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Prenumeruokite žurnalą
2019 metams

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

Užsisakykite žurnalą patys ir paraginkite tai padaryti
bendradarbius. Palaikykite žurnalą – vienintelę viešą
žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų tribūną.
Žurnalo prenumerata –
puiki dovana ir buvusiems Jūsų
kolektyvo nariams, žemėtvarkos
ir hidrotechnikos veteranams.
Metinė (4 numerių) prenumeratos kaina 24,31 Eur
(individualiems skaitytojams taikoma 30 proc. nuolaida)
+ PVM 9 proc. - 2,19 Eur,
pristatymo išlaidos su PVM 3,50 Eur.
Žurnalą galima užsisakyti ir be pristatymo, tuomet jį
reikia pasiimti redakcijos adresu: Vilnius, J.Lelevelio g. 6,
436 k., IV a (ŽŪM -VŽF patalpose - archyve).

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos
inžinierių sąjungos sąskaita
Nr. LT364010042500093448 Luminor Bank AB.
Įmonės kodas 290789750,
PVM mokėtojo kodas LT907897515

2

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

Linos Dapkienės ir Ramutės Koriznaitės nuotraukos

Kai eglės sidabrą barsto, kai kiškiai palydi pusnynais
Į amžinybę metus, linkėjimai išsipildo!
Ir norai visi išsipildo!
Tik reikia labai tikėti tuo, ką kitiems sakai.
Linkėkime pačio svarbiausio vienintelio,
trokštamo, būtino...
Stiprybės, kai jėgos senka, gyvybės, kai gresia mirtis.
Nežeiskime vienas kito, geriau savyje pamąstykim...
Te norai visi išsipildo, tebūna šviesu ir gera,
Tik reikia labai tikėti tuo, ką kitiems sakai.
Juozas Nekrošius

Mielieji,
dėkojame už buvimą kartu.
Linkime visiems Jums linksmų šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų!
Iki malonių susitikimų 2019 - aisiais!
LŽHIS prezidentas Audrius Petkevičius ir
Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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„ASU alumni“ klubo
Alytaus skyriuje
Vilma KALENDAUSKAITĖ
„ASU alumni“ klubo Alytaus skyriaus pirmininkė
Alumni – kas tai? Lotyniškai alumnus reiškia auklėtinis (globotinis, augintinis). Terminas, pasiekęs mus iš viduramžių mokyklų laikų*, turi panašumo ir
dažnai vartojamas kartu su metafora Alma Mater („maitinančioji motina“; lot.
almus – maitinantis, duodantis pradžią) – romantiškai moterišku aukštosios
mokyklos, kurioje (yra arba buvo) įgyjama žinių, studijuojama, apibūdinimu.
Perkeltine prasme galima sakyti, jog alumnai yra „mokslais ir žiniomis pamaitinti“ universiteto (aukštosios mokyklos) augintiniai, globotiniai. Praėjus šimtmečiams, daugelyje pasaulio universitetų telkiasi alumnai – tas pačias vertybes
bei siekius turinti, tarpusavio bendradarbiavimą išlaikanti, mokslus pabaigusi
absolventų bendruomenė.

„ASU alumni“ Alytaus skyriaus nariai LR Seime

2008 m. 19 Lietuvos žemės ūkio universiteto absolventų, susirinkę į steigiamąjį
susirinkimą nutarė įsteigti absolventų klubą ir 2008 m. gruodžio mėnesį įregistravo
„LŽŪU alumni“ klubą, kuris pasikeitus Universiteto pavadinimui, 2013 m. liepos
26 d. Juridinių asmenų registrų centre buvo įregistruotas kaip „ASU alumni“ klubas. Jei pradžia buvo 19 absolventų, tai šiandieną Klubas vienija daugiau nei 500
narių. Klube veikia penki skyriai pagal profesinį pasirengimą, tai: Agronomijos,
Miškų ir ekologijos, Ekonomikos ir vadybos, Žemės ūkio inžinerijos, Vandens ūkio
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ir žemėtvarkos. Pagal teritorinį principą tai: Alytaus, Lazdijų, Panevėžio, Plungės,
Prienų, Šilutės ir Tauragės skyriai bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos
kariuomenės skyrius. „ASU alumni“ klubo veikloje dalyvauja ir vienas juridinis
asmuo – Lietuvos Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. Aukščiausias
klubo valdymo organas - visuotinis susirinkimas. Tarp susirinkimų dirba valdyba iš
15 narių. Vadovybėje Prezidentas ir du viceprezidentai, revizorius, administratorius,
finansininkas. „ASU alumni“ klubo prezidentė prof. dr. Astrida Miceikienė.
Klubo tikslai: vienyti visų kartų LŽŪA, LŽŪU ASU absolventus bendram tikslui: padėti Universitetui vykdyti jo viešąją misiją, stiprinti ir kurti pasididžiavimą
mūsų Universitetu, kurti ir puoselėti tradicijas, prisidedant prie žemės ūkio, kaimo
ir visos Lietuvos pažangos. Visa tai įgyvendinama per įvairius renginius Universitete ir regionuose. Klubas siekia sudaryti galimybes plėtoti visapusiškai naudingą
dialogą ir partnerystę tarp visų kartų absolventų ir Universiteto bendruomenės.
„ASU alumni“ klubo Alytaus skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 2014 m.
spalio 14 d., tuomet į skyriaus veiklą susibūrė 25 LŽŪA, ASU absolventai. Šiuo
metu Alytaus skyriuje turime 50 narių, pagal fakultetus: Agronomijos - 3 nariai,
Miškų ir ekologijos – 5 nariai, Ekonomikos ir vadybos – 7 nariai, Žemės ūkio inžinerijos – 5 nariai, Vandens ūkio ir žemėtvarkos – 30 narių. Jau antrą kadenciją skyriaus pirmininkės pareigas eina Vilma Kalendauskaitė, VĮ Registrų centro Alytaus
filialo direktoriaus pavaduotoja, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto absolventė.
Be galo smagu, kad klubas auga, plečiasi, į jį buriasi vis daugiau universiteto
absolventų. Per ketverius skyriaus gyvavimo metus savo veikla stengėmės prisidėti
prie „ASU alumni“ klubo pagrindinio tikslo. Kartu su ASU studijų skyriaus atstovais Alytaus apskrities mokyklose bei gimnazijose organizuojame renginius, skirtus
mokinių orientavimui į karjeros kryptį, jų profesiniam informavimui ir konsultavimui. Susitikimų su moksleiviais metu dalijamės savo sėkmės istorijomis. Finansuo-

Svečiuose pas Alytaus urėdijos miškininkus
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jame transporto išlaidas moksleiviams, norintiems nuvykti į ASU organizuojamas
Atvirų durų dienas. Rengiame skyriaus narių susitikimus su įdomiais žmonėmis,
kiekvieną pavasarį dalyvaujame medelių sodinimo talkose.
„ASU Alumni“ klubo Alytaus skyriaus nariai š. m. rugsėjo 7 d. kartu su klubo
prezidente prof. Astrida Miceikiene apsilankė Pilnų namų bendruomenėje Panaros
kaime, Merkinės seniūnijoje, kur susipažino su bendruomenės veikla, istorija, čia
taikoma socialine psichologine reabilitacijos programa. Bendruomenė vykdo socialinę psichologinę reabilitaciją priklausomybės ligomis (alkoholizmu ir narkomanija) sergantiems asmenims ir padeda jiems grįžti į visavertį gyvenimą. Paslaugos
teikiamos nemokamai, individualiai konsultuoja kvalifikuoti specialistai – dvasininkas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, psichoterapeutas, naktiniai budėtojai.
Viešnagės metu svečiai vaikščiojo po bendruomenės teritoriją, kurioje gausu
įvairių įdomių objektų: visus metus veikianti Jėzaus gimimo prakartėlė, Angelų alėja, Gyvybės angelo skulptūra ir daug kitų. Grožėjosi gėlynais bei bendruomenės
ekologiniu vaistažolių
ūkiu, sužinojo, kaip
ruošiamos arbatos ir
prieskoniai. Susipažino su čia naudojama
vaistažolių džiovinimo
technologija ir vienintele Lietuvoje džiovykla su saulės kolektoriumi.

Medelių sodinimo pamokos
Dušnionių girininkijoje

Pilnų namų bendruomenės
projektų vadovė Rūta Jakubonienė besidominčius statybų
technologijomis supažindino su
pirmuoju Lietuvoje energetiškai efektyviu statiniu, pastatytu
pagal vokišką „Passiv House“
standartą, ir pirmuoju namu
Lietuvoje, atitinkančiu A++
energinį standartą.
Susitikimui einant į pabaigą
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Senosios Varėnos
Šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčioje

R. Jakubonienė pakvietė paskanauti bendruomenėje pagamintos arbatos, padiskutuoti apie priklausomybių ligas. „ASU
Alumni“ klubo Alytaus skyrius padėkojo
Pilnų namų bendruomenės vadovams už
jų ilgametį pasiaukojantį darbą grąžinant
žmones į kokybišką ir blaivų gyvenimą,
linkėjo sėkmės plėtojant priklausomų
žmonių reintegracijos procesą Lietuvoje.
Mūsų gyvenimas turi būti ir gražus, ir laimingas, ir sveikas, tačiau daugelis šių dalykų priklauso nuo mūsų pačių. Jei savimi nesirūpinsime, jei per neišmanymą gyvenimą paversime našta, tuomet ir patys
tapsime našta aplinkiniams. Taip pat siekime išmokti padėti nelaimingiems, kenčiantiems, kamuojamiems priklausomybių“, – tokios mintys dažną „ASU Alumni“
klubo narį užplūdo tądien paliekant Pilnų namų bendruomenę.
Kviečiame, kad vedami studentiškų dienų nostalgijos taptumėte šio klubo nariu.
Tikimės, Jūs dar ne kartą sugrįšite į savąją Alma Mater.
Mums brangiose istorinės atminties vietose

ASU alumni klubo archyvo nuotraukos
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UAB „Ežerūna“ patirties sklaida
Raimundas BAUBLYS
Midona DAPKIENĖ
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
UAB „Ežerūna“ – valstybės įmonės „Telšių MSV“ darbų tęsėja. Tai daugiau
nei 64 metus gyvuojanti įmonė, turinti ypač didelę patirtį statant hidrotechnikos
ir melioracijos statinius. Įmonės veiklos sritys yra gatvių, kelių tiesimas, mažųjų
hidroelektrinių statyba, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros
plėtra, rekreacinė statyba (apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio
ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų II etapas), mažųjų upių bei ežerų valymo
darbai, žemės sausinimo darbai (per visus gyvavimo metus įmonė nusausino
apie 50 tūkst. ha užpelkėjusių žemių), sąvartynų uždarymo darbai (Palangos
sąvartynas).

Šiuo metu UAB „Ežerūna“ dirba 60 žmonių. Įmonei jau 17 metų vadovauja
direktorius Jonas Valančius. Už darbų technologiją įmonėje atsakingas inžinierius hidrotechnikas
Lukas
Valančius.
Pagrindiniams darbams vadovauja ilgamečiai darbuotojai
hidrotechnikai Jonas
Vaičiulis, Vaclovas
Girdvainis, Gražina
Ovčinikovienė ir Virginijus Valuckis.

UAB „Ežerūna“ administracinis pastatas Telšiuose

Ilgamete melioracijos ir hidrotechnikos statinių statybos patirtimi,
darbų technologijomis
įmonė pasidalijo praktiniame seminare, surengtame kartu su Lietuvos
melioracijos įmonių aso-

6
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ciacija ir Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (LŽHIS) Telšių
mieste ir rajone. Į seminarą atvyko 71 atstovas iš 38 savivaldybių, 51 projektavimo
ir 153 melioracijos bei hidrotechnikos rangovinių įmonių atstovai, 10 ekspertų ir
15 mokslininkų iš Aleksandro Stulginskio universiteto. Dalyviai turėjo galimybę
susipažinti su Telšių rajono melioracijos objekte vykdomais darbais bei Telšių amfiteatro ir Masčio ežero pakrančių sutvarkymo darbų technologiniais ypatumais.
Pirmasis aplankytas objektas buvo Melioracijos statinių naudotojų asociacijai
(MSNA) „Laumių raistas“ priklausantis žemės ūkio paskirties žemės plotas, esantis Telšių raj. Dirmeikių ir Laumių kaimuose. Seminaro dalyvius su objektu ir projekte numatytais sprendiniais supažindino projekto autorius Viktoras Paškevičius,
o atliekamus darbus pristatė UAB „Ežerūna“ direktoriaus pavaduotojas statybai
Lukas Valančius.

Praktinio seminaro dalyviai

Melioracijos statinių naudotojų asociacija verčiasi augalininkyste, tačiau ariama
žemė nenaši ir dėl blogai veikiančių drenažo sistemų naudojama labai neefektyviai.
Dalies plotų dirbimas dėl nuolat telkšančio vandens negalimas. Tyrinėjimų metu
atkasus drenažą paaiškėjo, kad nors gruntai palankūs drenažo įrengimui (priemolis), tačiau vamzdynai įrengti neleistinai dideliais atstumais, daugelyje vietų drenos išsikraipiusios, yra sudužusių vamzdžių. Didelio nuolydžio vietose nenaudotos
izoliacinės medžiagos, todėl gruntas dėl greito vandens tekėjimo buvo įsiurbtas
ir drenos išsikraipė. Šio objekto nagrinėtų sistemų drenažas neatitiko reikalavimų
dėl įvairių deformacijų: didelių tarpų tarp vamzdžių, išsikraipiusių ar sudužusių
vamzdžių, atbulinio nuolydžio, mažo gylio ir t.t. 113 ha sausinimo sistemų yra
patenkinamos būklės, todėl šiuose plotuose įmanoma tik ekstensyvi žemdirbystė.

7

MŪSŲ GYVENIMAS

Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Telšių rajono Dirmeikių kadastrinės vietovės Dirmeikių ir Laumių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, kurio tikslas – rekonstruoti 110 ha drenažo sistemas, 4,667 km griovių, 4
vamzdines pralaidas (600 - 1600 mm), 34 drenažo žiotis, vieną paviršinio vandens
nuleistuvą, 5 kontrolinius ir požeminius šulinius.
Paviršiniam vandeniui nuleisti projekte numatyta iš negilių lomų įrengti šešias
lėkščiašlaites vagas, tuo
pačiu užpilant gilesnes lomas. Vagos įrengiamos ir
lomos užpilamos prieš tai
nuėmus armens sluoksnį,
o po darbų jį grąžinant.
Objekte dauguma drenažo rinktuvų įrengiama pagal schemą d-2pž
iš plastikinių perforuotų
gofruotų su geotekstilės
filtru vamzdžių: PVC 180
mm, PVC 145 mm, PVC
Paviršinio vandens nuleidimui formuojamos lėkščiašlaitės vagos
113 mm, PVC 80 mm vidinio skersmens. Iš lygių
neperforuotų vamzdžių II PEHD N klasės vidinio skersmens 187.8 ir II PEHD N
klasės vidinio skersmens 234.8 mm pagal schemą d-2p rengiamas tranzitinis rinktuvas didesniam vandens kiekiui nuleisti iš vandens nuleistuvo PN-42. Sausintuvai
rengiami iš PE perforuotų gofruotų su geotekstilės filtru 54 mm vidinio skersmens
vamzdžių. Skirtingų skersmenų vamzdžiai tarpusavyje jungiami pereinamosiomis
movomis. Drenažo vamzdžiai į
šulinius jungiami
specialiomis guminėmis movomis.
Sausintuvų ir rinktuvų sujungimui su
naujais ir esamais
rinktuvais naudojamos plastikinės
fasoninės dalys.
Drenažo rinktuvų
būdingose
vietose numatyta
įrengti 5 paslėptus
Fasoninės dalys, naudojamos drenažo sistemose
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drenažo šulinius PE ŠP-40 ir
rekonstruoti vandens nuleistuvą į PN-42.
Pristatomame objekte melioracijos grioviai įrengti 1963
- 1981 m. Jie buvo beveik visiškai užnešti sąnašomis, kai
kur žiotys dėl patvankos arba
susikaupusių sąnašų atsidūrusios po vandeniu, o jų gylis
jau nebepakankamas drenažo
Drenažo šulinys PE ŠP-40
sistemoms normaliai funkcionuoti. Griovių šlaitai apaugę
vidutinio tankumo krūmais ir
medžiais, kai kur jie ardomi,
nes netaikytos priemonės paviršiniam vandeniui nuleisti.
Rekonstruojant griovius numatytas sąnašų pašalinimas,
šlaitų apsėjimas, griovių dugno, šlaitų ir papėdės sustiprinimas. Paviršiniam vandeniui
nuo sausinamo ploto nuleisti
Vandens nuleistuvas PN-42
į griovius numatyti 6 latakai
L-50PE.
Taip pat bus rekonstruotos keturios pralaidos: išvalytos sąnašos, atstatyti sargšuliai, sutvarkytos antgalių deformacijos (sujungimai su vamzdžiu, ištrupėjusios,
įskilusios dalys), šlaitai
ties pralaidomis sustiprinami geotinklu ir apsėjami
žole.
Apžiūrint objektą pristatyta naujai įsigyta drenažo klojimo technika – daugiakaušis
ekskavatorius
„Mastenbroek 20/15“. Šį
ekskavatorių, kuris atitinka
visus reikalavimus drenažo
sistemoms rengti Lietuvoje, UAB „Ežerūna“ įsigijo
2015 m. Jis leidžia drenažo
Rekonstruojami melioracijos grioviai
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klojimo darbus atlikti daug
greičiau, tiksliau ir mažesnėmis darbo laiko sąnaudomis. Viena iš naujovių
yra ta, kad drenažas klojamas užberiant ne juodžemiu, o filtruojančio žvyro
(frakcija 0/32) sluoksniu.
Žvyras (filtracinis sluoksnis) automatiškai tolygiai
užpilamas ant klojamų drenažo vamzdžių. Naudojant
šią technologiją sausinimo
efektyvumas didėja, pailgiVamzdinių pralaidų rekonstrukcija ir šlaitų
sutvirtinimas geotinklu
namas sausinimo sistemų
naudojimo laikas. Pagrindiniai daugiakaušio ekskavatoriaus „Mastenbroek 20/15“ privalumai yra šie:
✓ drenažo vamzdžių klojimo našumas siekia 1600 - 2400 m per darbo pamainą, t.y. 2-3 kartus didesnis nei Lietuvoje naudojamos senesnės technikos;
✓ tranšėjos plotis gali būti keičiamas nuo 160 mm iki 450 mm;
✓ suardomas mažesnis derlingos žemės plotas;
✓ drenažas klojamas tiksliai pagal numatytą nuolydį;
✓ reikiamo storio filtracinis sluoksnis tolygiai užpilamas ant klojamų
drenažo vamzdžių.
UAB „Ežerūna“ turimas daugiakaušis ekskavatorius „Mastenbroek 20/15“ yra
pagamintas Anglijoje, turi bunkerį GT/8, skirtą filtruojančio sluoksnio užpylimui
ant drenažo vamzdžių. Šis technikos
kompleksas
yra
visiškai pritaikytas
žemių sausinimui
pagal Lietuvos klimatą ir dirvožemio
sudėtį bei atitinka
šiuolaikinius sausinimo sistemoms
keliamus reikalavimus. Visa ši įranga
yra sertifikuota ir
turi CE ženklinimą,
t.y. ji atitinka ES
Daugiakaušis ekskavatorius Mastenbroek 20/15
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darbų saugos ir sveikatos reikalavimus. Ekskavatoriaus kasimo gylis yra nuo 0.4
iki 2.2 m, gali pakloti 50 - 200 mm skersmens drenažo vamzdžius, filtruojančio
sluoksnio užpylimo storis 0.1 - 2.0 m.
Tenka pastebėti, kad Lietuvoje šiuo metu vis dar dirbama su pasenusiais ECT
markės daugiakaušiais ekskavatoriais, kurie jau
visiškai susidėvėję ir neatitinka
sausinimo sistemoms
keliamų
ES reikalavimų.
Tarybinių laikų
technikos našumas siekia tik
400 - 500 m dreFiltruojančio sluoksnio užpylimas ant drenažo vamzdžių

nažo linijų per darbo
pamainą. Ši technika
buvo skirta keramikinių
vamzdžių klojimui, nepritaikyta filtruojančio
sluoksnio užpylimui ant
drenažo vamzdžių, todėl sumažėja sausinimo
sistemos efektyvumas.
Tikėtina, kad ši seminaro metu pristatyta ir jau
Drenažo tranšėjos užpylimas
keletą metų sėkmingai
naudojama naši ir funkcionali drenažo klojimo technika paskatins ir kitas įmones, dirbančias melioracijos
srityje, pasekti UAB „Ežerūna“ pavyzdžiu.
Antrasis objektas, kurį aplankė seminaro dalyviai, buvo Telšių amfiteatras ir
Masčio ežero pakrantės. Šį objektą pristatė ir įvykdytus darbus pakomentavo
UAB „Ežerūna“ direktorius Jonas Valančius bei statybos darbų vadovas Jonas
Vaičiulis.
Pačiame Telšių miesto centre tyvuliuojančio Masčio ežero pakrantė – viena labiausiai gyventojų poilsiui ir rekreacijai tinkamų erdvių. Ilgą laiką ji buvo menkai
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pritaikyta miestiečių ir svečių poreikiams: sunkus priėjimas prie vandens, susidėvėjusi pėstiesiems ir dviratininkams skirtų zonų danga, trūko mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių, tualetų ir pan.). Tai mažino šios rekreacijai
tinkamos zonos patrauklumą ir didino Telšių miesto atotrūkį nuo kitų šalies miestų,
pasižyminčių geresnėmis rekreacinėmis, poilsio galimybėmis ir sąlygomis.
Masčio ežero pakrančių tvarkymo ir infrastruktūros kūrimo darbai Telšių mieste buvo atlikti pagal projektą „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbai“. Projektas įgyvendintas trimis etapais
nuo 2008 iki 2013 m. Didžiąją projekto darbų dalį atliko UAB „Ežerūna“.
Įgyvendinant projektą buvo kompleksiškai sutvarkyta Masčio ežero pakrantės
dalies (nuo Durbino upelio iki Bevardžio upelio ties Žemaičių muziejumi „Alka“)
infrastruktūra: įrengta pontoninė prieplauka, paplūdimys su infrastruktūra, automobilių aikštelė, poilsio, vaikų žaidimų aikštelės, privažiavimo keliai, pėsčiųjų ir
dviračių takai su atokvėpio aikštelėmis,
pastatyta pavėsinė,
vasaros estrada, lauko tualetas, sutvarkyti želdynai, išvalytas
upelis, sutvarkytos ir
sutvirtintos pakrantės, įrengtos vaizdo
stebėjimo kameros.
Amfiteatras suteikė pakrantei gyvybingumo,
tapo
gyventojų ir turistų
Masčio ežero pakrantė po rekonstrukcijos
traukos centru, čia
vyksta
kultūriniai
miesto
renginiai.
Amfiteatro
scenai
įrengti pirmą kartą
Lietuvoje buvo panaudotas geokompozitas – ilgaamžė
ir atmosferos poveikiui atspari medžiaga. Praktika parodė,
kad PVC geokompozitas
pasižymi
mažu reagavimu į
Amfiteatras prie Masčio ežero Telšių mieste
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temperatūros pokyčius,
o PE geokompozitas
gana stipriai reaguoja
į temperatūros pasikeitimus. Todėl prieš
renkantis medžiagas,
naudojamas lauko sąlygomis, buvo atkreiptas
dėmesys į jų technines
specifikacijas.
Įrengiant pontoninę
prieplauką (12x2,4 m)
Masčio ežere teko priPontoninė prieplauka Masčio ežere
imti inžinerinius sprendimus, kad jos konstrukcija ir atsparumas besikeičiančiomis gamtos sąlygoms
būtų optimalus. Pirmiausia buvo bandyta pontonus tvirtinti ant konsolių, tačiau
dėl vandens lygio svyravimo žiemos metu tai nepasiteisino, nes vandens su ledu
lygis svyruodavo 1 m amplitude, o ledas į krantą pasislinkdavo apie 2 m. Teko
perdirbti konstrukcijos tvirtinimą ir vietoje konsolinio tvirtinimo įrengti pontonus.
Kiekvienas pontonas svėrė iki 12 t, jie buvo inkaruojami grandinėmis su spyruoklėmis, kurios suteikė galimybę pontonams prisitaikyti prie ežero vandens
lygių svyravimo. Rekomenduojama
žiemos metu pontonus nuplukdyti toliau nuo kranto, kad būtų išvengta jų
deformacijų.
Masčio ežero pakrantės infrastruktūra pritaikyta žmonėms su negalia –
įrengtas liftas, leidžiantis lengviau pasiekti ežerą.
Sukūrus tokį traukos centrą, atsirado sąlygos plėtoti smulkųjį ir vidutinį
verslą, galintį teikti populiarias paslaugas didesniam lankytojų srautui:
dviračių nuomos, viešojo maitinimo,
pramogų organizavimo ir t.t. Tokiu
būdu skatinamas gyventojų verslumas,
pritraukiamos privačios investicijos.
Raimundo Baublio ir
UAB „Ežerūna“
archyvo nuotraukos

Infrastuktūra, leidžianti lengviau pasiekti
Masčio ežero pakrantes
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Jų vardai įrašyti į LŽHIS
garbės knygą
Birželį minint Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos
(LŽHIS) 100 metį ir tęsiant 1999 m. pradėtas tradicijas, į LŽHIS garbės knygą
buvo įrašyti ir pažymėjimai įteikti šiems Sąjungai nusipelniusiems ir profesinėje
srityje daug nuveikusiems hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistams.

Stasys PEČIŪRA
Gimė 1942 m. sausio 7 d. Molėtų r. Rudilių k. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1983). Nuo 1964 m. dirba melioracijos ir hidrotechnikos baruose. Buvo Molėtų
MSV technikas (1964 - 1967), Ignalinos MSV gamybinio
skyriaus viršininkas (1967 - 1972), Šalčininkų MSV vyriausiasis inžinierius (1972 - 1985), Ignalinos MSV, vėliau
UAB „Meleksas“, viršininkas, direktorius (1985 - 1994),
Ignalinos r. melioracijos tarnybos viršininkas (1994 1997). Šiuo metu yra UAB „Melinga“ vykdomasis direktorius (nuo 1997), UAB „Dagesta“ direktorius (nuo
1998). Ypač daug nuveikė trylika metų vadovaudamas buvusios Šalčininkų MSV
inžinerinei tarnybai, įdiegė daug techninių ir organizacinių naujovių.
LŽHIS narys nuo 1994 m., daugelį metų yra Molėtų hidrotechnikų skyriaus pirmininkas. Sąjungos veiklos entuziastas, jis visad atsiliepia į Sąjungos iniciatyvas,
dalyvauja jos renginiuose, profesinėse šventėse. Pastaraisiais metais daug pastangų
įdėjo, kad išliktų Molėtų hidrotechnikų skyrius, stengiasi skyriuje sutelkti išsisklaidžiusius įvairiose įmonėse dirbančius specialistus.
Edmundas MARKUCKIS
Gimė 1959 m. liepos 1 d. Panevėžio r. Graščių k. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1982). Daugiau kaip 36 metus dirba melioracijos ir hidrotechnikos srityje. Per šiuos
metus jis vadovavo daugelio melioracijos sistemų Kauno
rajone įrengimui, vadovavo daugelio sudėtingų hidrotechnikos statinių įrengimo darbams. Buvo Kauno MSV technikas, darbų vykdytojas, MSV viršininko pavaduotojas,
statybos padalinio vadovas (1982 - 1994), nuo 1994 m. yra
UAB „Kamesta“ (Kaunas) statybos padalinio vadovas.
LŽHIS narys nuo 1994 m., daugelį metų (nuo 2000 m.) yra LŽHIS Kauno hidrotechnikų skyriaus pirmininkas.
14

