir skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas,
užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą. Tikslui pasiekti numatomi spręsti uždaviniai: 1) įrengti bandomuosius objektus
skirtinguose šalies regionuose 6-iuose skirtinguose ūkiuose atsižvelgiant į agroklimatinį rajonavimą, ūkinę veiklą, dirvožemio granuliometrinę sudėtį bei reljefą,
esamas melioracijos sistemas ir kt. sąlygas; 2) stiprinti dirbančiųjų žemės ūkyje
įgūdžius ir gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, taikyti ekonominio
ūkininkavimo metodus ir žinias eksploatuojant reguliuojamo drenažo nuotėkio sistemas, prisidėti prie aplinkos išteklių tausojimo; 3) eksperimentiškai pagrįsti technologinės inovacijos ‒ drenažo nuotėkio valdymo sistemų valdymo ir dirvožemio
drėgmės fiksavimo taikymą konkrečiomis sąlygomis; 4) įvertinti drenažo nuotėkio
reguliavimo sistemą pagal ūkinę veiklą, granuliometrinę dirvožemio sudėtį ir kitas sąlygas; 5) inovaciją ekonomiškai pagrįsti įvairiomis ūkininkavimo sąlygomis;
6) identifikuoti ir moksliškai pagrįsti drenažo nuotėkio reguliavimo automatizuoto
valdymo sistemos modelio galimybes; 7) parengti drenažo nuotėkio reguliavimo
technologijų diegimo, plėtojimo ir tobulinimo rekomendacijas; 8) skatinti mokslo
žinių ir inovacinės praktikos sklaidą žemdirbių ūkiuose, demonstruojant moksliškai
pagrįstų technologijų taikymo gamyboje aplinkosaugos ir ekonominę naudą.
Parengė doc. dr. Rytis Skominas

52

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Tarptautinė melioracijos
konferencija Estijoje
Julius MAČIULAITIS
VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus
inžinierius inspektorius
Kasmet Baltijos šalių valstybėse vyksta tarptautinės konferencijos žemės
melioracijos temomis. Šiemet ši konferencija vyko gegužės 13 - 25 d. Laulasmaa
mieste prie Baltijos jūros Estijoje. Konferencijos tema – „Skaitmenizavimo galimybės bei ateities perspektyvos žemės melioracijos srityje“. Konferencijoje,
be Baltijos šalių, dar dalyvavo Pietų Afrikos, Rusijos, Suomijos, Baltarusijos,
Gruzijos ir Ukrainos, iš viso 99 atstovai.

Konferencijos darbotvarkė buvo suplanuota taip, kad pirmą dieną prieš atvykstant į viešbutį aplankėme Talino senamiestį, susipažinome su istoriniais senamiesčio pastatais ir bažnyčiomis. Antroji diena prasidėjo nuo konferencijos pranešimų
skaitymo.
Konferenciją atidarė ir pagrindinį pranešimą apie Estijos pasiekimus skaitmenizuojant valstybės paslaugas perskaitė Estijos Respublikos kaimo reikalų ministerijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų politikos komiteto generalinio sekretoriaus
pavaduotojas Marko Gorban. Estijoje melioracijos statiniai priklauso savininkams.
Valstybė prie melioracijos sistemų eksploatavimo ir sutvarkymo prisideda panaudodama ES lėšas bei teikdama organizacinę ir metodinę pagalbą. Prie Estijos Vidaus
reikalų ministerijos valstybės informacinės sistemos sudėtyje veikia melioracijos

Konferencijos dalyviai
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informacinės sistemos padalinys – melioracijos registras, vykdantis melioracijos
eksploatavimo ir valdymo funkcijas. Melioracijos registre dirba apie 60 melioracijos ir informatikos specialistų. Ši tarnyba turi savo filialus regionų centruose ir
didesnėse savivaldybėse.
Konferencijos dalyvius pasveikino Tarptautinės sausinimo ir drėkinimo komisijos (ICID) prezidentas Felix Britz Reinders.
Estijos žemės ūkio valdybos vyriausiasis specialistas Lauri Kirs perskaitė pranešimą „Ateities perspektyva
panaudojant geoinformacines sistemas
(GIS) melioracijoje“. Estijos informacinė sistema panaši į Lietuvos Žemės
informacinę sistemą (ŽIS). Valdyba
planuoja per keletą metų nuo rastrinių
duomenų pereiti prie vektorinių duomenų. Pranešėjas pažymėjo, kad duomenų skaitmeninimą atlieka Žemės
ūkio valdybos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai.
Estų projektavimo įmonės „Reaalprojekt Ltd“ atstovė Kairi Juurik
ICID prezidentas F.B. Reinders
pristatė pranešimą apie „3D“ projektavimo galimybes naudojant Autodesk „Autocad CIVIL 3D“ programinę įrangą.
Toks modernus projektavimas, panaudojant LIDAR skenavimo ir orlaivių lazerinės
sistemos duomenis taupo projektavimo sąnaudas. Keliais paprastais projektavimo
žingsniais galima išbraižyti statinio planą bei skersinius ir išilginius profilius.
Pranešėjas iš Pietų Afrikos, Tarptautinės sausinimo ir drėkinimo komisijos
(ICID) prezidentas Felix Reinders akcentavo sparčiai didėjančio vandens poreikio
problemą. Populiacijos didėjimas bei klimato kaita neišvengiamai veda prie vandens išteklių mažėjimo. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad vandens naudojimo valdymo skaitmenizavimas yra būtinas. Taip pat ICID prezidentas supažindino konferencijos dalyvius su šios komisijos veikla.
Baltarusijos Melioracijos instituto direktorius Nikolay Vahonin skaitė pranešimą „Integruotosios erdvinės ir teminės melioracijos srities informacinės sistemos
(informacijos teikimo, sprendimų priėmimo planavimo, projektavimo, apskaitos ir
žemės naudojimo valdymo) analizė pagal agroekologinės-melioracinės stebėsenos
ir nuotolinio stebėjimo duomenis, remiantis GIS, duomenų bazių ir interneto technologijomis“. Pranešėjas daugiausia dėmesio skyrė melioracijos GIS duomenų kūrimo techniniams normatyviniams sprendimams.
Kito Baltarusijos melioracijos instituto mokslininko Vladimiro Makojed pranešimo tema buvo susijusi su melioracijos statinių defektais sunkesniuose gruntuose ir
jų įtaka kraštovaizdžiui. Pranešėjas pristatė teorinius principus, kaip atkurti aplinko-
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saugos požiūriu naudingus pelkių plotus. Tenka pripažinti Lietuvos pažangą, kadangi mes turime ne tik teorinių, bet ir praktinių pelkių atkūrimo pavyzdžių.
Pranešimą „GIS technologijų taikymas Lietuvoje“ perskaitė VĮ VŽF inžinierius
inspektorius Julius Mačiulaitis. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su skaitmeniniais melioracijos duomenų rinkiniais MelDR10LT ir MelDR 2LT bei jų praktinio panaudojimo galimybėmis. Pranešėjas pademonstravo, kaip veikia Lietuvos
Žemės informacinė sistema (ŽIS), geoportalo
žemėlapis, kaip vizualiai atvaizduojami MelDR2LT duomenų rinkinio duomenys.
Latvijos žemės ūkio ministerijos melioracijos kadastro departamento kadastro grupės vadovas Valdis Groza ir kadastro inžinierė Kristīne Sproģe pristatė pranešimą „Melioracijos
skaitmeninių sprendimų praktika Latvijoje bei
ateities planai“. Pranešime latviai pristatė šiais
metais pradėtą naudoti melioracijos „web-portalą“ ir praktinius jo panaudojimo pavyzdžius.
Pranešėjai parodė, kaip be jokių papildomų
techninių įrenginių (GPS imtuvų ar kt.), naudojantis tik mobiliuoju telefonu melioracijos speJulius Mačiulaitis
cialistai nustato melioracijos statinių defektus
ir vietoje, mobiliojo telefono pagalba, nusiunčia duomenis į „web-portalą“, kuriame
duomenys apdorojami sistemos administratoriaus. Latviai išdidžiai pabrėžė, kad iki
pradedant naudoti šį sprendimą teko nueiti ilgą bei sunkų kelią – skaitmenizuoti
visus skenuotus projektus. Taip pat atkreipė dėmesį, kad norint pasiekti duomenų
tikslumą ir kokybę būtina duomenis kurti ir laikyti „vienose rankose“.
Suomijos drenažo asociacijos
vykdančioji direktorė Helena Äijö
kartu su rangovinės organizacijos
atstovu
pristatė
pranešimą
apie
GPS signalu valdomų mechanizmų darbą tiesiant
žemės ūkio drenažą Suomijoje.
Pranešėjai kalbėjo
apie
techninius
mechanizmų para-

Prietaisai naudojami žemės melioracijoje
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metrus ir tai, kaip per keletą metų naudojamo GPS ryšio signalai pasiekė tokį lygį,
kad mechanizmai tapo įgalūs dirbti autonomiškai, su ypač nedidele paklaida, tačiau
pabrėžė tai, kad tokia GPS sistema yra sąlyginai brangi ir šiuo metu neatperkanti
didelės investicijos.
Rusijos atstovai I. Bondrik ir A. Buber pristaė pranešimą „Žemės melioravimo
GIS kūrimo pasiūlymai Rusijoje“. Prof. G. Gavardašvili iš Gruzijos pranešimas –
„Gruzijos GIS skaitmeninio žemėlapio kūrimas dirvožemio vėjo erozijai išvengti
dėl klimato pokyčių, formuojant tvarias žemės ūkio naudmenas“. Akademikas M.
Romaščenko perskaitė pranešimą „Skaitmeninių informacinių sistemų ir skaitmeninių technologijų melioracijoje diegimas Ukrainoje“.
Po konferencijos vykome aplankyti Keila-Joa dvarą prie įspūdingo krioklio ant
Keila upės ir šalia esančios mažos hidroelektrinės. Taip pat aplankėme Paldiski
miesto apylinkes, į kurias sovietų sąjungos gyvavimo metu gyventojams patekti
buvo draudžiama. Paldiski
miesto apylinkės yra EsKeila upės krioklys
tijos šiaurės vakaruose ir
pasižymi unikaliomis, daugiau nei 30 metrų aukščio
uolienų atodangomis, nuo
kurių atsiveria vaizdas į
Suomijos įlanką ir Baltijos
jūrą. Trečioji konferencijos
diena buvo skirta išvykai,
kurios metu buvome supažindinti su melioracijos
statinių rekonstravimo projekto įgyvendinimo eiga.
Estai konferencijos dalyvius supažindino su naudoAtodanga Baltijos pajūryje
jama technika bei moderniu vamzdynų tyrinėjimui
pagamintu robotu, kurio
pagalba galima tiksliai nustatyti drenažo defektus ir
jų vietą. Robotas buvo išbandomas dvejose vietose,
važiuojant 17,5 cm ir 20,0
cm skersmens moliniais
vamzdžiais. Vaizdas iš roboto buvo tiesiogiai transliuojamas ekrane. Deja,
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Vamzdynų robotas

Stebėjimo duomenys siunčiami į kompiuterį

dėl drenažo vamzdžių defektų robotas
į vamzdyną giliai
patekti negalėjo, tik
apie keletą metrų nuo
kontrolinio šulinio.
Apžiūrint statybvietę
Estijos atstovai pasakojo apie vykdomo
projekto eigą ir priimtus sprendinius, iš
kurių vienas – taikomos aplinkosaugos
priemonės. Estai jau
kuris laikas naudoja
patvenktą drenažą ir
grioviuose įrenginėja
sėsdintuvus, siekdami sumažinti taršą.
Po praktinės išvykos
grįžome atgal į konferencijų salę diskusijoms, iškilmingam
renginio uždarymui,
dalyvių sertifikatų ir
padėkų įteikimui.

Teršalų sėsdintuvai

57

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Trečioji tarptautinė konferencija
ICIEM 2018 Tunise
Doc. Midona DAPKIENĖ
ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas
Prof. Laima ČESONIENĖ
ASU Aplinkos ir ekologijos institutas
Tunisas – musulmoniška valstybė Šiaurės Afrikoje, prie Viduržemio
jūros, plotas – beveik 165 tūkst. km², čia gyvena apie 10,7 milijono gyventojų. Tuniso Respublikos sostinę Tunisą matėme tik per automobilio
langą, vykdamos į trečią pagal dydį šalies miestą Susą, kur gegužės 2-5
d. dalyvavome 3-iojoje tarptautinėje konferencijoje „Integruotas aplinkosaugos valdymas siekiant tvarios plėtros“ (ICIEM 2018).

Pastaraisiais metais vis labiau suprantama, kad aplinkos tarša yra pasaulinio
masto problema, peržengianti valstybių sienas. Visuotinai pripažinta, kad šalių
ekonominio augimo strategijos turi koreliuoti su aplinkosaugos uždavinių sprendimu. Pagrindinis 3-čiosios tarptautinės konferencijos ICIEM 2018 tikslas buvo
pateikti naujausius
mokslinių tyrimų
rezultatus, siekiant
rasti kompleksinius
aplinkosaugos problemų sprendimo
būdus ir sukurti taršos valdymo priemones.
Pagrindinės konferencijos
temos
buvo: aplinką tausojantys inovatyvūs metodai (švaStendinį pranešimą pristato prof. L.Česonienė
rios technologijos,
jūrų tarša, biologinis ir fizinis-cheminis valymas); aplinkos poveikio žmonių sveikatai ir rizikos vertinimas; vandens ištekliai (vandens kokybė ir tvarus naudojimas,
integruotas vandens išteklių valdymas, hidrologinis modeliavimas); taršos prevencijos strategijos (oro taršos kontrolė, vandens taršos prevencija, dirvožemio valymas). ICEM konferencijoje buvo gvildenamos atliekų tvarkymo, nuotekų valymo,
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geriamojo vandens kokybės problemos Pranešimų tematika, diskusijos parodė, kad
arabų šalys nori dalintis savo pasiekimais ir perimti kitų pasaulio valstybių gerąją
patirtį aplinkosaugos srityje.
Renginyje dalyvavo daugiau nei 300 mokslininkų ir specialistų, dirbančių aplinkos inžinerijos ir gretimose srityse. Parengti 287 straipsniai, 26 sesijose žodinius ir
stendinius pranešimus pristatė 42 šalių atstovai (gausiai dalyvavo šeimininkai, Maroko, Alžyro mokslininkai, taip pat atvyko pranešėjai iš JAV, Japonijos, Vokietijos,
Prancūzijos, Italijos, Lenkijos, Turkijos ir kitų šalių).
Konferencijoje ne tik pristatėme stendinį pranešimą „Gyvulininkystės poveikis
paviršinio vandens kokybei“, bet ir sėmėmės profesinių ir mokslo žinių iš kolegų.
Labai patiko dr. Mokhtar Guizani iš Hokaido universiteto (Japonija) pranešimas
apie nuotekų valymą ir atliekų šalinimą ateityje. Taip pat dalyvavome dr. Nabil
Khelifi, atstovaujančio Springer mokslo grupę (Vokietija) organizuotame seminare, kuriame jis mokė, kaip rašyti ir pateikti mokslo straipsnius, kad juos pavyktų
sėkmingai publikuoti cituojamuose mokslo žurnaluose.
Susas, kuriame vyko konferencija, yra prie Hamameto įlankos. Antikos laikais
jis buvo didelis prekybos uostas, per kurį ėjo aliejaus, javų, druskos, vilnos keliai,
dabar tai turistinis miestas, su gerai išvystytu susisiekimu: jūrų uostu, geležinkeliu,
geros kokybės keliais. Suse veikia universitetas, gatvėse nemažai jaunų, išsilavinusių žmonių, puikiai kalbančių ne tik prancūziškai (ši kalba nors nėra oficiali, bet
svarbi istoriniu požiūriu), bet ir angliškai. Galbūt todėl konferencija ICIEM 2018
vyko šiame mieste.
Suso senamiestis (medina) 1988 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo są-

Suso panorama
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rašą. Yra išlikusi
tvirtovė, didžioji
mečetė, kartaginiečių
katakombos. Laikas
čia tarsi sustoja
klaidžiojant po
gynybinės sienos
apsuptą medinos
gatvelių labirintą. Turgaus prekiautojai, amatiSuso senamiestis
ninkai prie savo
dirbtuvėlių durų
kviečia, siūlo,
derasi,
vilioja
praeivius. Negali nesižavėti
tradicinių kilimų spalvingais
raštais,
odos,
sidabro dirbinių
įvairove, norisi
uostyti prieskonius, ragauti vaiSuso gatvėje
sius ir arabiškus
saldumynus...
Sakoma, kad Susas labai mėgstamas poilsiautojų dėl nuostabios Viduržemio jūros pakrantės, tačiau mūsų buvimo laikotarpiu jūra nebuvo skaidri, joje plūduriavo
šlepetės, gelbėjimosi liemenės... Gal tai migrantų iš Afrikos, besistengiančių pasiekti Europą, pamesti „atributai“? Juk nuo išsvajoto gyvenimo, kuris prasidėtų jau
Sicilijos saloje, juos skiria vos aštuoniasdešimt kilometrų. Pakrantę buvo nugulę
sudžiūvusių jūros dumblių kaugės ir šiukšlės. Gegužės pradžioje dar tik prasideda
turistinis sezonas, greičiausiai vėliau visa tai bus sutvarkyta, o po dviejų dienų
smarkaus vėjo visos šios „grožybės“ pasidengė baltu smėliuku, ir pliažas atrodė
visai neblogai...
Šiukšlės – būtent tas šaukštas deguto medaus statinėje, kuris trukdė grožėtis
Tuniso gamtos grožiu. Pakelėse mėtosi kalnai šiukšlių, ypač daug lėtai yrančio
plastiko, kuris, beje, labai pavojingas ten besiganančioms avims. Teigiama, kad
anksčiau to nebuvo, nes gerai savo darbą atlikdavo šiukšlių rinkimo tarnybos. Po
2011 m. Tuniso revoliucijos šiukšlių niekas neberenka.
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Ekologijos ir aplinkos inžinerijos
konferencija Krokuvoje
Doc. Midona DAPKIENĖ
ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas
Prof. Laima ČESONIENĖ
ASU Aplinkos ir ekologijos institutas
Į pirmąją tarptautinę mokslinę ekologijos ir aplinkos inžinerijos konferenciją
Krokuvos žemės ūkio universiteto Kongresų centre, vykusią birželio 26 - 28
dienomis, buvome pakviestos vizito Bežos politechnikos institute pagal Erasmus + mainų programą metu. Praeitų metų spalį čia taip pat paskaitas skaitė
ir tarptautinėje aplinkos inžinerijos savaitėje dalyvavo daktaras Dawid Bedla iš
Krokuvos žemės ūkio universiteto. Kolega pakvietė Bežos politechnikos instituto atstovus prisidėti rengiant pirmąją tokios tematikos konferenciją universitete,
o mus parengti ir pristatyti pranešimą.

