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AKTUALIJOS

Po pakeitimų darbas
bus efektyvesnis
Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko gyvenimas glaudžiai siejasi su
kaimu. Kadaise Kauno politechnikos institute įgijęs inžinieriaus elektriko profesiją, o 1990 m. gimtajame Klaipėdos rajone įkūręs pieno ūkį, jis aktyviai įsiliejo
į žemdirbių bendruomenę, tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu,
vadovavo Lietuvos pieno gamintojų asociacijai, buvo Klaipėdos r. savivaldybės tarybos nariu, aktyviai dalyvavo žemdirbių bendruomenės, vietos veiklos
grupės veikloje. 2005 - 2011 m. tapęs Žemės ūkio rūmų pirmininku, vėliau - vicepirmininku, deramai atstovavo Lietuvos žemdirbiams ne tik šalies, bet ir ES
institucijose Briuselyje. 2006 m. iš Seimo pasitraukus Kaziui Bobeliui, pagal
sąrašą jis turėjo tapti parlamentaru, tačiau mandato atsisakė.
Apie požiūrį į Lietuvos kaimą, šalies melioraciją bei
žemės tvarkymą ir tai, ką reikėtų keisti šiose srityse, su
naujuoju žemės ūkio ministru Broniumi MARKAUSKU kalbėjosi žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyriausioji
redaktorė Vanda VASILIAUSKAITĖ.

- Pradėdamas darbą žemės ūkio ministro poste, minėjote, kad kai kurias žemės ūkio ministerijai pavaldžių tarnybų
funkcijas būtų tikslinga perduoti savivaldybėms. Kokios jos
būtų?
- Šiuo metu yra rengiamas 17-osios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas. Jį parengus, bus peržiūrėtos Žemės ūkio ministerijos ir jos reguliavimo srities institucijų atliekamos funkcijos. Įvertinus peržiūros rezultatus, bus priimti sprendimai dėl ministerijai pavaldžių
tarnybų funkcijų perdavimo savivaldybių administracijoms tikslingumo. Šiandien
kalbėti apie konkrečių funkcijų perdavimą savivaldybėms dar yra per anksti.
- Iš pirmtakų paveldėjote apie 70 proc. ištuštintą piniginę ir dabar tenka sukti
galvą, kaip racionaliai paskirstyti Kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos biudžetą...
- Per trejus šios programos įgyvendinimo metus suorganizuoti 57 kvietimai teikti paramos paraiškas. Įsipareigojimams prisiimti pagal 2014 – 2016 m. pateiktas
paraiškas skirta 1,04 mlrd. eurų iš 1,98 mlrd. eurų. Nežinau, ar gera praktika yra
septyneriems metams numatytas Kaimo plėtros programos lėšas svarbiausiam prioritetui beveik visiškai išnaudoti per pirmuosius dvejus metus. Toks netolygus ES
lėšų naudojimas kelia pagrįstų abejonių dėl jų naudojimo efektyvumo. Todėl paraiškų rinkimą šiems metams atnaujinsime tik po kruopščios inventorizacijos, atsakingai įvertinę rezultatus ir apsibrėžę aiškius, skaidrius prioritetus.
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Veiklos sritys, prisidedančios prie žemės ūkio konkurencingumo didinimo, finansuojamos daug sparčiau. Pvz., veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės
ūkio veiklas“ iki 2016 m. pabaigos buvo skirta 55 proc. šiai veiklos sričiai skirtų
lėšų, jaunųjų ūkininkų įsikūrimui remti buvo numatyta 77 proc. Dalis paramos jauniesiems ūkininkams įsikurti liko nepanaudota ir bus skirta 2017 m. paraiškoms
finansuoti. Kaip pavyzdį galima paminėti „Ekologinio ūkininkavimo“.priemonę
Pagal ją ūkininkai įsipareigoja veiklą vykdyti 5-eris metus. Iki 2016 m. pagal šią
priemonę gauta daugiau paraiškų nei buvo tikėtasi rengiant programą, todėl jau dabar matome, kad lėšų gali pritrūkti.
- Šiandien daug ūkių ir žemės ūkio bendrovių verčiasi augalininkyste, tačiau
netaikomos sėjomainos, vis daugiau naudojama chemikalų, kenkiama gamtinei
aplinkai, gresia dirvožemio nualinimas. Kas numatoma šioje srityje?