MŪSŲ GYVENIMAS

Nežiūrint didelio darbo krūvio ir nepalankios visuomeninei veiklai aplinkos, E.
Markuckis rūpinasi LŽHIS skyriaus išsaugojimu, pasirūpina naujų narių priėmimu.
Jis aktyviai dalyvavo rengiant knygą „Lietuvos hidrotechnikai“, o paskutiniuoju
laikotarpiu knygą LŽHIS (1918 - 2018).
Apolinaras JASAITIS
Gimė 1964 m. gruodžio 12 d. Jurbarko r. Kniečių k.
Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1988). Dirbo Jurbarko MSV meistru (1988 - 1991), Jurbarko nerūdinių statybinių medžiagų gamykloje „Skalda“ meistru, realizacijos
baro viršininku (1991 - 1993), UAB „Kelių tiesimas“ pamainos viršininku (1993 - 1994). Nuo 1998 m. yra Kelmės r. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis
specialistas, kiek įmanoma rūpinasi rajono melioracijos
sistemų priežiūra ir renovacija.
LŽHIS narys nuo 1990 m., nuo 2002 m. yra LŽHIS Kelmės hidrotechnikų skyriaus pirmininkas. 2015 - 2017 m. buvo LŽHIS tarybos narys.
A. Jasaičiui vadovaujant LŽHIS Kelmės hidrotechnikų skyriui jo nariais tapo
praktiškai visi rajono hidrotechnikos ir melioracijos specialistai. A. Jasaitis palaiko
ryšius ir su rajono melioracijos veteranais, pasirūpina pažymėti skyriaus narių jubiliejines sukaktis, parengia medžiagą Sąjungos žurnalui ir apie išėjusius Anapilin
skyriaus narius. Jis aktyviai padėjo organizuoti profesinės dienos renginius 2015 m.
Tytuvėnų regioniniame parke.
Vladimiras ZARUDNIJ
Gimė 1947 m. gruodžio 30 d. Jurbarko m. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1972). Daugiau kaip 45 metus dirba
melioracijos ir hidrotechnikos srityje. Buvo Mažeikių MSV
technikas, meistras, darbų vykdytojas, viršininko pavaduotojas, vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas, vadovaujantysis inžinierius (1972 - 1993), vėliau AB „Mažeikių melioracija“ vadovaujantysis inžinierius (1993 - 2002). Nuo 2002
m. yra UAB „Lanksmas“ statybos darbų vadovas. Mažeikių rajone įrengė daug melioracijos sistemų, vadovavo sudėtingų hidrotechnikos statinių statybai.
LŽHIS narys nuo jos atkūrimo 1989 m., daugelį metų yra LŽHIS Mažeikių hidrotechnikų skyriaus pirmininkas. Nors statybos darbų vadovo darbas susijęs su
nuolatiniu darbų organizavimo problemų sprendimu, jis randa laiko suburti rajono hidrotechnikus melioratorius, suvienyti juos LŽHIS skyriuje. Aktyviai padėjo
rengti medžiagą knygai „Lietuvos hidrotechnikai“, o šiuo metu knygai - LŽHIS
(1918 - 2018). Jis pasirūpina, kad Sąjungos žurnale būtų pažymėtos skyriaus narių
jubiliejinės sukaktys.
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Palmira AČIENĖ
Gimė 1953 m. rugsėjo 6 d. Pasvalio r. Žiukų k. Žemėtvarkos inžinierė (LŽŪA, 1976). 42-ejus metus dirba žemėtvarkoje. Per šį laikotarpį dirbo įvairiausius žemės tvarkymo projektavimo darbus. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą,
vadovauja Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriui, kuris
vykdo žemės reformą sudėtinguose technine ir politine prasme Vilnijos krašto rajonuose. 1976 - 1988 m. buvo RŽPI
inžinierė, 1988 - 1992 m. – vyresnioji inžinierė, grupės vadovė, 1992 m. VŽI Vilniaus žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė. Nuo 1993 m. VŽF (VŽI) Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus viršininkė.
LŽHIS narė nuo 2001 metų, jau 12 metų (nuo 2006 m.) yra Valstybės žemės
fondo Vilniaus skyriaus vadovė. 2013 m. buvo išrinkta LŽHIS tarybos nare, tarybos
narė ji buvo ir 2015 - 2017 m.
P. Ačienė aktyvi Sajungos narė, VŽF subūrusi darnų LŽHIS skyrių. Palaiko glaudžius ryšius su žemėtvarkos veteranais. Labai reikšmingai prisideda prie
LŽHIS veiklos, organizuodama profesinės šventės ir kitus Sąjungos renginius, padeda spręsti žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijai iškilusias problemas.
Teikia medžiagą ir rašo straipsnius aktualiais žemėtvarkos klausimais.
Alfruzina KATARSKIENĖ
Gimė 1957 m. gruodžio 10 d. Akmenės r. Stočkų k.
Žemėtvarkos technikė (Kauno ŽŪT, 1977), agronomė
(LŽŪA, 1985), viešojo administravimo magistrė (KTU,
2004), kraštotvarkos magistrė (LŽŪU, 2008). 41-erius metus (nuo 1977 m.) dirba žemėtvarkos sistemoje. Dirbo VŽI
Šiaulių filiale inžiniere (1977 - 1997), Telšių žemėtvarkos
skyriaus vedėja (1997 - 2012), nuo 2012 m. yra UAB „Žemaitijos projektai“ direktorė.
LŽHIS narė nuo 2005 metų. 2007 m. aktyviai dalyvavo
atkuriant LŽHIS Telšių apskrities žemėtvarkininkų skyrių,
buvo aktyvi šio skyriaus narė, o nuo 2013 m. jam vadovauja. LŽHIS tarybos narė
(2007 - 2009; 2011 - 2013; 2013 - 2015). Subūrusi iš įvairių Telšių apskrities rajonų net 59 Sąjungos narių būrį, ne formaliai, bet įvairiapusiškai ir originaliai organizuoja jo veiklą. Skyrius kasmet organizuoja narių sueigas, kuriose dalijamasi
profesine patirtimi, išklausomos paskaitos žemėtvarkos klausimais ir linksmai pabendraujama vakaronėse. A. Katarskienės vadovaujamas skyrius palaiko ryšius su
kitais (Alytaus apskrities ir kt.) žemėtvarkininkų skyriais. Skyriaus nariai aktyviai
dalyvauja profesinėse šventėse. Lietuvos valstybės atkūrimo ir Sąjungos 100-mečio
proga skyrius surengė šventines Telšių skyriaus narių sueigas.
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Vilma KALENDAUSKAITĖ
Gimė 1966 m. rugsėjo 18 d. Marijampolės r. Kalvarijos
mstl. Žemėtvarkos inžinierė (LŽŪA, 1990), kraštotvarkos
magistrė (LŽŪU, 2001). Dirbo Žemės ūkio aerofotogeodezinių tyrinėjimų institute technike (1990), Alytaus r.
Alytaus sen. agrarinės reformos tarnyboje žemėtvarkininke (1991 - 1994), Alytaus r. žemėtvarkos tarnyboje vyriausiąja žemėtvarkos inžiniere, viršininko pavaduotoja, vedėja (1994 - 1997), Alytaus r. žemėtvarkos skyriaus vedėja
(1997 - 2007). Nuo 2007 m. yra VĮ Registrų centro Alytaus
filialo direktoriaus pavaduotoja.
LŽHIS narė nuo 1995 m. Daugelį metų (1995 - 2016) buvo LŽHIS Alytaus aps.
žemėtvarkininkų skyriaus pirmininkė, 2009 - 2011 m. LŽHIS tarybos narė. Nuo
2011 m. yra LŽHIS Revizijos komisijos narė.
Vilma Kalendauskaitei vadovaujant LŽHIS Alytaus aps. žemėtvarkininkų skyriaus narių skaičius ženkliai išaugo. Skyrius yra vienas aktyviausių LŽHIS Žemėtvarkos sekcijoje. V. Kalendauskaitės iniciatyva siekiant vienyti žemėtvarkos specialistus rengiami įvairūs susitikimai, ekskursijos. Skyriaus nariai aktyviai dalyvauja
profesinėse šventėse, padėjo organizuoti profesinės dienos renginius 2005 m. Metelių regioniniame parke, 2015 m. Druskininkuose, 2017 m. Alytaus rajone.
Henrikas BOGUŠAS
Gimė 1954 m. rugpjūčio 8 d. Radviliškio r. Baisogalos
mstl. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1977). Daugiau
kaip 40 metų dirba melioracijos srityje. Buvo Radviliškio
MSV meistras, gamybinio skyriaus inžinierius, gamybinio skyriaus viršininkas (1977 - 1995), AB „Radviliškio
hidrostatyba“ vyresn. inžinierius kontrolierius (1995 2000), UAB „Radviliškio melioracija“ vyriausiasis inžinierius (2001 - 2003). Nuo 2003 m. dirba Radviliškio
r. žemės ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu, rūpinasi
rajono melioracijos sistemų ir jų statinių eksploatavimu,

priežiūra ir renovacija.
Nuo LŽHIS įsikūrimo 1989 m. yra Sąjungos narys, daugelį metų yra Radviliškio
hidrotechnikų skyriaus pirmininkas. Yra Sąjungos veiklos entuziastas, jo pastangų
dėka 2004 m. šis Sąjungos skyrius buvo atkurtas ir nuo to laiko H. Bogušas jam
vadovauja. Jis suvienijo skyriuje rajono hidrotechnikus melioratorius, rūpinasi Sąjungos žurnalo prenumerata, pasirūpina žurnale pažymėti narių jubiliejines sukaktis, padėjo parengti medžiagą knygai „Lietuvos hidrotechnikai“ bei knygai - LŽHIS
(1918 - 2018).
Juozas Smilgevičius
Romualdas Survila
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Žemės našumo vertinimo duomenys
Giedrius VASAITIS
VŽF Informacinių technologijų
skyriaus vadovas
Žemės informacinėje sistemoje (ŽIS) yra įkelta ir ŽIS naudotojams nemokamai teikiama daug žemės naudojimą, išteklius, našumą, gamtines
ir ūkines savybes, melioracinę būklę apibūdinančių nuolat atnaujinamų
teminių erdvinių duomenų rinkinių. Vienas iš tokių yra Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (Dirv_
DR10LT).

Nuo 2014 metų šiame duomenų rinkinyje yra sluoksniai VERTINIMAS ir VIETOVĖ, apibūdinantys žemės našumo balą. Sluoksnyje VERTINIMAS sukaupti
duomenys apie vertinamo žemės ūkio naudmenų ploto dirvožemių tipologinius
vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę ir užmirkimą, dirvožemių dangos įvairovę (margumą), klimato sąlygas, dirvožemių akmenuotumą, agrochemines savybes, vertinamo ploto bazinį balą, žemės našumo balą. Sluoksnyje
VIETOVĖ sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto (visos LR

Lietuvos Respublikos žemės ūkio naudmenų našumo vertinimo žemėlapis
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teritorijos, savivaldybės, seniūnijos ir kadastro vietovės) dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.
Šiuo metu ŽIS yra paskelbti 2018 metais atnaujinti Lietuvos Respublikos teritorijos žemės našumo vertinimo duomenys, kurie vykdant bet kokią veiklą, kuriai
reikalinga informacija apie žemės našumą, turės būti pradėti
naudoti nuo 2019 m.
sausio 1 d.
Naudojantis ŽIS
paskelbtais
žemės
našumo vertinimo erdviniais duomenimis
galima apskaičiuoti
norimos teritorijos
Ploto aplinkinės ribos įbrėžimas pagal koordinates
(pavyzdžiui, žemės
sklypo) vidutinio našumo balą. Skaičiavimus atlikti galima ŽIS el. paslaugų, kurios
pasiekiamos adresu https://zis.lt/map, pagalba. Pirmiausiai turime nurodyti teritoriją, kurios vidutinį našumo balą skaičiuosime. Teritoriją įbrėžti galima naudojantis
ŽIS el. paslauga „Objektų padėties paieška pagal koordinates“. Šioje paslaugoje
galima įbrėžti skaičiavimams reikalingą ploto objektą vienu iš tokių būdų: įvedant
aplinkinės ribos posūkio taškų X ir Y koordinates, aplinkinės ribos posūkio taškų
X ir Y koordinates užkraunant iš tekstinės bylos arba aplinkinę ribą įkeliant iš Esri
Shapefile (*.shp) bylos.
Kai turime pasiruošę
reikalingą ribą, galime
atlikti vidutinio našumo
balo skaičiavimus. Tai
atliekama naudojant ŽIS
el. paslaugą „Nurodytų
objektų statistika“. Šioje
paslaugoje reikia nurodyti, kad skaičiavimai bus
atliekami dirvožemio erVidutinio našumo balo skaičiavimas
dvinių duomenų rinkinyje ir kad atliksime žemės
našumo vertinimą. Paspaudę mygtuką „Skaičiuoti statistiką“ gausime rezultatą,
kuriame bus pateikti visi į nurodytą teritoriją patenkantys vertinimo kontūrai bei
suskaičiuotas vidutinis našumo balas ir vertinimo kontūrų plotų suma.
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Rekomendacijos žemės
konsolidacijos teisinei bazei rengti
Vilma DAUGALIENĖ
Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto
organizacijos projekto vadovė
Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacija (FAO) nuo pat įkūrimo
pradžios 1945 m. pradėjo remti savo valstybes nares sprendžiant apsirūpinimo
maistu klausimą, kuris dažniausiai buvo susijęs su žemės sklypų fragmentacija ir ūkių smulkumu. Tuo tikslu buvo naudojamas ir toliau plėtojamas vienas
iš galingiausių žemės tvarkymo instrumentų – žemės konsolidacija. 1950 1960-aisiais metais FAO prisidėjo prie žemės konsolidacijos plėtros Turkijoje,
Graikijoje, Ispanijoje ir Kipre, taip pat Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje. Šių šalių
ekspertai sėmėsi patirties Ūkių konsolidacijos darbo grupės organizuojamuose
seminaruose.

Iki 1980-ųjų metų tradiciškai žemės konsolidacijos tikslas buvo žemės ūkio
plėtra, dažnai susijusi su žemės ūkio infrastruktūros gerinimu. Šiandien žemės
konsolidacija daugelyje šalių finansuojama Europos Sąjungos (ES) Kaimo plėtros
programų ir nacionalinio biudžeto lėšomis ir yra gamtos išteklių atkūrimo, žemės
apželdinimo mišku, prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo,
didelių infrastruktūros objektų statybos, integruotos kaimo plėtros ir kaimų atnaujinimo instrumentas. Iš esmės žemės konsolidacija yra daugiatikslis instrumentas.
Dėl 1990-aisiais metais prasidėjusių politinių pokyčių daugelyje Vidurio ir Rytų
Europos šalių prasidėjo žemės reformos, vykusios restitucijos pagrindu arba kitaip
pertvarkant žemės naudojimą. Daugelyje šalių iš esmės pasikeitė socialistinio lai-

FAO seminaras Makedonijoje 2018 m.
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kotarpio ūkių sistema, todėl radosi smulkūs ūkiai, kurių pagrindą sudarė fragmentuoti, išsibarstę žemės sklypai. Tuomet FAO darbotvarkėje žemės konsolidacijos
svarba vėl labai išaugo – kertiniu momentu tapo 2002 m. Miunchene įvykęs šioms
problemoms spręsti skirtas simpoziumas, po kurio daugiau kaip 20-yje regioninių
seminarų buvo nagrinėti klausimai, susiję su žemės konsolidacija, žemės bankais,
žemės rinkos plėtra ir kitomis panašiomis temomis. Nuo to momento FAO Europos
ir Centrinės Azijos regioninis padalinys aktyviai rėmė savo valstybes nares, rengiančias savo žemės konsolidacijos programas: per technines gaires ir publikacijas;
per įgyvendinamus žemės konsolidacijos projektus; organizuodamas regioninius
seminarus ir įkurdamas neformalų žemėvaldos profesionalų tinklą (LANDNET),
kurio veiklą koordinuoja FAO ir 2016 m. įsteigta LANDNET tinklo taryba.
Pasaulinio aprūpinimo maistu komiteto 2012 m. priimtos Savanoriškos gairės
atsakingam žemės, žuvininkystės ir miškų naudojimo valdymui
tapo pagrindu siekiant pagerinti
žemės valdymą (taip pat ir per
žemės konsolidaciją). Savanoriškos gairės atitinka Jungtinių Tautų Viršūnių susitikime 2015 m.
patvirtintos Darnaus vystymosi
darbotvarkės iki 2030 m. nuostatas ir naujus Darnaus vystymosi
tikslus. Numatyta, kad šiems tikslams pasiekti tikslinga naudotis
pažangiausia tarptautine patirtimi. Todėl tokia patirtis ir šios
savanoriškos gairės yra nacionalinių teisės aktų, reglamentuojanFAO seminaro Makedonijoje atstovai:
čių žemės konsolidaciją, rengimo
V. Daugalienė (kairėje),
pagrindas.
T. Veršinskas ir Lietuvos ŽŪM atstovė G. Tumalavičienė
2017 m. pabaigoje FAO ėmėsi
iniciatyvos parengti specialią studiją, kurioje būtų apžvelgta pažangi žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis regione ir bendro pobūdžio
rekomendacijos žemės konsolidacijos teisinei bazei rengti bei esamai tobulinti. Neatsitiktinai šios specialios studijos metmenys ir esminės nuostatos buvo pristatytos
ir detaliai nagrinėtos bei dėl jų konsultuotasi Skopje, Makedonijoje 2018 m. birželio
mėn. vykusiame LANDNET seminare. Seminaro vieta pasirinkta tikslingai: žemės
konsolidacijos svarba pastaruoju metu ypač išaugo Balkanų šalyse, kur žemėnauda
labai smulki ir nepalanki konkurencingam žemės ūkiui vystyti, be to, nuo 2017 m.
kovo Makedonijoje pradėtas vykdyti plataus masto, apimantis visus žemės konsolidacijos proceso aspektus 3,5 metų trukmės Europos Komisijos (EK) ir FAO finansuojamas projektas „Nacionalinės žemės konsolidacijos programos integravimas
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(MAINLAND)“. Seminare dalyvavo per 140 žemėtvarkos srities profesijos atstovų
iš daugiau nei 30 Europos ir Centrinės Azijos šalių, kurie dalijosi savo patirtimi,
darydami teminius pranešimus bei išsamiai diskutuodami pagal atskiras pristatytos
rengiamos studijos sudėtines dalis.
Pagal iki šiol atliktą FAO analizę ir parengtas įvairias technines rekomendacijas,
susijusias su žemės konsolidacijos projektų rengimu, yra penki reikalavimai, kad
žemės konsolidacijos programa būtų priskiriama normaliai veikiančių programų
grupei: 1) žemės konsoliŽemės konsolidacijos programų įgyvendinimo būklė
dacija turi būti sudėtinė že(2018 m. birželis) (FAO Europos ir Centrinės Azijos regioninio
mės politikos dalis; 2) žepadalinio informacija)
mės konsolidacija turi būti
teisiškai
reglamentuota
(įtvirtinta teisės aktuose);
3) turi būti paskirta viešoji
įstaiga ar institucija, atsakinga už žemės konsolidaciją; 4) turi būti užtikrintas
kasmetinis žemės konsolidacijos finansavimas; 5)
turi būti užtikrinti techniniai ir administraciniai
gebėjimai vykdyti žemės
konsolidacijos projektus ir
valdyti nacionalinę žemės
konsolidacijos programą.

Šalys, kuriose vykdoma
nacionalinė žemės
konsolidacijos programa

Šalys, kuriose žemės
konsolidacija vyksta, tačiau
ne programos lygmeniu

Lenkija

Estija

Juodkalnija

Rytų Vokietija

Latvija

Sakartvelas (Gruzija)

Čekijos Respublika

Vengrija

Rusijos Federacija

Slovakija

Rumunija

Belarusija

Slovėnija

Bulgarija

Kirgizija

Lietuva

Kroatija

Tadžikija

Serbija

Bosnija ir Hercogovina

Kazachstanas

Makedonija

Kosovas

Turkmėnija

Turkija

Albanija

Uzbekija

Moldova
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Ukraina
Armėnija
Azerbaidžanas
FAO prisidėjo plėtojant žemės konsolidaciją (paryškinta)

Pirminis naujai rengiamos studijos tikslas – palengvinti žemės konsolidacijos
teisinės bazės kūrimą Europos ir Centrinės Azijos šalyse, taip pat esamos teisinės
bazės tobulinimą, pristatant pažangiausią žemės konsolidacijos teisinio reguliavimo praktiką Europoje. Tačiau ši studija taip pat gali tarnauti kaip praktinių rekomendacijų gairės kitiems regionams ir pasaulio šalims, kuriose aktuali dirbamos
žemės fragmentacijos problema. Studija siekiama pristatyti ne universalius teisinius
sprendimus, tačiau pagrindinius žemės konsolidacijos aspektus ir atitinkamus reglamentavimo sprendimus, kurie taikomi įvairiose šalyse. Studijoje bus pateikiamos
rekomendacijos, kurios turėtų būti pritaikomos prie vietos sąlygų ir nacionalinės
teisinės sistemos ypatumų.
Studija bus pagrįsta detalia žemės konsolidacijos teisinio reguliavimo analize
aštuoniose Europos valstybėse – Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Ispanijoje (Galisijos regione), Serbijoje ir Turkijoje, taip pat remsis
tam tikrų susijusių aspektų teisinio reguliavimo praktika kitų Europos valstybių jurisdikcijoje. Studija apims pagrindinius žemės konsolidacijos aspektus, ir jos struktūra atspindės pagrindines tipinio žemės konsolidacijos projekto stadijas. Be to, bus
paliesti ir kiti su žemės konsolidacija susiję aspektai, tokie kaip žemės bankas, žemės paėmimas viešosioms reikmėms, mokestiniai aspektai ir pan.
Rengiamose praktinių rekomendacijų gairėse pristatomos:
■ žemės konsolidacijos įstatymo esminės funkcijos (apibrėžimas, žemės konsolidacijos formos, skirtumai nuo kitų panašių instrumentų, sąsajos su kitomis
reguliavimo sritimis);
■ žemės konsolidacijos tikslai ir principai;
■ žemės konsolidacijos procese dalyvaujančios institucijos ir dalyviai bei partneriai;
■ žemės konsolidacijos finansavimo principai;
■ atskiros žemės konsolidacijos projekto stadijos (galimybių studija, žemės
sklypų pertvarkymas, žemės konsolidacijos projekto įgyvendinimas);
■ žemės konsolidacijos programos ir projektų stebėsenos ir vertinimo sistema;
■ teisinės gynybos priemonės ir ginčų sprendimas;
■ žemės konsolidacijos derinimas su kitais susijusiais instrumentais ir priemonėmis (žemės bankas, priemonės žemės sklypų fragmentacijai mažinti, žemės
ekspropriacija/nusavinimas, žemės mainai, mokesčiai ir kt.).
Rengiant šias praktinių rekomendacijų gaires, prie pagrindinės studiją rengiančių asmenų grupės buvo kviečiami prisidėti seminaro dalyviai – tiek diskusijų metu,
tiek teikiant raštiškus pasiūlymus vėliau. Įdomu pastebėti, kad seminare, be FAO
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bei LANDNET tinklo narių,
taip pat dalyvavo gausus
būrys giminingų profesijų
atstovų iš įvairių organizacijų – Jungtinių Tautų Europos
Ekonominės komisijos, Žemės administravimo darbo
grupės (UNECE/WPLA),
Vokietijos
vyriausybinės
užsienio paramos teikimo
organizacijos (GIZ), Nyderlandų kadastro, Miuncheno
Seminaro uždaviniai darbo grupėms
technikos universiteto ir kt.
Akivaizdu, kad žemės konsolidacijos svarba regione didelė ir keitimasis patirtimi
bei šio instrumento kūrimas ir tobulinimas yra aktualus. Tikėtina, kad naujai parengtos gairės bus naudingos tiek Europos ir Centrinės Azijos regiono, tiek Lietuvos
žemėtvarkos profesionalams, teisininkams, įvairiuose lygmenyse vykdomuosius ir
politinius sprendimus priimantiems asmenims, taip pat žemės savininkams, naudotojams, vietos bendruomenėms, siekiant apsaugoti privačius ir visuomenės interesus bei teises, vystant konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu atsakingą ūkininkavimą bei kuriant gražesnį ir pažangesnį gyvenimą kaimo vietovėse.

Žemės administravimas
užsienio valstybėse
Prof. Audrius ALEKNAVIČIUS
ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institute vykdant mokslinius tyrimus pagal
Žemės ūkio ministerijos užsakymą (parengto darbo pavadinimas – „Efektyvaus
ir racionalaus žemės valdymo ir administravimo mokslinė studija“) buvo išnagrinėta pasirinktų 12 užsienio šalių žemės administravimo institucinė struktūra
ir vykdomi darbai.

Pagrindinė informacija apie šias šalis gauta apklausiant (ekspertinio anketavimo
metodu) su žemėtvarkos darbais susijusių mokymo įstaigų ar gamybinių organizacijų vadovus. Iš tyrimų medžiagos šiame straipsnyje pateikiama tai, kas gali būti
naudinga tobulinant Lietuvos Respublikos teisės aktus ir žemėtvarkos darbų vykdymo organizavimą Nacionalinėje žemės tarnyboje.
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Nagrinėtos užsienio šalys ir jų organizacinė
struktūra (savivaldybės). Analizuotose Europos vals-

tybėse dėl skirtingos šalių istorinės raidos bei nevienodų
ekonominių ir socialinių sąlygų susiklostė nevienoda žemės administravimo institucinė struktūra. Bendra yra tai,
kad, kiek įmanoma, žemės fondo valdymo reguliavimą
siekiama sutelkti šakinėse institucijose ar specializuotose
įmonėse, įsteigtose šiems tikslams (pvz. valstybinės žemės pardavimui ir nuomai).
Žymi dalis funkcijų, susijusių su teritorijų planavimu,
Audrius Aleknavičius
žemės naudojimo paskirties ar specialiųjų sąlygų nustatymu, kitose šalyse yra patikėta savivaldybėms. Nors
savivaldybės skiriasi pagal dydį (žr. 1 lentelę), bet tai neturi įtakos savarankiškam
sprendimų dėl savivaldybių teritorijoje esančios žemės naudojimo reguliavimui.
Dažniausiai minimos savivaldybių funkcijos šiose srityse: teritorijų planavimas ir
planų pagrindu žemės naudojimo (ūkinės veiklos) apribojimų nustatymas; statybos
leidimų išdavimas; žemės naudojimo kontrolė.
1 lentelė. Analizuotų Europos valstybių administracinių vienetų dydis

Valstybė

Plotas
tūkst. ha

Gyventojų
skaičius
2014 m.
tūkst.

Administraciniai vienetai

Tenka vienai
savivaldybei
tūkst. ha

gyventojų
tūkst.

108,8

49,0

Lietuva

6530

2939

10 apskričių, 60 savivaldybių

Latvija

6458

1994

119 savivaldybių

54,3

16,8

Estija

4553

1316

15 apskričių, 79 savivaldybės

57,2

16,7

Lenkija

32168

38496

16 vaivadijų, 2479 valsčiai

13,0

15,5

Vokietija

35711

80781

16 federalinių žemių,
11269 municipalitetai

3,2

7,2

Danija

4307

5639

5 regionai, 98 savivaldybės

43,9

57,5

Nyderlandai

4153

16867

12 provincijų,
380 savivaldybių

10,9

44,4

Švedija

44996

9705

20 apskričių, 290 savivaldybių

155,2

33,5

Suomija

33703

5463

19 regionų, 311 savivaldybių

108,4

17,6

13,7

16,4

4,0

4,1

Prancūzija

Austrija

55170

65959

8386

8527

22 žemyniniai regionai, 100 departamentų, 4032 kantonai (kitais duomenimis – 13 regionų,
1266 savivaldybių kooperacijos,
35416 savivaldybės)
9 žemės, 2100 savivaldybių,
atsakingų už vietinį žemės
naudojimo planavimą
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Vengrija

9303

9879

19 apskričių (megye),
174 savivaldybės

53,5

56,8

Moldova

3384

3558

37 savivaldybės

91,5

96,2

Teisinė bazė žemės administravimui. Sprendžiant iš ekspertų pateiktos informacijos, užsienio šalyse yra visi reikiami įstatymai, reglamentuojantys žemės
valdymą, registravimą ir naudojimą. Detaliau nagrinėjant jų nuostatas, tikslingas
panaudoti Lietuvos nacionalinių teisės aktų tobulinimui, siūlytina atkreipti dėmesį
į šiuos aspektus:
■ kaip nustatomi ir pagrindžiami reikalavimai saugoti gamtos išteklius, tarp jų ir
derlingąjį dirvožemį, dirbamą žemę, miškus, vandenis, kraštovaizdį, pelkes ir
kitus natūralius išteklius;
■ kokia tvarka vykdomas subalansuotas teritorijų planavimas derinant visuomenės ir turto savininkų interesus: kuriais atvejais nustatomas parengtų teritorijų
planavimo dokumentų privalomas, imperatyvinis pobūdis žemės naudotojų
veiklai;
■ nuostatos, reikalingos dirbamos žemės, kaip išskirtinės svarbos, riboto ploto
gamtos ištekliaus apsaugai teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis (tai –
draudimai, sankcijos, mokesčiai ir kt.);
■ nuostatos dėl žemės plotų priskyrimo viešosioms reikmėms, taip pat atvejai,
kada žemę galima priverstinai paimti (išperkant ar kompensuojant kitais būdais) viešosioms reikmėms ir kokios institucijos tai atlieka.
Analizuojant teisės aktus pažymėtina, jog įstatymų, susijusių su privačios nuosavybės teisių apribojimais, įgyvendinimas reikalauja konstitucinių nuostatų, kurios
suteiktų teisę įstatymų leidėjams nustatyti tam tikrus reikalavimus žemės valdymui,
tvarkymui ir naudojimui. Kai kurių užsienio šalių konstitucijose tokių nuosavybės
teisių apribojimų nustatymo sąlygos išreikštos tiksliau nei Lietuvoje. Pavyzdžiui,
Moldovos Respublikos konstitucijoje (46 straipsnio 5 dalis) nustatyti ir tam tikri
įpareigojimai pačiam turto savininkui: „Privačios nuosavybės teisė įpareigoja laikytis aplinkos apsaugos ir geros kaimynystės reikalavimų, taip pat kitų pagal įstatymus nustatytų įpareigojimų žemės savininkui“). Vokietijos Federacinės Respublikos
konstitucijos 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad naudojimasis privačia nuosavybe turi
atitikti viešąjį interesą, t. y. pasitarnauti visuomenės naudai: „Nuosavybė įpareigoja.
Jos naudojimas turi tuo pačiu tarnauti bendrajam gėriui“).
Ypatingas vaidmuo teikiamas žemei, kaip vienam iš svarbiausių gamtos išteklių. Estijos Respublikos konstitucijos 5 straipsnyje nustatyta, jog tai nacionalinės
svarbos gamtos turtas, kurį būtina tausoti“ („The natural wealth and resources of
Estonia are national assets, which shall be used sparingly.“). Lenkijos Respublikos
konstitucijoje (74 straipsnis) nustatyta, kad aplinkos (t. y. gamtos išteklių) apsauga
turi rūpintis viešosios įstaigos: 1. Viešoji valdžia vykdo politiką, užtikrinančią ekologinį saugumą dabartinei ir būsimosioms kartoms. 2. Aplinkos apsauga viešajai
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valdžiai yra privaloma. 3. Kiekvienas turi teisę į informaciją apie aplinkos būklę
ir apsaugą. 4. Viešoji valdžia palaiko piliečių veiksmus, gerinančius aplinkos būklę ir jos apsaugą. Vokietijos Federacinės Respublikos konstitucijoje (20 straipsnis)
nustatyta: „Valstybė, suprasdama savo atsakomybę prieš būsimąsias kartas, saugo
gamtinę aplinką kaip gyvenimo žemėje pagrindą, pagal konstituciją, įstatymus ir
teisę, padedant vykdomajai valdžiai ir teisėsaugai“. Atitinkamos nuostatos yra ir
2011 m. Vengrijos konstitucijoje: „O. Straipsnis: Vengrija užtikrina sveikos aplinkos apsaugą. Gamtos išteklių, ypač ariamosios žemės ir geriamojo vandens išteklių,
taip pat biologinės įvairovės ir kultūrinių vertybių, kurios yra bendro nacionalinio
paveldo dalis, išsaugojimas ateities kartoms yra privalomi valstybės įsipareigojimai...“ Remiantis šiuo straipsniu buvo priimtas Vengrijos įstatymas dėl ariamosios
žemės apsaugos, kurio nuostatas tikslinga panaudoti tobulinant Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir naujai rengiamą Dirvožemio įstatymą.
Gamtos ištekliams priskiriami gamtos elementai (klimatas, vanduo, dirvožemis,
miškai, naudingosios iškasenos, kraštovaizdis ir kt.), naudojami gamybinėje ir negamybinėje veikloje ir tenkinantys žmonių poreikius. Nors dirvožemis laikomas
iš dalies atsinaujinančiu gamtos ištekliu, tačiau žemės plotai, tinkami žemės ūkio
augalams auginti, yra riboti, o jų panaudojimo galimybė priklauso nuo dirvožemio
sukultūrinimo lygio, reljefo, drėgmės kiekio, teritorinio išsidėstymo. Todėl Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas, aiškindamas Konstitucijos 54 straipsnio taikymą, savo nutarimuose pažymėjo, jog žemė yra išskirtinės vertės ribotas gamtos
išteklius, kurio racionalus naudojimas yra viešasis interesas. (Šio Teismo nutarimai
2005-05-13; 2006-03-14; 2006-03-30).
Daugumos valstybių konstitucijose įrašyta, jog gamtos ištekliai yra valstybės
nuosavybė. Iš šios nuostatos suformuluoti tokie pagrindiniai teiginiai:
■ kiekvienas asmuo turi teisę į jo asmenybės raidai svarbią sveiką aplinką ir turi
teisę gauti informaciją apie aplinkos ir gamtos išteklių būklę;
■ aplinkos apsauga rūpinasi valstybė, kuri įstatymuose nustato reikalavimus ir
sąlygas naudoti gamtos išteklius ir kontroliuoja tų įstatymų laikymąsi;
■ siekdama tolygios plėtros, valstybė derina ekonominį vystymą ir socialinę pažangą su aplinkos apsauga ir racionaliu gamtos išteklių naudojimu;
■ kiekvienas asmuo privalo tinkamai naudoti gamtos išteklius, saugoti ir gerinti
aplinką;
■ už gamtai padarytą žalą asmuo privalo atlyginti nuostolius visuomenei (šių
išteklių savininkui – valstybei ar savivaldybei);
■ spręsdama uždavinius išsaugoti bei atkurti gamtinę aplinką, valstybė privalo
užtikrinti teisingą teritorijos tvarkymą.
Šiuos reikalavimus atitinka ir Lietuvos Respublikos konstitucijos 54 straipsnio
nuostatos: „Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos,
atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų
naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama
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niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį
aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.“