Krokuvos žemės ūkio universitetas – senas tradicijas turinti mokslo
įstaiga. Universiteto ištakos siekia
1890 m., kai prie
Jogailos universiteto Filosofijos fakulteto buvo įsteigtos
trejų metų trukmės
Konferencijai pirmininkauja prof. L.Česonienė (antra iš kairės)
žemės ūkio studijos, kurios 1923 m. buvo perkeltos į naujai įkurtą Žemės ūkio fakultetą. Aukštoji
mokykla, pavadinta Aukštąja žemės ūkio mokykla, buvo įkurta 1953 m., nuo Jogailos universiteto atskyrus Žemės ūkio, Miškininkystės ir Zootechnikos fakultetą.
1972 m. jos pavadinimas buvo pakeistas į Hugo Kolontajaus žemės ūkio akademiją.
Universiteto statusas suteiktas 2008 m. Šiuo metu septyniuose universiteto fakultetuose vykdomos 32 sričių bakalauro ir magistro studijų programos, yra 65 specializacijos, mokosi apie 9 tūkst. studentų.
Universitetas tampriai bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, todėl ir konferencija buvo surengta kartu su Liublino, Poznanės,
Varšuvos gyvybės mokslų universitetais, Gdansko technologijos universitetu, Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetu bei Bežos politechnikos institutu.
Žodiniai ir stendiniai pranešimai buvo pristatyti ir diskusijos vyko keturiose sek-
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cijose: vandens ir nuotekų
technologijos, atsinaujinanti energija, aplinkos
formavimas ir apsauga,
klimato kaita. Mes pristatėme pranešimą „Nuotekų
valyklos, rekonstruotos
vykdant projektą „Kaimo
nuotekos“ Lietuvoje, cheminis ir mikrobiologinis
įvertinimas“. Pranešimą,
analizuojantį Interreg projekto „Kaimo nuotekos“
Turgaus aikštė Krokuvoje
vykdymo rezultatus, taip
pat pateikė Talino technologijos
universiteto
atstovė dr. Nina Dulova.
Konferencijoje dalyvavo
kolegės iš Portugalijos –
Bežos politechnikos instituto, sulaukta dalyvių
iš Italijos, Ukrainos, gausiausiai dalyvavo mokslininkai, inžinieriai, aplinkosaugininkai iš įvairių
Lenkijos universitetų.
Konferencijos dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti su Krokuva, senąja Lenkijos sostine, iš
kurios buvo valdoma ir Lietuvos-Lenkijos valstybė. Dabar tai vienas iš svarbiausių
šalies mokslo, kultūros ir meno centrų, taip pat ir vienas gražiausių Europos miestų,
žavintis savo sakraline architektūra. Krokuvos istorinis centras įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, čia yra net 39 bažnyčios, 25 vienuolynai, 7 sinagogos.
Diena pasitaikė tokia, kaip rašė lenkų poetas Tadeusz Rózewicz: „lietus Krokuvoje/
lietus/lyja ant Vavelio slibino/ant milžinų kaulų/ant Kosčiuškos kalvos/ant Mickevičiaus paminklo/...“. Džiaugėmės proga, vedami profesionalaus gido, pasivaikščioti
senamiesčio gatvelėmis, Turgaus aikštėje, aplankyti gotikinę šv. Mergelės Marijos
baziliką, seniausią Lenkijoje Jogailos universitetą. Kopėme į Vavelio (lenk. Wawel)
kalvą, kurios viršuje stūkso didinga pilis su katedra, buvusi Lietuvos ir Lenkijos
karalių rezidencija. Vavelis yra ne tik karalių, vyskupų, bet ir žymiausių Lenkijos
asmenybių, nacionalinių didvyrių laidojimo vieta.
Paskutinė konferencijos diena buvo skirta vizitui į Ojcovo (lenk. Ojcow) naciŠv. Stanislovo katedra Vavelyje
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onalinį parką, esantį Lenkijos pietuose, Mažosios Lenkijos vaivadijoje. Tai vienas
mažiausių iš 23 šalies nacionalinių parkų, žymus savo flora – čia auga apie 1000
rūšių žydintys augalai. 1956 m. įkurtas parkas plyti Pradniko (lenk. Prądnik) upės ir
jos dešiniojo intako Saspovkos (lenk. Sąspowka) slėniuose. Parko teritorija – 2150
ha, iš jų 385 ha yra gamtos draustinis. Čia galima pamatyti apie 6000 rūšių gyvūnų
(didžiąją dalį sudaro vabzdžiai, yra 134 rūšių paukščių). Pasaulyje mažai nacionalinių parkų, turinčių tokį įspūdingą kraštovaizdį – miškus su daugybe Juros periodo
kalkakmenio uolų, iš kurių žymiausia – 25 m aukščio Heraklio vėzdas. Ojcove žinoma apie 400 urvų, kuriuose žiemoja 15 rūšių šikšnosparnių kolonijos. Karaliaus
Lokietkos olą aplankėme ir mes.
Ojcovo nacionalinis parkas unikalus ne tik dėl gamtos objektų, bet ir kultūros
paminklų, iš kurių žinomiausi Pieskowa Skala pilis, vadinama „Lenkijos renesanso
perlu“, Kazimiero pilis, medinė bažnyčia ant vandens. Visus objektus jungia pėsčiųjų, dviračių ir žirgų takų tinklas, vieną iš gana nelengvų pėsčiųjų takų teko išbandyti
ir mums.
Parkas supa Ojcovo kaimą, esantį slėnio viduryje. Jame gyvena apie 200 gyventojų, tačiau visais metų laikais šią vietovę aplanko gausybė turistų – 400 tūkst.
lankytojų per metus. Kad nebūtų teršiami paviršinio vandens telkiniai, pastatyta
Ojcovo nuotekų valykla.
Aplankėme apylinkėje garsų Ojcovo ekologinį upėtakių ūkį. Upėtakių auginimo
tradicija čia siekia 1930-tuosius. Šiuo metu tai šeimos verslas, kurį įkūrė Magda
Węgiel su dukra Agnieszka Sendor. Ūkyje yra septyni upėtakių auginimo tvenkiniai, kuriems skaidrus ir daug deguonies turintis vanduo tiekiamas iš kalnų upelio
Mlynowka. Įmonė „Ojcovo upėtakis“ priklauso Europos regioninio kulinarinio paveldo tinklui. Šviežia žuvimi aprūpinami vietos moteliai ir užeigos, tačiau didžioji
produkcijos dalis keliauja į užsienį. Prie ūkyje esančio Beta tvenkinio esančioje
rekreacijos zonoje galima pailsėti ir paskanauti rūkyto ar grilyje kepto upėtakio.
Dalyvavimas ekologijos ir aplinkos inžiŽuvininkystės tvenkiniai
nerijos konferencijoje
Krokuvoje mums davė
dvigubos naudos: ne tik
turėjome galimybę pasidalinti moksline patirtimi su kolegomis, bet ir
gavome didelę „dozę“
istorinės ir kultūrinės
informacijos, kuri, suvokiant ją per bendros
mūsų valstybių istorijos
prizmę, tampa dar vertingesnė.
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Baltojo marmuro kasykloje
Vanda VASILIAUSKAITĖ
Šiaurės Toskanoje (Italija) esantys Apuanų kalnai garsūs čia išgaunamu marmuru. Tuo neleidžia abejoti ir istorija iš Michelanželo kūrybinio
gyvenimo. Sakoma, kad menininkas buvo dažnas svečias Kararoje, iš
jos keliaudavo į kalnus ir rinkdavosi idealų marmuro luitą savo kūriniams,
mat čia marmuras pats gryniausias, tvirčiausias. Skulptorius ilgus mėnesius leisdavo marmuro kasyklose, kol išsirinkdavo tinkamiausią bloką
savo kūriniams. Būtent iš Kararos marmuro gimė tokie Mikelandželo šedevrai kaip Dovydas, Pieta ar Mozė.

Kararos marmuras
gali būti baltas arba
melsvai pilkas, dažniausiai
naudojamas
skulptūroms ir namų
dekorui. Sakoma, kad
pats vertingiausias marmuras išgaunamas giliai
kalne esančiose kasy-

Marmuro kalnai Kararoje

klose – tik ten jis visiškai švarus ir
nepažeistas.
Vingiuojant akmens šlaitais
auktyn, išnyra baltos kalno sienos,
dulkėmis nusėtos papėdės, tamsios
Baltojo marmuro luitai
tunelių angos. Aikštelėse - milžiniški ekskavatoriai ir galingi sunkvežimiai. Iš autobuso persėdę į specialų autobusiuką
patenkame po marmuro kalnu. Marmuras čia neįtikėtinai baltas ir idealios tekstūros.
Dairydamiesi po uždarą kasyklą klausėmės gidės pasakojimo apie marmuro gavybos procesą.
Marmuras Kararos apylinkėse pradėtas kasti jau geležies amžiuje: vietiniai gyventojai iš jo gamino įvairius rakandus ir dekoratyvinius objektus. Julijaus Cezario laikais marmuro gavyba suaktyvėjo, mat valdovas jo pageidavo įvairiems sta-
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Muziejus po atviru dangumi

bilių nei elektros?
Pasak gidės, kasyklose marmuras buvo
pjaustomas milžiniškais blokais. Tai buvo
nepakeliamai sunkus
darbas, šiuos kelias
tonas sveriančius luitus tekdavo nuleisti
žemyn į slėnį. Pačiais
seniausiais
laikais,
kai dar nebuvo jokios
technikos, viskas buvo
patikima atsitiktinumui – marmuro luitai

tiniams Romoje, į kurią marmuras
buvo plukdomas laivais iš legendinio Luni miesto. Įsigalėjus krikščionybei ypač daug marmuro buvo
naudojama bažnyčių fasadams ir
interjerui įrengti. Kararos marmuro
pavyzdžių galima rasti Florencijoje,
Romoje, Neapolyje bei daugybėje
kitų Italijos ir pasaulio miestų. Šiuo
metu Apuanų Alpėse, Kararos apylinkėse veikia ne vienas šimtas kasyklų. Jos yra dviejų tipų - atviros ir
uždaros. Atviros kasyklos matyti iš
toli, tačiau nei Kararos gyventojai,
nei gamtosaugininkai nesidžiaugia
klestinčiu marmuro gavybos verslu dėl bjaurojamo Apuanų peizažo.
Tuo tarpu uždarosiose kasyklose,
kurios glūdi kalno viduje, marmuras
yra pjaustomas milžiniškais luitais,
jų svoris siekia iki 35 t. Tokį svorį
gali pakelti tik kasyklose naudojama
technika. Matant tai kyla klausimas kaip šiuo akmenimis grįstu keliu
buvo gabenamas marmuras senovės
laikais, kai nebuvo galingų automo-

Marmurinė karvių banda
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būdavo ridenami žemyn
be jokios kontrolės ir
žmogaus įsikišimo. Šis
būdas nebuvo nei patogus,
nei saugus, tad ilgainiui
tai buvo uždrausta įstatymais. Marmurą buvo pradėta gabenti nauju būdu,
vadintu lizzatura, naudotu
iki pirmųjų XX amžiaus
dešimtmečių. Tokiu būdu
marmuro blokas būdavo
Pakeliui į marmuro kasyklą
užvelkamas ant medinių
rogių, pritvirtinamas lynais ir dvylika vyrų pamažu leisdavo šį krovinį
žemyn. Rizikos netrūko,
nes priešakyje žengiantis
komandos vadas dėl menkiausios klaidos galėjo
baigti gyvenimą po balto
marmuro luitais.
Nuo paskutinių XIX
amžiaus
dešimtmečių
imta naudotis geležinkeliu. Būtent marmurui gabenti 1876−1890 metais
Arkinis tiltas kalnuose
nutiesta geležinkelio linija tapo tikru inžineriniu išbandymu. Na, o po Pirmojo pasaulinio karo vis dažniau
marmuro luitai transportuojama automobiliais.
Iš uždaros kasyklos tuo pat autobusiuku išlindę į dienos šviesą apsilankėme
marmuro muziejuje. O jau leidžiantis iš kalnų vingiuotu akmens keliu į žemumas,
gėrėjomės kaip vakarėjanti saulė oranžiniais ir raudonais spinduliais dažė baltus
marmuro kalnus.
Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos

Nusileidus iš kalnų Apuanų papėdėje
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Konradui Razgūnui – 90
Žemėtvarkos inžinieriui veteranui
Konradui Razgūnui
rugsėjo 20 d. sukako
90 metų. Jubiliatas
gimė 1928 m. ežerų
krašte, Molėtų r. Palukštinės k.
Palukštinės kaimą supantys Molėtų ir
Sarakiškių miškai, Lukštinio, Duobužio
ežerai bei juos jungiantis Kaminos upelis
ir netoliese tekanti Siesartis – tai gražios
vietovės, Jubiliato gimtinė. Trauka žemės
grožiui jį, Vytauto Didžiojo universiteto
studentą, suviliojo pereiti mokytis į Lietuvos žemės ūkio akademiją žemėtvarkos
specialybės.
1953 m. K. Razgūnas tapo žemėtvarkos inžinieriumi ir pradėjo dirbti ŽŪM
Žemėtvarkos valdyboje. 1954 – 1957 m.
dirbo Vilkaviškio r. Alvito Mašinų traktorių
stoties inžinieriumi žemės tvarkytoju. 1958
m. grįžo dirbti į ŽŪM Žemės tvarkymo
valdybą. 1960 m. paskirtas šios valdybos
Vilniaus padalinio (partijos) viršininku.
1961 m. įsteigus Respublikinį žemėtvarkos projektavimo institutą, buvo paskirtas
Vilniaus žemėtvarkos skyriaus viršininku.
Skyrius didelis, jame vienu metu dirbo net
170 darbuotojų. Darbų skalė plati. Be tra-

dicinių žemėtvarkos projektavimo darbų,
žemės apskaitos, geodezijos darbų buvo
atliekami želdynų projektavimo, kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kitokie darbai. Jubiliatas daug dėmesio skyrė jaunųjų
specialistų ugdymui, jų darbo kultūrai bei
sklandžiai lietuvių kalbai žemėtvarkos projektuose. Skyriui vadovavo per 30 metų.
1991 m. sunkią skyriaus vadovo naštą perdavė jaunesniems kolegoms ir pradėjo eiti
skyriaus vyresniojo ekonomisto pareigas.
2004 m. būdamas 76 m. ir turėdamas 51
m. darbo stažą išėjo į pensiją.
Jubiliatas labai pergyvendavo dėl
skyriaus darbuotojų nesėkmių, padėdavo jiems išnarplioti problemas. Į Vilniaus
žemėtvarkos skyrių buvo skiriama daug
jaunų specialistų, daugiau negu į kitus
skyrius. Daugelis jų ir šiandien su dėkingumu prisimena gavę daug žinių. Ne vienam specialistui pakako jų įkuriant privačią žemėtvarkos įmonę. Buvusių kolegų
dėkingumas, gal būt, net vertesnis už ŽŪM
ir instituto įteiktus jam padėkos raštus ir
apdovanojimus.
Sveikiname gerbiamą Jubiliatą su garbinga sukaktimi, linkime geros sveikatos ir
tolesnių gražių gyvenimo dienų.
Buvusių bendradarbių vardu
Palmira Ačienė

Antanui Vanagui – 80

Laikas bėga nepastebimai ir mums
primena, kad melioracijos veteranas
Antanas Vanagas
jau pažymėjo 80-ąjį

gimtadienį. Tai gražus jubiliejus specialisto, dirbusio intensyvių melioracijos darbų
Lietuvoje laikotarpiu ir daug nuveikusio
šiame bare.
Jubiliatas gimė 1938 m. rugpjūčio 7
d. Rokiškio r. Kasiūnų k. 1958 m. baigęs
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Kamajų vidurinę mokyklą įstojo studijuoti hidromelioracijos į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. 1963 m.
baigęs studijas ir įgijęs hidrotechnikos
inžinieriaus kvalifikaciją gavo paskyrimą
dirbti į Kupiškio MSV. Ėjo meistro pareigas, greit įgijo gamybinės patirties ir po
kelerių metų buvo paskirtas MSV gamybinio techninio skyriaus viršininku. Eidamas
šias pareigas jau rūpinosi visos įmonės
atliekamais darbais, sprendė įvairias melioracijos darbų organizavimo problemas,
rūpinosi, kad melioracijos darbai būtų
atliekami pagal kokybės reikalavimus.
1970 m. A. Vanagui buvo pasiūlytos
Dusetose įsikūrusios Zarasų MSV vyriausiojo inžinieriaus pareigos ir jis nepabūgo
sudėtingų šio rajono sąlygų. Jis buvo atsakingas už melioracijos ir kitų darbų organizavimą, užduočių įvykdymą, už darbų kokybę, už visų įmonės problemų sprendimą.