Institucijos, disponuojančios valstybine žeme. Institucijų, vykdančių

valstybinės žemės administravimo funkcijas ir turinčių teisę parduoti bei išnuomoti
žemę, pavadinimai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Institucijos, vykdančios žemės tvarkymo ir administravimo funkcijas
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Valstybė

Institucijos pavadinimas

Lietuva

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM. Kadastrą tvarko valstybės įmonė
Registrų centras, pavaldi Susisiekimo ministerijai

Latvija

Valstybinė žemės tarnyba (The State Land Service). Funkcijos: kadastras, adresų registras, topografiniai duomenys, žemės reforma, vertinimas, žemės kadastrinių matavimų priežiūra, pastatų kadastriniai matavimai

Estija

Estijos žemės tarnyba (Estonian Land Board). Veiklos sritys: žemės
reforma, žemės kadastras, nekilnojamojo turto valdymas, pardavimas,
nuoma ir įsigijimas, turto vertinimas ir nekilnojamojo turto sandoriai,
adresų duomenys, vietovių pavadinimų registras, erdvinis planavimas,
geologija, geodezija, fotogrametrija, topologiniai duomenys ir žemėlapiai, geoinformatika

Lenkija

Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija (žemės ūkio ir miško paskirties
žemės valdymas); Aplinkos ministerija (žemės apsauga); Ekonomikos ir
investicijų plėtros ministerija (teritorijų planavimas). Kadastrą tvarko Vyriausioji geodezijos ir kartografijos tarnyba (Head Office of Geodesy and
Cartography). Veiklos sritys: kadastras, žemės registracija, geodeziniai
matavimai, topografiniai žemėlapiai, teminiai žemėlapiai, hidrografiniai
žemėlapiai

Vokietija

(Ministerijų ir institucijų pavadinimai nekonkretizuoti)

Danija

Aplinkos ir maisto ministerija; Danijos žemės ūkio agentūra; Gamtos
agentūra. Kadastrą tvarko Danijos geoduomenų agentūra (The Danish
Geodata Agency). Jos pagrindinės sritys: kadastras (žemės ir kito turto
registracija) ir jūrlapiai bei navigaciniai žemėlapiai. Geodezinius matavimus atlieka privatūs matininkai

Nyderlandai

Ministerijos: Vidaus reikalų ir Karalystės ministerija (Rijksvast-goedbedrijf); Žemės ūkio, gamtos ir maisto kokybės ministerija (Bureau Beheer Landbouwgronden); Vandens ir infrastruktūros ministerija (Rijkswaterstaat and ProRail), ministerijos departamentas, taip pat provincijos
(apskritys) ir savivaldybės. Kadastrą tvarko Kadastro, žemės registro ir
kartografavimo agentūra (Cadastre, Land Registry and Mapping Agency). Veiklos sritys: registruoja nekilnojamąjį turtą ir teises į jį (tekstiniai
ir erdviniai duomenys); tvarko šalies žemėlapius ir palaiko nacionalinę
koordinačių sistemą; teikia siūlymus susijusiais su nekilnojamuoju turtu
ir šalies erdvinių duomenų infrastruktūros klausimais, tvarko kadastrą ir
topografinius duomenis

ŽEMĖTVARKA

Švedija

Nacionalinė žemės tarnyba (Lantmateriet). Jai pavaldžios įstaigos
– agentūra Svedservey (bendradarbiavimui su užsieniu) ir Svefa (turto vertinimui). Koordinuojančios ministerijos: Finansų; Aplinkosaugos;
Teisingumo. Kadastrą tvarko Švedijos kartografijos, kadastro ir žemės
registracijos tarnyba (Swedishmapping, cadastral and landregistration
authority). Jos veiklos sritys: nekilnojamojo turto kadastras, kadastriniai
matavimai, nekilnojamojo turto registracija, žemės ir geografinių duomenų kaupimas, saugojimas ir teikimas, turto vertinimas ir kt

Suomija

Suomijos nacionalinė žemės tarnyba (National Land Survey of Finland).
Veiklos sritys: atsakinga už žemės konsolidacijos projektų rengimą; atlieka įvairius kadastrinius matavimus; registruoja nekilnojamąjį turtą ir
teises į jį, tvarko informaciją apie hipotekas ir nuosavybės teises ir kitą
su turtu susijusią informaciją; kaupia ir tvarko erdvinius duomenis ir žemėlapius

Prancūzija

Valstybinis nekilnojamojo turto departamentas (Direction de l‘immobilier
de l‘État); Valstybės administracija (prefektai), kontroliuojanti savivaldybių sprendimų teisėtumą; savivaldybės (municipalitetai)

Austrija

Koordinuojančios institucijos: Ekonomikos reikalų ministerija, Federalinis matavimų ir metrologijos biuras – informacija apie kadastrą ir žemę;
Teisingumo ministerija – žemės registras; Finansų ministerija – žemės
mokesčiai; provincijų vyriausybės, žemės konsolidacijos įstaigos – žemės konsolidacija ir sklypų pertvarkymas.

Vengrija

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės fondo tvarkymo organizacija
(yra 20 vyriausybės biurų ir 119 jų kontroliuojamų rajoninių skyrių, atsakingų už žemės administravimą)

Moldova

Žemės ūkio ministerija (Ministry of Agriculture), Regioninis aplinkos apsaugos departamentas (Regional Development and Environment), Kadastro agentūra (Agency of Land Relation and Cadastre)

Žemės paėmimas viešosioms reikmėms. Vakarų Europos valstybėse privačios žemės ekspropriaciją reglamentuojantys pagrindiniai įstatymai nurodyti 3
lentelėje.
3 lentelė. Teisės aktai, reglamentuojantys žemės paėmimą viešosioms reikmėms

Valstybė

Teisės akto pavadinimas

Lietuva

Žemės įstatymas

Latvija

Žemės paėmimo viešosioms reikmėms įstatymas (The Law on Expropriation of Real Estate Required to the Public)

Estija

Nekilnojamojo turto ekspropriacijos įstatymas

Lenkija

Nekilnojamojo turto valdymo įstatymas (kiekvieną skirtingą atvejį reglamentuoja atskiri įstatymai)
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Vokietija

Žemės nusavinimo įstatymas (Landesenteignungesetze); Statybų kodeksas (BauGB)

Danija

Žemės ekspropriacijos įstatymas (Statsekspropriationsloven); Žemės
ekspropriacijos keliams įstatymas (Ekspropriationsbestemmelser I Vejloven); Aplinkos apsaugos įstatymas (Naturbeskyttelsesloven); Planavimo
įstatymas (Planloven)

Nyderlandai

Žemės paėmimo viešosioms reikmėms įstatymas (Onteigeningswet)

Švedija

Ekspropriacijos įstatymas (Fastighetsteknik“s webpage), Nuosavybės
formavimo įstatymas, Kelių įstatymas, Naudingųjų iškasenų įstatymas,
Bendros nuosavybės įstatymas

Suomija

Valstybinės žemės valdymo ir pirkimo keliams ir geležinkeliams įstatymas (kartu su Žemės banku) (Management and purchase of land for
State for roads and railways (including Land Banking)t

Prancūzija

Nusavinimo viešiesiems tikslams kodeksas (Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique)

Austrija

Geležinkelio ekspropriacijos įstatymas (Railway Expropriation Act) ir kt.

Vengrija

Ekspropriacijos įstatymas (Act on Expropriation)

Moldova

Ekspropriacijos visuomenei naudingiems tikslams įstatymas (Закон РМ
об экспроприации для общественно-полезных целей)

Pažymėtina, jog privačios žemės paėmimo viešosioms reikmėms problema
dažniausiai sprendžiama rengiant žemės konsolidacijos projektus, kurie numato didesnėje teritorijoje perskirstyti žemės sklypų išdėstymą taip, kad būtų kuo mažiau
nuostolių žemės naudojimui. Taip pat galimas ir didesnio nei reikia viešosioms reikmėms privačios žemės sklypo pirkimas, jei su tuo sutinka savivaldybė ir žemės
savininkas.
Keturių analizuotų užsienio šalių žemės administravimo specialistai pagal papildomą užklausimą pateikė tokius atsakymus:
Klausimas: Ar jūsų šalies įstatymai leidžia tokius veiksmus: paimant privačią žemę
kelio tiesimui, valstybė išperka ne tik tą žemės sklypo dalį, kurią užims būsimas
kelias, bet ir nepatogias naudoti likusias to sklypo dalis, ir jeigu žemės savininkas
tokio išpirkimo pageidauja?
Atsakymai:
Nyderlandai (Jan Spijkerboer): Valstybė ar provincijos vyriausybė, ar savivaldybė gali paimti žemę kelių tiesimui. Derybų metu galima nupirkti daugiau
žemės nei reikia keliui, bet jei savininkas nesutinka dėl sąlygų ir kainos, tada ne.
Vienas atvejis – jei naujai tiesiamas kelias kerta ūkininko namą ar ūkinius pastatus daugiau nei 50 proc., tada turi būti išpirktas visas namas ar ūkiniai pastatai.

30

ŽEMĖTVARKA

Suomija (Kalle Konttinen): Valstybė gali pirkti (savanoriškai), eksproprijuoti
arba konsoliduoti žemę naujo kelio tiesimui. Šie trys metodai gali būti taikomi
minėtais atvejais.
Vokietija (Andreas Hendricks): Savininkas gali reikalauti, kad valstybė nupirktų visą sklypą, jei likusi žemės dalis nenaudinga/neefektyvi naudojimui (paprastai tai savininko teisė, o ne valstybės pasirinkimas). Bet valstybė visada gali
paprašyti savininko parduoti nuosavybę.
Lenkija (Cezary Kowalczyk): Eksproprijuoti galima visą nuosavybę arba tik jos
dalį. Jei eksproprijuojama tik dalis nuosavybės, o likusi dalis yra nenaudinga/
neefektyvi naudoti pagal buvusią paskirtį, savininko prašymu tie, kas eksproprijuoja (projekto vykdytojas/organizatorius), privalo nupirkti ir likusią dalį. Ši
dalis tenka valstybės žemės bankui ar savivaldybei.
Klausimas: Ar toks veiksmas yra laikomas žemės paėmimu (ekspropriacija), ar tik
privačios žemės pirkimu į valstybinės žemės fondą?
Atsakymai:
Nyderlandai: Apskritai ekspropriacija yra pirkimas į valstybės žemės fondą, bet
dėl valstybės intervencijos savininkas gali turėti tam tikrų finansinių lengvatų
(pajamų mokesčio sumažinimas ar kt.).
Suomija: Ekspropriacija yra vienas metodas, o savanoriškas pirkimas ir konsolidacija – kitas. Pagal situaciją paminėtieji atvejai gali būti paėmimas Žemės
bankui, konsolidacijai, ekspropriacijai ar laisvam pirkimui.
Vokietija: Formaliai tai žemės pirkimas-pardavimas. Bet reikalavimas parduoti
yra reguliuojamas ekspropriacijos įstatymu.
Lenkija: Tai žemės pirkimas sandoriu.
Klausimas: Iki kokio dydžio ploto toks tiesiogiai nereikalingo viešosioms reikmėms
žemės sklypo dalies išpirkimas galimas?
Atsakymai:
Nyderlandai: Derybų metu galima nupirkti ir visą ūkį, jei žemę po to bus galima
panaudoti keičiant žemės sklypus su kaimynais, kurie taip pat dalyvauja ekspropriacijos projekte. Bet praktikoje perkami tik keli sklypai, šalia statomo kelio.
Suomija: Paprastai ekspropriacija gali apimti nedidelius iki 1 ha sklypus, kurie
liks neužimti kelio. Savanoriškas pirkimas ir konsolidacija neturi tokių limitų.
Vokietija: Įstatyme nenumatytas mažiausias ar apskritai likusio sklypo dalies
plotas. Kiekvienu atveju sprendžiama individualiai, ar likusi sklypo dalis tinkama efektyviai naudoti. Tačiau dideli infrastruktūros projektai dažniausiai vykdomi kombinuojant žemės paėmimą su konsolidacijos projektais.
Lenkija: Įstatymuose nenustatytas dydis, o tik „likusi dalis, nenaudinga/neefektyvi naudoti pagal buvusią paskirtį“.
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Valstybinės žemės valdymas. Iš apklausos duomenų matyti, kad penkiose
valstybėse (Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Vengrija) pagrindines žemės administravimo funkcijas, įskaitant nekilnojamojo turto registravimą, vykdo centralizuotai
veikianti speciali valstybės institucija, o 7-se šiuos klausimus pagal kompetenciją
administruoja kelios institucijos, įskaitant savivaldybes. Tačiau disponuoti valstybine žeme daugumoje valstybių turi teisę ne tik valstybės institucijos, kaip patikėjimo
teisės subjektai, bet ir tam tikrais atvejais savivaldybės, taip pat specialiai šiems
tikslams įsteigtos įmonės ar organizacijos, kurioms įstatymai suteikia teisę organizuoti ir vykdyti valstybinės žemės pardavimą bei nuomą, taip pat privačios žemės
perskirstymą.
Institucijos, organizuojančios teritorijų planavimo dokumentų rengimą. Institucijų, kurios turi teisę organizuoti žemės naudojimo reglamentavimui

reikalingų teritorijų planavimo dokumentų rengimą, arba juos tvirtinti, sąrašas pateiktas 4 lentelėje.
4 lentelė. Institucijos, turinčios teisę organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą
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Valstybė

Institucijos pavadinimas

Lietuva

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, savivaldybės, kitos institucijos

Latvija

Aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija (išskyrus projektus, reikalingus žemės naudojimo paskirties ar būdo keitimui, kurių rengimą organizuoja savivaldybės)

Estija

Valstybės įstaigos (žemės paėmimui viešosioms reikmėms), savivaldybės (kitais atvejais)

Lenkija

Vaivadijos skyrius (žemės paėmimui viešosioms reikmėms), savivaldybės
(žemės naudojimo paskirties ar būdo keitimui), apskrities skyrius (kitais
atvejais)

Vokietija

Ministerijos departamentas (žemės konsolidacijos projektai, žemės paėmimo viešosioms reikmėms projektai); savivaldybės (žemės konsolidacijos projektai, žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas); kitos institucijos (žemės sklypų formavimas bei pertvarkymas ir kt.)

Danija

Aplinkos ir maisto ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Danijos žemės ūkio agentūra (žemės sklypų formavimui ir pertvarkymui, žemės
konsolidacijai, žemės naudojimo paskirties keitimui); Transporto ir pastatų ministerija, Danijos kelių direktoratas (žemės paėmimui viešosioms
reikmėms)

Nyderlandai

Žemės paėmimo viešosioms reikmėms projektų – ministerijos departamentas, žemės konsolidacijos projektų – savivaldybės, kitų projektų –
provincijos ir savivaldybės

Švedija

Dėl didelių infrastruktūros projektų ir ekspropriacijos – valstybės institucijos, kitoks planavimas – savivaldybės

ŽEMĖTVARKA

Suomija

Žemės konsolidacijos projektų – NŽT, kitų planavimo dokumentų – savivaldybės

Prancūzija

Žemės konsolidacijai – SAFER; žemės paėmimui viešosioms reikmėms –
prefektai; žemės naudojimo paskirties ar būdo pakeitimui – savivaldybės
(municipalitetai); žemės sklypų formavimui ir pertvarkymui – vystytojai ar
matininkai

Austrija

Provincijų vyriausybės, o vietiniam planavimui – savivaldybės

Vengrija

Nacionalinė žemės fondo tvarkymo organizacija ir savivaldybės; o žemės
paėmimo viešosioms reikmėms projektus – dar ir suinteresuotos valstybės institucijos

Moldova

Įvairios institucijos

Apibendrinus tyrimų duomenis, pažymėtina, kad planavimo sąlygas rengti įvairių rūšių teritorijų planavimo dokumentus išduoda savivaldybės ir pagal kompetenciją valstybės institucijos. Bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka užsienio šalyse yra panaši, kaip ir Lietuvos Respublikoje.
Tačiau žymesni skirtumai yra rengiant žemės valdų planus ir žemėtvarkos projektus. Projektų, reikalingų žemės sklypų formavimui, jų ribų pakeitimui ar kitokiam
žemės valdų pertvarkymui, rengimą dažniausiai organizuoja savivaldybių administracijos ir suinteresuotieji asmenys. Kai reikia detalizuoti specialiuosius planus ir
paimti žemę viešosioms reikmėms ar pakeisti žemės sklypų naudojimo paskirtį,
planų rengimą organizuoja suinteresuotos valstybės institucijos ir stambesnių teritorinių vienetų administracija. Žemės konsolidacijos projektų rengimą organizuoja
ne tik savivaldybės, bet ir valstybės institucijos ar specializuotos šiems tikslams
įmonės bei organizacijos.
Detaliau analizuojant teritorijų planavimo dokumentų rengimo tvarką užsienio
valstybėse, siūlytina nustatyti ir panaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktų ar jų
įgyvendinimo tvarkos tobulinimui priimtinus teigiamus momentus. Pavyzdžiui, žemės administravimą vykdančių institucijų teises ir pareigas:
■ teikti planavimo sąlygas, numatančias žemės išteklių racionalų naudojimą,
išsaugant (tausojant) vertingas žemės ūkio naudmenas su jų naudojimui reikalinga infrastruktūra (keliais bei melioracijos įrenginiais), miškus, natūralius
kraštovaizdžio elementus;
■ dalyvauti rengiant ir derinant planavimo dokumentų sprendinius ir siekti, kad
planuojamų teritorijų tvarkymas būtų sprendžiamas kompleksiškai, suderinant skirtingų veiklos krypčių (žemės ūkio, miškų ūkio, urbanistinės plėtros,
gamtosaugos) interesus ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Be to, šių
sprendinių įgyvendinimas turi būti realiai įmanomas pagal vėliau rengtinus
žemėtvarkos planavimo dokumentus (žemės valdų planus ir pan.);
■ organizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą visoje patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje.
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Aleksoto kalno šlaito
stabilumo modeliavimas
Raimondas ŠADZEVIČIUS
Žydrūnas VYČIUS, Rytis VALIŪNAS
Šlaitus sudarantys gruntai ir uolienos dažniausiai yra nepastovūs. Veikiami
masės jėgos (gravitacijos) ir dėl kitų priežasčių gruntai ir uolienos slenka šlaitais žemyn. Labai svarbi šiuo atžvilgiu šlaito forma. Nuo šlaito formos priklauso
jame vykstančių procesų intensyvumas ir eiga. Iš visų šlaituose vykstančių inžinerinių geologinių procesų Lietuvos teritorijoje labiausiai paplitusios nuošliaužos. Tai vienas pavojingiausių statybai iš visų šlaituose vykstančių inžinerinių
geologinių procesų.

Nuošliaužos skirstytinos pagal atsiradimo priežastis, ekonominę svarbą ir pavojingumą, pagal sandarą, irimo pobūdį, šliaužiančios grunto masės judėjimo tipą, būdą
ar greitį ir pan. Pagrindinis gamtinis veiksnys, galintis ardyti šlaitus – erozija. Kai iš
šlaito išplaunamos smulkios grunto dalelės, atsiranda sufozinės nuošliaužos. Struktūrinių nuošliaužų priežastis yra sluoksniavimosi plokštumos arba plyšiai (1 pav.).
Lietuvos karsto
ir nuošliaužų informacinėje duomenų
bazėje
informacija apie geologinius
reiškinius pateikiama geologijos informacinėje sistemoje GEOLIS. Pagal
nuošliaužų Kauno
mieste inventorizacijos duomenis, nuošliaužos dažniausiai
randasi ten, kur natūrali aplinka, palanki nuošliaužoms su1 pav. Liūties sukelto šlaito irimo schema
sidaryti, yra pažeista
žmogaus ūkinės veiklos – Aleksoto kalno nuošliauža pažymėta Nemuno slėnyje ties
santaka su Nerim (2 pav.).
Aleksoto kalnas yra eroduotoje Garliavos limnoglacialinėje lygumoje ir Nemuno upės slėnyje ties Vytauto Didžiojo tiltu. Šlaite prieš keliolika metų buvo iškirsti
medžiai ir krūmai. Dabar šlaitas apaugęs žole, viršutinėje dalyje apsodintas žema-
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2 pav. Kauno miesto nuošliaužų žemėlapis
(pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazę GEOLIS)

ūgiais dekoratyviniais krūmais, o pakraščiuose auga pavieniai medžiai. Viršutinėje
ir vidurinėje dalyje, aukščiau 47 – 49 m altitudės šlaitas palyginus lėkštas, polinkio
kampas apie 20°, tik atskiruose fragmentuose šiek tiek viršija 20°. Tuo tarpu žemiau, iki pat 35 m altitudės, šlaitas labai status. Polinkio kampas apie 35°, o vietomis siekia net 37–38°. Šlaitas žemiau A. Čepinskio g. įrengtos Aleksoto apžvalgos
aikštelės yra beveik 40 m aukščio. Absoliutiniai aukščiai nuo 70,5 iki 32,5 m. UAB
„Kelprojektas“ tyrinėjimų skyrius pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybės įmone „Kauno planas“ Aleksoto apžvalgos aikštelės rekonstravimo tikslu 2017 metų
sausio – vasario mėnesiais atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Nustatyta, kad šlaito formavimuisi didžiulės įtakos turėjo ne tik erozinė upės veikla,
bet ir atsivėrusių tarpsluoksninių vandenų iškrovos metu vykusi smėlių sufozija.
Sulyginus šių smėlių laboratorinius tyrimus gręžiniuose šlaito viršuje ir šlaito apačioje, matyti, kad šlaito pakraštyje galėjo būti išnešta daugiau kaip 30 proc. smėlio
dalelių, daugiausia smulkiosios frakcijos, iki 0,125 mm dydžio. Todėl virš smėlių
esantys sluoksniai palinko, ir jų padas šlaito apačioje yra apie 7 m žemiau nei šlaito
viršuje gręžtuose gręžiniuose. Esant sluoksniuotiems gruntams tai sudaro labai geras sąlygas šlaite formuotis nuošliaužoms.
Žemiau apžvalgos aikštelės esantis šlaitas aikštelės statiniams grėsmės nekelia.
Pats šlaitas tarp griovų dabartiniu metu yra salyginai stabilus. Viršutinėje ir vidurinėje dalyje (aukščiau 49 m altitudės), kur šlaito kampas tesiekia 20°, jokių geologinių reiškinių nepastebėta. Pagrindinis veiksnys, pakeitęs šlaito paviršių – žemyn
pratiestos požeminės komunikacijos, ypač magistralinio vandentiekio trasos. Žemiau 49 m altitudės, kur šlaito kampas siekia 35° ir net daugiau, kairėje šlaito pusėje
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pastebėta nebeveikianti iki 1,5
m gylio išgrauža, matyt, susiformavusi tiesiant telefono nuotakyną, nes dabar aktyvumo požymių nepastebėta. Panašiame
lygyje, vidurinėje tyrinėto šlaito
dalyje, pastebėti atitrūkusio dirvožemio plyšiai ir besiformuojančios nedidelės nuošliaužos
pirmieji požymiai, žemiau matyti susiformavusios nedidelės
solifliukcinės terasos. Ši nuošliauža formuojasi magistralinių
vandentiekių tranšėjos vietoje,
beveik tame pačiame lygyje,
kur prieš keletą metų (2015 m.
balandžio – gegužės mėn.) jau
įvyko nedidelė nuošliauža, vėliau sutvarkyta (3 pav.).
Pati nepastoviausia šlaito
dalis yra tarp 45 ir 49 altitudės,
kur šlaitas status, bet jį sudaro
performuoti eliuvio deliuvio
gruntai (4 pav.), ir kuriuose ekstremalių situacijų metu (ilga3 pav. Aleksoto kalno nuošliauža ir jos
sutvarkymas 2015 metais
laikiai stiprūs lietūs, liūtys, nepalanki šalta žiema su gausiais
krituliais) galimi solifliukciniai reiškiniai – atitirpusios šlaito dalies tekėjimas šlaitu.
Didžiausią grėsmę šlaito stabilumui kelia šiame lygyje esantys užpiltų magistralinių
vandentiekių tinklų tranšėjų vietoje supilti moliai. Praeityje vykę nuošliaužų procesai ir dabartiniai
atitrūkimo plyšiai bei susiformavusios solifliukcinės terasos
rodo, kad šioje
vietoje
šlaitas
yra nestabilus ir
kiekvieną kartą,
susidarius nepalankioms sąlygoms (lietingais
4 pav. Kalno šlaito dalyje tarp 45 m ir 49 m altitudės ekstremalių
situacijų metu galimos nuošliaužos
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metų periodais ir pavasarį vykstant polaidžiui, kai supilti gruntai perdrėksta), rasis
šlaito paviršiaus deformacijų – vyks solifliukciniai reiškiniai, formuosis nedidelės
nuošliaužos – atitirpusios šlaito dalies tekėjimas šlaitu.
Šlaito stabilumo skaičiavimai atlikti modeliuojant stabilumą kompiuterine programa Geostudio Slope/W. Sudarius šlaito stabilumo modelius, tam tikrame galimų
nuošliaužų centrų stačiakampyje išbraižomos šlaito stabilumo koeficiento K izolinijos. Raudonu tašku pažymėtas minimalus šlaito stabilumo koeficientas K, o žaliai –
galimas nušliaužimo paviršius. Jei šlaito minimalus stabilumo koeficientas K<1, tai
šlaito nušliaužimo cilindrą veikiančių jėgų atstojamoji bus nukreipta šlaito šliaužimo kryptimi, šlaitas bus nestabilus ir gali nušliaužti. Jei K>1, tai šlaito nušliaužimo
cilindrą veikiančių jėgų
atstojamoji bus nukreipta priešinga šlaito šliaužimo kryptimi ir šlaitas
bus stabilus. Laikoma,
kad šlaito stabilumas
yra užtikrintas, jei minimalus šlaito stabilumo
koeficientas yra K≥1,2.
Lokali nuošliauža pirmiausia formuotųsi prie
senos griovos (5 pav.).
Pagal modeliavimo
rezultatus potencialiai
pavojingesnis (gaunamos mažesnės šlaito stabilumo reikšmės) yra I-I
pjūvis. Pagal šlaitų stabilumo modeliavimo rezultatus esant technogeninių gruntų Nr. 1a ir 1b
sankybai c=5 kPa, pjūvio I-I šlaitas praktiškai
5 pav. Pjūvio I-I šlaito stabilumo modeliavimo iliustracija esant
technogeninių gruntų Nr. 1a ir 1b sankybai c=5 kPa
nestabilus, o esant technogeninių gruntų Nr. 1a
ir 1b sankybai c=10 kPa, pjūvio I-I šlaito stabilumas neužtikrintas, kai užmirkę
viršutiniai technogeniniai gruntai. Įrengiant drenažo sistemą iškastas gruntas negali
būti supilamas ant šlaito, nes sudarytų papildomą apkrovą šlaitui ir dar mažintų jo
stabilumą. Tuo atveju, kai nežinomos dirvožemio ir technogeninių gruntų sluoksnių
charakteristikos (nuo kurių priklauso šlaito stabilumas), turi būti vertinamas potencialiai blogiausias atvejis, kad šlaitas gali nušliaužti. Pagal šlaito stabilumo modeliavimo rezultatus turi būti parinkta šlaito stabilumą mažiau pažeidžianti drenažo
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sistema. Įrengus drenažo sistemą, šlaito stabilumui atkurti
ir užtikrinti tikslinga įrengti geotinklus. Esamą griovą
(susiformavusią nuošliaužą
kairėje kalno pusėje) būtina
skubai nukasti ir išlyginti.
Pagal Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kauno planas“ parengtą techninį projektą
iš žemaūgių krūmelių Aleksoto kalno šlaite sukurta spalvinga tautinė juosta. (6 pav.).

6 pav. Kalno šlaito sutvarkymo fragmentas

Rašant straipsnį panaudota
UAB „Kelprojektas“,
Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kauno planas“
ir internetiniuose šaltiniuose pateikta medžiaga

Pirmoji Lietuvos
hidroelektrinė Kretingoje
Stasys BILYS
Lietuvoje dar viduramžiais naudota vandens energija įvairių mechanizmų pavarai. Vandens malūnuose malė grūdus, gamino paraką, popierių, kalė patrankas. 1387 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos
dovanojimo rašte minimi dovanojami ežerai, tvenkiniai ir malūnai. Lietuvos įstatymai, reguliuojantys vandens malūnų statybą ir veiklą, buvo
paskelbti 1529 m. Lietuvos Statute.