Nelengvas buvo Jubiliatui šis veiklos
laikotarpis. Nors dirbo daug ir nuoširdžiai, įvykdyti melioracijos darbų užduotis sudėtingomis rajono hidrogeologinėmis sąlygomis ne visada pavykdavo, dėl
to įmonės vadovai, tarp jų ir Jubiliatas,
susilaukdavo ir priekaištų. Vis dėlto rajone buvo nusausinta ir sukultūrinta per 20
tūkst. hektarų, t. y. du trečdaliai pernelyg
drėgnų žemių, įrengta apie 10 tūkst. hektarų kultūrinių pievų ir ganyklų, nutiesta
daug ūkinių kelių. Šie darbai, kurių vienas
svarbiausių organizatorių buvo Jubiliatas,
padėjo rajono žemdirbiams plėtoti žemės
ūkio produkcijos gamybą. Keturiasdešimt
metų išdirbęs melioracijoje nuo 2003 m.
Antanas Vanagas išėjo į pensiją.
Gražaus Jubiliejaus proga linkime Tau,
Antanai, geros nuotaikos, sveikatos, daug
gražių saulėtų metų.
Studijų draugų vardu Juozas Smilgevičius

Vidmantui Gurkliui – 70
Mes nepavaldūs
laiko tėkmei, skaičiuojančiai mūsų
metus.
Gražų
70-ies
metų jubiliejų rugsėjo 7 d. paminėjo
buvęs ilgametis Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, prodekanas, LŽHIS
vadovas, docentas, technikos mokslų daktaras Vidmantas Gurklys.
V. Gurklys gimė 1948 m. rugsėjo 7 d.
Vabalninke (Biržų r.). Lankė Salamiesčio septynmetę mokyklą, 1966 m. baigė
II vidurinę mokyklą ir įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą.
Jį baigė 1971 m., įgydamas hidrotechni-
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kos inžinieriaus diplomą. Tais pat metas
pagal paskyrimą pradėjo dirbti dėstytoju
Bartkuškio hidromelioracijos technikume. 1975 m. V. Gurklys įstojo į Lietuvos
hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio
tyrimo instituto aspirantūrą, studijuojadamas joje gilinosi į drenažo vamzdžių
hidraulines savybes. 1982 m. Baltarusijos
vandens ūkio ir melioracijos mokslinio
tyrimo institute apgynė disertaciją, jam
buvo suteiktas technikos mokslų kanditato
laipsnis, kuris vėliau buvo nostrifikuotas į
technikos mokslų daktaro laipsnį.
Nuo 1993 m. V. Gurklys buvo pakviestas dirbti į LŽŪU Žemėtvarkos katedrą.
Žemėtvarkos ir miškų studijų programų
studentams jis dėstė vietinių kelių kursą.
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Tais pačiais metais buvo paskirtas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanu. Šiose pareigose darbavosi net
12 metų. 1995 m. jam suteiktas mokslinis
docento vardas. Nuo 1995 m. tolesnį dėstytojo darbą siejo su informacinių technologijų sritimi, jis vienas pirmųjų fakultete
parengė bei dėstė Geografinių informacinių sistemų modulius Žemėtvarkos studijų
programų bakalaurams ir magistrantams.
Šiais klausimais 1995 m. stažavosi Kanadoje ir 2001 m. Švedijoje. Doc. V. Gurklys
yra trijų mokomųjų knygų, keturių metodinių priemonių, daugiau kaip 60 mokslinių
straipsnių įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose autorius.
2005 m. V. Gurklys buvo išrinktas
dekanu ir devyneris metus sumaniai ir
atsakingai vadovavo Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui. Tuo pačiu jam teko
garbė ir atsakomybė būti universiteto Senato ir fakulteto Tarybos nariu. 2006 m. jis
išrinktas Lietuvos mokslų tarybos ekspertu, buvo šios tarybos studijų komisijos nariu. 2008 m. Lietuvos mokslų akademijos
prezidiumas V. Gurklį buvo paskyręs šios
akademijos Vandens problemų tarybos
pirmininku. 2007 - 2009 m. jis vadovavo
LŽHIS, 2011 - 2013 m. buvo Sąjungos viceprezidentu.

Dirbdamas universitete, doc. V. Gurklys buvo žinomas kaip gabus pedagogas,
geras oratorius. Jo skaitomų paskaitų
visada įdėmiai klausydavosi studentai,
jis gebėjo įdomiai ir turiningai perteikti
naujausias mokslo žinias, sumaniai vadovavo bakalaurų ir magistrantų studijų
baigiamiesiems darbams. Dėl nuoširdaus,
tiesaus ir atviro būdo buvo mylimas ir
gerbiamas vadovas ir dėstytojas, fakulteto
bendruomenės narys.
Nors dabar daugiau laiko Vidmantas
gali skirti anūkams bei savo pomėgiams –
kelionėms, žvejybai, sodybos puoselėjimui
ar giminės ištakų paieškoms, jis aktyviai
dalyvauja fakulteto, LŽHIS renginiuose.
Dabartiniu metu daug laiko skiria Sąjungos istorijai įamžinti (kartu su Juozu Smilgevičiumi ir kitais bendraminčiais renka ir
sistemina informaciją apie mūsų Sąjungos
narius).
Garbingos 70-ties metų sukakties proga Aleksandro Stulginskio universiteto,
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto bei
Žemėtvarkos ir geomatikos instituto bendruomenės nuoširdžiai sveikina Vidmantą
Gurklį ir linki stiprios sveikatos, karštos
kūrybinės ugnies visuose darbuose ir neišblėstančio optimizmo.
Virginija Gurskienė, Jolanta Valčiukienė
ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Juozui Stulgai - 70
Rugpjūčio 1 d.
70-ąjį gimtadienį
paminėjo žinomas
hidrotechnikos inžinierius, ilgametis
UAB
„Pasvalio
melioracija“ vadovas ir šios bendrovės
valdybos pirmininkas Juozas Stulga.

Jubiliatas gimė 1948 m. rugpjūčio 1
d. Kadagynų k. (Šilalės r.). 1971 m. baigė LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą, įgydamas hidrotechnikos
inžinieriaus diplomą. Nuo 1972 m. dirbo
Klaipėdos MSV meistru, darbų vykdytoju,
Gamybinio skyriaus viršininku. Sumanus
organizatorius, gabus specialistas neli-
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ko nepastebėtas melioracijos ir vandens
ūkio ministerijos vadovybės. 1982 m. jis
paskiriamas Šakių MSMV vyr. inžinieriumi. Siekdama gerinti drenažo kokybę, J.
Stulgos iniciatyva Šakių MSV pirmoji Lietuvoje įdiegė lazerinius drenų nuolydžio
reguliatorius, kurie vėliau sėkmingai buvo
naudojami visose melioracinės statybos
organizacijose.
1985 m. J. Stulga paskiriamas Pasvalio MSV vadovu. Ėmęsis vadovauti tuomet
sunkiai besiverčiančios įmonės kolektyvui
sutelkė jį ritmingam darbui, sėkmingai vykdė žemių melioravimo darbų užduotis ne
tik Pasvalio, bet ir kituose šalies rajonuose. Šio kolektyvo žmonės dirbo ir Rusijos
Smolensko srityje. Vadovaujant J. Stulgai,
Pasvalio MSV tapo viena pirmaujančių
melioracijos organizacijų Lietuvoje.
Nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienų Jubiliatas su jam būdinga energija ėmėsi melioracijos darbų
pertvarkos. Suprasdamas, koks svarbus

uždavinys - melioracijos sistemų priežiūra ir išsaugojimas, ir šioje srityje jis gebėjo pritaikyti daug naujovių, ilgą laiką
vadovavo melioracijos įmonių asociacijai
„Krašto melioracija“.
J. Stulga aktyviai dalyvavo 1989 m.
atkuriant LŽHIS ir iki šiol yra aktyvus
Sąjungos narys. Malonu prisiminti, kad
atkūrus LŽHIS ir pradėjus leisti žurnalą
„Žemėtvarka ir melioracija“ tuometės
Pasvalio MSV viršininkas J. Stulga pats
pirmas pasisiūlė ir suteikė finansinę pagalbą žurnalo leidybai. Ačiū už tai.
Kaip mokslo ir studijų mecenatas J.
Stulga įrašytas į LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Garbės knygą, už profesinius pasiekimus ne kartą apdovanotas
aukštesniųjų organizacijų padėkomis.
Dėkojame Jubiliatui už visuomeniškumą ir skleidžiamą patirtį, kuri, tikime, ilgai tarnaus mūsų kraštui. Nuoširdžiausiai
linkime stiprios sveikatos ir gražių dienų
gyvenime.
Vanda Vasiliauskaitė

Algimantui Šilinikui - 70

Rugpjūčio 21 d.
hidrotechnikos inžinierius Algimantas
Šilinikas paminėjo
70 metų jubiliejų.
Jubiliatas gimė
Utenos r. Kirdeikių
k. 1967 m. baigė Kirdeikių vidurinę mokyklą, po jos - studijavo ir 1972 m. baigė
LŽŪA, įgydamas hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Darbo kelią A.Šilinikas
pradėjo Pasvalio MSV.
Gabus ir pareigingas specialistas neliko nepastebėtas ir buvo įvertintas vadovybės. Savo darbo karjerą pradėjęs
meistru,vėliau jis tapo MSV gamybinio techninio skyriaus vadovu, vyriausiuoju
inžinieriumi. Pasak jo kolegų, Algimantas
70

įdėjo daug pastangų, kad melioracijos
darbai Pasvalio rajone būtų atliekami kokybiškai, kad būtų diegiama nauja technika, taikomi pažangūs darbų organizavimo
metodai.
Prasidėjus privatizacijai, 1992 m.
A.Šilinikas tapo UAB „Pasvalio melioracija“ direktoriumi ir vadovavo bene sunkiausiais bendrovei metais. Šiandien jis
eina vyriausiojo inžinieriaus pareigas.
A.Šilinikas - visuomeniškas žmogus, ilgametis ir aktyvus LŽHIS narys, šiuo metu
jis vadovauja Pasvalio hidrotechnikų skyriui.
Sveikiname Algimantą Jubiliejaus proga ir linkime stiprios sveikatos, prasmingų
dienų bei geriausios sėkmės gyvenime.
Vanda Vasiliauskaitė
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Albinui Krutkiui - 70
Rugpjūčio 13 d.
inžinierius hidrotechnikas Albinas
Krutkis paminėjo
garbingą 70 metų
jubiliejų. Jubiliatas
gimė 1948 m. rugpjūčio 13 d. Vainotiškių k (Kėdainių r.).
1967 m. baigė Akademijos Mičiurino vidurinę mokyklą. 1967 – 1972 m. studijavo
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos
fakultete, baigęs įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją. Pirmoji Albino
darbovietė – Vilniaus melioracijos statybos montavimo valdyba. 1972 – 1978 m.
jis dirbo hidrotechninės statybos bare,
pastatė tris stambius drėkinimo objektus.
Už vieną jų (Vilniaus agrozootechnikumo
mokomojo ūkio dvipusio drėgmės režimo
reguliavimo tvenkinys), kaip geriausiai
suprojektuotą ir pastatytą įrenginį, 1976
m. apdovanotas Lietuvos TSR Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos diplomu.
Nuo 1979 m. dirbo gamybinio skyriaus
viršininku, vėliau Vilniaus hidrotechninės
statybos KMK vyriausiuoju inžinieriumi.
1979 – 1980 m. - MSV gamybinio sky-

riaus viršininku, 1981 – 1985 m. Vilniaus
hidrotechninės statybos KMK vyriausiuoju inžinieriumi. Jo vykdyti projektai Baltosios Vokės ir Arvydų žuvininkystės
tvenkiniai, Neries krantinių tvirtinimas,
Vilniaus TEC-3 vandens paėmimo antgalis, gyvenamųjų namų statyba Kaune,
Širvintose, Vilniaus rajone (Salininkuose),
Ignalinoje ir kt. 1986 – 1992 m. dirbo Vilniaus MSV vyr. darbu vykdytoju, gamybinio-operatyvinio skyriaus viršininku. 1992
m. pabaigoje paskirtas UAB „Salininkų
komunalininkas“ direktoriumi gamybai,
direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi.
2003 - 2008 m. - UAB „Naujininkų ūkis“
direktoriaus pavaduotoju. 2009 - 2017 m.
Albinas dirbo VGTU Aplinkos inžinerijos
fakulteto Hidraulikos katedroje, vadovavo
Hidraulikos mokomajai laboratorijai.
Kartu su žmona Zofija užaugino ir į
savarankišką kelią išleido dukras Žaną ir
Aušrą, sūnų Justiną, džiaugiasi keturiais
anūkais ir viena anūke. Linkime Tau, Albinai, geros sveikatos, ištvermės ir tikėjimo
nuveikto darbo prasme, jaukios šeimos židinio šilumos.
Bendradarbių vardu VGTU
prof. Valentinas Šaulys