Prasidėjus elektrifikavimo erai, vandens ir vėjo energija imta naudoti elektros gamybai. Nedaug atsiliekant nuo kitų Europos šalių ir Lietuvoje sušvito pirmosios elektros lemputės, gavusios energijos nuo elektros generatoriaus sukamo vandens rato.
Pirmosios hidroelektrinės buvo įrengtos Anglijoje ir Vokietijoje. Pirmoji Anglijos hidroelektrinė, pastatyta 1868 - 1870 m. Kregsaide (Cragside), tiekė elektros
energiją kelioms elektros lemputėms lordo Amstrongo dvare. Vokietijoje pirmosios
Laufeno ir Štangaso hidroelektrinės, pastatytos 1876 - 1881 m., buvo vos kelių šimtų vatų galios.
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Deja, mes nežinojome, kada ir kas pastatė pirmąją hidroelektrinę Lietuvoje.
Spaudoje buvo rašoma, kad pirmoji hidroelektrinė buvo įrengta Kairiškių dvare
1903 metais. Bet prie Virvytės upės Kairiškių dvare popieriaus fabrikas pastatytas
1911 m.
Apie prie Virvytės upės Biržuvėnų dvare 1900 m. pastatytą vandens malūną, kuriame 1910 m. buvo įrengtas kartono fabrikas ir buvo elektrifikuotas, rašė dienraštis
„Lietuvos aidas“ Nr. 13, 1918 m. lapkričio 13 d.: „... fabrikas stovi prie pat sraujos
Virvytės upės kranto ir net dabar yra gaminama elektra dvarui apšviesti.“ Malūne
buvo įrengtos trys vandens turbinos: 18 AG ir dvi 70 AG. 1910 m. malūno pastate
buvo įrengtas kartono fabrikas ir sumontuoti du nuolatinės srovės 36 ir 43 kW galios elektros generatoriai. Bet tai nebuvo pirmoji hidroelektrinė.
Pirmosios elektrinės namų ir rūmų apšvietimui buvo įrengiamos namų rūsiuose
arba šalia stovinčiuose pastatuose. Ir pirmoji hidroelektrinė, turėjo būti įrengta šalia rūmų esančiame
vandens malūne arba kitame pastate. Nuolatinės
srovės elektros generatorių įtampa buvo 110 V, tad
norint sumažinti įtampos nuostolius elektros tiekimo linijoje, atstumas nuo generatoriaus iki vartotojo turėjo būti minimalus. Elektros energijos tiekimas didesniu atstumu dar laukė sprendimų.
Tiškevičių šeimos rezidenciją Kretingoje, šeimą ir darbus išsamiai aprašo archeologas, istorikas,
Kretingos muziejaus istorijos skyriaus vedėjas Julius Kanarskas: „Juozapas Tiškevičius mėgo nauJuozapas Tiškevičius
joves. [...] 1882 m. nutiesta pirmoji Lietuvoje telefono linija, sujungusi Kretingos, Plungės ir Rietavo dvarus. [...] 1890 m. Kretingos
rūmų apšvietimui buvo naudojama elektra. [...] Kairiajame Dupulčio krante stūkso
fachverkinės architektūros pastatas. Jo apatinė dalis iš akmenų mūro. Ten XVII
a. pabaigoje pastatytas vandens malūnas. [...] J. Tiškevičius pastatą rekonstravo:

Kretingos dvaras su žiemos sodu
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ant akmeninių sienų
pastatė fachverkinės
architektūros pastatą,
kuriame įrengė elektrinę ir stalių dirbtuves. Jų mechanizmus
suko vandens ratas,
gaminęs ir elektros
energiją.“
Kretingos
dvaro rūmų apšvietimui
1890 m. Juozapas
Tiškevičius naudojo
Vandens malūnas
elektrą. Kad Kretingos dvaro rūmų apšvietimui 1890 m. buvo naudojama elektra, patvirtina Kauno gubernijos statistikos komiteto kasmetinis
leidinys „Kauno gubernijos1890 metų
atmintinė knygutė“, kurią sudarė Kauno gubernijos statistikos komiteto narys
sekretorius Konstantinas Gukovskis.
Aprašydamas dvaro žiemos sodą rašė:
„Lauke siaučia pūga ir spaudžia šaltis , o
žiemos sode nušvinta elektros lemputės,
skamba tyli muzika ir jautiesi kaip užburtame pasaulyje“. Apie žiemos sodo
apšvietimą rašė ir J. Tiškevičiaus dukra
Elena Klotilda: „Vakarais žiemos sodas
buvo apšviečiamas lankinėmis elektros
lempomis, kas tuo laiku buvo labai nepaLankinės elektros lempos
prasta. Tikriausiai tai buvo ar ne pirmas

Šukerto firmos generatorius, 1889 m.
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elektros apšvietimo panaudojimas Rusijos valstybėje.“
Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos įgaliotinis elektros stotims ištirti N.
Lukavičius 1920 m. rugsėjo
9 d. patikrino dvaro elektrinę
ir prie patikrinimo protokolo
pridėjo Aleksandro Tiškevičiaus asmeniškai užpildytą
klausimų lapą. Iš jo atsakymų

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

sužinome, kad elektros stotis pastatyta prieš 42 metus (1878 m.), elektros stoties
variklis – vandens turbina, elektros srovė – 110 - 135 voltų, 81 - 27 amperų, į elektros tinklą įjungta 50 lempų 16 žvakių, 50 - 25 žv., 25 - 32 žv., 25 - 50 žv. Vandenio
nesant dinamo mašiną varo lokomobilis. Elektros apšvietimas buvo įjungiamas ir
išjungiamas visiems rūmams vieninteliu aparatu – kirtikliu.
1908 m. vėlyvą rudenį nuo gedimo elektros tinkle kilo gaisras. Sudegė apie trečdalis rūmų.
Kretingos miestas elektrinio apšvietimo sulaukė tik 1917 m. Miesto pirmoji
elektrinė buvo įsteigta vokiečių okupacinės valdžios A. Tiškevičiaus sename akmeniniame vandens malūne, ant Akmenos upės pastačius lokomobilį ir elektros generatorių.
Pagal S. Bilio knygas „Hidroelektrinių miražai Lietuvoje 1909-2009“
ir „Lietuvos elektrifikavimas“ straipsnį adaptavo Romualdas Survila

Medžiaga pasiekiama visiems
Giedrius VASAITIS
VŽF Informacinių technologijų skyriaus vadovas

Jau keletą metų melioracijos skenuotą projektinę medžiagą (melioracijos planus) galima rasti elektroninėje žemės informacinėje sistemoje (toliau – ŽIS).

Pagal ŽIS paslaugą, skirtą planų paieškai, galima rasti melioracijos planus nurodytoje teritorijoje (savivaldybėje, kadastro vietovėje ar
kitoje įbrėžtoje teritorijoje), planus peržiūrėti žemėlapyje
arba atsisiųsti į savo kompiuterį. Ši paslauga yra daugiausia
naudojama iš visų ŽIS paslaugų. Vidutiniškai kiekvieną mėnesį atliekama apie 5000 paieškų. Iš viso ŽIS yra paskelbta
apie 30 000 melioracijos planų.
Šiais metais melioracijos planų paieškos ir peržiūros žemėlapyje funkcionalumas buvo sukurtas ir ŽIS mobiliojoje
programėlėje, skirtoje Android operacinę sistemą turintiems
įrenginiams (telefonams, planšetiniams kompiuteriams).
Spalio pradžioje išleistame programėlės atnaujinime melioracijos planų paiešką galima atlikti ekrane matomoje žemėlapio srityje, pasirinktoje vietovėje (savivaldybėje arba kadastro vietovėje) arba pagal programėlės „Mano objektai“
srityje išsaugotus ploto objektus. Planai pateikiami rezultatų sąraše, paspaudus ant bet kurio sąraše esančio plano – jis
atvaizduojamas žemėlapyje.
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Dirvožemio drėgmės režimo
reguliavimo poveikis augalų
derlingumui
Dr. Inga ADAMONYTĖ, dr. Nijolė BASTIENĖ,
dr. Valerijus GASIŪNAS, dr. Stefanija MISEVIČIENĖ,
prof. dr. Vilija ALEKNEVIČIENĖ, ASU
Reguliuojamo drenažo sistemų įrengimas žemės naudotojams sausais
metais leidžia gauti 5,6–10 proc. didesnį derlių (ir pajamas), nes ilgesnį
laiką palaikomas optimalus dirvos drėgnumas. Sausringi 2018 m. buvo
ypač palankūs reguliuojamo drenažo efektyvumui išryškėti.

Augalams augti ir vystytis reikia palankių sąlygų, kai šie veiksniai optimalūs, gaunamas didžiausias derlius, o padidinus ar sumažinus vieną iš
veiksnių pasikeičia ir jų visuma. Vokiečių mokslininkas J. Lybigas suformulavo minimumo dėsnį (1
pav.): augalų augimą apriboja santykinai mažiausias veiksnys. Jis tai vaizduoja statine, kur statinės
šulai atitinka skirtingus augalų augimo veiksnius,
o vanduo statinėje – derlių. Dėl skirtingo statinės
šulų aukščio vanduo (t. y. derlius) per žemiausio
šulo viršų nusipila iš statinės.

Sausros augalų vegetacijos laikotarpiu
dažnėja

1 pav. J. Lybigo minimumo dėsnis 1

Lietuvoje juntami klimato pokyčiai pasireiškia dideliu neigiamu kritulių kiekio nuokrypiu ir dažniausiai teigiamu oro temperatūros nuokrypiu nuo standartinės
klimato normos. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologo dr. Donato
Valiuko teigimu, sausros ne tik padažnėjo, bet ir apima kur kas didesnę Lietuvos
teritorijos dalį nei būdavo anksčiau. Išanalizavus 1961–2010 m. laikotarpio klimatinius duomenis, nustatyta, kad 1992 ir 1994 m. buvo registruotos stichinės sausros,
apėmusios daugiau kaip du trečdalius šalies teritorijos. Sausringi laikotarpiai dar
dažnesni nei stichinės sausros, jie pasikartoja dažniau nei kartą per dvejus metus.
2018 m. pasižymėjo sausra. Hidrometeorologijos tarnyba daugiau nei 15 savivaldybių fiksavo stichinę sausrą – jose nelijo ilgiau kaip 30 dienų. Dar dešimtyje
nustatytas sausringas laikotarpis – jose nelijo ilgiau kaip 15 dienų, o 16 savival1
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dybių pačios paskelbė ekstremalią
padėtį.
Lietuvai
būdingas
stichinių
sausrų skaičiaus ir
jų išplitimo teritorijoje didėjimas
augalų vegetacijos
laikotarpiu. 2018
m.
svarbiausiais
augalų augimo mėnesiais – gegužę ir
birželį – kritulių
kiekis Vidurio Lietuvoje buvo beveik
perpus mažesnis už
2 pav. Savivaldybės, kuriose 2018 m. buvo registruota stichinė sausra 2
standartinę klimato
normą (SKN), o vidutinė oro temperatūra nuo balandžio pradžios iki rugsėjo buvo
2,7 ºC didesnė už daugiametį vidurkį.

3 pav. Krituliai ir oro temperatūra 2018 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais Vidurio Lietuvoje
Šaltinis – Dotnuvos meteorologinės stoties duomenys

Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų nereguliuojamoje drenažo sistemoje augalai negalėjo gerai vystytis ir augti (4 pav.), todėl vasariniai miežiai sudygo retai ir
blogai krūmijosi. Reguliuojamoje drenažo sistemoje augalams drėgmės užteko, ir jų
vystymasis reikšmingai pralenkė minėtuosius.
www.meteo.lt/lt/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_
struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=223757&_101_
type=content&_101_urlTitle=2018-07-04-stichine-sausra-atsitraukia&inheritRedirect=false

2
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a)

b)			
4 pav. Miežių laukas nereguliuojamoje (a) ir reguliuojamoje (b) drenažo sistemose Raseinių r.
(fotografuota 2018 m. birželio 20 d.)

Pasak žemdirbių, 2018 m. sausra pridarė daugiau žalos negu praėjusių metų
lietūs. Atsižvelgdami į vegetacijos laikotarpio meteorologines sąlygas, Agrarinės
ekonomikos instituto mokslininkai nustatė iš anksto, kad prognozuojamas derlius
2018 m. bus 30 proc. mažesnis už pastarųjų penkerių metų vidurkį. Vidutiniškai
Lietuvoje prikuliama apie 5 mln. tonų grūdų, šiemet apie 1,5 mln. tonų mažiau.
Pietų Lietuvoje bendrasis javų derlingumas, palyginti su kitais Lietuvos regionais,
šiemet buvo prasčiausias ir nesiekė 3 t/ha, kai šalies vidurkis – 3,5 t/ha. Beveik perpus mažiau nei pernai prikulta grūdinių kultūrų, o mažiausiai – vasarinių kviečių.
Paprastai vasarinių pasėlių derliaus nuostoliai dėl sausros gali siekti 15–50 proc.

Kaip veikia reguliuojamas drenažas
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5 pav. Reguliuojamo drenažo sistemų inžineriniai
sprendimai (autorius V. Gasiūnas)

Veikiant įprastam drenažui dirvožemio vandens lygis nuolat žemėja ir, dažniausiai, gegužės pirmąjį dešimtadienį drenažo nuotėkis pasibaigia, tačiau dėl pasikartojančių sausrų, kurios kaip tik prasideda gegužę, tikslinga drenažo nuotėkį pristabdyti ir susikaupusią drėgmę panaudoti augalų reikmėms.
Derliaus nuostoliams dėl sausrų sumažinti ūkininkams siūloma pertvarkyti
įprasto drenažo konstrukcijas į reguliuojamo nuotėkio drenažo sistemas. Jos gali
būti rengiamos ant jau esamų ar rekonstruojamų drenažo sistemų pastatant specialius įrenginius – šulinius su vandens lygio reguliavimo įranga.
Reguliuojamas drenažas per pavasarinį polaidį veikia įprastiniu sausinamuoju
režimu, o jam baigiantis reguliavimo įrenginys pakeliamas, kad sulaikytų nuotėkį ir
susikauptų drėgmės atsargos dirvožemyje (7 pav.). Reguliavimo pradžią reikia pasirinkti taip, kad vandens lygis netrukdytų pavasario darbams. Vasarą vandens lygis
reguliuojamas pagal augalų poreikius: esant sausrai reguliavimo įrenginys laikomas
aukščiausioje pozicijoje, o jei pasitaiko lietingų laikotarpių, vandens lygis pažeminamas, kad šaknų zona nebūtų patvenkta.
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a)			
b)
6 pav. Įprasta (a) ir reguliuojamojo nuotėkio (b) drenažo sistemos

7 pav. Vandens lygio reguliavimo schema

Rudenį, prasidėjus derliaus nuėmimo darbams, jei sausa ir drenažas neveikia,
reguliavimo įrenginys paliekamas pakeltas, kol pradės veikti drenažas, o jei šlapia –
vandens lygis pažeminamas. Kai darbai baigti, įrenginys pakeliamas į aukščiausią
lygį. Žiemos laikotarpiu vandens lygis laikomas pakeltas ir taip skatinama azoto
denitrifikacija, t. y. azoto išsiskyrimas iš nitratų, jų irimas dėl deguonies stokos dirvožemyje, kurį sukelia denitrifikuojančios bakterijos. Tai naudinga aplinkosauginiu
požiūriu, nes stabdomas nitratinio azoto išsiplovimas drenažu į vandens telkinius.
Vykdant Europos inovacijų partnerystės (toliau ˗ EIP) projektą „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“ 2017 m. rudenį šešiuose ūkiuose Kauno, Kėdainių,
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Raseinių, Rietavo ir Biržų rajonuose buvo įrengta 11 drenažo nuotėkio reguliavimo
šulinių. Reguliuojamos drenažo sistemos užima nuo 2,25 iki 8,2 ha, iš viso patvenkta 34,54 ha. 2017 m. buvo šlapi, todėl įrengus nuotėkio reguliavimo įrenginius
(šulinius) drenažas veikė sausinamuoju režimu. Nuotėkis pradėtas reguliuoti 2018
m. kovo–balandžio mėnesiais.

Dirvožemio drėgmės skirtumai 60 cm gylyje reguliuojamose ir nereguliuojamose sausinimo sistemose 2018 m. vegetacijos laikotarpiu

Tyrimais nustatyta, kad didesnis dirvožemio drėgmės kiekis 60 cm gylyje reguliuojamoje drenažo sistemoje buvo visą 2018 m. vegetacijos laikotarpį. Didžiausias
skirtumas (8,3 proc.) buvo gegužės viduryje. Vėliau, pasibaigus drenažo nuotėkiui,
šis skirtumas palaipsniui mažėjo, tačiau dirvožemio drėgmės atsargos reguliuojamame plote išliko didesnės negu nereguliuojamame.

8 pav. Dirvožemio drėgmė procentais 2018 m. 0,6 m gylyje reguliuotose
ir nereguliuotose drenažo sistemose

Literatūros šaltiniai teigia, kad laukuose, kuriuose įrengtas reguliuojamas drenažas, augalai jautriai reaguoja į dirvožemio vandens lygio pokyčius. Nuo patvankos
reikšmingai priklauso krūmijimosi koeficientas, javų stiebų aukštis, grūdų stambumas. Reguliuojamo drenažo sistemų įrengimas žemės naudotojams sausais metais
leidžia gauti papildomą 5,6–10 proc. didesnį derlių (ir pajamas), sunaudojant mažesnes mineralinių trąšų normas. Reikšmingesnis ekonominis efektas reguliuojant
drenažą pasiekiamas sausais metais, kai ilgesnį laiką palaikomas optimalus dirvos
drėgnumas.

Derlingumo tyrimai

Siekiant nustatyti, kokį poveikį dirvožemio drėgmės režimo reguliavimas turi
augalų derlingumui, vykdant EIP projektą partnerių (ūkininkų) ūkiuose 2018 m.
buvo atlikti auginamų žemės ūkio augalų derlingumo tyrimai.
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Tyrimams naudota biologinio derlingumo nustatymo metodika ˗ nustatomi pagrindiniai derliaus struktūros elementai: pasėlių produktyvus tankumas, grūdų kiekis varpoje, vidutinė grūdų masė varpoje ir 1 000 grūdų masė.
Derliaus struktūros elementai parodo, kokie biometriniai rodikliai lėmė derlingumą, pavyzdžiui, ar derlius buvo didesnis dėl grūdų stambumo (1 000 grūdų
masė), o gal dėl grūdų skaičiaus varpoje ar geresnio krūmijimosi (daugiau produktyvių stiebų ir t. t.).
Nustatyta, kad drėgmės režimo reguliavimas didžiausią poveikį darė grūdų kiekiui varpoje ir grūdų stambumui, 1 000 grūdų masė reguliuojamose sistemose buvo
didesnė negu nereguliuojamose. Visuose ūkiuose biologinis derlingumas reguliuojamuose plotuose buvo reikšmingai didesnis.
Žieminių kviečių laukuose (2 ūkiai) reguliuojant drenažo nuotėkį buvo gautas
3,1–3,8 t/ha derliaus priedas. Auginant vasarinius miežius (3 ūkiai), derliaus priedas
gerokai skyrėsi: viename ūkyje jis siekė tik 1,0 t/ha, kitame – 2,0 t/ha, trečiame –
3,2 t/ha. Ankštinių augalų derliaus skirtumai reguliuojamose ir nereguliuojamose
sistemose menkesni: pupų – 2,1 t/ha, žirnių – 0,7 t/ha. Didesnį žirnių ir pupų derlių
lėmė ankščių kiekis augale ir pėdelio sėklų masė, kuri buvo atitinkamai 13 ir 33
proc. didesnė.

9 pav. Apskaičiuotas biologinis žemės ūkio augalų derlingumas (t/ha) ir faktinio derlingumo
skirtumai (proc.) reguliuojamuose ir nereguliuojamuose plotuose

Faktinis arba „bunkerinis“ derlius paprastai mažesnis už biologinį. Jis skiriasi
apie 15–20 proc., tačiau skirtumas tarp žemės ūkio augalų derlingumo, gauto reguliuojant dirvožemio drėgmės režimą ir nereguliuojant, yra toks pat, kaip ir skaičiuojant pagal biologinio derlingumo nustatymo metodiką. Reguliuojant drenažo
nuotėkį sausais 2018 m. gautas vidutiniškai 37 proc. didesnis žieminių kviečių derlingumas, vasarinių miežių – 25, žirnių – 12, pupų – 24 proc. 2018 m. buvo sausi,
todėl derliaus priedo ir pajamų rezultatai yra reikšmingai didesni.
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Ekonominis efektas
Derliaus priedas yra vienas iš ūkio konkurencingumą skatinančių veiksnių.
Papildomą teigiamą ekonominį efektą turi maisto medžiagų ekonomija augalams
prieinamame dirvožemio sluoksnyje, nuostolių sumažinimas laistant. 1 lentelėje
pateiktos papildomos pajamos dėl derlingumo pokyčių reguliuojamoje ir nereguliuojamoje drenažo sistemose. Testuotų žemės ūkio augalų derlingumas įvairiuose ūkiuose buvo skirtingas. Tikėtina, kad tai nulėmė dirvožemio struktūra, klimato
skirtumai, agrochemija ir auginami žemės ūkio augalai bei jų vegetacijos laikotarpis, per kurį trūko drėgmės.
Vidutinė kaina eurais buvo nustatyta pagal Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro duomenis, pateiktus 2018 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais,
neatsižvelgiant į žemės ūkio augalų klasę. Papildomos pardavimo pajamos apskaičiuotos vienam ir dviem hektarams reguliuojamo (tvenkiamo) ploto (ploto dydis
priklauso nuo vietovės reljefo ir esamos sausinimo sistemos parametrų). Didžiausios papildomos pardavimo pajamos buvo gautos iš žieminių kviečių pasėlių, mažiausios – iš žirnių.
1 lentelė. Papildomos pajamos dėl žemės ūkio augalų derlingumo pokyčių, reguliuojant drenažo nuotėkį specialia įranga 2018 m.

R*

N**

Derlingumo skirtumas,
t/ha

Žieminiai
kviečiai

9,30

5,86

3,45

153,56

529,45

1 058,90

Miežiai

8,15

6,06

2,09

146,84

306,64

613,28

Žirniai

5,61

4,92

0,68

150,21

102,32

204,65

Pupos

8,56

6,47

2,10

173,55

364,01

728,01

Žemės ūkio
augalai

Vidutinis derlingumas, t/ha

Vidutinė
kaina,
Eur

Papildomos pardavimo
pajamos, Eur
iš 1 ha

iš 2 ha

* – reguliuojamame drenažo plote
** – nereguliuojamame drenažo plote

Siekta nustatyti investicijų į drenažo nuotėkio reguliavimo įrangos (šulinių, vandens lygio pakėlimo konstrukcijų) ekonominę naudą, išreikštą grynąja dabartine
verte.
Daroma prielaida, kad veiklos išlaidos yra vienodos reguliuojamuose ir nereguliuojamuose drenažo nuotėkio plotuose, periodiniai teigiami pinigų srautai sutampa
su papildomomis pardavimo pajamomis. Tikėtina, kad drenažo nuotėkio reguliavimo įranga be kapitalinių investicijų bus eksploatuojama apie 30 metų. Jos vertė – 1
984 eurai.
Atlikus empirinius tyrimus, nustatytas 6–7 proc. vidutinis ūkininkų ūkių nuosavo kapitalo (ūkininkų pageidaujamas) pelningumas. Ūkininkai suinteresuoti ne tik
kuo didesne NPV, bet ir kuo greitesniu atsipirkimo laiku.
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2 lentelėje pateikta investicijų į sausinimo sistemų nuotėkio reguliavimą NPV ir
atsipirkimo laikas, vertinant 2018 m. gautus derliaus padidėjimus auginant skirtingus žemės ūkio augalus. Visais atvejais NPV yra teigiama. Tai rodo, kad investicijos
yra efektyvios tiek esant 6, tiek esant 7 proc. diskonto normai. Vertinant tik 2018
m. derliaus priedo rezultatus, greičiausiai investicijos atsiperka auginant žieminius
kviečius ir pupas.
Dabartiniame tyrimų etape nėra tikslių duomenų apie mineralinių trąšų sutaupymą dėl jų neišplovimo sulaikant drenažo nuotėkį. Turint šiuos duomenis NPV ir
atsipirkimo laikas bus patikslintas.
2 lentelė. Investicijų į įrenginius su vandens lygio reguliavimo įranga NPV ir atsipirkimo laikas

Žemės ūkio augalai
Žieminiai kviečiai
Miežiai

NPV, esant skirtingoms diskonto
normoms, Eur

Pinigų srautų atsipirkimo laikas, m.

6 proc.

7 proc.

12 592

11 156

1,9

6 458

5 626

3,2

Žirniai

833

556

9,7

Pupos

8 037

7 050

2,7

Gauti rezultatai patvirtina, kad drenažo nuotėkio reguliavimas skatina vandens
išteklius tausojantį, ekonomiškai perspektyvų, klimato kaitos poveikiui atsparų žemės ūkį. Labai svarbu pabrėžti, kad 2018 m. buvo ypač palankūs reguliuojamo drenažo efektyvumui išryškėti, tačiau tikimybė, kad tokios gamtinės sąlygos kartosis
dažnai, nėra didelė, todėl nustatyta NPV ir atsipirkimo laikas bus tikslinami.
Reguliuojamo drenažo moksliniam pagrindimui ir pritaikymui įvertinti Lietuvoje vykdomas projektas „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“. Projekto partneriai – ūkininkai, konsultantai ir žemdirbius vienijančios organizacijos. Projektas
vykdomas pagal Lietuvos KPP 2014 – 2020 m. programą. EIP veiklos grupių kūrimo idėja paremta bendradarbiavimu tarp mokslo, verslo ir konsultavimo institucijų.
Projekto veikla nukreipta į žemės ūkio verslo problemos sprendimą, grindžiama turima praktine-moksline patirtimi, užsienio šalyse taikomomis inovacijomis. Projekto
esmė yra pasirengti inovacijų įgyvendinimo procesams, įtraukiant į aktualių žemdirbiams problemų sprendimą EIP veiklos grupės narius, suteikti žemdirbiams specialių
žinių ir skatinant diegti savo ūkiuose dirvožemio drėgmės reguliavimo (reguliuojamo drenažo) sistemas, optimizuoti maisto
medžiagų naudojimą, mažinant jų patekimą į paviršinius vandens telkinius ir taip
užtikrinti ūkio konkurencingumą ir tausų
gamtos išteklių valdymą.
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Žemėtvarkininkų
simpoziumas Rygoje
Virginija GURSKIENĖ, Jolanta VALČIUKIENĖ
ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Rusėjo 6-8 dienomis Rygos technikos universitete Latvijoje vyko Europos
žemės naudojimo ir plėtros akademijos (toliau – Akademijos) organizuotas
8-asis tarptautinis simpoziumas „Žemės administravimo praktikos pokyčiai“.

Aktyviau į šios Akademijos veiklą ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institutas įsitraukė nuo 2017 metų, paskatinus ilgametei šios Akademijos tarybos narei, profesorei Vidai Malienei, dirbančiai Liverpulio Džono Muro universitete (Jungtinėje
Karalystėje) bei dėstančiai ASU magistrantams ir vadovaujančiai doktorantams. Simpoziume Rygoje dalyvavome penkiese:
prof. Vida Malienė, instituto direktorė, doc. Jolanta Valčiukienė, doc. Virginija Gurskienė
bei doktorantai Jurgita Augutienė ir Rimvydas Gaudėšius. Renginyje išklausėme
24 pranešimus, kuriuos perskaitė atstovai iš 14 šalių:
Austrijos, Čekijos, Danijos,
Estijos, Jungtinės Karalystės, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos ir
Vokietijos. Taip pat dalyvavo kolegos iš Belgijos, Slovėnijos bei Šveicarijos.
Buvo naudinga pagilinti
žinias, tiesiogiai susipažinus
su vedančiųjų Europos universitetų ir kitų institucijų
specialistų patirtimi žemės
tvarkymo, administravimo,
teritorijų planavimo srityse.
Siekiant optimaliau spręsti
žemės tvarkymo klausimus,
pranešimuose daug dėmesio

European Academy of Land
Use and Development

Simpoziumo dalyviai
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buvo skirta urbanizuotų teritorijų
planavimui, subalansuotam teritorijų vystymui, sparčiam informacinių technologijų diegimui, kadastrų tobulinimui ir pan. Kintant
gyventojų skaičiui gyvenamosiose
vietovėse, turi būti ieškoma tinkamiausių sprendimų, užtikrinančių
darnią socialinių, ekonominių,
aplinkosaugos ir techninių veiksnių sąveiką.
Atkreiptas dėmesys į nekilnoASU atstovai su profesore iš Latvijos Velta Paršova
jamojo turto kadastro sistemos su(pirma iš kairės)
siejimo su skaitmeniniais statybos
projektais poreikį. Ši sąveika leistų operatyviau spręsti teritorijų planavimo ir tvarkymo klausimus. Kolegos iš Turkijos pasidalijo nedidelių miesto teritorijų pritaikymo žemės ūkio veiklai praktika. Atskiroje šalyje sprendžiamos problemos daugeliu
atvejų aktualios ir kitoms šalims.
Simpoziumas buvo puiki proga ne tik susipažinti su užsienio kolegų patirtimi,
bet ir užmegzti naujus ryšius, aptarti bendrų mokslo tyrimų ir keitimosi patirtimi galimybes. Mes sutikome būti 2019 metais vyksiančio šios Akademijos simpoziumo
organizatoriais. Tikimės, kad į simpoziumą Lietuvoje atvyks taip pat gausus būrys
teritorijų planavimo ir žemės tvarkymo specialistų.

Išvyka į Rygos priemiestį
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Kuriame atvirą ir tvarų pasaulį
Bronislovas MIKŪTA

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – RC) ir Suomijos nacionalinė nekilnojamojo turto tvarkymo institucija 2018 m. rugsėjo
20 – 21 d. viešbučio „Radisson Blu
Hotel Lietuva“ konferencijų centre Vilniuje surengė tarptautinį seminarą
REG-NORD-BALT 2018. Juo pratęsta ankstesnio REG-NORD-BALT seminaro, kuris vyko Švedijoje, Upsalos mieste, tradicija.

Renginio tikslas – skatinti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp giminingų Šiaurės ir Baltijos šalių institucijų, suteikti galimybę Skandinavijos ir Baltijos šalims
tiesiogiai pasidalinti pagrindinių registrų (gyventojų, nekilnojamojo turto, verslo/juridinių asmenų) ir kadastrų
kūrimo gerąja praktika ir naudojamomis bei diegiamomis
naujomis technologijomis. Be dalyvių iš Lietuvos, taip
pat dalyvavo vadovai ir specialistai iš Estijos, Latvijos,
Islandijos, Nyderlandų, Suomijos ir Švedijos.
Seminarą atidarė ir dalyvius pasveikino Registrų centro direktoriaus pavaduotoja Ieva Tarailienė ir Suomijos
nekilnojamojo turto tvarkymo įstaigos generalinis diIeva Tarailienė
rektorius Arvo Kokkonen.
Jie akcentavo, kad aktyvus dalyvavimas diskusijose
pagilins kiekvieno žinias, o valstybės registrų plėtros
pasiekimai, naujovės ir tendencijos padės geriau suprasti ir įvertinti skirtingų šalių pasiektus rezultatus.
Šiandienos greitai besikeičiantis pasaulis reikalauja
glaudžios partnerystės. Globalizacija kelia daug iššūkių Šiaurės ir Baltijos regionui, todėl turėtume stiprinti
bendradarbiavimą, siekdami abipusės naudos.
Pranešimus apie pagrindinių valstybės registrų
kūrimą
pastarąjį šimtmetį Suomijoje ir Lietuvoje perArvo Kokkonen
skaitė Jani Hokkanen ir Ieva Tarailienė. Temomis:
naujausi pasiekimai, iššūkiai ir naujovės tvarkant valstybės registrus Europoje, pagrindinių informacijos šaltinių tarpusavio sąveikos principai Suomijoje išsamius
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pranešimus skaitė Nyderlandų Kadaster agentūros konsultantas Rik Wouters ir
Suomijos nekilnojamojo turto tvarkymo įstaigos generalinio direktoriaus pavaduotoja Marja Rantala.
Seminare daug dėmesio buvo skiriama klausimams, susijusiems su Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 įsigaliojimu, registro viešųjų duomenų atvėrimu ir privatumu, valstybės registrų veiklos gerinimu ir jų sąveika,
elektroninių paslaugų kūrimu, ateities iššūkiais ir perspektyva. Seminaras buvo
orientuotas į galimybę numatytomis temomis išsamiau diskutuoti trijose grupėse:
nekilnojamojo turto, verslo ir gyventojų registro. Prieš diskusijas grupėse buvo
padaryti įvadiniai pranešimai. Suomijos nekilnojamojo turto tvarkymo įstaigos
vyriausioji ekspertė Teija Tarvainen pristatė temą „Atviri duomenys ir privatumo
klausimai (ES reglamentas)“.
Po diskusijų grupėse šia tema parengtos išvados ir rekomendacijos: priimant
sprendimus dėl duomenų atvėrimo, svarbu aiškiai apibrėžti ir reglamentuoti finansavimo modelį ir kainodaros strategiją; kuriant valstybės registrų politiką ir strategijas, reikėtų išlaikyti ir tinkamai įvertinti duomenų atvėrimo ir teisės į privatumą
pusiausvyrą; turėtų būti aiškiai apibrėžta duomenų nuosavybė ir jų teisinis statusas, taip pat atsakomybė už duomenų teisingumą ir tvarkymą, užtikrinta intelektinės

Tarptautinio seminaro REG-NORD-BALT 2018 dalyviai
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nuosavybės teisė; reikia įvertinti atvirų duomenų poreikį rinkoje, siekiant surasti
tinkamą balansą tarp atvirų duomenų pasiūlos ir paklausos.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas Arūnas Cijūnaitis
perskaitė išsamų pranešimą tema „Skaitmeninė Lietuva“.
Po diskusijų grupėse parengtos preliminarios išvados ir rekomendacijos klausimais, susijusiais su skaitmeninių duomenų mainais ir registrų sąveika: valstybės registrų (Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų ir Gyventojų) susiejimas,
integravimas
ir
suderinimas leistų
pagerinti šalies informacinę infrastruktūrą ir užtikrintų geresnį valdymą;
šiuo metu įstatyminė bazė skirtingose
šalyse skiriasi ir ne
visada yra tinkama
duomenų mainams
vykdyti. Todėl reikėtų skatinti Šiaurės ir Baltijos šalis
Seminaro metu. Pranešimas tema „Pokyčiai ir iššūkiai,
sudaryti tinkamas
ateities perspektyvos“
sąlygas institucijų
dialogui, siekiant parengti bendrus duomenų mainų standartus ir gaires; domimasi, kaip būtų galima išplėsti tarpvalstybinius duomenų mainus iš Gyventojų,
Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų registrų, todėl svarbu, kad registruose
kaupiamų duomenų aprašymai būtų viešai prieinami anglų kalba; užtikrinti, kad
visi vienodai suprastų registruose tvarkomų duomenų svarbą, t. y. tiek duomenų
tvarkytojai, tiek duomenų gavėjai turėtų vienodai suprasti ir interpretuoti duomenis, kuriais keičiamasi; siekti, kad būtų užtikrintas duomenų mainų techninių
sprendinių suderinamumas, t. y. registrai ir informacinės sistemos turėtų gebėti
automatiškai gauti, nustatyti, autentifikuoti ir suprasti gaunamus duomenis; direktyva dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo, INSPIRE direktyva ir kiti panašūs ES teisės aktai turi įtakos duomenų teikimui iš pagrindinių
valstybės registrų, elektroninių paslaugų kūrimui ir registrų tarpusavio sąveikai,
todėl į juos reikia atsižvelgti.
Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo grupėse ir parengė minėta tema išvadas
ir komentarus: reikia skatinti viešojo, akademinio ir verslo sektorių bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu mastu; norint patenkinti visuomenės lūkesčius, viešasis
sektorius turėtų skaitmenintis, tai leistų kurti veiksmingas ir kokybiškas viešąsias
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paslaugas, pereiti nuo paslaugų, kurios tinka visiems, prie individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų, nuo užsakomųjų prie pačios sistemos siūlomų paslaugų.
Iš esmės pagrindinis dėmesys turi būti skirtas klientams ir paslaugoms; siekiant
užtikrinti veiksmingą viešojo sektoriaus veiklą ir viešąsias paslaugas, turėtų būti
diegiamos naujos duomenų analizės, kognityvinės kompiuterijos, biometrinių duomenų, prognozavimo modeliavimo ir blokų grandinės technologijos; siekiant padidinti registruose saugomų duomenų vertę, svarbu ieškoti būdų, leidžiančių diegti
naujausias technologijas ir naujus verslo modelius; valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų vertė didėja, kai didėja jų vartojimas, jie yra lengviau
prieinami, kai jų pagrindu sukuriamos galutinių vartotojų (valstybės, viešojo
sektoriaus, verslo, gyventojų) lūkesčius atitinkančios personalizuotos paslaugos;
duomenų kokybė yra viena pagrindinių vertę užtikrinančių sudedamųjų dalių.
Šiuo požiūriu labai svarbus registrų finansavimo modelis, kuris turi užtikrinti
duomenų kokybę, rasti tinkamą balansą tarp registrų priežiūros ir plėtros kaštų ir
galutinių vartotojų lūkesčių. Dalyvių nuomone, praktikoje geriausiai pasiteisinęs
tas finansavimo modelis, kai registrų vystymas ir priežiūra yra finansuojami pajamomis, gautomis iš duomenų ir jų pagrindu sukurtų paslaugų vartotojų; šiuo metu
labai svarbus klausimas – valstybės registrų ir kitų informacijos išteklių konsolidavimas. Tinkama valstybės informacinių išteklių organizacinė sąveika (angl. interoperability), kaip rodo gerosios praktikos pavyzdžiai, leidžia užtikrinti efektyvų
ištekliams tvarkyti skirtų kaštų ir investicijų valdymą, aukštą duomenų kokybę,
kibernetinę saugą ir naujausių technologinių (duomenų analitikos, dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir t. t.) sprendimų diegimą; seminaro dalyviai išreiškė norą
plačiau dalytis naujausių technologijų taikymo rezultatais (pvz., blokų grandinės
technologijos (angl. Blockchain POC (Prove of Concept) Švedijoje, Suomijoje ir
Lietuvoje), duomenų panaudojimo ir atvėrimo rezultatais, taip pat pradėti vykdyti
bendrus tarpvalstybinius bandomuosius projektus įgyvendinant ES bendros skaitmeninės rinkos iniciatyvas.
Seminaro dalyviai pripažino, kad surengtas tarptautinis seminaras REG-NORDBALT 2018 Vilniuje atspindėjo šios dienos ir ateities pasirinktų temų aktualijas,
panašias veiklas atliekančių giminingų institucijų ateities perspektyvas, susijusias
su vis gausėjančiais iššūkiais. Seminaras buvo praktiškas ir naudingas, nes buvo
sudaryta galimybė vienoje vietoje per trumpą laiką su įvairių šalių institucijomis
keistis informacija, gerąja praktika ir įgyti žinių. Seminaro dalyviai pritarė idėjai
tęsti seminaro REG-NORD-BALT tradicijas ir skirti daug dėmesio seminaro darbą
organizuojant diskusijų forma. Suomijos nekilnojamojo turto tvarkymo institucija
pasiūlė surengti trečią REG-NORD-BALT tarptautinį seminarą Helsinkyje, Suomijoje, 2019 m. pabaigoje arba 2020 m. pradžioje.
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Kinijos ryžių laukų terasos
Prof. Laima ČESONIENĖ
ASU Aplinkos ir ekologijos instituto profesorė
Šiltą šių metų rudenį teko keliauti po Kiniją. Labiausiai kelionėje sužavėjusi
vieta – garsiosios Longšengo (Longsheng) ryžių laukų terasos, išsidėsčiusios
stačiuose kalnų šlaituose. Iki jų teko kopti laiptais keletą valandų. Šios terasos įvardijamos kaip gražiausią panoraminį vaizdą Kinijoje turinti vieta. Vaizdas primena didžiulį amfiteatrą. Longji išvertus iš kinų kalbos reiškia „drakono
nugara“. Ryžių terasos pradėtos formuoti prieš 600 metų, viešpataujant Yuan
dinastijai, o užbaigtos jau kitos – Čing dinastijos – valdymo laikotarpiu. Ir šiais
laikais ryžiai čia auginami taip pat kaip prieš šimtmečius.

Longsheng ryžių laukų terasos – tai žmogaus rankų ir gamtos sukurtos vertybės,
plytinčios 80 kilometrų nuo Guilino miesto, pietų Kinijoje. Sakoma, kad šie ryžių
laukai įspūdingai atrodo
visais metų laikais. Pavasarį jie pilni vandens
ir atrodo kaip sidabro
vėriniai, vasarą – kaip
žalios bangos, žiemą –
kaip balti kaspinai. Mes
juos pamatėme rudenį –
tviskančius auksu ir žadančius gausų derlių.
Bendras ryžių laukų
terasų plotas – daugiau

Ryžių terasos

Ryžiai brandina derlių
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nei 60 kvadratinių kilometrų. Ryžių
terasos – tai lyg milžiniški laiptai,
kurių viršus 1100 m aukštyje virš
jūros lygio. Terasų šlaitai susiformavo vidutiniškai apie 26-35 laipsnių
kampu. Didžiausias nuolydis yra 50
laipsnių. Tai leidžia vietiniams ūkininkams lengviau drėkinti žemę ir
gauti kuo didesnį derlių iš net labai
mažų sklypelių, tinkamų auginti šią
žemės ūkio kultūrą. Čia tai ypač aktualu, nes užtenka vandens tiekimo iš
aukščiausios vietos. Didžiausio lauko
plotas neviršija 1/15 hektaro, ir daugumoje terasų telpa tik viena ar dvi
eilės augalų.
Nuo senų laikų šioje Kinijos dalyje gyvena Jao (dar žinomi kaip
mienai) ir Džuangų (Zhuang) etninės grupės. Jao etninę grupę sudaro
daugiau nei 300 mažesnių tautelių.
Iš Longšenge gyvenančių įspūdingiausiai atrodo Raudonieji ir Juodieji
Jao. Pavadinimai atspindi tradicinėje
aprangoje dominuojančias spalvas.

Logšengo gyventojos

Aprangai skiriama itin daug dėmesio, kaip ir plaukams, kuriuos
moterys čia augina itin ilgus ir
pina į kasas. Jao moterys garsėja
žemę siekiančiais plaukais, dažnai ilgesniais nei 2 m. Plaukus
jos kerpa tik vieną kartą gyvenime – prieš ištekėdamos. Kai
kurių čia gyvenančių moterų
plaukų ilgis netgi yra įtrauktas į
Gineso rekordų knygą! Ši natū-
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rali jų puošmena visada kruopščiai iššukuota ir dažniausiai susukta aplink galvą.
Kaimelių gyvenimas teka ramiai ir paprastai, tačiau gyventojai verslūs. Gausybė
pasiūlos – pradedant nuo rankomis siuvinėtos tekstilės, baigiant lauže keptais kiaušiniais.
Kopti iki terasų aukščiausios vietos ganėtinai stačiais laiptais nemenkas iššūkis,
todėl siūloma alternatyva – galima sėstis į neštuvus ir tave du nedidukai džuangai
nugabens į norimą vietą. Kadangi mes jų kalba paprašyti nemokėjom, kopti teko
savo jėgomis. Lipdami sutikome ponią, kuri šypsojosi sėdėdama neštuvuose...
Straipsnyje tik maža dalelė iš turtingos kultūros paveldu šalies – Kinijos.

Tolimajame Kazachstane
Doc. Vilda GRYBAUSKIENĖ
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Kazachstanas – šalis, užburianti savo
dydžiu, gamta, žmonių šypsenomis, maistu ir dideliu tempu augančiais miestais. Tai
šalis, kuri gali daug ką pasiūlyti aktyviam
jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms,
kartais su nostalgija prisimenantiems senus laikus. Tačiau geriausias jausmas apėmė grįžus namo, kuomet supratau, kad
mūsų maža šalis su savo mažu universitetu esame smarkiai priekyje, palyginus
su šia, devinta pagal dydį, pasaulio šalimi,
turinčia 17 mln. gyventojų. Esame kitokie,
nes beveik visi mūsų studentai ir dauguma dėstytojų gali susikalbėti anglų kalba,
turime modernias laboratorijas, bet kada
galime išvykti į užsienį, galime sakyti, ką
galvojame, ir nebijoti dėl pasekmių. Kelionė praplėtė akiratį ir leido suvokti, kiek
daug aktyvus žmogus gali pasiekti Lietuvoje ir kaip kartais mes to nevertiname.

Miesto vaizdas nuo Kok Tube
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Pirmas įspūdis išlipus iš
lėktuvo Almatos oro uoste:
daug žmonių, ankštas oro
uostas, pikti milicijos pareigūnai bei pasieniečiai,
kruopščiai tikrinantys tavo
atvykimo tikslą. Štai tada
ir paaiškėjo, kad be rusų
kalbos žinių gerai jaustis
šioje šalyje neįmanoma.
Kadangi į šalį vykome pakviesti Kazachstano Nacionalinio Agrarinio universiteto, kaip intensyvių
magistrantūros kursų daPaskaitos metu, studentai atlieka grupinį darbą
lyviai, problemų neiškilo.
Į šią kelionę kartu su manimi vyko hidrotechninės statybos inžinerijos pirmo kurso
(dabar jau antro) magistrantas Saulius Adomaitis.
Kelionė po Almatą prasidėjo pusę penkių ryte važiuojant tuščiomis miesto gatvėmis, matant išpuoselėtus,
stiklo fasadais, spindinčiomis
detalėmis puoštus modernius
namus. Iš pradžių atrodė, kad
visas miestas blizga, tačiau tai
tebuvo fasadas, kuris keitėsi
vaikštinėjant po miestą, stebint
gyventojus, lankantis turguje
ar pravažiuojant priemiesčius.
Pritariu aktyvių keliautojų
minčiai, jog miesto pažinti
per kelias dienas neįmanoma,
o Almatos tuo labiau, jis per
didelis, labai įvairus ir gyvas.
Iš trijų pusių šį miestą supa
Tianšanio kalnai. Tai patrauklu
turistams, įrengtos apžvalgos
aikštelės, lynų kelias, tačiau tai
leidžia pamatyti ir smogą, kuris
vasaromis gaubia miestą. Mūsų
apsilankymo metu vaizdai nuo
Kok Tube apžvalgos aikštelės į
miestą buvo įspūdingi.
Šaryno kanjonas
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Intensyvių magistrantūros kursų dalyviai
studentai buvo apgyvendinti universiteto
teritorijoje esančiuose bendrabučiuose, o
dėstytojai – svečių namuose. Universitetas
apsuptas žalumos, puikiai organizuota inf-

Medeo užtvanka nuo Altay (Trans Ili
Altau) kalno viršūnės

rastruktūra, su savo valgyklomis,
sporto aikštynu.
Visų 5 (ekonomikos, vandens
išteklių, miškų, veterinarijos,
maisto saugos) intensyvių kursų studentų mokymosi grafikas
buvo labai įtemptas. Kasdien studentai turėdavo išklausyti po 8 9 paskaitas, net ir šeštadieniais.
Šeštadieniais miestas dirba, tai
normali darbo diena visam valstybiniam sektoriui.
Medeo sporto centras užtvankos papėdėje
Paskaitas intensyviuose kursuose skaitė 14 dėstytojų iš įvairių šalių, tačiau daugiausia dėstytojų buvo iš Baltarusijos universitetų, net 5, po
du profesorius iš Turkijos ir Gruzijos ir po vieną atstovą iš Slovakijos, Ukrainos,
Tailando, Ispanijos bei Lietuvos. Studentai buvo atvykę iš Kinijos, Ukrainos, Vokietijos, Rusijos Federacijos, kitų Kazachstano universitetų.
Kursų programoje buvo numatytos išvykos, kurios buvo vertos viso autobuse
praleisto laiko. Viena iš jų buvo į Šaryno kanjoną, esantį už 200 km nuo Almatos.
Tai nacionalinis parkas, kuriame gali užtrukti ir kelias dienas turistaujant su kuprinėmis ir palapinėmis. Kanjono teritorija saugoma, turistų srautas didelis tik savaitgaliais ir atostogų metu, o infrastruktūra menkai išvystyta. Išsukus iš pagrindinio
kelio, iki kanjono teko 40 min. važiuoti labai duobėtu žvyrkeliu, vairuotojui kelias
nebuvo žinomas, tad smagu, jog pasiklydo ne mūsų grupę vežęs autobusas. Pirmas
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įspūdis artėjant link kanjono, kad važiuojame
žvyro karjeru. Tačiau ši
vieta įspūdinga tuo, jog
nusileidžiama į kanjoną,
o nesižvalgoma nuo uolų
į apačią.
Vieną dieną skyrėme
aplankyti Medeo užtvanką, kuri saugo Almatos
miestą nuo sniego tirpsmo
vandens ir purvo. UžtvanKazachstano universiteto
atstovė (iš kairės) su svečiais iš
ASU – doc. Vilda Grybauskiene
ir mgnt. Sauliumi Adomaičiu

ka įrengta 1961 m virš
jūros lygio. Kalbama,
jog užtvanka išgelbėjo
Almatos miestą nuo didelių nuostolių 1973 m.,
kuomet sulaikė 3,8 mln.
m3 nešmenų su sniego
tirpsmo vandeniu. Jau
nuo 1930 m. čia veikia
sveikatinimo centras, kuris plečiamas ir yra labai
populiarus tarp rusakalbių miesto svečių. Dar po
Kursų dalyviai po uždarymo ceremonijos
21-erių metų (1951 m.)
kalno papėdėje įrengtas žiemos sporto kompleksas, o kalnų šlaituose įvairaus sudėtingumo slidinėjimo trasos.
Kursų uždarymo ceremonija, kaip ir atidarymo, buvo labai iškilminga. Nacionaliniais drabužiais pasipuošę šokėjai, kiti atlikėjai surengė puikų atsisveikinimo ir
padėkos vakarą dėstytojams ir studentams. Prisiminimai iš savaičių, praleistų dirbant ir žvalgantis po Kazachstaną patys puikiausi.
Kaip ir kiekviena kelionė, ši papildė mano žinių bagažą. Leido iš arti pažvelgti
į Kazachstano aukštojo mokslo sistemą, į dėstytojų ir studentų kasdienybę, leido
susipažinti su kitokia šalies kultūra ir, žinoma, praplėtė pažinčių ratą.
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Matui Grigoniui – 90
Gražų 90 metų
jubiliejų lapkričio
24 d. pažymėjo melioracijos veteranas
Matas Grigonis
Jubiliatas gimė
Pakruojo r. Rozalimo miestelyje mokytojo šeimoje. Vėliau
šeima persikėlė į Anykščius, o nuo 1934 m.
tėvui išėjus pensijon gyveno ūkyje prie Panevėžio.
Pradžios mokyklą ir gimnaziją Matas
baigė Panevėžyje. 1949 m. įstojo į LŽŪA
Inžinerinį fakultetą studijuoti hidromelioracijos ir 1952 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Tai buvo tik antroji
akademijoje parengtų hidrotechnikų laida.
Aukštos kvalifikacijos melioracijos specialistų tuo metu buvo nedaug, tad Matas
profesinę veiklą pradėjo 1952 m. Vilniaus
srities Melioracijos skyriaus vyriausiuoju
inžinieriumi – vedėjo pavaduotoju. Neužilgo, 1953 m., Lietuvoje sritys buvo panaikintos, ir Jubiliatas pradėjo dirbti Žemės ūkio
ministerijos Vyriausioje melioracijos valdyboje. Šios valdybos, vėliau tapusios Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos dalimi,

Eksploatacijos skyriuje jis dirbo iki 1975 m.
vidurio. Ėjo vyresniojo, vėliau vyriausiojo
inžinieriaus pareigas, buvo viršininko pavaduotojas. Eidamas šias pareigas, Matas
rūpinosi melioracijos statinių ir sistemų
eksploatavimu, kuravo melioracijos eksploatavimo organizacijų veiklą, tvarkė melioracijos kadastro sudarymo darbus.
Nuo 1975 m. M. Grigonis dirbo Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto
Vilniaus skyriuje: ėjo vyresniojo, po to vadovaujančiojo inžinieriaus pareigas, tyrinėjo ir projektavo melioracijos sistemas. Nuo
1990 m. pavasario tapo pensininku, bet dar
kurį laiką darbavosi.
Džiugu, kad nepaisant metų Matas išlaikė puikią atmintį, jo prisiminimai apie
melioracijos darbų plėtrą Lietuvoje pokario metais ne kartą buvo spausdinti žurnale
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“.
Jubiliatas yra racionalaus mąstymo žmogus, iki šiol aktyviai domisi šalies melioracijos reikalais, yra LŽHIS narys.
Jubiliatui linkime sveikatos ir sėkmės tolesniame gyvenimo kelyje.
Buvusių bendradarbių vardu
Juozas Smilgevičius

Antanui Paulikui – 60
Spalio 16 d. UAB
„KURŠASTA“ gamybos paruošimo ir
organizavimo tarnybos vadovui Antanui
Paulikui sukako 60
metų.
Antanas gimė Skuode. 1976 m. baigė
Skuodo vidurinę mokyklą ir įstojo į Panevėžio hidromelioracijos technikumą, kurį baigęs 1979 metais pagal paskyrimą įsidarbino
Skuodo MSMV techniku. Po trijų mėnesių
gabus, energingas ir perspektyvus specia-

listas buvo pasiųstas į Lietuvos žemės ūkio
akademiją, Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą, kurį 1984 m. baigė. Grįžo į
Skuodo MSV ir dirbo meistru net 18 metų, iki
2002-jų. Keitėsi tik melioracijos objektai ir
organizacijos pavadinimai. 2002 metais Antanas buvo perkeltas į gamybos paruošimo
ir organizavimo tarnybos vadovo pareigas.
Dirbdamas šiose pareigose, Antanas vadovauja vešiesiems pirkimams, jis daug prisidėjo prie vadybos sistemų ISO 9001; ISO
14001 ir BS OHSAS 18001 įdiegimo ir jų
veikimo užtikrinimo.
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Patikimas ir atsakingas darbuotojas nuo
2002 m. yra renkamas bendrovės valdybos
nariu.
Dirbdamas vienintelėje įmonėje daugiau
kaip 34-erius metus, Antanas organizacinių
gebėjimų dėka sukūrė darniai dirbantį skyrių, kuris kintant darbų pobūdžiui gebėjo
įveikti kaskart naujus iššūkius.
Aktyvi profesinė veikla netrukdė ir asme-

niniam gyvenimui. Geriausias to įrodymas –
darni šeima. Su žmona Adele užaugino tris
puikius sūnus.
Sveikiname Antaną Jubiliejaus proga ir
linkime stiprios sveikatos, prasmingų darbų
bei visokeriopos sėkmės gyvenime.
UAB „KURŠASTA“ kolektyvo vardu generalinis direktorius Stanislovas Martinkus

Virginijai Grišinienei – 60

Jubiliatė
gimė
1958 m. spalio 15 d.
Panevėžio r. Išlaužų k. 1977 m. baigė
Ramygalos vidurinę
mokyklą, 1982 m. LŽŪA, žemėtvarkos
inžinierė.
1982-1994 m. – RŽPI Klaipėdos žemėtvarkos skyriaus inžinierė. Jai teko projektuoti pasėlių sėjomainas, dešifruoti žemės
naudmenas, bei matuoti valstiečių ūkių žemės sklypus.
1994 m. Virginija – VŽI (VŽF) Panevėžio
žemėtvarkos skyriaus inžinierė. Dirbo Ro-

kiškio rajono Juodupės seniūnijoje Onuškio
Lukštų, Užubalių ir Didsodės kadastro vietovėse matininke. 1995-1998 m. – vyresnioji
inžinierė. Nuo 1998 m. – Rokiškio grupės
vadovė, kurioje dirbo 16 darbuotojų. Nuo
2010 m. – matininkė, konsolidacijos projektų autorė.
Virginija yra nuoširdi, draugiška, rūpestinga, atsakinga, rami, santūri, neišsišokanti, pritampanti kolektyve. Ji buvo gera
grupės vadovė, daug padedanti ir patarianti
savo grupės darbuotojams. Jubiliejaus proga kolegei linkime sveikatos ir sėkmės gyvenimo kelyje.
VŽF Panevėžio skyriaus darbuotojai

Gintautui Grigučiui – 60

Spalio 14 d. šešiasdešimtmetį pažymėjo
UAB
„Lanksmas“
direktorius Gintautas
Grigutis.
Jubiliatas žemaitis, gimęs ir augęs
Mažeikių r. Žemalės k. 1977 m. baigęs vidurinę mokyklą Mažeikiuose, studijavo hidromelioraciją LŽŪA Hidromelioracijos ir
žemėtvarkos fakultete ir 1981 m. įgijo hidrotechnikos inžinierius diplomą.
Didelė dalis jo darbo veiklos susijusi su
Mažeikių MSV, kurioje jis pradėjo dirbti
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1981 m. Iš pradžių ėjo techniko pareigas,
po metų tapo meistru. Įvertinus jauno specialisto organizacinius gabumus, 1983 m.
jam buvo pavesta vadovauti įmonės dispečerinei tarnybai, kuri tiesiogiai sprendė
daug nuolat kylančių darbų organizavimo
melioracijos objektuose problemų. Darbas
sekėsi, ir 1988 m. Jubiliatas, įgijęs geros
patirties, buvo paskirtas valdybos viršininko pavaduotoju gamybos reikalams. Rūpesčių einant šias pareigas buvo daug, reikėjo
spręsti didelės įmonės gamybos organizavimo, tais laikais nuolat kylančius materialinio-techninio aprūpinimo klausimus.
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Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir
nelikus centralizuoto melioracijos darbų
finansavimo, iš esmės keitėsi tuometinių
melioracijos įmonių darbų pobūdis. 1993 2001 m. Jubiliatas dirbo UAB „Mažeikių
melioracija“ vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo
2001 m. pradėjo eiti UAB „Lanksmas“ direktoriaus pareigas. Sunkumų buvo daug,
sumažėjus melioracijos darbų, reikėjo ieškoti kitokių užsakymų. Jubiliatas su bendradarbiais nenuleido rankų, teisingai įvertino perspektyvas. Bendrovė ėmėsi aplinkos
tvarkymo, požeminių komunikacijų bei kelių
tiesimo darbų, sudėtingų hidrotechnikos

statinių statybos. Bendrovė, vadovaujama
Jubiliato, pastatė daug mažųjų hidroelektrinių, iš kurių stambiausia 550 kW galios
Kuodžių hidroelektrinė ant Ventos upės. Palaipsniui buvo plėtojama įmonės materialinė bazė, diegiamos naujovės.
Jubiliatas – veiklus ir energingas vadovas, randa bendrą kalbą su visais įmonės
darbuotojais, yra gerbiamas bendradarbių
ir užsakovų, yra aktyvus LŽHIS narys.
Gerb. Gintautai, gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai linkime stiprios sveikatos,
asmeninės laimės, neišsenkančios energijos.
Bendradarbių vardu Vladimiras Zarudnij

Liucijai Balnytei – 60
„Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tai, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti...“
Spalio 14 d. Nacionalinės
žemės
tarnybos prie ŽŪM
Kauno rajono skyriaus vedėjo pavaduotojai Liucijai Balnytei sukako 60 metų.
Jubiliatė gimė 1958 m. spalio 14 d. tremtinių Balnių šeimoje Rusijoje, Krasnojarsko
krašto Koj kaime. Galbūt tai, kad gimė svetimame ir atšiauriame krašte, ir suformavo
tvirtą Liucijos charakterį, įskiepijo meilę
Tėvynei, jos žmonėms. Pagarba žmonėms
bei lietuviškiems papročiams lydi Liuciją
iki šiol, ji visada akcentuoja, kad Lietuvoje
gyventi labai gera. Baigusi vidurinę mokyklą, Liucija įstojo į Lietuvos žemės ūkio
akademiją, kurią 1983 m. baigė ir gavo
žemėtvarkos inžinierės diplomą. Kaip ir
daugelis žemėtvarkininkų, dirbti Liucija
pradėjo RŽPI (VŽI). 1983 - 1999 m. dirbo
RŽPI (VŽI) Kauno skyriuje dirvožemininke,
nuo 1999 m. – VŽI inžiniere, 2000 - 2006
m. – VŽI Kauno II žemėtvarkos skyriaus
viršininko pavaduotoja, buvo aktyvi instituto bendruomenės narė, organizuodavo ir
dalyvaudavo įvairiuose renginiuose. 2006 -

2008 m. – Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnioji specialistė. Nuo 2008 m. –
Kauno apskrities viršininko administracijos
Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduoja.
Šiuo metu Jubiliatė tęsia veiklą NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo pavaduotojos
pareigose. Šiame darbe jai padeda didelė
patirtis bei darbštumas. Žmonės skyriaus
vedėjo pavaduotoją vertina už darbštumą,
supratingumą, ramų būdą ir kompetenciją.
Savo patirties ir kompetencijos dėka Liucija atlieka visus paskirtus darbus, deda
daug pastangų, kad kolektyve būtų darna ir
darbinga nuotaika. Visi mes žinome, kad į
Liuciją galime kreiptis patarimo, ir būsime
kantriai ir atidžiai išklausyti. Žinome, kad
jokia šventė, renginys ar kolegos gimtadienis nepraeis be Liucijos dalyvavimo, jos
žodžio ar tosto.
Sveikiname mielą Liuciją Jubiliejaus proga ir linkime geros sveikatos, laimės asmeniniame gyvenime, dar daug darbingų metų
ir visokeriopos sėkmės sunkiame ir atsakingame darbe.
NŽT Kauno rajono skyriaus darbuotojai
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Linui Stankui - 50
Spalio 13 d. gražų jubiliejų minėjo
NŽT Telšių skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Linas Stankus.
Jubiliatas gimė
Lauko Sodos k. (Telšių r.) Jam puikiai sekėsi tikslieji mokslai,
nes augo šeimoje kur tėtis buvo matematikos mokytojas. Baigęs vidurinę mokyklą
1993 m įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir
žemėtvarkos fakultetą ir sėkmingai įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikacija. 1993
m. jis pradėjo dirbti Telšių rajono Žemėtvarkos tarnyboje vyresniuoju geodezininku, nuo
2000 m. paskirtas Telšių žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoju ir šiose pareigose
darbuojasi iki šiol. 2004 m. Kauno technologijos universitete jis įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, 2008

m. LŽŪA įgijo kraštotvarkos magistro laipsnį. Jubiliatas yra pagerbtas padėkomis už
gerą darbą, už indėlį rengiant žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo bei kaimo plėtros
projektus.
Linas jau 25 metus sėkmingai darbuojasi žemėtvarkos srityje. Jis aktyvus LŽHIS
narys, labai draugiškas, geranoriškas, dalyvauja visose profesinėse šventėse ir kituose
organizuojamuose renginiuose.
Jubiliatas kartu su žmoną Vaida augina
du sūnus - Audrių ir Martyną. Linas mėgsta
keliauti su kolegomis ir su šeima. Jis yra didelis krepšinio sirgalius. Laisvalaikiu mėgsta skaityti, lanko baseiną, vasarą – važinėja
dviračiu, o žiemą kartu su sūnumis slidinėja.
Gražaus jubiliejaus proga Tau, mielas
Linai, linkime geros kloties, neblėstančios
energijos, sėkmės darbe ir daug asmeninės
laimės.
Kolegų vardu Alfruzina Katarskienė