Algimantui Lotužiui - 60
Kai klykia išskrendančios gervės ir neskubėdami auksu pradeda
puoštis miškai, VĮ
„Valstybės žemės
fondo“ Klaipėdos
žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vado-

vas Algimantas Lotužis švenčia savo gimtadienį.
Algimantas gimė Kintuose (Šilutės r.)
1958 m. rugsėjo 2 d.. Baigęs Kintų vidurinę mokyklą pasirinko hidrotechniko specialybę, 1976 m. įstojo rnokytis į Panevėžio
hidromelioracijos technikurną. Studijas
pertraukė tarnyba armijoje. 1981 m. bai71
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gęs mokslus dirbo Respublikinio vandens
ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyriuje inžinieriumi.
Grįžęs į Šilutę, nuo 1982 m. dirbo Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šilutės skyriuje (vėliau VAĮ „Šilutės
hidroprojektas‘‘) inžinieriumi. Dirbdamas
Algimantas pamatė, kad reikia gilinti ne
tik praktines, bet ir teorines žinias, todėl
tuo pačiu metu studijavo LŽŪA hidrotechniką. 1994 m. jam buvo suteikta hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikacija.
Melioracijos darbų iš esmės sumažėjus, tik gavęs LŽŪA diplomą, Algimantas
buvo priimtas į Valstybinį žemėtvarkos
institutą grupės vadovu. Nuo pat pirmų
darbo dienų institute Algimantas dirbo žemes reformos žemėtvarkos darbus, buvo
atsakingas už šiuos darbus Klaipėdos apskrityje. Pajūrio krašte, kuriame yra specifinės nuosavybės atkūrimo sąlygos, daug
įvairių aplinkos apsaugos reikalavimų,
žemės reformos vykdymas sudėtingumu
skyrėsi nuo kitų Lietuvos vietovių.
Vos po mėnesio Algimantas paskiriamas instituto Klaipėdos žernėtvarkos skyriaus viršininku. Skyrius 1998 m. rudenį
reorganizuojamas į instituto filialą, o jo

direktoriurni tapo Algimantas. Mažėjant
žemes reformos darbų Algirnanto vadovaujamo filialo darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir sėkrningai įsijungė į kitokio pobūdžio šaliai reikalingus žemes tvarkymo
darbus, diegė technologines naujoves, prisitaikė prie naujų rinkos iššūkių. Per darbo metus sukaupta patirtis nenuėjo veltui,
ji gerai pritaikoma atliekant žemėtvarkos,
geodezijos, teritorijų planavimo darbus.
Po įmonės reorganizacijos Algimantas
tapo Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovu.
Algimanto darbštumas, sąžiningumas,
organizaciniai gebėjimai padėjo suvienyti skyriaus kolektyvą bendram darbui
ir kintant darbų pobūdžiui įveikti naujus
iššūkius.
Aktyvi profesinė veikla netrukdė ir asmeniniam gyvenimui. Geriausias to įrodymas - darni šeima, kurioje užaugo sūnus
ir dukra bei daug džiaugsmo teikiantis
anūkas.
Jubiliatui linkime laimės, energijos ir
geros sveikatos įgyvendinant savo tikslus
ir svajones.
Bendradarbių vardu
Laima Jasinskienė

Linai Baltkojienei – 60
2018 m. spalio 10 sukanka 60
metų UAB „Šiaulių hidroprojektas“
(buvusio RVŪPI
Šiaulių skyriaus)
darbuotojai, aktyviai LŽHIS narei, hidrotechnikos inžinierei Linai Baltkojienei.
Lina gimė Raseinių r. Kiečių k. Baigusi Girkalnio vidurinę mokyklą, ji 1978
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m. įstojo studijuoti hidromelioracijos į
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 1983 m. jai buvo suteikta inžinierės kvalifikacija. Profesiją Lina
pasirinko neatsitiktinai. Jai, dar būnant
mokine, vasaros atostogų metu teko padėti dirbti melioracijos objektuose savo
tėvui Steponui Daujotui, Raseinių MSV
darbuotojui. Ten ji įgavo pirmuosius įgūdžius melioracijos srityje, svajojo tapti
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kvalifikuota melioracijos specialiste. Svajonės išsipildė.
Baigusi studijas Jubiliatė pagal paskyrimą atvyko dirbti į RVŪPI Šiaulių skyrių
ir pradėjo profesinę veiklą eidama inžinierės pareigas. Gabi, iniciatyvi, pareiginga
jaunoji specialistė gerai užsirekomendavo
ir netrukus savarankiškai pradėjo rengti
melioracijos ir hidrotechnikos projektus.
Juos rengė daugiausia Kelmės ir Skuodo
rajonų ūkiams. Projektus parengdavo laiku ir kokybiškus. Už gerą darbą Jubiliatė
buvo ne kartą premijuojama, keliama pareigose.
Pasikeitus melioracijos finansavimo
situacijai, daugeliui UAB „Šiaulių hidroprojektas“ darbuotojų teko dirbti tai, kas
būtina bendrovei. Linai taip pat prisiėjo

keisti darbo pobūdį, susipažinti su buhalterine apskaita ir dirbti šioje srityje. Ir
šį darbą dirbdama, Jubiliatė pasižymėjo
kaip sumani ir pareiginga darbuotoja.
Neatsiribojo nuo įgytos profesijos, prireikus noriai pataria. Ji moka išklausyti kitų
nuomonę, be arogancijos išdėstyti savają.
Taip darbuojantis toje pačioje darbovietėje prabėgo 35 metai. Lina, kaip
ir jaunystėje, dirba su ta pačia energija.
Laisvalaikiu mėgsta keliauti, megzti, užsiimti sodo ir daržo darbais. Ypač smagu
būna tada, kai ją su vyru Arvydu aplanko
dukterų Astos ir Aušros šeimos, trys vaikaičiai.
Gražaus jubiliejaus proga linkime
Linai kuo geriausios sveikatos, laimės ir
sėkmės.
Bendradarbių vardu
Arūnas Adomaitis, Petras Raudonis

Romai Dapkevičiūtei - 60
Rugsėjo 13 d.
jubiliejinį
gimtadienį paminėjo žemėtvarkos inžinierė
Roma Dapkevičiūtė.
Jubiliatė gimė
1958 m. rugsėjo 13
d. Kupsčių k. (Raseinių r.). 1977 m. baigė Raseinių vidurinę mokyklą, 1980 m. Kauno žemės ūkio technikumą, 1988 m. LŽŪA, įgydama žemėtvarkos inžinierės
diplomą.
Savo darbo kelią Roma pradėjo 1980
m. RŽPI Kauno geodezijos skyriuje. Dirbo
technikės, inžinierės, vyresniosios inžinierės pareigose. 2001 m. R. Dapkevičiūtė
įkūrė individualią žemėtvarkos įmonę.

2012 - 2017 m. dirbo VĮ Valstybiniame
miškotvarkos institute.
Pareiginga, darbšti, kūrybinga ir puiki žemėtvarkos specialistė visada mokėjo
bendrauti su žmonėmis, deramai sprendė
sudėtingas žemės reformos problemas.
Roma - principinga ir kruopšti darbuotoja, nuolat plėtė savo žinias, patirtimi dalijosi su jaunesniais kolegomis.
Ne be reikalo sakoma, kad žmogus yra
vertinamas tada, kai jis gerbia kitus. Sveikindami jubiliejinio gimtadienio proga
tau, miela Roma, linkime kuo gražiausių
dienų, stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenimo kelyje.
Kolegų vardu
Vanda Vasiliauskaitė
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Midonai Dapkienei - 50
Šią vasarą ASU
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechninės
statybos inžinerijos
instituto doc. Midona Dapkienė paminėjo 50-ąjį gimtadienį.
Jubiliatė gimė 1968 m. liepos 5 d. Kaune. 1986 m. baigė Kauno 28-tąją vidurinę
mokyklą, 1987 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Akademiją baigė 1992 m., įgydama inžinierės
hidrotechnikės kvalifikaciją. 1997 – 1999
m. studijavo LŽŪU magistrantūroje,
kurią baigus tęsė studijas aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties
doktorantūroje. Midona 2004 m. apgynė
technologijos mokslų srities disertaciją,
jai buvo suteiktas aplinkos inžinerijos ir
kraštotvarkos mokslo krypties daktarės
laipsnis. Po doktorantūros Midona liko
dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą universitete, 2015 m. jai suteiktas docentės
pedagoginis vardas.
Midonos dėstomų dalykų spektras
platus: taikomoji fizika, hidraulika,
vandens išteklių naudojimas ir apsauga, vandens biologija, ichtiologija ir kt.
Aktyviai dalyvaudama Erasmus mokymo
programoje ji skaitė paskaitas Graikijos,
Ispanijos, Portugalijos, Italijos universitetuose. Jubiliatė yra mėgstama bendradarbių ir studentų: 2013 m. ji buvo
išrinkta universiteto metų dėstytoja.

Turėdama didelį norą bendrauti ir keliauti jubiliatė aktyviai dalyvauja mokslo
projektuose, vyksta į įvairias šalis dalyvauti mokslinėse konferencijose. Midona
skaitė pranešimus ar kėlė profesinę kvalifikaciją Olandijoje, Latvijoje, Belgijoje,
Ispanijoje, Islandijoje.
Kartu su bendraautoriais parašė dvi
mokymo knygas, keletą metodinių priemonių, paskelbė daugiau kaip 50 mokslo ir
mokslo populiarinimo straipsnių. Būdama
aktyvi LŽHIS narė ji ne vienerius metus
bendradarbiauja ir apie savo bei kolegų
darbus rašo žurnalui „Žemėtvarka ir hidrotechnika“.
Midona yra akyvi ir visuomeninėje
veikloje. Ji yra LŽHIS ASU hidrotechnikų skyriaus vadovė, 2009 - 2011 m. buvo
LŽHIS viceprezidentė, yra ASU Alumni
narė.
Midonos šeimoje dominuoja hidrotechnikai: jos vyras Linas, taip pat inžinierius hidrotechnikas, dirba VĮ VŽF
grupės vadovu, sūnus Žymantas – elektronikos inžinierius, KTU magistrantas,
aukštos klasės pramoginių šokių šokėjas.
Jubiliatės hobi – kelionės ir pramoginiai
šokiai. Šia liga šeimoje „serga“ visi.
Miela Midona, gražaus jubiliejaus
proga linkime Tau sėkmės mokslinėje ir
pedagoginėje veikloje, neužmirštamų kelionių bei nuostabių emocijų svaigių šokių
sūkuriuose.
ASU Hidrotechninės statybos
inžinerijos instituto kolektyvo vardu
Doc. Algirdas Radzevičius

Norėdami pasveikinti kolegas jubiliejų
proga – rašykite žurnalo
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijai
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Restitucinė žemės reforma –
1991 - 2018 m.
Pranas ALEKNAVIČIUS
Tęsiame straipsnių ciklą apie žemės reformas, vykusias per šimtmetį
nuo Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 metais. Žurnalo pirmajame numeryje buvo straipsniai: „Tarpukario (1918 - 1939 m.) žemės reforma“
ir „Bolševikinė žemės reforma Lietuvoje“, antrajame numeryje – „Socialistinė žemės reforma“.
Redakcija

Valstiečių ūkių kūrimas 1989–1991 m. Įsta-

tymas „Dėl Lietuvos TSR valstiečio ūkio“, priimtas
1989 m. liepos 4 d., buvo įgyvendinamas iki Žemės
reformos įstatymo įsigaliojimo (1991 m. rugsėjo 1
d.). Kaimo pertvarkos idėjos Lietuvoje buvo siejamos
su privačių ūkių kūrimu, asmens savarankiškumu ir
iniciatyva. Sąjūdžio teoretikų dokumentuose šeimos
ūkis buvo laikomas pažangesne ūkininkavimo forma nei žemės ūkio įmonės, kuriose dirba samdomi darbuotojai, specializuoti atlikti tik tam tikras funkcijas. Tačiau reikėjo panaikinti barjerus, neleidžiančius fiziniam asmeniui naudoti daugiau
žemės, nei nustatė Žemės kodeksas (pavieniui valstiečių ūkiui: lauko žemėje – iki
1 ha, sodybinio sklypo – iki 0,2 ha). Valstiečio ūkio įstatyme buvo nurodyta, kad
valstiečio ūkis negali būti didesnis kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų ir mažesnis
(išskyrus specializuotus ūkius) kaip 10 ha. Ūkių steigimo darbus reguliavo rajonų
Liaudies deputatų tarybų sesijose patvirtintos rajonų žemės skirstymo komisijos,
o jų darbą koordinavo bei sprendė iškylančius ginčus Ministrų Tarybos patvirtinta
Centrinė žemės skirstymo komisija (pirmininkas – žemės ūkio ministras). Techninius žemės matavimo ir žemės valdymo įteisinimo darbus vykdė Respublikinio
žemėtvarkos projektavimo instituto (RŽPI) specialistai. Valstiečių ūkių steigimo
darbai vyko tokiu nuoseklumu:
1. Pilietis, norintis steigti valstiečio ūkį, rajono vykdomajam komitetui pateikia
pareiškimą, nurodydamas savo gyvenamąją vietą, darbovietę, pageidaujamo
žemės sklypo vietą ir dydį, ūkio veiklos kryptį, kvalifikacinį pasiruošimą ūkininkauti.
2. Rajono žemės skirstymo komisija su žemės naudotojais išnagrinėja žemės
sklypo dydžio ir skyrimo tikslingumą bei pagrįstumą. Žemės sklypas apžiūrimas vietoje ir pažymimas kartografinėje medžiagoje. Jeigu nėra esminių prieš-
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taravimų, komisija savo pasiūlymus pateikia rajono vykdomajam komitetui.
3. Nesant ginčų arba juos išsprendus, rajono vykdomasis komitetas pateikia medžiagą RŽPI ir užsako parengti žemės skyrimo projektą.
4. Rengiant žemės skyrimo projektą:
▪ atliekami žemės sklypo ribų nustatymo, paženklinimo ir matavimo darbai,
surašomas sklypo ribų nustatymo protokolas;
▪ nustatomas sklypo plotas, žemės naudmenų sudėtis, įvertinamas našumas,
nustatomos žemės naudojimo sąlygos bei apribojimai;
▪ parengiami ūkininkui išduodami dokumentai – žemės sklypo planas ir žemės nuosavybės aktas.
5. Rajono vykdomasis komitetas, patvirtinęs žemės skyrimo projektą, priima
sprendimą paimti žemės sklypą į valstiečių ūkiams skirtos žemės fondą, taip
pat sprendimą dėl šio žemės sklypo suteikimo piliečiui valstiečio ūkiui steigti.
Pagal 1992 m. valstybinės žemės apskaitos statistinius duomenis (Ūkininkų žemės vardinius sąrašus) nustatyta, jos smulkių ūkių kūrimas priklausė ne tik nuo
gamtinių geografinių sąlygų, tam turėjo įtakos ir miestų artumas bei sprendimus dėl
žemės skyrimo priimančių institucijų veikla. Kai kuriuose rajonuose ūkininkavimui
buvo suteikti nedideli žemės sklypai, kuriuose nebuvo nė 0,1 ha žemės ūkio naudmenų (8 žemės sklypai bendro 48 ha ploto), 76 asmenims suteiktoje žemėje yra iki 1 ha
žemės ūkio naudmenų, 226 asmenims – 1,1–3 ha, 304 asmenims – 3,1–5 ha, 1240
asmenų – 5,1–9,9 ha. Tokie „specializuoti“ ūkiai sudarė net 35,9 proc. visų įsteigtų
ūkių skaičiaus. Daug kur pretendentai pageidavo kurti ūkius ir gauti žemės arti gyvenviečių ar gyvulininkystės fermų – plotuose, kur žemė buvo reikalinga gyventojų
asmeninių galvijų ganymui ar žemės ūkio įmonių gyvulių aprūpinimui pašarais.
Nors sprendimai turėjo būti priimami atsižvelgiant į suderintas suinteresuotųjų šalių
nuomones, galutinę išvadą dažniausiai nulemdavo rajonų žemės skirstymo komisijų
palankus nusiteikimas „padėti“ ketinančiam kurti ūkį asmeniui. Svarbi nuostata,
jog žemę gali gauti tik toje vietovėje gyvenantys ar grįžtantys ūkininkauti asmenys, nebuvo pateikta kaip privalomas, imperatyvinis reikalavimas – pretendentams
buvo tik suteikiama pirmumo teisė (kai keli asmenys pageidavo gauti tą patį žemės
sklypą). Tai paaiškintina siekimu paskatinti grįžti į kaimą iš jo išvykusius darbingus
asmenis. Tačiau praktikoje buvo daugiau atsižvelgiama į pageidavimą gauti žemę
turėtos privačios žemės valdos vietoje, bet ne į asmens kvalifikacinį pasirengimą
ūkininkauti.
Iš viso iki 1992 m. pradžios Lietuvoje buvo įsteigti 5138 valstiečių ūkiai, jų
naudojamos žemės plotas – 86,4 tūkst. ha. Vykdant žemės reformą šių ūkių savininkai turėjo teisę savo naudojamą žemę privatizuoti atkuriant nuosavybės teises arba
perkant iš valstybės.

Asmeninio ūkio žemės valdymo įteisinimas 1990 – 1994 m. Žemės
naudojimas asmeniniam pagalbiniam ūkiui buvo ūkininkavimo forma daugeliui
kaime gyvenančių šeimų, tapusi jų gyvenimo būdo dalimi. Žmonės dirbo kolūkiuo76
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se, valstybiniuose ūkiuose, kitose darbovietėse, tačiau turėjo ūkinius pastatus, laikė
juose gyvulius, patys apsirūpindavo maisto produktais iš savo auginamų pasėlių.
Skaičiuojant nuo bendros apimties visuose šalies ūkiuose, šeimos ūkiai 1989 m.
išaugino 68,5 proc. bulvių, 56,6 proc. daržovių, 85,6 proc. vaisių ir uogų, laikė 23,4
proc. galvijų, 18,9 proc. kiaulių, 71,9 proc. avių. Pagal tuometinį žemės ūkio augalų
derlingumą 1985 – 1990 m. individualiame sektoriuje laikomų gyvulių aprūpinimui pašarais reikėjo apie 780 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų. Siekdama sudaryti
palankesnes sąlygas kaimo gyventojams plėtoti asmeninį ūkį ir valstybinėje žemės
apskaitoje įteisinti faktiškai šiam tikslui naudojamą žemės plotą, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. liepos 26 d. nutarimu „Dėl kaimo gyventojų
sodybinių sklypų išplėtimo“ nustatė, kad „kaimo vietovėse gyvenantiems žemės
ūkio įmonių darbuotojams ir pensininkams asmeniniam ūkiui, jiems pageidaujant,
suteikiami iki 3 ha žemės sklypai vienai šeimai. Kitiems kaime gyvenantiems ir
dirbantiems asmeniniam ūkiui suteikiami iki 2 ha žemės sklypai vienai šeimai. Šie
žemės sklypai skiriami daugiausia prie kaimo gyvenviečių bei vienkiemių, į jų plotą neįskaitant pastatų ir kiemo užimtos žemės“. Detalesnę asmeninio ūkio žemės
suteikimo tvarką nustatė kiti norminiai teisės aktai. Maksimali norma (3 ha žemės
ūkio naudmenų vienai šeimai) buvo nustatyta kaimo vietovėje gyvenantiems asmenims – žemės ūkio įmonių darbuotojams arba dirbusiems šiose įmonėse iki išėjimo į pensiją. Kiti asmenys, gyvenantys kaime ir dirbantys kaimo vietovėje arba
dirbantys (dirbę iki išėjimo į pensiją) kaimo gyventojus aptarnaujančiose įmonėse,
įstaigose ir organizacijose, turėjo teisę gauti iki 2 ha žemės ūkio naudmenų vienai
šeimai. Minimali norma (0,3 ha vienai šeimai) buvo nustatyta kaimo vietovėje gyvenantiems asmenims, nedirbantiems (ir iki išėjimo į pensiją nedirbusiems) žemės
ūkio įmonėse ir kaimo gyventojus aptarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Be to, tiek pat galėjo gauti ir rajonų centruose (išskyrus didžiuosius miestus)
gyvenantys asmenys, dirbantys ar dirbę (iki išėjimo į pensiją) žemės ūkio įmonėse,
neturintys pastatų gyvuliams laikyti (turintys pastatus galėjo gauti iki 1 ha).
Asmeninio ūkio žemės įteisinimo ir kartografavimo žemėtvarkos dokumentuose
darbus daugiausia vykdė apylinkių agrarinės reformos tarnybų žemėtvarkos specialistai, vėliau – žemės reformos žemėtvarkos projektus rengiantys žemėtvarkininkai,
juos kontroliavo rajonų žemėtvarkos tarnybos, metodiškai vadovavo Žemės ūkio
ministerija. Darbai turėjo būti užbaigti iki 1994 m. liepos mėn., tačiau praktiškai
tęsėsi iki 1995 metų pabaigos. Asmeninio ūkio žemėnaudą prie gyvenviečių paprastai sudarydavo ne vienas, o keli žemės sklypai. Vienas žemės sklypas buvo aplink
sodybą (dažniausiai naudojamas daržams), kitas – ariamoji žemė arti sodybos arba
žemės sklypas, skirtas vietoje sėjomainų laukuose augintų sodybinių pasėlių, likusieji sklypai – skirti gyvulių ganymui ir šienavimui, iš kultūrinių ganyklų masyvo ir
pievose. Ženklinant vietovėje asmeninio ūkio žemės sklypus, buvo sureguliuotas jų
išdėstymas, ribos pažymėtos kartografinėje medžiagoje, numatyti reikiami privažiavimo keliai. Tuo buvo parengta pradinė informacinė medžiaga, palengvinusi vėliau
vykdytus žemės reformos darbus – valstybės išperkamos žemės planų parengimą,
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žemės naudotojų išaiškinimą, žemės sklypų ribų formavimą žemės reformos žemėtvarkos projektuose. 1996 m. sausio 1 d. paženklinta vietovėje asmeninio ūkio žemė
sudarė 820,3 tūkst. ha; ją naudojo 378,4 tūkst. šeimų (t, y, vidutiniškai po 2,2 ha).
Vertinant Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. liepos 26 d. nutarimą Bendrųjų agrarinės reformos principų kontekste pažymėtina, kad nutarimas papildė šiuos principus (jų Žemės reformos dalį) labai svarbia nuostata, kurią galima pavadinti minimalaus žemės ūkio paskirties žemės ploto visoms kaime gyvenančioms šeimoms
naudojimo garantija. Nutarimu buvo įteisintas asmeninio ūkio statusas, – tai žemės
plotas, kuris skiriamas neprekinei žemės ūkio produkcijai gaminti (šeimos poreikiams). Žemės ploto dydis ir jo vieta nesusiejama su turėta iki 1940 m. žeme – jos
plotu ir žemės valdos ribomis. Nutarime nurodoma, kad žemė asmeniniam ūkiui
suteikiama daugiausia prie gyvenviečių, todėl nebuvo pagrindo jai skirti nutolusias
nuo sodybų ir nepatogias privažiuoti natūralias pievas bei ganyklas. Tai sudarė geresnes sąlygas kaimo gyventojams pasiekti savo žemės sklypus ir aptarnauti juose
ganomus gyvulius.
Vertinant asmeninio ūkio žemės išskyrimą ir jos naudojimo įteisinimą numatomų nuo 1991 m. reformų (nuosavybės teisių į turėtą privačią žemę atkūrimo, žemės
ūkio įmonių pertvarkymo į privačius ūkinius vienetus) realizavimo požiūriu, Aukščiausiosios Tarybos nutarimo pagrindiniais motyvais galėjo būti:
1) noras pripažinti kaimo gyventojus teisėtais savo naudojamos žemės valdytojais
ir taip paskatinti juos pasirinkti ne bendrą darbą žemės ūkio įmonėje (kai teks
priimti sprendimą dėl šios įmonės turto privatizavimo), o pradėti ūkininkauti
individualiai. Turint omenyje tai, jog kaime gyvenančios šeimos neprarado ūkininkavimo įgūdžių per visą socialistinio tipo ūkių gyvavimo laikotarpį bei turi
bent minimalias sąlygas ūkio plėtrai (pastatus, gyvulius), tai galėjo užtikrinti
sėkmingesnį agrarinės reformos įgyvendinimą;
2) siekimas išvengti kaimo gyventojų nepasitenkinimo, kuris galėtų kilti įgyvendinant prioritetinį žemės grąžinimą natūra, taip pat – valstybinės žemės perdavimą
lygiaverčiu plotu ar pardavimą. Žemė, esanti ūkininkavimo požiūriu patogiausiose vietose, būtų pirmiausia išdalinta privatų ūkį kuriantiems asmenims, atėmus iš daug metų ją naudojusių kaimo žmonių, neturinčių teisių į buvusią privačią žemę. Tokių kaime gyvenančių „bežemių“ žemdirbių galimybės gauti žemės
sklypus privačių ūkių kūrimui būtų daug mažesnės nei pretenduojančių į žemės
grąžinimą asmenų, „grįžtančių ūkininkauti“ iš miestų ir kitų vietovių. Preliminariais skaičiavimais nustatyta, jog apie 45 proc. asmeninio ūkio žemės naudotojų
neturėjo žemės, į kurią galėtų atkurti nuosavybės teises. Asmeninio ūkio žemės
statusas leido ją priskirti ypatingai valstybės išperkamos žemės kategorijai –
žemės ūkio paskirties žemei, kurią gali įsigyti nuosavybėn tik ją naudojantys
asmenys. Nesant šios teisinės apsaugos asmeninio ūkio žemė būtų laikoma tik
paprasta nuomojama iš valstybės žeme, kurią privatizuojant pirmiausia atsižvelgiama ne į žemės naudotojo, o į pretendento susigrąžinti žemę pageidavimus.
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Įstatymai, leidę privatizuoti asmeninio ūkio žemę jos naudotojams, buvo apskųsti Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui, tačiau 1995 m. šio teismo nutarimu nustatyta, jog „asmeniniam ūkiui suteiktais sklypais naudojasi beveik visi
kaime gyvenantys asmenys. Neišperkant žemės iš buvusių savininkų, nebūtų įmanoma aprūpinti žeme asmenų, naudojančių ir dirbančių ją, o tai kliudytų vykdyti
žemės reformą. Tokią išperkamą žemę valstybė turi naudoti pagal paskirtį – parduoti ją jos naudotojams arba, kai naudotojai nepareiškia noro įsigyti jos privačiai
nuosavybei, garantuoti jiems suteiktos žemės neterminuotą naudojimą.“. Iki 2017
m. sausio 1 d. iš apskaityto 636,2 tūkst. ha asmeninio ūkio žemės ploto (298 tūkst.
naudotojų) 268,6 tūkst. šios žemės naudotojų ar jų teisių perėmėjų buvo įsigiję nuosavybėn 578,9 tūkst. ha, o 23,7 tūkst. asmenų įteisino ilgalaikės nuomos sutartimis
49 tūkst. ha.

Agrarinės reformos darbai 1991 – 1993 m. 1990 m. Lietuvoje buvo 1230
savarankiškų žemės ūkio įmonių (kolūkiai, tarybiniai ūkiai ir įvairios tarpūkinės
įmonės). Įgyvendinant Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą, agrarinės
reformos darbus organizavo bei vykdė Žemės ūkio ministerija, rajonų žemės ūkio
valdybos ir 1991 m. rugsėjo mėn. įsteigtos apylinkių agrarinės reformos tarnybos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. spalio 12 d. nutarimais nustatyta, kad
žemės ūkio įmonėms taikomas likviduojamos (reorganizuojamos) įmonės statusas,
kolegialūs valdymo organai (kolūkio valdyba, stebėtojų taryba, visuotinis susirinkimas) netenka savo įgaliojimų, o įmonei valdyti sudaroma laikinoji administracija (ją sudarė vadovas, kurio kandidatūrą turėjo patvirtinti Žemės ūkio ministerija,
vadovo pavaduotojas ir buhalteris). Privatizuojamas ūkių turtas buvo įvertintas, ir
buvę darbuotojai galėjo jį įsigyti nuosavybėn mokėdami investicinėmis ir žemės
ūkio įmonių išmokomis, taip pat tam tikrą dalį vertės – grynais pinigais. Reorganizuojamos žemės ūkio įmonės buvo suskirstytos į gamybinius-technologinius komplektus, vidutiniškai po 8 kiekviename ūkyje. Tačiau žymi dalis tokių komplektų
buvo negyvybingi, suformuoti pažeidžiant turto išskaidymo į šiuos komplektus teisės aktų reikalavimus. Juose netinkamai buvo paskirstyta technika bei apyvartinis
turtas, ir, svarbiausia, nebuvo tuo pačiu metu išspręsti naujai kuriamų ūkinių struktūrų aprūpinimo žeme klausimai, nebuvo laikomasi Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 6 straipsnyje nustatyto reikalavimo, kad „privatizuojamas įmonių
turtas įsigyjamas pirmiausia gamybiniais-technologiniais komplektais, sudarytais
atsižvelgiant į asmenų pageidavimus ir įmonės kompleksinio žemės reformos žemėtvarkos projekto sudarymo kriterijus“. Todėl dauguma sudarytų ir įsigytų kompleksų negalėjo funkcionuoti kaip savarankiški ūkiniai vienetai. Neatskiriami pagal
savo funkcijas gamybinio proceso komponentai (žemė, gamybos priemonės ir dirbantieji) tapo atskirti, kadangi nuosavybės teisės buvo atkuriamos neatsižvelgiant į
komplektų pagrindu kuriamų ūkių žemės poreikius ir jų ūkinių centrų išsidėstymą.
Be to, trūko kvalifikuotų specialistų, galinčių vadovauti besisteigiančioms naujoms
įmonėms. Todėl dalis privatizuoto turto atiteko ne ūkius kuriantiems asmenims, gy79
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vulininkystės fermos ir kiti pastatai buvo pritaikyti ne žemės ūkio veiklai arba liko
išvis nepanaudoti, sugriauti, gyvuliai ir žemės ūkio technika – parduoti. Dalis susikūrusių privačių įmonių (vyraujanti įmonės forma buvo žemės ūkio bendrovė), negaudamos valstybės paramos, likvidavosi. Iš viso 1992 – 1993 m. laikotarpiu buvo
privatizuotas 1160 įmonių turtas. Iš 4804 agrarinės reformos metu sukurtų juridinių
asmenų ūkių (žemės ūkio bendrovių) 1993 m. pabaigoje liko 3792, 1994 m. – 3085.
Įvertindamas sudėtingą stambiųjų žemės ūkio įmonių pertvarkymo procesą, Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. rugsėjo 19 d. nutarime konstatavo: „Dėl to, kad
agrarinė reforma pradėta vykdyti neteisėtais sprendimais ir veiksmais bei antidemokratinėmis priemonėmis, remiantis ekspertų duomenimis, Lietuvos žemės ūkis
patyrė maždaug 35 milijardų litų nuostolį, jo tolesnė griūtis tapo neišvengiama ir
sukėlė ilgalaikes ekonomines ir socialines pasekmes. Visame agrariniame sektoriuje buvo panaikinta per 200 tūkstančių darbo vietų. Žemės ūkyje bedarbiais arba
daliniais bedarbiais, pragyvenančiais tik iš 2–3 hektarų žemės sklypo, tapo daugiau
kaip 100 tūkstančių dirbančiųjų“.
Stambiųjų žemės ūkio įmonių likvidavimo pasekmės skaudžiausiai palietė gyvulininkystės sektorių; galvijų ir kiaulių skaičius per 25 metus sumažėjo apie tris
kartus (1 lentelė). Pieno gamyba per 1990 – 2015 m. laikotarpį sumažėjo nuo 3157
tūkst. t iki 1738,5 tūkst. t (1,8 karto), mėsos gamyba (skerdiena) – nuo 530,1 tūkst. t
iki 363,4 tūkst. t (1,5 karto). 2015 m. pagal gamybos apimtis pieno gamyba atitinka
buvusį 1960 m. lygį, mėsos gamyba – 1970 m. lygį.
1 lentelė. Gyvulių ir paukščių skaičius visų kategorijų ūkiuose 1990 – 2016 m.
Rodikliai
Galvijai
Iš jų karvės
Kiaulės
Paukščiai

Skaičius tūkst. metų pradžiai

1990 m.

Sumažėjo 1990 1993 m. 1995 m. 2000 m. 2005 m. 2010 m. 2016 m. 2016 m.