Alvydui Žibui - 50
Spalio 27 d. ASU
Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto lektoriui, ASU
Akvakultūros centro
vadovui Alvydui Žibui sukako 50 metų.
Jubiliatas gimė Vaidatonių k. Anykščių
r. Tėvams persikėlus į Gargždus, mokėsi
Gargždų Minijos vidurinėje mokykloje, kurią sidabro medaliu baigė 1986 m. ir tais
pačiais metais įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Jį 1991 m.
baigė taip pat su pagyrimu ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją. Profesinę
veiklą Alvydas pradėjo inžinieriumi RVŪPI
Šilutės filiale. 1992 m. įstojo į LŽŪU hidro-
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technikos krypties magistrantūrą, kurią baigus jam suteiktas hidrotechnikos magistro
kvalifikacinis laipsnis. Vėliau savojoje alma
mater tęsė studijas aplinkos ir kraštotvarkos
mokslo krypties doktorantūroje. Hidrotechnikos katedroje dirbo asistentu, vyr. asistentu, o nuo 2001 m. lektoriumi. Studentams
dėsto jūrų hidrotechnikos, hidrotechnikos
statinių, sportinės ir rekreacinės žūklės, poveikio aplinkai vertinimo dalykus, vadovauja bakalaurų baigiamiesiems darbams, taip
pat skaito paskaitas profesinės kvalifikacijos
kėlimo seminaruose, teikia konsultacijas hidrotechnikos ir aplinkosaugos klausimais.
Gabus ir ryžtingas darbuotojas 2005 m.
buvo pakviestas vadovauti ASU Strateginio valdymo ir investicijų skyriui. Skyriaus
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vadovo pareigose dirbo iki 2014 m. Per šį
laikotarpį parengė per 50 paraiškų ES finansinei paramai gauti, koordinavo ES paramos
projektų įgyvendinimą. Iš jų norėtume išskirti Integruoto žemės, miškų ir maisto mokslo,
studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ vizijos
plėtros programos, programos įgyvendinimo galimybių studijos parengimą. Alvydo
iniciatyva parengtas ir universitete sėkmingai įgyvendintas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007 - 2013 m. veiksmų programos
projektas „ASU žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazės plėtra“. Projekto dėka universitete 2015 m. buvo įkurtas
Akvakultūros centras – aukšto lygio mokomoji ir mokslinių tyrimų bazė. Centro vadovu paskirtas Alvydas.
Sukaupta patirtis ir darbas su investiciniais projektais neliko nepastebėtas. Alvydą kviečia konsultuoti, ekspertuoti rengiant
galimybių studijas, investicinius projektus,
PAV dokumentaciją įvairios įmonės – UAB
„Hidroprojektas“, VŠĮ „Aplinkos vadybos ir

audito institutas“, VŠĮ „NPR“, UAB „Projektų gama“, UAB „Evikta“, UAB „Aplinkos projektai“ ir kt.
Žvejyba - didžiausia Alvydo aistra. Dėstydamas studentams studijų dalykus apie
žūklę, jis sujungia savo pomėgį ir profesiją.
Alvydas yra ir Lietuvos sportinės žūklės federacijos generalinis sekretorius bei Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos prezidentas.
Alvydas kartu su žmona užaugino dukrą
ir sūnų. Žmona Gražina yra ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentė.
Jubiliejaus proga Alvydui linkime laimės,
sveikatos, visokeriopos sėkmės pedagoginėje
ir mokslinėje veikloje ir nepamirštamų akimirkų žvejyboje - sugauti savo svajonių žuvį.
Hidrotechninės statybos inžinerijos
instituto bendradarbiai

Aušrinei Stanaitienei - 50
Spalio 28 d. jubiliejinį gimtadienį
paminėjo UAB „Žemaitijos projektai“
vyriausioji specialistė
Aušrinė Stanaitienė.
Jubiliatė
gimė
1968 m. spalio 28 d. Pakruojo r. Dervelių
kaime. 1992 m. baigė VGTU ir įgijo geodezijos inžinierės specialybę. 1992-2001 m.
dirbo VŽI ir vykdė žemės reformos darbus
Telšių r. Varnių seniūnijos kadastro vietovėse. Nuo 2001 m. įsteigė individualią įmonę ir
tęsė žemėtvarkos darbus, vykdė kadastrinius
matavimus Telšių r. savivaldybėje. Nuo 2006
m. Aušrinė sėkmingai dirba UAB „Žemaitijos projektai“. Daug profesionalumo ir pa-

tirties reikėjo rengiant Žemės konsolidacijos
projektus 2006-2008 m. – Luokės ir Degaičių kadastro vietovėse, 2012-2015 m. – Ryškėnų ir Eigirdžių kadastro vietovėse. Šiuo
metu ji rengia žemės konsolidacijos projektą
Satkūnų kadastro vietovėje (Joniškio r.) Aušrinė pareiginga, stropi, darbus atlieka kokybiškai, siekia profesinio tobulėjimo. 2008
m. ji Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo
kraštotvarkos magistrės laipsnį. Aušrinė yra
gera draugė ir bendradarbė, mėgsta keliauti, aktyviai dalyvauja LŽHIS organizuojamuose renginiuose.
Jubiliejaus proga mielai Aušrinei linkime
sveikatos, sėkmės ir gražių dienų gyvenime!
Kolektyvo vardu Alfruzina Katarskienė

Norėdami pasveikinti kolegas jubiliejų proga – rašykite žurnalo
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijai
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Miškų nuosavybės Lietuvoje
istorinė apžvalga
Algirdas BRUKAS
Miškai ir jų problemos nusipelniusį šalies miškininką Algirdą Bruką nuo vaikystės traukia lyg magnetas. Jis – ne tik savo profesiją išmanantis žmogus,
rašantis įvairiais miškotvarkos, miškų ūkio, miškų istorijos bei gamtosaugos
klausimais. Jo straipsniai, pasisakymai išleistose knygose, įvairioje spaudoje
bei kitoje žiniasklaidoje pagrįsti daugiamete patirtimi, mokslo žiniomis.
A. Brukas gimė 1936 m. sausio 11 d. Marijampolėje. 1959 m. baigęs LŽŪA ir tapęs miškų ūkio inžinieriumi, A. Brukas gerąja to žodžio prasme kopė karjeros
laiptais. Kauno miesto apželdinimo trestas, medelynas,
miškotvarkos institutas (čia aštuonerius metus dirbo inžinieriumi, vėliau ketvirtį amžiaus vadovavo šiam institutui). Darbavosi Lietuvos miškų ministerijoje sekretoriumi, dirbo Žemės ir miškų ūkio ministerijose viceministro
pareigose.
Paprašytas apžvelgti miškų nuosavybės istorinę raiAlgirdas Brukas
dą, A. Brukas pastebėjo, kad bene nuosekliausiai tai dar
tarpukario metais yra daręs teisininkas Jurgis Viskanta.
Informacijos atskirais miškų nuosavybės klausimais esti Konstantino Jablonskio, Jurgio Jurginio, Jono Totoraičio, Jono Žemaičio, Stasio Vansevičiaus, Mindaugo Maksimaičio, Jevgenijaus Matvijenkos, Zigmanto Kiaupos ir kt. miškininkų darbuose. Remdamasis jų darbais, autorius ir parengė šį straipsnį.
Redakcija

Miškų nuosavybės bruožai Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje (LDK)
Nuo senų laikų gentinėje bendruomenėje miškas buvo visos genties pirminio
bendro naudojimo objektu jos užimamoje teritorijoje. Feodalizmo pradžioje besiformuojančioje LDK valstybėje nuosavybės teisė griežtai neskyrė miško nuosavybės ir jo valdymo teisės. Mišką, kaip niekam nepriklausantį plotą tinkamose vietose
galima buvo paversti dirbama žeme. Tam pakako turėti tik reikiamus fizinius pajėgumus. Mišką nulydžius (lydimai – dirbamas laukas iškirsto miško vietoje), dirbama žemė tapdavo alodine, t. y. nesusijusia su kokiais nors ribojimais, atskiros šeimos nuosavybe. Tai labiausiai buvo būdinga pačiai feodalinės visuomenės pradžiai,
kai iš bendruomeninės ar tiksliau – nuosavybės teisėmis nesusaistytos teritorijos
pradėjo išsiskirti smulkios ir vidutinės privataus pobūdžio dirbamos žemės valdos.

68

LIETUVOS VALSTYBĖS

ATKŪRIMO 100-METIS

Vėliau, vykstant gilesnei bendruomenės diferenciacijai, stipriausieji įgydavo vis
daugiau turto ir teisių. Todėl ir nuosavybės teisės turinys ėmė diferencijuotis ir tapo
priklausomas visų pirma nuo nuosavybės teisės subjekto padėties tuometinės jau
feodalinės visuomenės hierarchijoje. Dėl šios priežasties nuosavybės teisė tapo suskaidyta. Aukščiausią nuosavybės teisę įgavo stipriausieji, iš kurių atsirado pirmieji
sritiniai ar daliniai kunigaikščiai, o vėliau ir didieji LDK kunigaikščiai. Jie ir tapo
aukščiausiais žemės ir miškų nuosavybės teisės turėtojais.
Tuo tarpu tiesioginę žemės, taip pat ir kitų naudmenų, įskaitant miškus, valdymo
teisę įgydavo su jais vasaliniais santykiais susiję bajorai, o ankstyviausioje vystymosi stadijoje ir laisvieji valstiečiai. Taip alodinė, t. y. pilnutinė, neapribota šeimos
nuosavybė, vystantis hierarchinei feodalų luomo struktūrai, palaipsniui nyko ir ją
keitė tėvoninė, t. y. gauta iš aukštesnio feodalo su tam tikromis sąlygomis bei apribojimais nuosavybė, priklausomai nuo tų sąlygų bei apribojimų dar vadinta beneficine, lėnine, užtarnauta, feodine, majoratine nuosavybe. Už sėkmingą tarnybą, už
paskolas ar kitokius nuopelnus aukščiausi valdovai savo dvarus su valstiečiais, su
visu nekilnojamu turtu, žemėmis, taip pat ir miškais, ar tik miškus duodavo vasaline
priklausomybe susijusiems asmenims valdyti keleriems konkretiems metams arba
iki gyvos galvos su dalinėmis ar net visomis iš jų gaunamomis pajamomis. Vėliau
kai kuriais atvejais atsirado ir paveldėjimo teisė ar bent tokia teisė iki vyriškos giminės paveldėtojų išmirimo. Miškai kaupėsi daugiausia stambiųjų ir vidutinių feodalų
rankose, nes laisvųjų valstiečių luomas gautą ar savavališkai paimtą mišką kaip
taisyklė versdavo į dirbamą žemę. Mūsų geografinėse platumose dirbamos žemės
daugiausia ir atsirasdavo tik nulydžius mišką. Tad miškų valstiečiai ir neturėjo arba
turėjo tik nedidelius jų fragmentus. Tuo būdu miškai niekada iki baudžiavos panaikinimo ir netapo mūsų valstiečių tiesioginės nuosavybės objektu. Jie, kaip ir kitos
specifinės naudmenos (pievos, ganyklos bei vandenys) galėjo tapti tik valstiečių ir
kitų nekilmingų gyventojų bendruomeninio naudojimo objektu, tiesiogiai priklausydami seniūnijų, valsčių, miestų, miestelių, kaimų bei bažnyčių bendruomenėms ir
buvo kolektyviai naudojami tų bendruomenių reikmėms.
Pagal J. Matvijenką tėvonija, kaip stambiųjų feodalų ir bajorų žemių nuosavybės
forma, LDK buvo teisiškai įforminta 1387 m. vasario 20 d. Jogailos privilegija, ir
ši nuosavybės forma tada dominavo visoje LDK. Pažymėtina, kad Jogailos privilegijoje buvo įteisinta ir privaloma karinė tarnyba tėvonijos savininkui. Pagal 1434
m. gegužės 6 d. Žygimanto Kęstutaičio privilegiją, tėvonines valdas feodalas galėjo
parduoti, keisti, dovanoti ar kitaip perduoti kitam valdytojui tik apie tai pranešdamas didžiajam kunigaikščiui arba jo vietininkui ir gaudamas atitinkamą patvirtinimą. Tvirtindamas žemių perleidimo aktus didysis kunigaikštis stiprino savo valdžios autoritetą, surinkdavo už tai nemažai pajamų ir taip sustiprindavo savo, kaip
nominalaus visos valstybės žemės savininko, autoritetą. Tačiau iki XVI a. pradžios
tarnavimas kariuomenėje dar nebuvo labai griežtai susietas su tėvonija. Tarnyba
vyko pagal išgales, o už jos vengimą negrėsė tėvonijos atėmimas. 1502 m. Naugarduke vykęs LDK Seimas priėmė nutarimą, kad visų to meto privačių nuosavybės
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formų (tėvonijų, beneficijų ir feodų) žemių turėtojai didžiojo kunigaikščio pašaukti
turėjo joti į karą ir su savimi atsivesti pagal tam tikras normas nustatytą žmonių
skaičių: po vieną raitelį nuo 8-10 valstiečių šeimų. 1522 m. Gardine vykęs LDK
Seimas dar nutarė, kad už karo tarnybos vengimą, taip pat už valdų slėpimą nuo mokesčių karinėms reikmėms nusižengėliai baudžiami beneficinių, lėninių ir feodinių
dvarų atėmimu. O šis konfiskuotas turtas turi būt naudojamas nusipelniusių asmenų
apdovanojimui. Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.) dar detalizavo šias veikas.
Pavyzdžiui, pagal jį feodalai laisvai galėjo disponuoti tik trečdaliu tėvoninio dvaro.
Statutas leido du trečdalius tėvoninio dvaro įkeisti už skolas, bet neleido parduoti.
Tokiu būdu tėvonija neteko esminių pagal dabartinę sampratą privačios nuosavybės
bruožų ir teisiniu požiūriu priartėjo prie nuomojamos nuosavybės.
XVI a. pradžioje sunkių kovų su Krymu ir ypač Maskva sąlygomis šios priemonės buvo nukreiptos krašto kariniam pajėgumui stiprinti ir bajorų priklausomybei
nuo didžiojo kunigaikščio didinti. Šia prasme buvo pasiekta kai kurių teigiamų rezultatų, bet ilgalaikiai ekonominiai bei socialiniai rezultatai buvo neigiami, nes feodalai žemę vis labiau alino ir labiau plėšė valstiečius. Suprantama, kad didikams ir
bajorijai nepatiko jų nuosavybės teisių ribojimas. Jų spaudimu Antrajame Lietuvos
Statute (1566 m.) panaikinti užtarnautų ir tėvoninių dvarų disponavimo ribojimai ir
praktiškai buvo sulygintas tėvoninių, užtarnautų ir pirktų valdų teisinis statusas (Žr.
Antrojo Lietuvos Statuto III sk. 2, 23, 34, VII sk. 1, VIII sk. 2, IX sk. 18 paragrafus). Nors karinės ir kitokios tarnybos valdovui Antrajame Lietuvos Statute dar liko
formaliai surištos su turimomis valdomis, bet labai padidėjo ir palengvėjo karinės
tarnybos išvengimo galimybės. Naudojimasis šiomis galimybėmis ženkliai prisidėjo prie centrinės valdžios silpnėjimo ir bendro valstybės nuosmukio.
Atskirai reikia aptarti LDK ir Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valdovų tiesiogiai jų pačių reikmėms naudojamos žemės, taip pat ir miškų, statusą. Ši specifinė
feodalinės nuosavybės forma buvo vadinama didžiojo kunigaikščio domenu, o vėliau – ekonomija. Didysis kunigaikštis buvo ne tik nominalus visos LDK žemės
savininkas, bet ir bene stambiausias feodalas – tiesioginis savo domeno savininkas.
Prijungiant prie LDK slavų teritorijas, didžiojo kunigaikščio domenas jau XIV a.
labai stipriai išaugo, nes visos feodalų dar neužvaldytos žemės, kuriose daugiausia
augo miškai (išskyrus stepių zoną), įėjo į šį domeną. Niekas neturėjo teisės savavališkai užimti šių teritorijų, o buvę daliniai kunigaikščiai buvo pakeisti didžiojo kunigaikščio vietininkais. Tik pats didysis kunigaikštis galėjo suteikti bajorams valdas
šiose teritorijose už tarnybą ar kitas paslaugas, o tų įsipareigojimų nevykdant galėjo
valdą atsiimti.
Tačiau ilgainiui padėtis keitėsi. Jau 1569 m. liepos 1 d. Liublino unijos aktas užfiksavo didžiojo kunigaikščio domeno dvarų suskirstymą į valstybinius ir sosto (karaliaus salo). Valstybinių dvarų pajamos ėjo valstybės iždo reikmėms, o vadinamųjų
sosto, arba karališkojo stalo, dvarų pajamos tiesiog valdovui (sosto iždui), jo šeimos
ir karališkųjų rūmų reikmėms, kurios, suprantama, buvo labai didelės. Tiesa, galutinis valstybės iždo atskyrimas nuo sosto iždo buvo padarytas kiek vėliau – 1588 m.
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Liublino unijos aktas

Ekonomijos būdavo
perduodamos valdytojams (laikytojams),
kurie paprastai gaudavo teisę pasilikti sau
apie trečdalį iš jų gaunamų pajamų. O valstybiniai dvarai buvo
įvardijami
seniūnijomis ir perduodami
valdyti
seniūnams,
kaip atlyginimas už
nuopelnus ir valstybinę tarnybą. Jais buvo
skiriami nusipelnę bajorai. Laisvų seniūnijų
pasilikti sau didysis
kunigaikštis negalėjo. Jos buvo traktuojamos kaip vakansijos ir turėjo būti išdalijamos kitiems bajorams. Taip XVI a. antroje pusėje iš vieningo didžiojo kunigaikščio domeno išsivystė dvi žemių, taip pat ir apaugusių miškais, nuosavybės formos,
kažkiek priartėjusios prie dabartinės nuosavybės sampratos: valstybinės (valstybės
iždo) valdos ir privačios stambiausio feodalo - didžiojo kunigaikščio (karaliaus)
valdos. Deja, iki dabartinės privačios nuosavybės sampratos dar buvo toloka. Valdovas savo privačia valda negalėjo visiškai disponuoti. Jis negalėjo mažinti sosto
miškų ploto juos parduodamas ar kitaip perduodamas kitam savininkui, o prasidėjus elekcinių valdovų laikmečiui, neliko ir paveldėjimo teisės. Taigi tokią privačią
nuosavybę dabartiniu požiūriu galima būtų vadinti specifiška valstybine nuosavybe.
Kita vertus tai, kad visos pajamos iš tokios valdos neribotai priklausė jos savininkui
ir net nereikėjo mokėti už jas mokesčių, galime traktuoti ją net kaip išimtinai lengvatinę privačią nuosavybę. Dėl panašių dalykų feodalinės nuosavybės sampratos
tiesiogiai negalime tapatinti su šiuolaikine nuosavybės samprata.
Nagrinėjant LDK ir ATR laikotarpį, reiktų dar pabrėžti, kad praktikoje bene
masiškiausias feodalinių valdų dalijimas etnografinėje Lietuvoje, išskyrus Sūduvą, vyko Jogailos ir Vytauto Didžiojo valdymo metais. Gi visa per didžiųjų kovų
su kryžiuočiais laikotarpį ištuštėjusi ir miškais apaugusi Sūduvos dykra, dar ir po
Žalgirio pergalės ilgai siekiant jos tarptautinio teisinio pripažinimo LDK, buvo paskirstyta prie Nemuno buvusiems valdovo dvarams (nuo Gardino iki Jurbarko) tik
XV a. antroje pusėje. (Pagal lenkiškus šaltinius apie 1464 – 1476 metus). Grigaliaus Valavičiaus 1569 m. atliktos girių ir žvėrių perėjų revizijos laiku dar beveik
60 procentų šios teritorijos priklausė valdovui. Šių girių Išdalijimas ir jų kolonizavimas labai suintensyvėjo valdant Žygimantui Senajam karalienės Bonos Sforcos
pastangomis, bet su pertraukomis užsitęsė iki XIX a. Taip Sūduvoje per keturis
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šimtmečius (XVI – XIX a.) labai sumažėjo ne tik valstybinių miškų, bet ir viso
krašto miškingumas.
Feodalizmo laikais radosi dar dviejų savitų bendruomeninio (korporacinio) tipo
miškų nuosavybės formų užuomazgos: miestų miškų ir bažnytinių miškų. Bažnytiniams miškams, gaunamiems pagal atskiras privilegijas, priskiriami vyskupijų, bažnytinių parapijų ir vienuolynų miškai. Atskiri aukštieji bažnyčių hierarchai galėjo
turėti ir savąją tėvoninio ar lėninio tipo nuosavybę, kuri nebuvo priskiriama bendruomeninio tipo bažnytiniams miškams. Vyskupystės, parapijos ar kitos bažnytinės
bendruomenės aukščiausias pareigūnas laikytas įgaliotu asmeniu tvarkant bažnytinių
žemių reikalus. Bažnytinių valdų aukščiausiu savininku buvo didysis kunigaikštis.
Bet šiuo atveju jis siejosi su valda jau ne vasalitetiniais, bet patronatiniais ryšiais.
Analogiškais ryšiais su bažnytinėmis valdomis galėjo būti susiję ir atskiri didikai,
įsteigę savo žemėje bažnyčią ar vienuolyną. XIV – XV a. bažnytinės valdos nebuvo
siejamos su karine tarnyba didžiajam kunigaikščiui, bet vėliau naujai suteikiamiems
dvarams karinės tarnybos pradėta reikalauti. Todėl XV ir XVI amžių sandūroje atsirado du - privilegijuotos ir neprivilegijuotos bažnytinės nuosavybės tipai.
Valdovai miškus paprastai suteikdavo didesniesiems miesteliams ir miestams
kartu su Magdeburgo teisėmis, o mažesniems miesteliams – atskiromis privilegijomis. Miškai buvo suteikiami jų nulydymui ir žemės panaudojimui statyboms bei
kitiems ūkiniams tikslams, taip pat miestiečių statybinės medienos ir kuro poreikiams. Be valdovo, aukščiausiu miestelių žemės savininku bei suteikėju galėjo būti
ir kiti stambūs feodalai. Tiesioginis miestų žemės valdymas buvo miestų magistratų
žinioje. Pavyzdžiui, minėtosios Grigaliaus Valavičiaus revizijos aprašyme randame,
kad Kauno miestas miškus, kurie jam buvo perduoti gaunant Magdeburgo teises,
gavo iš valdovo dvarui Kaune priklausiusios Kauno girios, buvusios Sūduvoje, kairiajame Nemuno krante ir besitęsusios nuo Kauno iki Šešupės. G. Valavičiaus revizijos metu, atrodo, Vilniaus vyskupijai ar vyskupui priklausė visa nekolonizuota
Punios valdovo dvaro girios vakarinė pusė. Todėl ji išvis neaprašyta, kaip ir keletas
kitų stambiems feodalams (Sapiegoms, Kuncevičiams, Ulonams) perduotų girių,
bet jų visų ribos buvo gana aiškios iš kaimyninių valdovo nuosavybėje buvusių
girių aprašymų.
Pagal Grigaliaus Valavičiaus 1559 m. revizijos aprašymų pagrindu Valstybiniame miškotvarkos institute sudarytą etnografinės Sūduvos dalies, esančios dabartinėje Lietuvos teritorijoje, miškų žemėlapį (A. Brukas, V. Naureckaitė, L. Juozaitis)
galime gan patikimai spręsti ir apie XVI a. antros pusės pradžioje buvusias miškų
nuosavybės formas. Taigi, tiesioginę miškų nuosavybę 1559 m. čia turėjo:
1) prie Nemuno esantys valdovo dvarai, sudarantys valdovo domeną – 59 proc.;
2) stambiųjų feodalų valdos – 5,4 proc.;
3) Kauno miesto bendruomeninė valda – 1,2 proc.;
4) Vilniaus vyskupijos ar vyskupo valda – 6,2 proc.;
5) mišrios nuosavybės plotai, kuriuos sudarė miškų likučiai, iki G. Valavičiaus
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revizijos kolonizuotose teritorijose išdalinti vidutinėms ir smulkioms bajorų, laisvųjų valstiečių valdoms, bendruomeninėms valsčių ar seniūnijų valdoms, bei fragmentai, likę valdovo dvarų žinioje – 28,2 proc.
Taigi, XVI a. antros pusės pradžioje Sūduvoje dar dominavo nekolonizuotuose
didžiuliuose masyvuose išsidėstę valdovo domeno miškai, užimantys 59 proc. visos
teritorijos. Kolonizuotose teritorijose, kur derlingesnėse žemėse augę miškai jau
buvo paversti dirbamomis žemėmis, išlikę miškeliai buvo labai mišrios nuosavybės: čia dar galėjo būti likę ir domenui priklausančių plotų, bet dauguma
buvo išdalyti bajorų ir valstiečių valdoms bei išskirstyti bendruomeninei
nuosavybei. Konkretesnės ir detalesnės informacijos stinga. Stambiesiems feodalams dar buvo atiduota
palyginus nedaug Sūduvos miškų – 4
valdos, užimančios 5, 4 proc. teritorijos. Viena gan didelė valda – 6,2
proc. teritorijos priklausė vyskupijai
ar vyskupui (dėl jos nuosavybės dar
yra išlikę abejonių) ir santykinai nemažas plotas (1,2 proc.) buvo atrėžtas
Kauno miestui.
Tuo metu likusioje LDK teritorijoje miškų nuosavybė buvo kiek kitokio pobūdžio. Apibendrinta analizė
1749 m. LDK žemėlapio fragmentas
leidžia teigti, kad rečiau apgyventose
LDK priklausiusiose slavų žemėse galėjo dar ryškiau dominuoti valdovo domeno
nuosavybė, o tankiau apgyventoje etnografinės Lietuvos bei Žemaitijos teritorijoje
jau galėjo dominuoti ir stambiųjų feodalų, taip pat bajorų nuosavybė.
G. Valavičiaus Girių revizijoje yra minimos keturios girininkijos, iš kurių nė
viena nepateko į dabartinę Lietuvos teritoriją. Tad tuomet savarankiškų girininkijų
ar į jas panašių darinių dar buvo labai nedaug. Tačiau daugumoje valdovo dvarų
jau ženkliai anksčiau - bent XIV a. buvo miškų ir medžioklės tarnybninkų, užsiimančių miškų ir jų žvėrių apsauga bei medžioklių organizavimu, o bent nuo valakų reformos ir miškų kolonizavimu. Šie darbuotojai palaipsniui buvo suformuoti
į tarnybas, kuriose galėjo būti tokie pareigūnai: osočninkai (miškų sargai šauliai),
vyresnieji osočninkai, šauliai, girininkai, medžiokliai, LDK didysis medžioklis ir
ATR karališkasis medžioklis. Skirtingo dydžio dvaruose buvo skirtingas tiek pareigybių sąrašas, tiek darbuotojų skaičius. Tačiau per visą LDK laikotarpį medienos ir
miško produktų ruoša ir prekyba nuo jos intensyvėjimo pradžios XV a. ši tarnyba
neužsiėmė, nes jai buvo pavestos tik kai kurios ruošos kontrolės funkcijos. Ruoša ir
prekyba sutartiniais pagrindais tiesiogiai užsiėmė rangovai ir pirkliai.
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Po G. Valavičiaus surašymo,
ypač XVI a. pabaigoje, šaltiniuose
atsiranda informacijos apie savarankiškų girininkijų
atsiradimą valdovo
domene, taip pat
ir dabartinėje Lietuvos teritorijoje.
Tačiau, matyt, didesnėje domeno
dalyje vyksta inDzūkijos miškas
tensyvus
miškų
transformavimas į dirbamas žemes, ir tai organizuoja tiek dvarai, tiek ir girininkijos.
Tą patvirtina tokių darinių kaip „girininkijų valsčiai“ atsiradimas ir vėlesnis pačių
girininkijų išnykimas. Tačiau, nežiūrint valakų reformos, miškų kolonizavimo ir
jų eksploatacijos intensyvėjimo, nemažoje dalyje LDK valdovų miškų, priklausančių sosto (karaliaus stalo) nuosavybei, XVII a. išsaugomos kaip pirmaeilės senųjų
verslų, visų pirma drevinės bitininkystės ir medžioklės funkcijos. Toms funkcijoms
sustiprinti ir sutvarkyti 1636 – 1641 m. sosto miškai naujai sutvarkomi, atliekama
vadinamoji Girių ordinacija. Dalyje ekonomijų, tarp jų Alytaus ir Šaulių, paliekama seniau galiojusi dvarų sudėtyje buvusių miškų naudojimo tvarka, bet likusiuose
sosto miškuose, įsteigiama 11 savarankiškų girininkijų. Jų plotas mūsų paskaičiavimais apėmė beveik 2 mln. ha teritoriją, tarp jų apie 1,5 mln. ha apaugusią miškais. Dauguma jų liko dabartinėje Baltarusijos ir Lenkijos teritorijoje, bet 4, nors
ir ne didžiausios girininkijos, buvo dabartinėse Lietuvos žemėse. Tai: 1) Varėnos,
Perlojos, Merkinės miškų, 2) Valkininkų ir Liepūnų miškų, 3) Rūdininkų ir Tarpupio miškų, 4) Kaniavos ir Dubičių miškų girininkijos. Visose sosto girininkijose ordinacijos metu įdarbinta 1471 tarnybininkas: 11 girininkų, 11 medžioklių, 37
vyresnieji osočninkai, 421 šaulys, 1002 osočninkai. Jiems, kaip atlygis už tarnybą,
pagal normatyvus apmatuota konkrečiuose kaimuose konkretūs žemės plotai. Beje,
palyginus su G. Valavičiaus laikais, visiems tarnybininkams, išskyrus girininkus bei
medžioklius, normatyvas labai ženkliai sumažintas. Pavyzdžiui, tada osočninkai ir
šauliai gaudavo po du valakus žemės, o dabar šauliai po vieną, o osočninkai – tik
po pusę valako. Tačiau visiems šių miškų tarnybininkams, perskaičiavus į dabartinę
metrinę sistemą, buvo išdalinta gan įspūdingas kiekis dirbamos žemės – 23 058 ha.
Be to, jie dar gaudavo šienaujamų pievų bei iš bartinių medžių surenkamo medaus
ir vaško dalį. Didžiausioje dabartinės Lietuvos teritorijos Varėnos, Perlojos, Merkinės miškų girininkijoje įdarbinti 1 183 tarnybininkai ir jiems paskirta 3068 ha
dirbamos žemės. Tai iš tiesų įspūdingi skaičiai. Tad sosto, arba karališkojo stalo,
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miškai, nors pagal dabartinę sampratą ne visai aišku, prie kokios - valstybinės ar
privačios nuosavybės juos reiktų priskirti, buvo visai neblogai prižiūrimi. Nors ATR
žlugimas tą tvarką suardė, buvusioje šių miškų teritorijoje išliko bene garsiausia ir
įspūdingiausia Europoje Belovežo giria. O ir mūsų dabartinėje teritorijoje jų vietose
yra didžiausias krašto miškingumas, čia plyti didžiausias Lietuvoje Druskininkų –
Varėnos miškų masyvas (Dainavos giria), didžiausios mūsų saugomos teritorijos –
Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių rezervatas.