2321,5

1701,0

1152,4

897,8

792,0

759,4

717,0

3,2 karto

847,7

737,8

614,9

494,3

433,9

374,6

299,7

2,8 karto

2730,2

1359,8

1259,8

936,1

1073,3

928,2

714,0

3,8 karto

17486,2

8258,9

8848,8

6372,6

8419,4

9308,7

9370,0

1,9 karto

Šaltinis: Statistikos departamentas

Žemės reformos darbai 1991 – 1996 m. Siekiant užtikrinti iki 1940 metų
turėtos nuosavybės teisių perėmimą, 1990 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
Taryba (vėliau pavadinta Atkuriamuoju Seimu) nutarė: 1. Neginčytinai pripažinti
Lietuvos valstybės ir jos piliečių nuosavybės teisės tęstinumą. 2. Nustatyti, kad
Lietuvos piliečiai turi teisę susigrąžinti įstatymo apibrėžtose ribose ir tvarka išlikusį
jiems priklausiusį nekilnojamąjį turtą, o nesant galimybės jo grąžinti – teisę gauti
kompensaciją. 3. Pripažinti Lietuvos piliečiams teisę neatlygintinai gauti naujai sukurto valstybinio turto, skiriamo privatizuoti, dalį.
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1991 metais buvo priimti du pagrindiniai įstatymai, numatę esminę Lietuvos
Respublikos žemės valdymo pertvarką, ir jų įgyvendinimui reikalingi Vyriausybės
nutarimai. Įstatymas dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatymo tvarkos ir sąlygų priimtas birželio 18 d., Žemės reformos įstatymas –
liepos 25 d., Vyriausybės nutarimas, patvirtinantis žemės reformos žemėtvarkos
projektų rengimo metodiką (Nr. 423), priimtas spalio 12 d., nutarimas, nustatantis
nuosavybės teisių atkūrimo tvarką (Nr. 470), – lapkričio 15 d., nutarimas, patvirtinantis nominalios žemės kainos apskaičiavimo metodiką (Nr. 473), – lapkričio
18 d. Iki 1992 m. pavasario buvo priimti dar du nutarimai, reikalingi žemėtvarkos
darbų metu suformuotų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymui ir šių sklypų
teisiniam įregistravimui. Tai nutarimas, patvirtinantis žemės su nekilnojamojo turto
elementais kadastro nuostatus (1992 m. balandžio 30 d., Nr. 316), ir nutarimas,
patvirtinantis specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (1992 m. gegužės 12
d., Nr. 343). Turint teisinius ir metodinius dokumentus buvo apmokyti specialistai,
o patys žemės matavimo darbai pageidaujantiems savarankiškai ūkininkauti asmenims pradėti 1992 metų pavasarį.
Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentų bylas komplektavo ir kitus žemės
reformos darbus pagal kompetenciją vykdė rajonų žemės ūkio valdybų žemėtvarkos
skyriai ir apylinkių agrarinės reformos tarnybos. Nuo 1997 m. šios tarnybos panaikintos, o jose dirbantys žemėtvarkininkai priskirti rajonų žemėtvarkos skyriams.
1995 m. įsteigtos apskritys ir apskričių viršininkų administracijos su žemės tvarkymo departamentais, į kurių sudėtį įėjo ir teritoriniai žemėtvarkos skyriai. 2005 m.,
panaikinus apskričių viršininkų administracijas, žemėtvarkos skyriai buvo perduoti
Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (šiuo metu tai – NŽT
teritoriniai skyriai). Žemės reformos žemėtvarkos projektus rengė: iki 1997 m. –
Valstybinis žemėtvarkos institutas (su subrangovais) bei Valstybinis miškotvarkos
institutas, po 1997 m. – konkursus laimėjusios valstybinės ir privačios įmonės.
Sprendimus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, priklausomai nuo laikmečio,
priimdavo Žemės ūkio ministerijos sekretorius, rajonų žemės ūkio skyrių vedėjai,
apskričių viršininkai, NŽT teritorinių skyrių vedėjai.
1991 – 1996 m. galiojusiame Žemės reformos įstatyme buvo akcentuojamas
ūkių kūrimas ir jų aprūpinimas žeme: „Žemės reformos tikslai: įgyvendinti Lietuvos
piliečių teisę į žemės nuosavybę ir naudojimą, įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinant nusavintą žemę bei parduodant ar išnuomojant valstybinę žemę; suformuoti efektyviam ūkininkavimui pritaikytas žemės ūkio paskirties žemėnaudas;
sudaryti teisines ir organizacines prielaidas disponuoti privačia žeme rinkos ekonomikos sąlygomis.“ Įgyvendinant šiuos tikslus, žemės administravimo institucijos
turėjo pertvarkyti visą šalies žemės fondą (žemės reformos objektą) taip, kad būtų
atkurtos nuosavybės teisės į 1940 metais neteisėtai suvalstybintą žemę, ir patenkinti
piliečių prašymai įsigyti valstybinės žemės nuosavybėn ar naudotis. Šiam tikslui
realizuoti žemėtvarkos specialistams teko suprojektuoti grąžintinus, parduodamus
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ar išnuomojamus žemės sklypus (paženklinti vietovėje jų ribas, nustatyti kadastro
duomenis) ir parengti dokumentus nuosavybės teisių atkūrimui, žemės sklypų teisiniam įregistravimui bei valstybinės žemės sandoriams.
Siekiant įgyvendinti antrąjį žemės reformos tikslą, buvo priimtas Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimas „Dėl žemės reformos pagrindinių krypčių“ (1993
m. birželio 17 d.), kuris iš esmės patvirtino Žemės reformos įstatymo pagrindinę
nuostatą: žemės ūkio paskirties žemę grąžinti (natūra ir ekvivalentine natūra) arba
leisti įsigyti nuosavybės teise tik ją dirbantiems arba pasirengusiems ūkininkauti
asmenims. Pradedant 1992 m., pagal preliminarinius žemės reformos žemėtvarkos
projektus buvo formuojami ūkių žemės valdų sklypai, kurie rajono žemės ūkio valdybos sprendimu suteikiami naudotis išeinantiems individualiai ūkininkauti. Kol
kas šie žemės sklypai buvo projektuojami ir matuojami tik tokio dydžio, kad jie
atitiktų lygiavertį žemės plotą, į kurį numatoma atkurti nuosavybės teises. Be to,
preliminariniuose projektuose buvo nustatytas žemės plotas prie žemės ūkio bendrovių gyvulininkystės fermų, reikalingas gyvulių aprūpinimui žoliniais pašarais ir
skirtinas naudoti tik šioms bendrovėms. Tai buvo tam tikra valstybės garantija juridinių asmenų ūkius pagal naujus įstatymus sukūrusiems žemdirbiams, užtikrinant
reikiamą žemės plotą šių ūkių gamybos stabilumui palaikyti. Per pirmuosius penkis
žemės pertvarkymo metus 1481 tūkst. ha ploto žemės sklypai paženklinti vietovėje
ir įteisinti naudotis bei šioje žemėje atkuriamos 196 tūkst. asmenų, pageidavusių
kurti privačius ūkius, nuosavybės teisės. Gyventojų asmeniniam ūkiui buvo naudojama 753 tūkst. ha žemės, o žemės ūkio bendrovėms (apie 2300 ūkių) funkcionuoti reikalingas, projektuose numatytas ir patvirtintas žemės plotas sudarė daugiau
kaip 500 tūkst. ha. Pradėję naudoti ūkininkavimui suteiktą žemę, fiziniai asmenys
ją įsigydavo nuosavybėn priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Iš viso
1996 m. pabaigoje buvo teisiškai įregistruota 1061,6 tūkst. ha privačios žemės ūkio
paskirties žemės, priklausančios 157,3 tūkst. žemės savininkų.
Pagal Žemės ūkio ministerijos kolegijoje 1996 m. (1996 07 04) aprobuotą Žemės
reformos kaimo vietovėje programą, tolesniame darbų etape buvo numatyta rengti
kompleksinius žemės reformos žemėtvarkos projektus, kuriuose faktiškai naudojančių žemę ūkių žemėnaudos turėjo būti suformuotos atsižvelgiant į žemės poreikį
ir gamybos perspektyvas. Vyriausybės nutarimu patvirtintoje projektavimo metodikoje buvo nustatyti reikalavimai ūkių žemėnaudų kompaktiškumui ir riboms; tarp
kompleksiniame projekte suprojektuotų ūkių ribų neturėjo likti įsiterpusios ar nepanaudotos žemės. Šiose ribose ūkio valdytojas esančią žemę būtų turėjęs pirmumo
teise naudoti ir pirkti ar kitaip įsigyti nuosavybėn. Pretendentai į nuosavybės teisių
atkūrimą, nekuriantys privataus ūkio, buvusių savininkų turėtas valdas šiose ribose
taip pat galėjo susigrąžinti natūra, su dabartiniais naudotojais sudarydami ilgalaikes
žemės nuomos sutartis. Su kitais pretendentais už valstybės išperkamą žemę buvo
numatyta atsiskaityti pinigais, gautais pardavus žemdirbiams jų naudojamą valstybinę žemę.
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Agrarinių teritorijų ir ūkinių struktūrų pertvarkos požiūriu tokia žemės reformos
įgyvendinimo tvarka būtų leidusi suformuoti kompaktiškas ūkių žemės valdas, geriau ekonomiškai paremti besikuriančius ūkius, išsaugoti žemės ūkio gamybinius
pastatus, išvengti žymaus gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos sumažėjimo. Tačiau kai kurios pagrindinės įstatymų nuostatos buvo pakeistos 1996 m.
pabaigoje įstatymų galiojimą sustabdžius ir 1997 m. priėmus naujai pertvarkytus
įstatymus.

Žemės reformos darbai 1997 – 2017 m. Pagrindiniai 1997 m. priimtų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pakeitimai, susiję su žemės ūkio paskirties žemės
tvarkymu, naudojimu ir privatizavimu:
1. Iš Žemės reformos įstatymo tikslų išbraukta nuostata apie ūkių žemėnaudų
formavimą, atsisakyta rengti kompleksinius žemės reformos žemėtvarkos projektus visoje buvusios žemės ūkio įmonės (arba kadastro vietovės) teritorijoje
ūkių žemės valdų išdėstymui ir jų riboms suplanuoti. Projektuose beliko tik
tarpusavyje nesusietų žemės sklypų formavimas, tenkinant per tam tikrą laikotarpį susikaupusius asmenų prašymus įsigyti nuosavybėn ar išsinuomoti žemę.
2. Panaikintos įstatymo garantijos vienai iš lygiateisių ūkininkavimo formų – žemės ūkio įmonėms: atsisakyta valstybės išperkamos žemės plotų prie gyvulininkystės pastatų nustatymo. Tai pablogino juridinių asmenų ūkius sukūrusių
žemdirbių veiklos sąlygas lyginant su ūkininkų ūkiais, paspartino žemės ūkio
bendrovių nykimą. Visų žemės ūkio įmonių 1997 m. nuomojamos valstybinės
žemės plotas sudarė 651,8 tūkst. ha, 2000 m. – 250,1 tūkst. ha. 2016 m. juridiniai asmenys deklaravo 396,8 tūkst. ha naudojamos žemės, fiziniai asmenys –
2500,3 tūkst. ha.
3. Panaikinti reikalavimai žemės ūkio paskirties žemę grąžinti ar kitaip leisti įsigyti nuosavybėn tik pasirengusiems ūkininkauti asmenims. Tai sudarė galimybę atkurti nuosavybės teises perduodant žemės nedirbančių asmenų nuosavybėn (kitaip tariant, „atsikelti“ į jų pasirinktą vietą turėtos žemės plotus) žemės
ūkio paskirties žemės sklypus, kuriuos jau šio metu naudoja ūkininkai ar žemės ūkio įmonės. Tokia tvarka žemės „persikėlimas“ buvo vykdomas laikantis
eiliškumo, palankesnio ne toje vietovėje gyvenantiems ir ūkininkaujantiems
asmenims, o pretendentams, kurie nukentėjo nuo buvusio totalitarinio režimo
arba kurių žemė užimta ir valstybės išperkama.
4. Pakeisti įstatymai ir jų įgyvendinimo tvarka nenumatė galimybės riboti valstybinės žemės perdavimo pretendentų nuosavybėn sąlyginai vadinamu „lygiaverčiu plotu“ tokiose vietovėse, kurios yra potencialiai vertingos, ir neapmokestinamas (nuo 2000-jų metų) žemės naudojimo pagrindinės paskirties
pakeitimas žemės savininkams jų rinkos vertę vėliau padidino dešimtis ir šimtus kartų. Tai žemės sklypai arti miestų ir automagistralių bei rekreacinėse
teritorijose. Dabartiniu viešojo intereso prioriteto ir valstybės turto racionalaus
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naudojimo požiūriu, tokios žemės privatizavimą valstybė privalėjo vykdyti tik
aukciono tvarka, nustačiusi realią žemės kainą.
Pagal 1997 m. pakeistus įstatymus vykusių žemės reformos darbų agrarinėse
teritorijose liberalizavimas, valstybės reguliuojamojo vaidmens pertvarkant žemės
ūkio paskirties žemę atsisakymas pavertė žemės reformos žemėtvarkos projektus
tik valstybinės žemės išparceliavimo sklypais dokumentais, visiškai nesprendžiant
susikūrusių ar besikuriančių ūkių raidos problemų. Įteisinus nuosavybėn beveik visą
dirbamą žemę, tolesnis jos persitvarkymas vyko pačių ūkinių subjektų iniciatyva,
perkant ar nuomojant žemę nuolat augančiomis kainomis. Tokia tvarka vykdytos
žemės reformos pasekmės ir rezultatai:
1) žemės nenaudojantys asmenys nuosavybės teisių atkūrimo tvarka gavo daugiau
žemės nei žemdirbiai. Žemės ūkio paskirties žemę naudoja žemės ūkio veiklai
tik ¼ dalis žemės ūkio paskirties žemės savininkų (2016 m. buvo 552 tūkst.
šios žemės savininkų, o žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravo 137 tūkst.
ūkių).
Be to, dėl nevienodo pradinio nuosavos žemės ploto, skirtingų sąlygų žemės
ūkio veiklai ir kitų priežasčių išryškėjo dideli ūkių dydžio skirtumai. 2014 m.
ūkininkų ūkius buvo įregistravę 117,5 tūkst. asmenų, iš jų naudojo daugiau kaip
100 ha žemės ūkio naudmenų 4,4 tūkst., 50–100 ha – 5,3 tūkst., 20–50 ha – 12,9
tūkst., 10–20 ha – 20,4 tūkst., 3–10 ha – 41,8 tūkst., 1–3 ha – 24,4 tūkst., mažiau
kaip 1 ha – 8,5 tūkst. Fizinių ir juridinių asmenų ūkio vidutinis dydis 2016 m.
sudarė 21,2 ha (2 lentelė);
2 lentelė. Ūkių struktūra pagal deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotą 2016 m.
Ūkių dydžio grupės pagal žemės ūkio naudmenų plotą ha
Rodikliai

iki 3

3 - 10

10 50

50 100

100 200

200 500

> 500

41874

52968

30795

5424

3031

1580

263

Iš viso

Ūkių skaičius:
- fizinių asmenų ūkiai
- juridinių asmenų ūkiai
Iš viso:

135935

77

112

200

141

107

151

228

1016

41951

53080

30995

5565

3138

1731

491

136951

300,9

634,6

381,6

421,1

467,6

207,9

2500,3

Deklaruotas plotas, tūkst. ha
- fizinių asmenų ūkiai
- juridinių asmenų ūkiai

86,6
0,1

0,7

5,2

10,1

15,3

47,5

317,8

396,7

86,7

301,6

639,8

391,7

436,4

515,1

525,7

2897,0

- fizinių asmenų ūkiai

2,1

5,7

20,6

70,3

138,9

295,9

790,3

18,4

- juridinių asmenų ūkiai

1,7

6,4

26,0

71,6

142,7

314,9

1394,0

390,6

2,1

5,7

20,6

70,4

139,1

297,6

1070,6

21,2

Iš viso:
Tenka vienam ūkiui ha

Iš viso:

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
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2) apytiksliais duomenimis, valstybės dėka žemės reformos metu žemdirbiai įgijo
nuosavybės teise tik 30 proc. žemės ūkio paskirties žemės (20 proc. grąžinta jiems patiems, jų tėvams ar seneliams, 10 proc. pirkta iš valstybės). Dar
30 proc. žemdirbiai patys nusipirko iš privačios žemės savininkų. Likusius 40
proc. jiems teks įsigyti per kelis artimiausius dešimtmečius arba naudoti ilgalaikės nuomos sąlygomis (žemės nuomotojams tai amžinas nedarbinių pajamų
šaltinis). Šiuo metu visų formų ūkiai nuosavybės teise turi apie 2 mln. ha žemės
ūkio paskirties žemės, arba 60 proc. visų žemės ūkio naudmenų. Dėl tokios
situacijos susidarė šios sunkiai išsprendžiamos problemos:
▪ žemės ūkio gamybai reikalingos žemės išsipirkimas iš kitų žemės savininkų
ar jos nuoma reikalauja daug lėšų, ir tai sąlygoja lėtesnį ūkių ekonomikos
augimą;
▪ ūkių naudojama žemė išsidėsto atskirais tarpusavyje nesijungiančiais masyvais bei laukais, dažnai nutolusiais nuo ūkinio centro iki 4–5 kilometrų,
stambiuosiuose ūkiuose – iki 10 km ir dar daugiau. Tai padidina darbo laiko
sąnaudas, gamybos išlaidas ir produkcijos savikainą;
3) realiai naudojamas (t. y. deklaruojamas) žemės ūkio naudmenų plotas tėra apie
2900 tūkst. ha, arba yra daugiau kaip 500 tūkst. ha mažesnis nei pagal valstybinę žemės apskaitą nustatytas žemės ūkio naudmenų plotas (3432 tūkst. ha).
Iki 2017 m. sausio
1 d. kaimo vietovėje
nuosavybės teisės atkurtos 780 tūkst. asmenų į 4012,3 tūkst.
ha žemės plotą, iš
jo grąžinta natūra
arba lygiaverčiu plotu 3398,8 tūkst. ha
(665,8 tūkst. piliečių). Miestuose nuosavybės teisės atkurtos į 32 tūkst. ha. Iš
viso kaimo vietovėje
ir miestuose tai sudaro 99,6 proc. preProf. P.Aleknavičius - Žemaitijos žemėtvarkininkų svečias
tendentų atkurti nuosavybės teises prašymuose nurodyto ploto.
Vykdant žemės reformą, be nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, buvo parduodama valstybinė žemė – ne aukciono būdu sodininkų bendrijų sodų sklypų, namų
valdų žemės sklypų, prie pastatų suformuotų žemės sklypų naudotojams, taip pat
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ūkininkavimui reikalinga žemė (Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme
nustatyta tvarka ir sąlygomis); laisvos valstybinės žemės sklypų pardavimui buvo
rengiami aukcionai. Pagal teritorijų planavimo dokumentus suformuoti valstybinės žemės sklypai, nustačius jų kadastro duomenis, taip pat buvo įteisinami
naudotis pagal žemės nuomos ar panaudos sutartis. Iš 6530 tūkst. ha Lietuvos
Respublikos teritorijos iki 2017 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registre įregistruota 5675,7 tūkst. ha (2320 tūkst. žemės sklypų), iš to ploto privačios žemės
yra 4328,5 tūkst. ha (2152,8 tūkst. žemės sklypų). Privačios žemės ploto dinamika
pateikta 3 lentelėje.
3 lentelė. Privačios žemės plotas 1994 – 2017 m. tūkst. ha
Žemės fondo kategorijos

Metai / plotas tūkst. ha metų pradžiai
1994

1997

2004

2007

2011

2017

133,0

1050,0

2444,2

2861,3

3115,0

3476,2

-

91,4

516,5

610,1

666,5

702,0

9,1

34,5

71,8

99,8

121,7

150,3

Iš viso privačios žemės

140,1

1175,9

3032,5

3571,2

3903,2

4328,5

Pokyčiai vidutiniškai per metus

+70,0

+345,3

+265,2

+180,0

+83,0

+70,9

Žemės ūkio paskirties žemė
Miškų ūkio paskirties žemė
Kitų paskirčių žemė ir sodininkų
sklypai

Šaltinis: VĮ Registrų centras

Išvados. Visuotinius žemės valdymo pertvarkymus šalies mastu daugiausia sąlygojo valstybės politinė valia. Šių darbų metu buvo siekiama sudaryti geresnes sąlygas socialinių-ekonominių procesų raidai arba įgyvendinti įstatymuose nustatytas
žemės nuosavybės santykių pakeitimo idėjas. Lietuvoje įvykdytas žemės reformas
galime vertinti pagal jų pasekmes kaimo vystymo perspektyvoms. Tai:
1. Gyvenimo sąlygų pagerinimas išsaugant būtiną kaimo gyventojų skaičių. Šį
uždavinį galėjo padėti spręsti, be kitų valstybės priemonių, gyventojų aprūpinimas žeme pirmosios ir iš dalies antrosios žemės reformų metu. Tolesnės žemės reformos kaimų nykimą tik paspartino: 1939 m. Lietuvoje gyveno 2341,6
tūkst. kaimo gyventojų, 1950 m. – 1843,9 tūkst. (sumažėjo 21,3 %), 1989 m. –
1188 tūkst. (sumažėjo 35,6 %), 2016 m. – 945,3 tūkst. (sumažėjo 20,4 %).
2. Žemės ūkio paskirties žemės valdymo ir naudojimo teisės vientisumas. Pirmąja ir antrąja žemės reformomis buvo siekiama, kad žemės savininkai būtų
tik ją naudojantys asmenys. Trečiosios žemės reformos laikotarpiu žemės ūkio
paskirties žemės naudotojais buvo laikomi visi ūkių dirbantieji. Ketvirtoji
žemės reforma sukūrė ištisą socialinį sluoksnį „rentininkų“ – asmenų, kurie
gauna pajamas iš privačios žemės nuomos žemdirbiams. 2017 m. Lietuvoje
buvo 549,3 tūkst. žemės ūkio paskirties žemės (be sodininkų bendrijų sodų)
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savininkų ir tik 130,6 tūkst. šią žemę naudojančių (t. y. deklaruojančių) žemės
ūkio veiklos subjektų.
3. Stabilių ūkinių struktūrų sukūrimas. Ūkių žemės valdų formavimas (ūkio dydžio ir žemės valdos kompaktiškumo požiūriu) buvo vienas iš pagrindinių uždavinių pirmosios ir antrosios žemės reformų metu (tuometinėms gamybos
priemonėms pritaikytiems ūkiams) bei trečiosios žemės reformos metu (žemės
ūkio įmonių ūkiams). Šio reikalavimo buvo laikomasi ir ketvirtosios žemės
reformos pradžioje, tačiau nuo 1997 m. jo atsisakyta, ir žemės sklypai buvo
projektuojami ir įforminami nuosavybėn tik pagal įstatymų nuostatas nuosavybės teisių atkūrimui, o ne pagal racionalių ūkio žemėnaudų formavimo kriterijus. Dėl šių priežasčių ūkių žemės valdos formuojasi stichiškai, pačių ūkio
subjektų iniciatyva, ūkiai netolygūs pagal savo plotą, didėja žemės valdas sudarančių laukų nekompaktiškas teritorinis išsisklaidymas. 2016 m. žemės ūkio
naudmenas deklaruojančių ūkių skaičius pagal žemės plotą pasiskirstė taip: iki
3 ha – 30,6 proc., 3–10 ha – 38,8 proc., 10–50 ha – 22,6 proc., >50 ha – 8 proc.
(šie stambieji ūkiai naudoja 64,5 proc. visų šalyje deklaruojamų žemės ūkio
naudmenų).
4. Žemės ūkio naudmenų tausojimas ir pagerinimas. Reformų metu valstybė ne
tik sudaro sąlygas efektyvesniam žemės naudojimui, bet ir pagal išgales sukuria tam techninę infrastruktūrą, visų pirma – privažiavimo kelius ir žemių
sausinimui reikalingus melioracijos įrenginius. Ši parama didžiausią poveikį
turėjo pirmosios ir trečiosios žemės reformų laikotarpiu. Žemės naudojimo
intensyvumui taip pat turėjo įtakos kaimo gyventojų tankumas ir laikomų gyvulių skaičius. Todėl pirmosios žemės reformos laikotarpiu bendras žemės
ūkio naudmenų plotas netgi padidėjo ir sudarė apie 4,2–4,4 mln. ha. Vėliau
naudojamos žemės ūkio naudmenos mažėjo (nors ir išsaugant didžiąją dalį
ariamosios žemės plotų): 1947 m. jų buvo 4 mln. ha, 1990 m. – 3,5 mln. ha,
2017 m. – 2,9 mln. ha.
Žemės reformų ekonominį efektą parodo pagrindinių ūkinės veiklos rodiklių
kitimo norima linkme dinamika. Lietuvoje tokiais rodikliais galėtų būti tradicinės
žemės ūkio produkcijos (pieno, mėsos, grūdų) gamyba. Sprendžiant iš gamybos
statistinių duomenų kiekvienos reformos pabaigoje, lyginant su duomenimis reformos pradžioje, šie rodikliai kito netolygiai. Ypač problemiška padėtis yra ketvirtosios žemės reformos laikotarpiu. Tai iš dalies paaiškintina tuo, kad kol kas
įvykdyta tik pirmoji reformos siekių dalis – buvusių ūkinių struktūrų suardymas ir
nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Belieka tikėtis, kad valstybė ir toliau rems šios
reformos procesą, kurio galutinis tikslas – pasiekti žymiai aukštesnį žemės ūkio
gamybos intensyvumo lygį ir sukurti įvairaus dydžio ir pastovių ribų, efektyviai
funkcionuojančius, konkurencingus, tarpusavyje sąveikaujančius ūkinius darinius,
lemiančius ateities kaimo perspektyvas: padaryti jį patrauklų jaunajai kartai gyventi ir dirbti.
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Vytautas Antanas Časonis
(1937-2018)

Laikas negaili nieko. 2018 m. rugsjo 6 d. Anapilin išėjo melioracijos ir hidrotechnikos veteranas Vytautas Antanas Časonis.
Velionis gimė 1937 m. spalio 1. Panevėžio m. Baigęs septynias
klases, mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume ir 1956 m.
jam buvo suteikta hidromelioracijos techniko kvalifikacija. 1976 m.
baigė hidromelioracijos studijas LŽŪA ir įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.
Profesinę veiklą pradėjo 1956 m. Respublikiniame melioracijos ir vandens ūkio statybos treste. Įgijęs gamybinės patirties melioracijos objektuose, po dvejų metų pradėjo dirbti
Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šiaulių skyriuje inžinieriumi. 1962 m.
energingas, gebantis savarankiškai spręsti darbo problemas inžinierius pradėjo dirbti Šiaulių
MSV gamybinio-techninio skyriaus inžinieriumi. Netrukus tapo šio skyriaus viršininko pavaduotoju, po to viršininku. Šiame skyriuje jis dirbo 12 metų,
1974 m. V.Časonis buvo paskirtas naujai įkurtos Šiaulių kilnojamosios mechanizuotos
hidrotechninės statybos kolonos vyriausiuoju inžinieriumi. 1978 m. jam buvo pavesta vadovauti visai šios įmonės, įrenginėjusios tvenkinius, siurblines, stačiusios melioracijos įmonių
gamybinius pastatus, veiklai. Kolona pastatė vieną didžiausių Lietuvoje 828 ha ploto tvenkinį ant Lėvens upės Kupiškyje, Bubių tvenkinį Šiaulių rajone, rekonstravo užtvanką Anykščių
m, pastatė daug kitų svarbių statinių. Jie ir dabar puošia kraštovaizdį, tarnauja poilsiui.
1985 m. po reorganizavimo koloną prijungus prie Šiaulių MSV, velionis vėl dirbo RVŪPI Šiaulių skyriuje inžinieriumi projektuotoju. Turėdamas didelį gamybini patyrimą rengė
sudėtingų hidrotechnikos statinių projektus. Nuo 1990 m. jis buvo Aplinkos minsterijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento projektų derinimo skyriaus viršininkas, o
1997 - 2010 m. dirbo individualioje įmonėje. Velionio profesinė veikla įvertinta daugeliu
padėkų ir garbės raštų.
Netekome puikaus melioracijos ir hidrotechnikos specialisto, daug nuveikusio šiuose baruose. Kartu su velionio artimaisiais liūdime dėl netekties.
Buvusių bendradarbių vardu Petras Raudonis

Gintautas Šatkauskas
(1942 - 2018)

2018 m. rugsėjo 2 d. po sunkios ligos mirė hidrotechnikos inžinierius Gintautas Šatkauskas.
Velionis gimė 1942 m. gegužės 10 d. Marijampolės mieste. Mokėsi Sangrūdos (Marijampolės r.) progimnazijoje, o brandos atestatą
gavo Druskininkų I vidurinėje mokykloje. LŽŪA studijavo hidromelioraciją, 1964 m. įgijo hodrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.
Po būtinosios karinės tarnybos 1966 m. pradėjo dirbti RVŪPI
Kauno skyriuje. Turėdamas polinkį į technines naujoves, dirbo inžinieriumi, vėliau – vyriausiuoju specialistu, elektroninės skaičiavimo mašinos operatoriumi, automatizuoto projektavimo skyriaus viršininku. 1966 -1970 m. neakivaizdžiai mokėsi Kauno politechnikos
instituto Inžinerinės ekonomikos fakultete. 1975 m. Minske apgynė technikos mokslų kan-
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didato disertaciją. Trejetą metų dirbo dėstytoju ir kruopščiai sukaupto žinių bagažo turiniu
dalijosi su LŽŪA Hidromelioracijos fakulteto studentais. Mokslinėje spaudoje paskelbė per
100 specialybės straipsnių.
1987 m. buvo paskirtas Respublikinio melioracijos organizacijų technologinių darbų
tresto valdytojo pavaduotoju ekonomikai. Vėliau, trestą pertvarkius į Melioracijos serviso
inžinerinį centrą, buvo šio centro techninis direktorius.
1991 m. tapo Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriaus pavaduotoju ekonomikai.
I992 m. – Vilniaus r. žemėtvarkos tarnybos vadovu. 1993 - 1995 m. dirbo Valstybinės kadastro įmonės vyriausiuoju specialistu. 1995 – 2002 m. – Lietuvos agrarinės ekonomikos
instituto vyriausiuoju mokslo darbuotoju. Vėliau jo veikla buvo susieta su turto vertinimu.
Buvo VGTU Turto vertinimo centro direktoriumi, šio universiteto Statybos ekonomikos ir
nekilnojamojo turto vadybos katedros docentu.
2004 m. įkūrė UAB „Baltijos turto vertinimo agentūrą“ ir tapo jos direktoriumi. Įmonė
specializavosi vertinant sudėtingų brangių objektų, tokių, kaip hidroelektrinės, vėjo jėgainės,
geležinkeliai, laivai, pastatai turtą.
Velionis buvo kalnų slidinėjimo entuziastas. Žiemą jį būdavo galima sutikti Slovakijos,
Austrijos ar Italijos Alpėse. Mėgo turistines keliones. Gražiai ir racionaliai tvarkė kolektyvinį sodą.
Iki pastarųjų metų tai vienose tai kitose pareigose buvo aktyvus savo įkurtos UAB „Baltijos turto vertinimo agentūra“ darbuotojas. Įtemptas, atsakingas darbas be laiko palaužė
Gintauto, galėjusio dar daug ką nuveikti, sveikatą.
Skaudi netektis - netekome nuovokaus, ryžtingo, veržlaus, plataus profilio specialisto.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Violetai, sūnui, vaikaičiams ir kitiems artimiesiems. Jo
atminimas bus gyvas kartu su juo dirbusiųjų, bendravusiųjų ir jį pažinojusiųjų žmonių širdyse.
Studijų draugų ir kolegų vardu Jonas Jašinskas

Arūnas Gluoksnis
(1946 - 2018)

2018 m. rugsėjo 14 d. Kaune mirė matininkas Arūnas Gluoksnis.
Velionis gimė 1946 m. kovo 20 d. Prienų r. Vartų k. Baigęs Kunigiškių septynmetę mokyklą, įstojo į Kauno žemės ūkio technikumą,
jį baigė 1968 m., įgydamas techniko žemės tvarkytojo kvalifikaciją. Tais pat metais A. Gluoksnis darbinę veiklą pradėjo RŽPI Kauno
geodezijos skyriuje. Ne vieną dešimtį metų dirbdamas šiame institute su kolegomis geodezininkais važinėjo į tolimus darbo objektus
daugelyje šalies rajonų, atliko žemės sklypų atribojimo, žemės ūkio
naudmenų dešifravimo, žemės reformos ir kitus darbus.
1986 m. balandžio 26 d. įvykus avarijai Černobylio AE (Ukraina), Arūnas drauge su kitais likimo broliais likvidavo šios avarijos padarinius. Darbas radioaktyviomis medžiagomis
smarkiai užterštoje vietovėje paliko skaudžias pasekmes jo gyvenime. Į užtarnautą poilsį
kolega išėjo pirma laiko.
Liūdime dėl šios netekties ir nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Vandą, vaikus Mildą ir Tomą bei tris anūkus. A. Gluoksnis palaidotas Vainatrakio kapinėse (Kauno r.).
Buvusių kolegų vardu Genovaitė Fainienė

89

KRONIKA

Atnaujinamas Lietuvos teritorijos
geoido modelis
Geoidas (gr. geo – žemė + gr. eidos – pavidalas) yra geriausiai Žemės formą atspindintis paviršius, einantis per aukščių
sistemos pradinį tašką. Geoido paviršius yra artimas vidutiniam
jūrų ir vandenynų vandens paviršiui. Taigi jo pavidalas geriausiai atspindi Žemės formą, jei menamai pratęsime geoido paviršių ties vandenynais ir per sausumos teritorijas.
Bendros Europos valstybių aukščių sistemos pradinis taškas
yra Normaal Amsterdam Peil (NAP), įrengtas Nyderlandų sostinėje Amsterdame. Normalinių aukščių sistema taikoma daugelyje Europos Sąjungos
valstybių, taip pat ir Lietuvoje. Ji įteisinta 2014 metais Lietuvos Vyriausybės nutarimu
ir įsigaliojo nuo 2016 metų. Praktikoje naudojamas geoidui labai artimas kūnas – kvazigeoidas, nuo kurio paviršiaus atskaičiuojami normaliniai aukščiai.
Šiaurės šalių geodezijos komisija iškėlė uždavinį parengti Šiaurės šalių ir Baltijos
valstybių kvazigeoido modelį, kurio tikslumas būtų 5 mm lygumose ir 10 mm – kalnuotose vietovėse. Visus reikalingus geodezinius darbus numatoma baigti 2019 metais, o 2020 metais sudaryti naują patikslintą Lietuvos teritorijos geoido modelį.
NŽT informacija