Miškų nuosavybė carizmo laikais (1795 - 1914 m.)
Kaimyninėms valstybėms pasidalijus žlungančią ATR, XVIII a. pabaigoje prasidėjo ir esminiai miškų nuosavybės pokyčiai. Juos nulėmė ne tik svetimos teisės
įvedimas, bet ir ryškūs socialiniai visuomenės pokyčiai, susiję su baudžiavos panaikinimu ir feodalizmo epochos pasibaigimu.
1857 m. Sankt Peterburge išleistame Nikalojaus Šelgunovo darbe „Rusijos miškų įstatymdavystės istorija“, nemaža dėmesio skirta ir miškų nuosavybės klausimams, nors dėl miškų gausos šioje imperijoje jie buvo mažiau aktualūs nei Vidurio
ir Vakarų Europoje. Trumpai apibendrinant šio autoriaus pateiktą informaciją galima tvirtinti, kad XIX a. viduryje Rusijoje taip pat kristalizavosi trys pagrindinės
nuosavybės formos: valstybinė, privati ir bendruomeninė. Tačiau privačiai nuosavybei buvo priskiriami tik didikų ir dvarininkų, t.y. feodalų
miškai. Nuosavybės sąvoka dar
buvo persipynusi su valdymo
sąvoka ir monarcho savivalės
galimybe. Pavyzdžiui, Petro
Didžiojo įvesta tvarka, kad
Laivų statybai tinkamus medžius (miškus), nežiūrint kieno
nuosavybės žemėje jie augtų,
laivyno admiralitetas gali iškirsti ir paimti nemokamai. Šią
tvarką po daugelio metų pakeitė
Jakaterina II. Pagal tų laikų ne
visai aiškią sampratą imperijoje apskaitant miškus 1857 m.
buvo įvardijama 13 jų naudotojų grupių: 1) valstybės iždo;
2) laivininkystės; 3) priskirtų
fabrikams, gamykloms ir verslovėms (tiek valstybinėms, tiek
privačioms); 4) karinių gyvenviečių; 5) bažnytiniai; 6) mies-

Birštono pušyne
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tų; 7) kolonistų; 8) savivaldybių; 9) privatūs dvarininkų; 10) nuomojami ir seniūnijų; 11) buvę jezuitų ir lėniniai; 12) valstybinių valstiečių; 13) bendrieji, servitutiniai
ir ginčijamos nuosavybės. Tekste pažymėta, kad paskutinės keturios nuosavybės
grupės imperijoje atsirado tik prie jos prijungus ATR žemes. Vėlesnėse carinėse
apskaitose šios nuosavybių grupės buvo dar detaliau skirstomos, o galiausiai – bent
XIX a. pabaigoje jungiamos į tris sustambintas grupes: 1) valstybės iždo; 2) dvarininkų; 3) valstiečių bendruomeninius. Šiuo atveju ne tik į girininkijas suskirstyti
tikri valstybiniai miškai, bet ir dalis bendruomeninės nuosavybės ir net privačioms
gamykloms sutartiniam naudojimui priskirti miškai buvo įvardijami kaip valstybiniai (казионные). Gal todėl, kad valstybė daugiau ar mažiau reglamentavo jų naudojimą. Aiškiai atskirai apskaityti tik privatūs dvarininkų miškai ir po baudžiavos
panaikinimo kai kur atsiradę bendruomeniniai valstiečių miškai. Bet pastarųjų buvo
labai nedaug. Be to, reikia turėti galvoje, kad imperijoje net lietuviškose gubernijose, kur buvo justi miškų stygius, smulkios žemės savininkų miško valdos, sudarančios iki 14 dešimtinių (pagal metrinę sistemą – iki 15,3 ha), į apskaitą nebuvo
traukiamos. Jos galėjo būt savanoriška savininko valia deklaruojamos specialiose
knygose, bet kaip „nestabilios“ niekaip nekontroliuojamos ir neapskaitomos. Tokių
savanoriškai savininkų deklaruotų miškų 1908 m. Vilniaus gubernijos knygose užfiksuota 3500 valdose, o jų plotas nurodytas 16 tūkst. dešimtinių (17 480 ha). Apie
visa tai 1908 m. rašo N. N. Selianinas, kuris tada ėjo Vilniaus gubernijos Valstybės
turtų valdybos viršininko pareigas, straipsnyje „Vilniaus gubernijos miškingumas“.
Visoje gubernijoje tada buvo apskaityta 1 001 577 ha miškų, tarp jų 279 322 ha
valstybinių, 702 314 ha privačių dvarininkų ir kitų privačių asmenų bei organizacijų
ir 19 940 ha valstiečių bendruomeninių. Gubernijos miškingumas, be neapskaitytų
miškų, sudarė 24 proc. Apskaitomų miškų valdytojų buvo 3006, tarp jų: 1 valstybinė valda, paskirstyta į 23 girininkijas, 12 kaimų bendruomenių valdų ir 2 993 privačių dvarininkų ir kitų privačių asmenų bei organizacijų miškų valdos. Tik vienoje iš
gubernijoje buvusių 7 apskričių (уъезд) – Trakų apskrityje valstybinių miškų buvo
2,3 karto daugiau nei privačių. Kitose apskrityse vyravo privatūs miškai, viršydami
valstybinių miškų plotą nuo 1,6 iki 11,5 kartų. Nors atskirų apskričių miškingumas
įvairavo palyginus nežymiai – nuo 21 iki 26 procentų, atskiruose valsčiuose padėtis
buvo labai skirtinga: nuo beveik visai bemiškių, kuriuose miškingumas mažesnis
kaip 5 proc., iki labai miškingų, kuriuose miškingumas buvo nuo 63 iki 80 proc. Iš
147 gubernijos valsčių tokių bemiškių buvo 6, o labai miškingų – 4. N. N. Selianinas pateikia ir labai įspūdingus bendro miškų kiekio mažėjimo skaičius. Itin intensyviai miškų mažėjo po baudžiavos panaikinimo, privačiame sektoriuje sparčiai
gausėjant gyventojų ir vystantis pramonei, o valstybei nereguliuojant tų procesų.
1861 m. Vilniaus gubernijos vidutinis miškingumas dar buvo 37 proc., 1890 m. – 27
proc. ir 1908 m. – 24 proc.
Vienam gubernijos gyventojui vidutiniškai pagal metrinę sistemą 1908 m. teko
tik 0, 5 ha apskaitytų miškų, kai tuo tarpu XIX a. viduryje vienam gyventojui dar
teko beveik 2 ha miškų. (Gyventojų skaičius gubernijoje 1850 m. buvo 841 tūkst.,

76

LIETUVOS VALSTYBĖS

ATKŪRIMO 100-METIS

po 58 metų daugiau nei padvigubėjo ir 1908 m pasiekė 1 mln. 841 tūkst.). Vienos
kaimo gyventojų šeimos (sodybos), kurią tuo metu gubernijoje pagal N. N. Selianiną sudarė 10 asmenų, reikmėms (kurui, statyboms, laukų tvoroms ir kt.) tenkinti
per metus reikėjo arti 4 kub. sieksnių. (Pagal metrinę sistemą – apie 18 kub. m medienos). Miestų gyventojų medienos poreikiai buvo kiek mažesni, bet jie nesudarė
esminės gyventojų dalies. Todėl medienos poreikis per metus Vilniaus gubernijoje
vien vietos gyventojų reikmėms siekė apie 3 mln. kub. metrų ir nenualinant miškų
tapo sunkiai patenkinamas. Normaliai šioms reikmėms patenkinti gubernijoje N.
N. Selianino paskaičiavimais turėtų 1 gyventojui tekti apie 1 ha miškų. O ši riba
transformuojant miškus į dirbamas žemes buvo peržengta gal jau prieš 2-3 dešimtmečius. Tad ypatingai svarbią reikšmę turėjo medienos naudojimas iš neapskaitytų
miškų plotų, krūmuotų ganyklų ir pievų. Jis dar bent kiek padėjo tenkinti vietinių
gyventojų poreikius. Tačiau atskirose bemiškėse teritorijose gyventojų reikmių tenkinimas buvo dar mažesnis nei Vilniaus gubernijoje. Pagal Miškų departamento
metraštį, po Pirmojo pasaulinio karo nepasitenkinimas dėl sunkumų apsirūpinant
mediena ir dėl jos aukštų rinkos kainų buvo didžiulis ir tapo viena iš labai svarbių
XX a. pradžioje atsiradusio revoliucinio judėjimo priežasčių.
Panašūs procesai vyko ir kitose dviejose lietuviškose Kauno ir Suvalkų gubernijose. 1914 m. pradžioje Kauno gubernijos miškingumas daug kur buvo sumažėjęs
iki 18 proc., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir praradus Vilniaus kraštą, jis tesiekė vos 17 proc.

Radikalūs miškų nuosavybės pokyčiai XX a.
Pagal mūsų minėtą metraštį iki Įvedamojo žemės reformos įstatymo priėmimo
1920 m. Lietuvoje (be Vilniaus ir Klaipėdos krašto) buvo tik 309 000 ha valstybinių miškų. Iškilo būtinybė spręsti atskirų socialinių grupių aštrias problemas, kaip
pavyzdžiui, karių savanorių, karo padegėlių, naujakurių aprūpinimo statybinėmis
medžiagomis arba absoliučios daugumos krašto gyventojų aprūpinimo kuru prieinamomis kainomis. Buvo priimtas bene vienintelis teisingas sprendimas - nacionalizuoti perteklinius, viršijančius 25 ha plotą, privačius dvarininkų miškus. Juolab,
kad absoliuti dauguma dvarininkų buvo nutautėjusi arba iš tiesų lenkų, rusų bei
vokiečių tautybės. Dauguma tuometinės visuomenės tą žingsnį ir traktavo kaip geriausią to meto spendimą, priimtą „tautos gerovės labui“. Įvykdžius šią reformą, po
keliolikos metų (1938 - 01 - 01) Lietuvos miškai (įskaitant Klaipėdos kraštą) pagal
nuosavybės formas skirstėsi taip: valstybiniai – 78,2 proc.; privatūs – 18,5 proc.;
Klaipėdos krašto savivaldybės – 3 proc.; Klaipėdos uosto – 0,3 proc.
Privatūs miškai skirstėsi į du porūšius: valstybės prižiūrimus – apie 40 proc. ir
valstybės neprižiūrimus – apie 60 proc.
Toks nuosavybės formų pasiskirstymas, kaip jau minėjome, buvo gan optimalus
ir kartu su daugumos krašto gyventojų interesams tarnavusia aprūpinimo mediena
politika, pasitarnavo gyventojų gerovės kilimui, tačiau jam nebuvo lemta ilgai išlikti. Prasidėjus sovietinei okupacijai, neužilgo pasukta visiško privačios miškų nuo-
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savybės sunaikinimo kryptimi.
Ši politika buvo įgyvendinta
kartu su visuotinės kolektyvizacijos užbaigimu XX a. šešto dešimtmečio pradžioje. Po
to keletą dešimtmečių iki jau
nepriklausomybės laikais pradėtos žemės reformos pradžios
Lietuvoje miškų nuosavybė
skirstėsi maždaug taip: valstybiniai miškai, priskirti miškų
ūkio įmonėms – 70,2 proc.;
valstybiniai karinių girininkijų
miškai – 2,6 proc.; valstybiniai
kitų žinybų (miestų, rezervatų,
geležinkelių ir kt.) – 1,5 proc.;
bendruomeninės nuosavybės
(kolūkių ir žemės ūkio įm.)
Prienų šilas
miškai – 25,7 proc.
Sovietmečiu dėl Vilniaus krašto prijungimo, taip pat dėl kolektyvizacijos, kaimo
gyventojų skaičiaus esminio sumažėjimo ir dėl socialinių pokyčių, elektrifikavus
gyvenvietes ir pradėjus naudoti vietoje medienos kitas kuro bei statybinių medžiagų
rūšis, pavyko daugiau buvusių nederlingų bei eroduojamų žemių skirti miškų auginimui ir taip gan ženkliai padidinti krašto miškingumą. Naujų miškų daugiausia
užveista tuometinėse kolūkių arba buvusiose kolūkinėse, bet dėl erodavimo ir mažo
derlingumo perduotose miškų ūkiams, žemėse. Beveik visos šios žemės anksčiau
buvo privačios.
Atkūrus nepriklausomybę ir pradėjus žemės reformą, buvo įvairių diskusinių požiūrių dėl buvusių privačių miškų ir buvusių dirbamų žemių, sovietmečiu apaugusių
ar apsodintų miškais, sugrąžinimo buvusiems savininkams. Kai kas pasisakė už didesnės miškų dalies palikimą valstybine nuosavybe, kai kas labiau palaikė privačią
nuosavybę, siūlydami privatizuoti ir dalį buvusių valstybinių miškų. Galiausiai absoliuti dauguma miškų, augusių ar sovietmečiu įveistų buvusiose privačiose žemėse
buvo grąžinti savininkams, išskyrus retus atvejus, kai miškai atsidūrė rezervatuose,
miestuose bei kituose svarbiuose valstybės infrastruktūros objektuose ir dėl to palikti valstybės nuosavybe. Senieji valstybiniai miškai, įskaitant nacionalizuotus tarpukaryje dvarininkų miškus, pasiliko valstybės nuosavybe. Taigi per pastaruosius
maždaug 25 metus greta stipraus valstybinio miškų ūkio Lietuvoje pavyko sukurti
ir pakankamai gyvybingą privatų miškų ūkį, nors dėl smulkių privačių miško valdų dominavimo tam nebuvo itin palankios sąlygos. Buvo visokių nuogąstavimų ir
sąmoningai skleidžiamos dezinformacijos, kad privačių miškų savininkams terūpės
miškų nukirtimas ir kuo greitesnis pajamų gavimas. Gyvenimas parodė, kad miškų
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savininkams rūpi ne tik miškų iškirtimas ir pajamų gavimas, bet ir jų atkūrimas, ir
naujų miškų įveisimas kitose žemėse, ir jų priežiūra bei apsauga.
Šeštame praeito amžiaus dešimtmetyje (1955 – 1957 m.) buvo atlikta pirmoji
žemės ūkio įmonių miškų inventorizacija ir 1958 m. paruošti suvestiniai duomenys,
apskaičiuotas galimas pagrindinis jų naudojimas. Palyginę šiuos duomenis su dabartine privačių miškų būkle, matome daugiau nei įspūdingus skirtumus, įvykusius
per 60 metų:
Rodikliai

Matavimo
vnt.

1955-1957 m

2016 m

Žemės ūkio įmonių miškų kiekis LTSR

ha

471 780,3

-

Privačių miškų plotas 2017 m. sausio 1 d.

ha

-

848 785,3

Medynų plotas

ha

401 948,5

801 910,0

Vidutinis medynų amžius

metai

24

50

Medynų rūšinė struktūra:
▪ spygliuočiai
▪ kietieji lapuočiai
▪ minkštieji lapuočiai

proc.
proc.
proc.

49,0
3,4
47,6

46,1
3,9
50,0

Vidutinis visų medynų tūris 1-me ha

m3

65

219

Vidutinis brandžių medynų tūris 1-me ha

3

m

98

261

Buvęs brandžių medynų plotas (suskirstant
palyginamumo tikslais pagal dabartinius
reikalavimus) 1955- 1957 m

proc.

3,9

III ir IV medynų gr. brandžių medynų plotas
dabartiniuose privačiuose miškuose

ha/proc.

Apskaičiuotas pagrindinis naudojimas metams

m3

203 790

24,1
2 600 000

Pastaba. 1955-1957 m. suvestiniuose duomenyse neapskaityti visi mažesni nei 1 ha
ploto miškeliai ir tie kolūkiai, kurie turėjo mažiau kaip po 25 ha miškų, taip pat visi
tuometinio Širvintų r. miškai ir dviejų Vievio r. kolūkių miškai. Be to, nemaža plotų,
ypač apaugusių baltalksniu, buvo inventorizuoti kaip krūmai. Todėl faktiškas žemės ūkio
įmonių miškų plotas turėjo gerokai viršyti 500 tūkst. ha, bet tai nepakeltų jų kokybinių
rodiklių.

Taigi, bendras šių miškų plotas beveik padvigubėjo, bet ypač įspūdingai pasikeitė į teigiamą pusę visi šių miškų taksaciniai rodikliai. Po karo buvusi jaunuolynų
jūra (vidutinis visų medynų amžius tada buvo tik 24 metai) tapo normaliais miškais,
kuriuose brandžių medynų plotai išaugo daugiau kaip 6 kartus ir dabar jie vietoje
buvusių 3,9 proc. jau siekia beveik ketvirtadalį viso ploto (24,1 proc.). Vidutinis
visų medynų tūris ploto vienete padidėjo 3,4 karto, o brandžių medynų – 2,7 karto. Dėl šių teigiamų pokyčių labai ryškiai išaugo ir medynų produktyvumas. Vien
apskaičiuoti pagrindinių kirtimų mastai padidėjo beveik 13 kartų, o bendras naudojimas iš 1 ha pasiekė arti 4 kub. m medienos ir praktiškai susilygino su valstybinių
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miškų produktyvumu. Apskritai, jeigu šešto dešimtmečio kolūkinių miškų beveik
nebuvo įmanoma sulyginti su valstybiniais miškais, tai dabar jie pagal visus parametrus iš esmės nesiskiria, o esami skirtumai daugiau paaiškinami vienos ir kitos
nuosavybės miškų šiek tiek skirtinga augaviečių struktūra.
Reikia pabrėžti, kad tokios padėties pasiekta ne didelėmis valstybės investicijomis, o tik maždaug 50 metų laikantis šiems miškams miškotvarkos nustatomos pagrindinių kirtimų normos ir iškertamus plotus atkuriant kultūriniu arba savaiminiu
būdu. Taip pat svarbu žinoti, kad privatūs miškai ne blogiau už valstybinius atlieka
ir visas valstybinio pobūdžio apsaugines bei ekologines funkcijas.
Šiuo metu Lietuvoje yra truputis daugiau kaip ketvirtis milijono privačių miškų
savininkų, o, skaičiuojant su jų šeimos nariais, susidaro gan reikšminga tautos dalis.
Vidutinė viso šio privataus turto vertė dabartine rinkos kaina gali sudaryti apie 3-3,5
milijardų eurų sumą. Vadinasi, atkūrus privačią miškų nuosavybę, tokia suma Lietuvos žmonės tapo realiai turtingesni. Be to, šie miškai kasmet gali produkuoti 3 – 4
mln. kub. m medienos ir taip teikti papildomų pajamų jų savininkams, būti pragyvenimo šaltiniu medkirčiams bei medienos verslo žmonėms, žaliavos šaltiniu medienos pramonei bei biokurui, medienos ruošos perdirbimo ir prekybos procese kurti
pridėtinę vertę ir mokesčių pavidalu papildyti valstybės biudžetą. Visa tai vyksta
valstybinėms tarnyboms atliekant tik kontrolės funkcijas, kurios tiesą sakant, galėtų
būti dar kiek mažesnės ir mažiau biurokratizuotos. Teigiami procesai vyko nežiūrint
gajų proletarinės ideologijos likučių ir naujai bestiprėjančios kraštutinės „žaliosios“
ideologijos negatyvių pažiūrų į privačią miškų nuosavybę bei miškų ūkinį naudojimą ir šių jėgų varomą buką propagandą bei sudaromas kliūtis. Oponuojant šioms
negatyvioms jėgoms, taip pat atstovaujant miškų savininkų interesams valstybinėse
institucijose, svarų indėlį įnešė ir įneša Lietuvos miško savininkų asociacija, nesenai atšventusi savo 25-tį.
Visi šie faktai leidžia daryti išvadą, kad privačios miškų nuosavybės atkūrimas
Lietuvoje buvo naudingas tiek jos žmonėms, tiek patiems miškams ir turi geras
perspektyvas ateičiai.
Vandos Vasiliauskaitės,
Algirdo Bruko ir
Pijaus Okunevo
nuotraukos
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Eugenijus Jokubauskas
(1957-2018)

2018 m. rugsėjo 23 d., eidamas 61-sius gyvenimo metus, netikėtai mirė hidrotechnikos inžinierius Eugenijus Jokubauskas.
Velionis gimė 1957 m. lapkričio 16 d. Plungės r. Laukuvos
k. 1976 m. baigęs Kauno Petro Vileišio vidurinę mokyklą su
Raseinių MSV stipendija studijavo hidromelioraciją Lietuvos
žemės ūkio akademijoje.
1981 m. įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją pradėjo profesinę
melioratoriaus veiklą jo studijas rėmusios Raseinių MSV kolektyve. Buvo sąžiningas, darbštus, pareigingas specialistas, todėl vertinamas ir gerbiamas, keliamas pareigose. Pradėjęs veiklą meistru, vėliau buvo darbų kokybės inžinierius bei melioracijos darbų baro vadovas Ilgižių ir Paliepių apylinkėse. Dirbo MSV iki 1993 metų,
vėliau, sumažėjus melioracijos darbų, dirbo kitose įmonėse.
Eugenijus buvo rūpestingas tėvas. Su bendrakurse hidrotechnikos inžiniere Vanda sukūrę darnią šeimą užaugino sūnų Paulių ir dukrą Gerdą.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius ir kartu liūdime dėl skaudžios netekties.
Buvusių bendradarbių vardu
Antanas Siudikas
Modestas Pikelis

Edmundas Jonas Jankevičius
(1946-2018)

2018 m. spalio 6 d. eidamas septyniasdešimt antruosius
metus po sunkios ligos mirė melioracijos veteranas hidrotechnikos inžinierius Edmundas Jonas Jankevičius.
Velionis gimė 1946 m. spalio 29 d. Radviliškio r. Lopų k.
Baigęs Baisogalos vidurinę mokyklą, 1965 - 1970 m. studijavo hidromelioraciją LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos
fakultete. Baigęs studijas ir įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus
kvalifikaciją, 1971 - 1973 m. dirbo Radviliškio MSV darbų
vykdytoju. Energingas jaunas specialistas 1973 m. buvo paskirtas Plungės MSV
vyriausiuoju inžinierium, o 1976 m. – Sartų KMK, Lietuvos melioracijos įmonės,
kuriai buvo pavesti melioracijos darbai Rusijos Smolensko srityje, viršininku. Vadovavimas šiai specifinėmis sąlygomis veikiančiai įmonei, dirbančiai toli nuo Lietuvos, darbus vykdančiai po daugelį srities rajonų, neturinčiai nuolatinių darbuotojų
bei normalios gamybinės bazės, buvo nemažas iššūkis. Tačiau nepalaužiamos energijos, mokėjimo bendrauti dėka per ketverius vadovavimo metus E. Jankevičius
sugebėjo užtikrinti, kad būtų vykdomos melioracijos darbų užduotys, kad gerėtų šių
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darbų kokybė bei darbuotojų buities sąlygos. Sartų KMK buvo laikoma pavyzdžiu
srities melioracijos organizacijoms.
1980 m. sugrįžęs į Lietuvą E. Jankevičius kurį laiką dirbo Kauno MSV darbų
vykdytoju, o 1982 - 1984 m. buvo Nemuno baseino tvenkinių valdybos vyriausiasis
inžinierius. Vėliau daugelį metų buvo Respublikinio vandens ūkio projektavimo
instituto Kauno melioracijos skyriaus projekto vyriausiasis inžinierius. Jo vadovaujama projektuotojų grupė rengė melioracijos projektus darbams Šilalės rajone. Atkūrus šalies nepriklausomybę, Edmundas tapo instituto direktoriaus pavaduotoju,
vėliau, reorganizavus įmonę, vėl dirbo projekto vyriausiuoju inžinieriumi.
Sumažėjus melioracijos darbų, 1997 m. Edmundas dirbo Kauno apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento Melioracijos skyriaus vyriausiuoju specialistu, rūpinosi Kauno apskrities melioracijos problemų sprendimu,
melioracijos sistemų ir jų statinių valstybine priežiūra. 2002 - 2010 m. buvo Kauno
apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų tarnybos vedėjas.
Velionį prisiminsime kaip puikų melioracijos specialistą, energingą, komunikabilų žmogų. Liūdime dėl šios netekties
Jonas Grigas
Juozas Smilgevičius

Vilhelmas Slapšys
(1931-2018)

2018 m. spalio 11 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė hidrotechnikos inžinierius Vilhelmas Slapšys.
Vilhelmas gimė 1931 spalio 2 d. Utenos r., Antalgės k.
Ten jis įgijo pradinį išsilavinimą, po to tęsė mokslą Utenos
gimnazijoje. 1950 m. baigė Kauno suaugusiųjų vidurinę mokyklą Nr.3 aukso medaliu. Tais pačiais metais įstojo į LŽŪA
hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 1955 m. jam
buvo suteikta hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikacija.
Pirmieji jauno specialisto darbo metai prabėgo Panevėžio melioracijos mašinų
stotyje, o jau 1956 m. pavasarį gabus inžinierius buvo paskirtas naujai įkurtos Biržų
MMS vyriausiuoju inžinieriumi-direktoriaus pavaduotoju. MMS direktorius buvo
paskirtas tik 1956 m. gruodžio mėn., todėl beveik visus metus naujos įmonės kūrimosi sunkumus teko patirti Vilhelmui Slapšiui Tų sunkumų Vilhelmas nepabūgo.
Su jam būdinga energija ir ryžtu surado reikalingus MMS veiklai pastatus, gavo
transporto priemonių, mechanizmų, surinko darbuotojus, atliko visa tai, kad nauja
įmonė pradėtų sėkmingai veikti. Šiose pareigose dirbo iki 1961 m.
Vėliau velionis dirbo partinėse struktūrose, tačiau jam, hidrotechnikos inžinieriui, norėjosi konkrečios veiklos, susietos su melioracija, hidrotechnika, gamta, žemės ūkiu. Šis noras išsipildė, kai jis 1978 m. buvo paskirtas tuometinio Gamtos
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apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoju. Eidamas šias pareigas Vilhelmas, kiek
buvo įmanoma, siekė, kad būtų saugomos gamtos vertybės. Jis reikalavo iš savo pavaldinių, kad derinant melioracijos, hidrotechnikos ir panašios paskirties projektus
jie būtų kruopščiai analizuojami, kad gamtai nebūtų daroma žala. Gerai suprasdamas melioracijos reikšmę, daug problemų spręsdavo kolegialiai ir priimdavo optimalius sprendimus. Gamtos apsaugos sistemoje jis dirbo iki 1990 metų.
1990 - 1994 m. velionis buvo Vilniaus namų statybos kombinato skyriaus viršininkas. Vėliau, iki išeinant į pensiją, dirbo įvairų darbą kitose organizacijose.
Su žmona Rita Vilhelmas užaugino du sūnus – Laimutį, kuris įgijo statybos ekonomisto profesiją, ir Ričardą – lietuvių kalbos specialistą.
Laisvalaikiu mėgo darbuotis kolektyviname sode, domėjosi istorija, geografija,
sporto įvykiais. Buvo aistringas medžiotojas, mėgo keliauti.
Kartu su artimaisiais liūdime dėl netekties.
Studijų draugų vardu
Petras Raudonis
Vytautas Kęstutis

Aleksandras Rimidis
(1937-2018)

2018 m. rugsėjo 26 d. mirė hidrotechnikos inžinierius, docentas, technikos mokslų daktaras Aleksandras Rimidis.
Velionis gimė 1937 m. liepos 1d. Mažūniukų kaime (Kelmės r.) ūkininko šeimoje. 1957 m. baigęs Kelmės vidurinę
mokyklą įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos
fakultetą. 1962 m. jį baigęs ir įgijęs inžinieriaus hidrotechniko specialybę, pradėjo dirbti Raseinių MSV meistru, darbų
vykdytoju. Po dvejų metų (nuo 1964 m.) dėstytojavo Panevėžio hidromelioracijos
technikume. 1967 m. pradėjo mokslinę karjerą Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute (vėliau Lietuvos Vandens ūkio institute) dirbdamas
vyresniuoju inžinieriumi. 1969 - 1972 m. mokėsi aspirantūroje. Savo darbo veiklą
institute pradėjo nuo Nemuno žemupio polderių siurblinių darbo režimo tyrimų,
turėdamas tikslą suderinti kultūrinių pievų sausinimą ir žuvų natūralių nerštaviečių
išsaugojimą, taip pat analizavo minėtų siurblinių statybos metodus. Tyrimų pagrindu parengė ir 1975 m. apgynė disertaciją „Vasaros polderių siurblinių darbo režimo
tyrimai atsižvelgiant į žemės ūkio ir žuvininkystės reikalavimus (Nemuno žemupio
polderių pavyzdžiu)“ žemės ūkio mokslo kandidato laipsniui gauti. 1993 m. Lietuvos mokslo tarybos nostrifikavimo pagrindu – technikos mokslų daktaras. Nuo
1981 m. dirbo vyresniuoju mokslo darbuotoju.
Vėlesniais darbo veiklos metais daug dėmesio skyrė drenažo patikimumo bei
ilgaamžiškumo, sausinimą gerinančių priemonių ekonominio efektyvumo problemoms. 1986 - 2003 m. atliko įvairių savitakinio drenažo įrengimo technologijų,
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vamzdžių apsaugos nuo uždumblėjimo, panaudojus įvairias filtruojamąsias medžiagas, ir hidrologinio veikimo tyrimus.
Velionis sėkmingai derino mokslinį darbą institute ir pedagoginę veiklą Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandentvarkos katedroje. 1998 m. A. Rimidžiui buvo
suteiktas docento vardas.
Išėjęs iš instituto į užtarnautą poilsį, 2006 - 2009 m. dirbo docentu Vilniaus
Gedimino technikos universiteto Hidraulikos katedroje. 2005 m. atliko Stabatiškių
aikštelės efektyvių sausinimo galimybių tyrimus, 2006 m. - Paviršinių radioaktyviųjų medžiagų aikštelių tinkamumo lyginamąją analizę.
Į bendrą įvairių mokslinių darbų sąrašą įeina per 130 publikacijų (dalis jų su
bendraautoriais iš Belgijos ir Ukrainos). Tyrimų rezultatai skelbti mokslinėse
konferencijose bei mokslo populiarinimo straipsniuose. Svarbesnės publikacijos:
„Metodiniai nurodymai polderių vandens kėlimo stočių darbo režimui nustatyti“,
„Polderinių sistemų statyba“, „Drenažo vamzdžių apsauga nuo uždumblėjimo“,
„Drenažo filtrų įrengimo technologijos“, „Dirvų sausinimą gerinančios priemonės“;
„Melioracijos darbai“.
Velionis mėgo turiningai leisti laisvalaikį. Be bitininkystės, dar lankė Trečiojo
amžiaus universitetą, senjorų klubą „Rudenėlis“. Ypač Aleksandras buvo neabejingas dainai, giedojo Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios chore ir dainavo Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišriame chore „Diemedis“.
Aleksandras Rimidis atgulė amžinojo poilsio Kelmės miesto kapinėse. Šviesus
velionio atminimas išliks buvusiųjų bendradarbių ir jį pažinojusiųjų atmintyje.
Busiųjų bendradarbių vardu
Aurelija Rudzianskaitė

Vaidotas Sankalas
(1964-2018)

2018 m. spalio 3 d. po klastingos ligos mirtis anapusybėn
išsivedė kolegą žemėtvarkos inžinierių Vaidotą Sankalą.
Velionis gimė 1964 m. rugpjūčio 8 d. Kvėdarnoje (Šilalės
r.). 1981 m. baigė vidurinę mokyklą, 1988 m. - Maskvos žemėtvarkos inžinierių institutą (MŽII). 1988 - 1991 m. MŽII
aspirantas, 1991 - 1992 m. - Agroresursų tyrimo laboratorijos
mokslinis bendradarbis, 1992 - 1994 m. - VĮ Valstybinio distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ direktorius. 1995 - 1997 m. - Valstybinio žemėtvarkos instituto direktorius. Nuo 1997
m. - UAB HNIT-BALTIC projektų vadovas, tarptautinės veiklos koordinatorius.
Vaidotas buvo visuomeniškas žmogus, aktyvus Lietuvos matininkų asociacijos
narys, ne kartą renkamas šios organizacijos prezidentu. Jis buvo Tarptautinės matininkų asociacijos FIG, Europos matininkų tarybos narys. 2006 m. Islandijos vyriau-
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sybė paskyrė V. Sankalą Islandijos Respublikos garbės konsulu Lietuvoje, jis daug
nuveikė palaikant draugiškus ryšius tarp abiejų šalių.
Kartu su žmona Virginija Vaidotas Sankalas įsteigė privačią labdaros organizaciją „EuroHope4UA“, kurios tikslas - parama šeimoms, nukentėjusioms nuo karo
veiksmų Rytų Ukrainoje po 2013 m. Maidano sukilimo. Šia veikla Sankalų šeima
užsitarnavo pagarbą Ukrainoje, ne kartą buvo pažymėta Ukrainos vyriausybės padėkomis.
Liūdime dėl šios netekties ir nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.
Vanda Vasiliauskaitė

Bronislavas Venclovas
(1938-2018)

2018 m. lapkričio 28 d. mirė melioracijos ir hidrotechnikos veteranas, buvęs ilgametis Respublikinio vandens ūkio
projektavimo instituto Šiaulių skyriaus (dabar UAB „Šiaulių
hidroprojektas“) darbuotojas Bronislavas Venclovas.
Velionis gimė 1938 m. rugpjūčio 12 d. Pakruojo r. Brijagalos k. Hidromelioracijos mokėsi Panevėžio hidromelioracijos
technikume, kurį baigęs 1960 m. įgijo hidrotechniko kvalifikaciją. Tais pačiais metais pagal paskyrimą pradėjo dirbti RVŪPI Šiaulių skyriuje.
Šioje vienintelėje darbovietėje Bronislavas dirbo 32 metus.
Jo darbai buvo kokybiški ir išsamūs. Tyrinėjimo dokumentacijoje jis pateikdavo
logiškus pasiūlymus dėl melioracijos projektų parengimo ir įgyvendinimo. Daugelį
kartų tyrinėjimo darbų konkursuose užimdavo pirmąsias ar prizines vietas. Jo rengiami kompleksiniai melioracijos projektų sprendiniai būdavo ekonomiški, ekspertai paprastai jo parengtus projektus vertindavo kaip aukštos kokybės. Daugiausia jis
darbavosi Joniškio rajone, bet dirbo ir Pakruojo, Šiaulių, Mažeikių ir netgi Vilniaus
rajone.
Už gerą darbą buvo premijuojamas, apdovanotas garbės raštais, keliamas pareigose. Darbą institute pradėjęs techniku, neužilgo tapo inžinieriumi, vėliau vyresniuoju inžinieriumi, grupės vadovu.
1992 m. sumenkus melioracijos finansavimui, Bronislavas pradėjo ūkininkauti
Radviliškio rajono Gražionių kaime, buvo vienas pirmųjų rajono ūkininkų. Kol leido sveikata, sėkmingai ūkininkavo.
Dirbdamas institute, didelę laisvalaikio dalį skyrė sportui, dalyvavo melioratorių
spartakiadose. Institute organizuodavo šachmatų, šaškių, stalo teniso turnyrus, pasirūpindavo nugalėtojų apdovanojimu.
Kartu su artimaisiais liūdime netekę buvusio puikaus kolegos, gero melioracijos
specialisto, sporto entuziasto.
Buvusių bendradarbių vardu
Arūnas Adomaitis, Petras Raudonis
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Vanda Ručinskienė
(1928-2018)

2018 m. gruodžio 2 d. Vilniuje mirė žemėtvarkos inžinierė
Vanda Ručinskienė.
Vanda gimė 1928 m. birželio 16 d. Alytaus r. Daugų mieste.
1947 m. baigė Alytaus gimnaziją, 1952 m. – Lietuvos žemės
ūkio akademiją, įgijo žemėtvarkos inžinierės kvalifikaciją.
1952 - 1953 m. dirbo Vilniaus srities Žemės tvarkymo ir sėjomainų valdyboje inžiniere, 1953 - 1959 m. – Žemės tvarkymo
valdybos Vilniaus žemėtvarkos padalinio (partijos) inžiniere, 1959 -1961 m. techninės kontrolės inžiniere inspektore. Įsteigus Respublikinį žemėtvarkos projektavimo
institutą (RŽPI), jame 1961 - 1963 m. dirbo techninės kontrolės vyresniąja inžiniere, 1963 - 1965 m. – RŽPI Vilniaus žemėtvarkos skyriaus vyresniąja inžiniere,
1965 - 1983 m. grupės vadove.
Pokaryje Vilniuje labai trūko žemėtvarkos specialistų. Sunkus žemėtvarkininko darbas daugiakalbėje Vilniaus apskrityje. Vilniaus žemėtvarkininkų gretas nuolat papildo technikumus ar Akademiją baigusieji jaunieji specialistai. Ypač daug
jų po 1961 m. atvyko dirbti į RŽPI. Švelnaus charakterio ir begalinės kantrybės
Vanda perteikė gyvenimo patirtį ir specialybės žinias jaunesniems kolegoms. Ne
vienas šiltai prisimena jos patarimus planimetruojant planus, skaičiuojant plotus,
redukuojant paklaidas bei žengiant pirmuosius žemėtvarkos projektavimo darbų
žingsnius.
Skaudžios netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionės dukrą Dovilę, vyrą
žemėtvarkos inžinierių Juozą bei artimuosius. Šviesus Vandos atminimas liks buvusiųjų bendradarbių ir pažinojusiųjų širdyse ir atmintyje.
Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila
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Leidinys apie kraštovaizdžio
architektūros raidą
Šis leidinys yra penktasis Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS)
su universitetais ir kitais partneriais išleistas mokslinių straipsnių rinkinys. Šis
mokslo darbų leidinys skirtas kilniai progai – sukanka 100 metų, kai buvo atkurta
Lietuva. Politinių ir ekonominių permainų kupinas
XX a. labai keitė kraštovaizdį. XX a. trečiojo dešimtmečio žemės reforma, prievartinė sovietinė kolektyvizacija, plati žemės melioracija, hidrotechniniai
pertvarkymai, nuosavybės teisių į žemę, miškus ir
vandenis atkūrimas, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių plėtra labai sparčiai keitė Lietuvos agrarinį ir
urbanistinį kraštovaizdį.
Gausiai iliustruotame (gaila nespalvotai) leidinyje, apimančiame 216 puslapių, leidinio sudarytojai S. Deveikis, P. Grecevičius ir M. Pilkauskas

Ilzenbergo dvaro sodybos žemėlapis
87

BIBLIOGRAFIJA

išryškino ne tik Lietuvos, bet visų Baltijos šalių kraštovaizdžio architektūros raidą
ir tendencijas bei perspektyvas.
Įvadiniame skyriuje prof. habil. dr. K. Jakovlevas-Mateckis apžvelgia Lietuvos
miesto kraštovaizdžio architektūros raidą bei kraštovaizdžio architektūros plėtrai ir
mokslui dirbusias institucijas bei asmenis.
Moksliniu ir metodologiniu atžvilgiu įdomus Lenkijos mokslininkės A. Gierko
straipsnis apie gamtos ir inžinerinių sprendinių vaidmenį atkuriant apleistas teritorijas.
Vaiva ir Steponas Deveikiai leidinyje tęsia Lietuvos istorinių parkų tyrimų temą.
Šį kartą jie pateikia Ilzenbergo parko (Rokiškio r.) analizę.
Autorių kolektyvas (V. Vaitkutė, P. Grecevičius, J. Genys, KU) analizuoja Kauno tvirtovės statinių įtaką miesto sociokultūrinei ir vizualinei estetinei raiškai.
R. Pilkauskas straipsnyje „Upės slėnio šlaitų panaudojimas miestuose“ apžvelgia miesto statinių statybos įvairaus statumo ir ekspozicijos šlaituose istorinę raidą.
Šio leidinio „Apžvalginių straipsnių ir aktualijų“ skyriuje spausdinami diskusiniai straipsniai, apimantys mokslines - teorines ir teisines kraštovaizdžio formavimo
problemas. Jame dėmesio skirta kraštovaizdžio architektūros Lietuvoje kūrėjams:
A. Kiškiui, K. Jakovlevui-Mateckiui, Rene Andre, J. Buyssens ir kt.
Dėmesio skiriama ir šiaurės kaimynų temai – Estijos ir Suomijos architektams kraštovaizdžio kūrėjams. Publikuojamas Estijos dailės akademijos rektoriaus
straipsnis apie modernizmo laikotarpį Estijos architektūroje ir kraštovaizdžio architektūroje. Viename iš leidinio straipsnių yra keletas faktų apie Suomijos ir Estijos
moderniojo kraštovaizdžio kūrėjus ir jų kūrinius.
Leidinys įdomus ir naudingas teoriniu ir praktiniu aspektu akademinei architektūros, kraštovaizdžio architektūros bendruomenei bei studijuojančiam žemėtvarką
ir kraštotvarką jaunimui.
Romualdas Survila

Jubiliejinė knyga
Neseniai iš spaudos išėjo mūsų Sąjungos šimtmečio istoriją menanti knyga „Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 1918-2018“. Taip pažymėta
Sąjungos veikla nuo jos įkūrimo 1918 m. pabaigoje iki šių dienų..
Išleisti knygą, skirtą
Sąjungos 100 metų sukakčiai, buvo nuspręsta
2015 m. rudenį, o 2016
m. pavasarį Sąjungos taryba priėmė konkrečius
sprendimus. Knyga buvo
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rengiama 2017 - 2018 metais. Ją rengiant daug
vertingų pastabų pateikė knygos redaktorių kolegijos pirmininkas V. Vaičiukynas, kolegijos
nariai P. Aleknavičius, K. Sivickis, o redaktorių
kolegijos narys A. Kvaraciejus parengė medžiagą apie Sąjungos nuveiktą specialistų kvalifikacijos kėlimo veiklą. Knygos rengimo eiga, jos
turinys ne kartą buvo aptariamas Sąjungos tarybos posėdžiuose.
Knyga susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje
skelbiama Sąjungos veiklos, jos žurnalo leidybos istorija bei Sąjungos įstatai. Antrojoje dalyje
skelbiamos Sąjungos vadovų, Sąjungos Garbės
narių, asmenų, įrašytų į Sąjungos Garbės knygą,
bei kitų atkurtosios Sąjungos narių profesinės
veiklos trumpos biografijos.
Daug laiko ir jėgų pareikalavo duomenų
apie Sąjungos narius surinkimas. Deja, ne visi
LŽHIS nariai įvertino tokios knygos svarbą. Duomenis apie save pateikė ne visi Sąjungos nariai hidrotechnikai ir tik apie pusė Žemėtvarkininkų sekcijos narių. Knygoje skelbiamos apie 850 atkurtosios Sąjungos narių biografijos. Surinkti duomenis
padėjo Sąjungos skyrių ir grupių vadovai bei kai kurie žemėtvarkos, hidrotechnikos
ir melioracijos veteranai ir specialistai, taip pat kai kurių melioracijos įmonių darbuotojai, netgi ne Sąjungos nariai. Už tai jiems nuoširdžiai dėkojame.
Apmaudu, bet knygoje pateikiamos žinios apie Sąjungos veiklą 1918 - 1940
metais yra neišsamios, fragmentiškos, gautos tik iš tarpukaryje ėjusio Sąjungos žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“, nes Sąjungos archyvai 1940 m. buvo sunaikinti.
Duomenys apie Sąjungos veiklą 1989 - 2018 m. parengti vadovaujantis Sąjungos
dokumentais.
Knyga gausiai iliustruota, ji išleista 1000 egz. tiražu. Knygos kaina 15 eurų.
Manome, kad ją turėtų įsigyti visi Sąjungos nariai. Tai padaryti galima per LŽHIS
skyriaus ar grupės vadovą.
Knygos autoriai
Juozas Smilgevičius, Romualdas Survila
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Mega tiltas
Spalio pabaigoje Kinija baigė statyti ilgiausią pasaulyje jūros tiltą, jungiantį jos
žemyninės dalies miestą Čžuhai su Honkongo ir Makao administraciniais rajonais.
Tai milžiniškas inžinerinis statinys.
Bendras jo ilgis 55 km. Vienoje vietoje tiltas nusileidžia į povandeninį 6,7
km ilgio tunelį, kad netrukdomi galėtų
praplaukti okeaniniai laivai. Dirbtinai
supiltos dvi salos. Statyba pradėta 2009
m., truko 7,5 metų, bendra statybos kaina apie 18 mlrd. dolerių. Tilto statybai
sunaudota 420 tūkst. tonų plieno. Kinijos inžinierių teigimu, tiltas tarnaus
120 metų. Jis jau atlaikė didelio taifūno,
kurio vėjo greitis buvo 160 km/h, ataką. Dabar iš Čžuhai miesto pasiekti Honkongą galima per pusvalandį. Nesant tilto
reikdavo plaukti keltu triskart ilgiau (žinoma tik esant geram orui).
Kad tilto eksploatacija būtų saugi, įrengta įvairių saugos sistemų. Specialios
vaizdo kameros netgi kontroliuoja, kad vairuotojas neužmigtų: jeigu jis triskart nusižiovaus, patruliai jį tuoj sustabdys. Buvo nuogąstavimų dėl neigiamos tilto įtakos
aplinkai. Tačiau dabar teigiama, kad žuvies čia sugaunama tiek pat kaip ir anksčiau,
aplink tiltą ir toliau gyvena delfinai.
Skaičiuojama, kad kasmet tiltas duos apie 90 mln. USD pajamų rinkliavų ir tranzito mokesčių pavidalu. Bet bendras ekonominis efektas dėl verslo sąlygų pagerėjimo bus žymiai didesnis.
Tilto statyba tampriai susijusi su politiniais aspektais. Honkongas 1842 - 1997
m. buvo Jungtinės Karalystės kolonija. Pagal 1984 m. susitarimą jis dabar vadinamas Honkongo specialiuoju administraciniu regionu ir išlaikys aukšto laipsnio autonomiją 50 metų, t.y. iki 2047 m. Dabar čia galioja savi įstatymai, yra sava valiuta
Honkongo doleris, netgi gyventojų kalba skiriasi nuo žemyninės Kinijos kalbos.
Pasiturintys Honkongo gyventojai visiškai netrokšta tapti skurdesnės totalitarinės
komunistinės žemyninės Kinijos dalimi, tad ir tilto statybai jie nepritarė. Analogiška situacija yra ir su Makao specialiuoju administraciniu regionu, kuris 1557 - 1999
m. buvo Portugalijos kolonija.
Parengė
Juozas Smilgevičius
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Kauniečiai užtikrina – Gedimino pilis
žemyn nenugarmės
Kauniečiai inžinieriai pagaliau baigė tvirtinti Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaitą.
Kauno specialistai bandys laimėti tolesnių darbų konkursą ir
teigia žinantys, ką daryti, kad
valstybės simbolis nenugarmėtų
žemyn.
Kokių tik Gedimino kalno griūties priežasčių neišgirdo muziejininkai, archeologai,
paveldo specialistai, geologai.
Atsirado „specialistų“ ir jų siūlymų. Reikalai nejudėjo, kol realiai Gedimino kalną ėmėsi gelbėti Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) hidrotechnikai.
Buvo įrengta patikima drenažo sistema, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto docento Raimondo Šadzevičiaus vadovaujami mokslininkai apskaičiavo
šlaito stabilumą – kiek patikimai jis laikys. R. Šadzevičiaus teigimu, sutvirtinto
šlaito nuošliaužos neturėtų varginti mažiausiai 50 metų, net nuolat merkiant lietui.
Norint išgelbėti visą kalną , neužtenka sutvirtinti vieno šlaito. Kitiems kalno
šlaitams gali būti taikomi kitokie hidrotechnikams žinomi sutvirtinimo būdai.
„Sostinės“ informacija

Aptartos melioracijos problemos
Spalio 8 d. melioracijos problemoms aptarti Žemės ūkio rūmuose buvo surengta
konferencija, kurioje dalyvavo žemdirbiai, žemės ūkio specialistai, mokslininkai.
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis pabrėžė, kad
melioracijos turtą galima išsaugoti ir atnaujinti bei kartu užtikrinti tinkamas žemės
ūkio plėtros sąlygas tik disponuojant atitinkamais finansiniais ištekliais. Tam gali
pasitarnauti respublikinis melioracijos fondas. Norint išsaugoti Lietuvos melioracijos turtą, būtina kuo skubiau spręsti melioracijos ūkio nuosavybės ir finansavimo
klausimus. Pastarieji metai atskleidė išties prastą, o kai kur ir katastrofišką melioracijos būklę. Pavienių ūkininkų, bendrovių, melioracijos naudotojų asociacijų pastangos tvarkyti melioracijos ūkį negali būti labai sėkmingos, jei šalies mastu problema iš esmės nesprendžiama. Pasak K. Sivickio, iš 2,5 mln. ha nusausintų žemės
ūkio naudmenų 2 mln. ha drenažo būklė yra kritiška – daugiau kaip pusės drenažo
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sistemų uždumblėjimas didesnis kaip 40 procentų. Skiriant per metus vidutiniškai
po 9,5 mln. eurų, patenkinama vos 17 proc. melioracijos lėšų poreikio. Vidutinis
visų melioracijos statinių nusidėvėjimas siekia 70 proc., o atskirų statinių grupių
net 86 procentus.
Apie drėgmės reguliavimo svarbą konferencijoje kalbėjo Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkės Inga Adamonytė ir Nijolė Bastienė, jos pristatė dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo projekto rezultatus, kurie atskleidžia melioracijos svarbą ir įtaką derlingumui. Žemdirbiai dalijosi patirtimi tvarkant melioracijos
sistemas, kalbėjo apie kliūtis ir problemas. Vienos jų susijusios su aplinkosaugos
ribojimais tvarkant melioracijos griovius-upelius, kitos – su saugomais bebrų gyvenamais plotais, taip pat su melioracijos statiniais miško žemėje. Nuogąstauta, kad
valstybė perduos žemdirbiams melioracijos turtą, kaip tai numatyta Vyriausybės
programoje, bet lėšų tam nenumatyta. Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo
ir melioracijos skyriaus vedėja Aušra Kalantaitė sakė, kad šiuo metu diskutuojama
apie fondo steigimą. Pozicija bus pristatyta, kai bus priimtas sprendimas. A. Kalantaitė taip pat informavo, kad su Aplinkos ministerija rengiamas bendras projektas
upelių-melioracijos griovių problemai spręsti.
Vanda Vasiliauskaitė

Parama Lietuvai
Europos Parlamentas palaimino beveik 17 mln. eurų paramą Lietuvai, 2017
metais nukentėjusiai dėl liūčių. Ši suma bus paskirstyta visoms savivaldybėms. Iš
Europos Komisijos atėjo žinia, kad artimiausiu metu pinigai jau bus Lietuvos sąskaitoje, tuomet, pasak žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio, bus pradėtos visos
procedūros. Visus pirkimus savivaldybės darys pačios, padedamos Valstybės žemės
fondo. Tie pinigai daugeliui savivaldybių bus kelis kartus didesnis įnašas, negu būdavo iki šiol. Ši dotacija skirta pažeistai valstybinės nuosavybės melioracijos infrastruktūrai atkurti: pažeistų melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontui
ar rekonstrukcijai, melioracijos infrastruktūros statinių atstatymui (tiltų, pylimų,
tvenkinių užtvankų hidrotechnikos statinių rekonstrukcijai) ir pažeistų drenažo sistemų rekonstrukcijai. Finansinė parama turės būti panaudota per 18 mėnesių nuo
jos išmokėjimo dienos. Per nustatytą laiką nepanaudota parama turės būti grąžinta.
Valstybės žemės fondas su savivaldybių administracijomis sudarys sutartis dėl finansavimo.
ŽH informacija

Išmokos ūkininkams per mažos
Elektros tiekimo linijų atramos ir pastotės laukuose dažnam ūkininkui trukdo
dirbti žemę, iš tų plotų ir derliaus surenkama mažiau. Kaip atlygis už tai pradėtos
mokėti kompensacijos, jas gaus daugiau kaip 8 tūkst. gyventojų. Vidutinė kompensacija – 65 eurai.
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Pasak Energijos skirstymo operatoriaus atstovo, kompensacijos suskaičiuotos pagal tam tikrą metodiką,
yra nuo kelių centų iki 7 tūkst. eurų,
vidutiniškai vienam pareiškėjui tenka
daugiau kaip 60 eurų. Šios kompensacijos – vienkartinės, nors, pasak
ūkininkų, dėl stulpų nuostolių patiriama kasmet. Daug savininkų kol kas
nesikreipė dėl atlygio. Biržų rajono
ūkininkas Vytautas Stankevičius, savo
žemėje turintis beveik du šimtus elektros stulpų, sako kompensacijos net
nesirengęs prašyti. Jo manymu, turėtų
būti bendra tvarka mokama kasmetinė
kompensacija už patiriamus dėl atramų nuostolius be jokio prašymo, kaip
kad mokamos tiesioginės išmokos už
hektarus.
Elektros tiekimo linijos ūkininkų laukuose
Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS)
pirmininkas Jonas Talmantas teigia, kad žemę reikia dirbti kasmet, todėl vienkartinė
išmoka nieko nekompensuoja. ,,Prieš aštuonerius metus Agrarinės ekonomikos institutas LŪS užsakymu atliko tyrimą, kuris rodo, kad kiekvieną servitutu pripažintą
energetikos objektą su nustatyta apsaugine zona žemės ūkio technika reikia apvažiuoti po 7-17 kartų. Kai kur su plačiabare technika to iš viso neįmanoma padaryti,
dėl to didėja degalų sąnaudos, prarandama dalis derliaus, ūkininkai gaišta laiką.
Paskaičiuota, kad iš viso šalyje daugiau kaip 1 mln. žemės sklypų, kuriuose yra
elektros stulpai. Energetikos ministerijos teigimu, kompensacijoms reikėtų iki 43
mln. eurų.
Vanda Vasiliauskaitė

,,Metų ūkiui “ – 25
Lapkričio 16 d. Kaune buvo pagerbti konkurso „Metų ūkis 2018″ laimėtojai. Šiemet, Lietuvai minint 100-metį, konkursas „Metų ūkis“ mini 25-metį. Lietuvos ūkininkų sąjungos organizuojamas konkursas prisideda prie šalies žemės ūkio pažangos.
Bėgant metams jis išlaikė savo esminį principą - pastebėti tuos, kurie pastaraisiais
metais sėkmingiausiai tvarkė savo ūkį. Konkurso tikslas – skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau ir
gražiau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėje. Konkurso laimėtojais kasmet tampa labai įvairaus dydžio gyvybingi, tvarūs, pažangūs ir puikiai besitvarkantys ūkiai. Konkurso dalyviai rungiasi dalyvaudami įvairiose Lietuvos kaimo
plėtros priemonių 2014 - 2020 m. programos priemonėse, modernizuoja savo ūkius
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ES paramos lėšomis ir nuolat
ieško inovatyvių
sprendimų, norėdami išsilaikyti
besikeičiančios
rinkos ir klimato
sąlygomis.
Akivaizdu, jog
ateityje turi šansų išlikti tik ekonomiškai stiprūs,
taupiai ir efektyviai naudojantys
Akimirka iš konkurso apdovanojimų. Jolantos Kažemėkaitytės nuotrauka
energetinius išteklius, pasitelkę naujausias technologijas ūkiai. Visai nesvarbu stambus, vidutinis ar
smulkus tai būtų ūkis, svarbiausia – sumanus.
LŪS informacija

Jaunųjų mokslininkų akiratyje – žemės ūkis
Lapkričio 16 d. surengta septintoji Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio
ir miškų mokslų skyriaus jaunųjų mokslininkų konferencija, kurioje pranešimus
skaitė ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos mokslo įstaigų atstovai. Renginį atidarydamas akademikas prof. dr. Zenonas Dabkevičius priminė, kad šie metai
yra ypatingi visoms trims Baltijos valstybėms, švenčiančioms savo valstybingumo
šimtmetį, o toks renginys – galimybė dalintis naujausiais mokslo laimėjimais, idėjomis, diskutuoti bei proga jauniesiems mokslininkams užmegzti bendradarbiavimo
ryšius. Todėl tokie susitikimai yra labai svarbūs. Jaunųjų akademijų judėjimas pasaulyje prasidėjo 2000 m., Lietuvoje kurį laiką taip pat sklandė tokia idėja, šiemet
rudenį LMA nariams pristatyti Jaunosios akademijos nuostatai, jau paskelbtas ir
pirmųjų kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius sąrašas. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje kandidatuoja septyni mokslininkai.
ŽH informacija

Kraštovaizdžio architektūros konferencija
Spalio 12-13 d. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), A. Stulginskio ir Klaipėdos universitetai surengė mokslinę praktinę konferenciją, skirtą
Lietuvos ir kitų nepriklausomų valstybių aplink Baltijos jūrą šimtmečiui paminėti.
Konferencijos temos: istorinė kraštovaizdžio architektūros retrospektyva Baltijos
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šalyse ir Europoje;
parkų meno raida
ir šiuolaikinės tendencijos, istorinių
parkų
atgaivinimas; želdynų vieta
ir reikšmė miestų
planavime, miesto parkai ir miškai; rekreacinės architektūros aspektai; pramonės
teritorijų želdynai Baltijos šalyse; naujosios kraštovaizdžio planavimo ir projektavimo paradigmos; šiuolaikinės želdininkystės ir aplinkos tvarkymo tendencijos;
konceptualus kūrybinis mąstymas kraštovaizdžio architektūroje; kraštovaizdžio
architektų ugdymo programos ir projektai.
Pranešimus skaitė kraštovaizdžio specialistai iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos,
Graikijos bei Jungtinių Arabų Emiratų.
ŽH informacija

Visuomenės poreikiams reikalinga žemė
Vyriausybei patvirtinus europinės vėžės „Rail Baltica“ specialųjį planą, kuriame
nurodyta tiksli geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių
sienos vieta, buvo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Iš
viso specialiojo plano sprendiniuose geležinkelio linijos statybai 1244 ha teritorijoje yra suprojektuotas 71 žemės sklypas. Didžiąją dalį geležinkelio linijai tiesti
reikalingo ploto – 945 ha – sudaro nuosavybės teise valdoma privati žemė. „Lietuvos geležinkeliai“ priminė žemės savininkams, kurių sklypai patenka į europinės
vėžės „Rail Baltica“ projektą, geranoriškai pasirašyti žemės paėmimo visuomenės
poreikiams aktus. Atitinkami pranešimai registruotais laiškais jau išsiųsti didžiajai
daliai Kauno, Jonavos, Kėdainių, Pasvalio ir Panevėžio rajonų sklypų savininkų bei
naudotojų.
Išperkamos visuomenės poreikiams žemės vertė, pasak „Lietuvos geležinkelių“,
apskaičiuota vadovaujantis teisės aktais ir atlikus kiekvienos paimamos sklypo dalies individualų turto vertinimą pagal rinkos vertę. Išperkant žemę numatoma atlyginti ir kitus nuostolius – vertinami žemėje esantys sodiniai, medynų tūris, negautas
derlius, įdėtos lėšos žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti, visi kiti savininko ar
kito naudotojo nuostoliai, patiriami dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių bei įrenginių.
Suplanuota geležinkelio vėžė kerta beveik 1 200 privačių žemės sklypų. Maždaug ketvirtadalį geležinkeliui tiesti reikalingo ploto sudaro miško žemė, o 187 ha
užima valstybinės žemės sklypai. Geležinkelio linijai tiesti reikalingus žemės sklypus planuojama baigti išpirkti 2019 m. pradžioje. Išpirkti žemės sklypai Nekilnojamojo turto registre bus įregistruoti valstybės vardu.
ŽH informacija
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