Parama jaunoms šeimoms perkant
pirmą būstą regionuose
Regionai, kuriuose įsigyjamam jaunų šeimų pirmajam būstui galės būti skiriama
valstybės parama, bus nustatomi naudojant Registrų centro sukurtos nekilnojamojo
turto masinio vertinimo sistemos rezultatus.
LR Seimo priimtas ir šiemet rugsėjo 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos finansinės paskaitos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas sudarė
galimybę remti šeimas, įsigyjančias pirmąjį būstą tuose šalies regionuose, kuriuose
nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 proc.
mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro
normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo
turto registro tvarkytojas (t. y. Registrų centras) pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos
vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes visoje šalyje.
Pagal šiemet galiojančias vertes į regionus, kuriuose šeimoms priklausytų parama,
patenka didžioji dalis Lietuvos, išskyrus dalį didžiųjų miestų ir kurortų.
RC informacija

Nekilnojamojo turto vasarinis rinkos atoslūgis
Negalutiniais Registrų centro duomenimis, birželį pardavimo sandoriais perleista
10 657 pastatai, patalpos ir žemės sklypai. Tai yra 10 proc. mažiau nei gegužę ir 9,3
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proc. mažiau negu pernai birželį, kai buvo įsigyti atitinkamai 11 843 ir 11 752 nekilnojamieji daiktai.
Birželį Lietuvoje perleistos 2 878 gyvenamosios patalpos (butai). Tai šiek tiek per
9 proc. mažiau nei gegužę ir 3 proc. mažiau nei pernai birželį, kai buvo perleisti atitinkamai 3 165 ir 2 975 butai. Gyvenamųjų pastatų (namų) rinka taip pat buvo ramesnė –
birželio mėnesį jų perleista 951, t.y. 8,8 proc. mažiau už gegužę ir 8,9 proc. mažiau nei
pernai birželį, kai pirkėjų buvo įsigyti atitinkamai 1 043 ir 1 044 gyvenamieji pastatai.
Žemės sklypų rinkoje – vasaros pradžios atoslūgis. Per birželį šalyje buvo parduotas 5 281 žemės sklypas – 11,5 proc. mažiau negu gegužę ir 9,1 proc. mažiau nei pernai birželį, kai buvo parduoti atitinkamai 5 970 ir 5 809 žemės sklypai. Vilniuje vasara
startavo mažesniais negu gegužę sklypų pardavimais: birželį perleisti 387 sklypai, t. y.
14,2 proc. mažiau negu gegužę, kai į naujas rankas perėjo 451 sklypas (palyginimui,
pernai birželį Vilniuje parduoti 375 sklypai). Kaune perleisti 208 sklypai (15,1 proc.
mažiau negu gegužės mėn. ir 22,1 proc. mažiau negu pernai birželį). Klaipėdoje per
birželį parduoti 44 sklypai (palyginimui, šių metų gegužę – 67, pernai birželį – 37
perleisti sklypai). Palangoje sklypų parduota daugiau – 69, kai tuo metu per gegužę savininkus pakeitė 48 sklypai, nors pirmojo vasaros mėnesio aktyvumas buvo 15,9 proc.
mažesnis nei pernai birželio mėnesį. Panevėžyje sklypų rinka – rami: birželį perleisti
48 sklypai, t. y. 15,8 proc. mažiau negu gegužę, kai parduoti 57 sklypai. Šiauliuose
šiek tiek aktyviau: per birželį parduoti 49 sklypai, t. y. beveik 9 proc. daugiau negu
gegužę ir 2 proc. daugiau negu pernai birželį.
Liepa butų rinkoje buvo vos juntamai aktyvesnė negu birželis ir pernykštis vidurvasaris: per šių metų liepą buvo perleista 2 918 gyvenamųjų patalpų (butų) – 1 proc.
daugiau nei birželį ir 4,2 proc. daugiau nei pernai liepą, kai buvo perleisti atitinkamai
2 890 ir 2 774 butai.
Negalutiniais Registrų centro duomenimis, rugpjūtį pardavimo sandoriais perleistų
pastatų, patalpų ir žemės sklypų skaičius siekia 11 321. Tai yra 5,7 proc. daugiau negu
liepos mėnesį ir 0,9 proc. daugiau nei pernai rugpjūtį, kai buvo įsigyti atitinkamai 10
712 ir 11 224 nekilnojamojo turto objektai.
RC informacija

Varžytynėse ir aukcionuose per pusmetį
parduota turto už 32 mln. eurų
Naujausiais Registrų centro duomenimis, antstolių ir bankroto administratorių
varžytynėse, savivaldybių bei Turto banko organizuojamuose aukcionuose per 2018
metų I pusmetį parduoto turto bendra vertė – 32 mln. eurų.
E. varžytynių portale per 2018 metų I pusmetį paskelbta 6 060 varžytynių ir aukcionų, o įvyko – 885 varžytynės ir 162 aukcionai.
Šiemet daugiausia varžytynių skelbė antstoliai (3 030; iš jų įvyko – 802), per jas
parduoto turto vertė siekia 16,5 mln. eurų, o didžiausią dalį tradiciškai sudarė nekilnojamasis turtas. Bankroto administratorių iniciatyva paskelbtos 2094 varžytynės
(įvyko – 83), jose parduoto turto vertė – 9 mln. Tai – trečdaliu daugiau negu per 2017
metų I pusmetį parduoto turto vertė.
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Savivaldybės šiemet paskelbė 533 aukcionus, iš jų įvyko 93, o juose parduoto
turto vertė siekia 3 mln. eurų. Šiemet kelis kartus padidėjo aukcionuose dalyvavusių
savivaldybių skaičius: pernai tokiu pačiu laikotarpiu aukcionuose dalyvavo 7 savivaldybės, o šiemet – jau 25 savivaldybės. Turto banko iniciatyva per pusę metų buvo
paskelbti 398 aukcionai, įvyko 68, per juos parduota turto už 3,4 mln. eurų.
Iš įdomesnių parduotų objektų galima paminėti šiemet antstolių varžytynėse už
880,6 tūkst. eurų parduotą sklypą su pastatu Vilniuje (pradinė kaina – 8 68,9 tūkst.
eurų); už pradinę 356,9 tūkst. eurų kainą parduotą 1,66 ha žemės sklypą Vilniaus
mieste; už 325,3 tūkst. eurų perleistą 0,1 ha žemės sklypą su statiniais Klaipėdoje
(pradinė kaina – 280,8 tūkst. eurų). Bankroto administratoriai Klaipėdoje už pradinę
730 tūkst. kainą pardavė daugiau kaip 3 tūkst. kv. m administracinį pastatą, didesnio
nei 30 tūkst. kv. m ploto verpimo cechą, mechanines dirbtuves ir transformatorinę,
taip pat komercinės paskirties 1,19 ha žemės sklypo nuomos teises už 4,5 mln. eurų.
Didžiausios sumos sumokamos kompleksiškai realizuojant nekilnojamojo turto
objektus didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Varžytynėse neretai parduodami išskirtiniai ir perspektyvūs nekilnojamojo turto
objektai, pavyzdžiui, Jurbarko rajone esantis Belvederio dvaras – šio XIX amžiaus
viduryje statyto dvaro, svirno ir koplyčios komplekso pradinė kaina – apie 330 tūkst.
eurų.
Analogiškas – Lentvario dvaro pavyzdys. Verslininko įsigytas dvaras Lentvaryje –
vienas iš neeilinių prieš kelerius metų varžytynėse parduotų objektų. Vaizdingame
Lentvario kraštovaizdyje esantis dvaras buvo parduotas antrosiose varžytynėse už 540
tūkst. eurų.
Parduodant panašaus pobūdžio nekilnojamojo turto objektus varžytynėse, paprastai laikomasi kompleksiškumo principo, siekiant, kad kompleksai atsidurtų vienose
rankose.
RC informacija

Piliečiai tapo aktyvesni atkuriant
nuosavybės teises
Naujausiais rugsėjo mėnesio duomenis, per šių metų liepą ir rugpjūtį nuosavybės
teisės į žemę kaimo teritorijose buvo atkurtos 180 piliečių. Šiuo metu nuosavybės teises yra likę atkurti 5,24 tūkst. piliečių, teikusių prašymus, o dar liepą buvo 5,42 tūkst.
tokių asmenų.
Nevertinant pretendentų, kuriems NŽT negali tęsti ar užbaigti atkūrimo proceso,
per minėtą laikotarpį nuosavybės teisės visiškai buvo atkurtos Pasvalio rajone. Šis
rajonas yra trečias greta Raseinių ir Joniškio, kuriuose nuosavybės teisių atkūrimas
siekia 100 proc., o ir Kelmės, Kupiškio, Biržų bei Šakių rajonuose – tik po vieną pilietį
laukia nuosavybės teisių grąžinimo proceso pabaigos.
Vilniaus rajone per liepą ir rugpjūtį nuosavybės teisės buvo atkurtos 56 piliečiams,
Kauno rajone – 17, Ignalinos rajone – 8, Klaipėdos rajone – 2 asmenims. Minėtuose
rajonuose yra daugiausiai piliečių, kuriems yra likę atkurti nuosavybės teises.
Po ne kartą viešai išsakytų NŽT raginimų, 62 piliečiai ėmėsi aktyvių veiksmų –
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pradėjo dalyvauti atkūrimo procese ir jiems buvo atkurtos nuosavybės teisės, nors šie
piliečiai jau buvo patekę į sąrašą piliečių, kuriems nėra galimybės atkurti nuosavybės
teisių. Liepos mėnesį asmenų, kuriems NŽT negali atkurti nuosavybės teisių (dėl pasyvumo renkantis žemės sklypus, dokumentų nesitvarkymo), buvo 3180, šiuo metu –
3118 asmenų.
Rugsėjo 1 d. duomenimis, piliečių nuosavybės teisių į žemę kaimo teritorijose atkūrimo procesas vykdomas 2 122 aktyviems piliečiams, t.y 118 piliečių mažiau nei
liepos pradžioje (buvo 2 240). Iš viso šiuo metu nuosavybės teisės atkurtos daugiau
nei 99, 8 proc. piliečių, teikusių prašymus į 4, 01 mln. ha plotą.
NŽT informacija

Rinkimų rengimo tvarkaraštis
Savivaldos rinkimų datos paskelbimas (nutarimo Seime priėmimas)

iki 2018 10 03

Prezidento rinkimų datos paskelbimas (nutarimo Seime priėmimas)

iki 2018 11 12

Europos parlamento rinkimų datos paskelbimas (nutarimo Seime priėmimas)

iki 2018 11 26

Savivaldos rinkimų politinės kampanijos dalyvių registravimo pabaiga

iki 2018 12 28

Kandidatų į savivaldybių tarybas ir merus įregistravimas

iki 2019 01 18

Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvių registravimo pabaiga

iki 2019 02 21

Europos Parlamento rinkimų politinės kampanijos
dalyvių įregistravimo pabaiga

iki 2019 03 01

Kandidatų į prezidentus registravimas

iki 2019 04 10

Kandidatų į Europos Parlamentą registravimas

iki 2019 04 24

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai

2019 03 03 (II turas 2019 03 17)

Prezidento rinkimai

2019 05 12 (II turas 2019 05 26)

Europos Parlamento rinkimai

2019 05 26
VRK informacija

Rekreacinis objektas šalia Gėlos ežero
Nemenčinės girininkijoje šalia baltuoju moliu garsaus Gėlos ežero Valstybinių
miškų urėdija įrengė rekreacinę infrastruktūrą. Šį ežerą, kuris yra už 23 km nuo sostinės ir kurio vanduo laikomas vienu švariausių Vilniaus apylinkėse, nuo seno labai
mėgsta poilsiautojai.
Bendra šio rekreacinio objekto vertė – 70 tūkst. eurų. Jis įrengtas ES struktūrinių
fondų (40 tūkst. eurų), valstybės biudžeto (7 tūkst. eurų) ir VMU (23 tūkst. eurų)
lėšomis. Poilsiautojų patogumui nutiestas 870 m ilgio rekreacinis takas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pastatytos pavėsinės, lauko baldai, žaidimams skirtas
inventorius, informaciniai stendai.
ŽH informacija
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Reikalaujama atšaukti padidintą
miškų kirtimą
Daugiau nei 14 tūkst.asmenų pasirašė peticiją, kuria reikalaujama atšaukti Vyriausybės
sprendimą, kuriuo kitąmet įsigaliosiantys teisės aktai nustato, kad leidžiama iškirsti valstybinio miško ploto riba sieks 11850 ha, t. y. 682
ha daugiau nei šiuo metu.
Aplinkos ministerija teigia, jog padidinus
miškų kirtimo normą atsirastų prielaidųmalkų ir biokuro kainoms mažėti, tačiau peticijos
rengėjai tikina, kadnormos didinimo priežastys
yra kitos. Be to, Vyriausybės sprendimas priimtas nepabaigus nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos, dėl kurios daugiau
kaip 150 tūkst. Ha miškų neturi nei valstybinio,
nei privataus šeimininko.
ŽH informacija

Prekiniai traukiniai aplenks Vilnių
Prekinių traukinių eismas atidarytas Vilniaus aplikkelio ruože Vaidotai - Paneriai.
Čia jis bus nukreipiamas naujai pastatyta dvikele jungtimi. Iš Vaidotų stoties traukiniai toliau judės Kauno ir Klaipėdos kryptimis.
Iki šiol Vilniaus miestu per parą važiuodavo 20 prekinių traukinių. Atidarius
aplinkkelį važiuos tik trys, vienas iš jų - naktį. Keleiviniai traukiniai kursuos įprastu
grafiku. Vilniečiai, gyvenantys šalia geležinkelio, galės lengviau atsikvėpti - didžioji
dalis krovinių per miestą traukiniais nebebus vežami ir bus nukreipiami naujai nutiestu aplinkkeliu.
ŽH informacija

Ugniagesiai įspėja dėl sodininkų
bendrijose esančių kliūčių
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atkreipia dėmesį, kad vis daugiau didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų nuolat
ar sezono metu persikelia gyventi į sodininkų bendrijas. Su tokiose teritorijose vykdoma intensyvia infrastruktūros plėtra sietinas didėjantis jose kylančių incidentų
skaičius.
Ugniagesiai gelbėtojai pagal gautus iškvietimus vykdami gesinti minėtose terito-

94

KRONIKA

rijose kilusių gaisrų ar atlikti gelbėjimo darbų, dažnai susiduria su įvairiomis kliūtimis – tai gaisriniams automobiliams pravažiuoti nepritaikyti ar per siauri keliai, juose
gyventojų savavališkai įrengtos tvoros, vartai, užkardai, matomumą apsunkinantys
negenimi medžiai, krūmai ir pan. Pasitaiko atvejų, kai sodininkų bendrijų žemės sklypų savininkai augalus (krūmus, medžius) sodina ir tvoras stato už nuosavos teritorijos
ribų, taip dar labiau susiaurindami pravažiavimo kelius (gatves).
Savavališkai įrengtų kliūčių įveikimui sugaištamas brangus laikas, tai turi įtakos
incidentų likvidavimo operatyvumui ir efektyvumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prašo sodininkų bendrijų gyventojus ir pirmininkus pašalinti
nelegalias kliūtis, trukdančias pravažiuoti gaisriniams automobiliams bei ugniagesiams gelbėtojams tinkamai vykdyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus.
ŽH informacija

Po 63 metų...
Rugpjūčio 25 d. Šiauliuose susitiko LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto (1955 m.) laidos absolventai. Hidrotechnikos inžinierių diplomai tada buvo
įteikti 33 studentams. Deja, 24 iš jų jau ilsisi įvairiose šalies kapinėse.
Į susitikimą atvyko doc. Bronislovas Ruplys (ASU), buvęs Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos
darbuotojas
Vytautas Kęstutis,
buvęs Kaišiadorių
ir Klaipėdos MSV
darbuotojas
Vilhelmas Mertinsas,
buvę projektavimo
organizacijų specialistai Vytautas Adomaitis, Jonas Baranauskas, Juozas
Lukošiūnas, Petras
Raudonis. Vidutinis
susitikime dalyvavusiųjų amžius – 88
Susitikimo dalyviai
metai.
Jei ankstesniuose susitikimuose buvo daug diskutuojama buvusios profesinės veiklos temomis, tai dabar daugiau buvo kalbama apie ligas, negalavimus, šeimų gyvenimą ir t. t.
Kitą kartą, jei sveikata leis, nutarta susitikti Kaune 2020 m., praėjus 65 metams
po studijų pabaigos.
Petras Raudonis
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Konferencijos dalyviai melioracijos objekte

Klojamas drenažas
Apie tarptautinę melioracijos konferenciją Estijoje skaitykite 53-57 pusl.
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Rasos Ramukevičienės nuotrauka
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„Rugsėjo auksas - visos brangenybės.
Diena trumpyn, ir vasara jau traukias...“