- Tenka pripažinti, kad žemės ūkyje susiklosčiusi situacija, kai augalininkystės
sektoriaus bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė viršija gyvulininkystės sektoriaus produkcijos vertę, skaičiuojama jau antrą dešimtmetį, o augalininkystės sektorius tampa vis labiau priklausomas nuo grūdinių augalų auginimo. Suprantama, kad
su tuo susijęs ir augalų apsaugos priemonių, taip pat ir trąšų naudojimo, poreikio
didėjimas, bet tai ne tik Lietuvos problema - tai visos Europos problema. Būtent
dėl aplinkosaugos motyvų, įskaitant ir dirvožemio apsaugą, nuo 2015 m. dalis ES
tiesioginių išmokų tiesiogiai susieta su klimatu ir aplinkai naudinga veikla, taip vadinamu žalinimu. Šią veiklą įgyvendina ir Lietuva. Ateityje numatoma toliau griežtinti žalinimo reikalavimus – riboti augalų apsaugos produktų naudojimą žalinimui
skirtose veiklose ir pan. – tai galios visoje ES. Lietuvoje galioja kompleksinės paramos reikalavimai dėl dirvožemio apsaugos, įskaitant reikalavimą apsėti juodojo
pūdymo plotus prieš žiemą – siekiant mažinti dirvožemio eroziją.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“ numatyta vienuolika veiklų, prisidedančių prie kompleksinių tikslų, orientuotų į aplinkos apsaugą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą
prie jo, taikant atitinkamą žemės ūkio praktiką, suderinamą su aplinkos, kraštovaizdžio ypatumais, gamtinių išteklių, dirvožemio išsaugojimu ir gerinimu. Viena iš remiamų veiklų pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ – „Dirvožemio
apsauga“, pagal kurią yra mokamos kompensacinės išmokos už ankštinių augalų
arba daugiamečių žolių auginimą (45 Eur. už ha). Šios veiklos rėmimas, nors ir
nežymiai, tačiau prisideda prie dirvožemio apsaugos nuo degradacijos ir erozijos,
jo kokybės gerinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Pareiškėjai, dalyvaujantys
„Dirvožemio apsaugos“ veikloje pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas “, įsipareigoja 5-eris arba 6-eris metus vykdyti šią veiklą nuo paramos paraiškos
pirmos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio
naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.
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Dirvožemių pokyčiams įvertinti Lietuvos agrarinių mokslų ir miškų centro
Agrocheminių tyrimų laboratorija nuo 2007 m. vykdo ilgamečius dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimus ir tyrimus, kuriuos finansuoja valstybė biudžeto lėšomis. Kasmet agrocheminio tyrimo darbai vykdomi įvairiuose šalies dirvožemiuose
ne mažiau kaip 40 tūkst. ha plote, turint tikslą nustatyti dirvožemio agrocheminių
savybių kaitą. Šių tyrimų duomenis lyginant su ankstesnių tyrimų duomenimis, prognozavimo būdu galima sudaryti skaitmeninius dirvožemių agrocheminių savybių
žemėlapius, pasitarnausiančius vertinant žemės našumą. nustatant diferencijuotą
tręšimą ir kalkinimą, ne tik pagal augalų poreikius, bet ir atsižvelgiant į dirvožemio savybes. Bus daroma viskas, kad „sveiką“ dirvožemį išsaugotume ir ateities
kartoms.
- Žemės grąžinimo procesas parodė, kiek kantrybės, išmanymo, fizinės ir psichologinės ištvermės reikalauja žemėtvarkininko darbas, nors piliečių nepasitenkinimo
bangos dažnai kilo dėl politikų sprendimų ir painiavos įstatymuose. Garbės nedaro
ir skandalai, į kuriuos papuola atsakingus postus užimantys valdininkai. Kaip tokią
situaciją vertinate?

- Sutinku, kad buvę skandalai NŽT nedaro garbės ir mažina žmonių pasitikėjimą
šia tarnyba, o tai neprisideda prie žemės grąžinimo greitesnio užbaigimo. Todėl
sieksime iš esmės reformuoti šią tarnybą, kad panašūs atvejai nesikartotų, ir griežtai
vertinsime nusižengusius asmenis.

Žemės dirbimas
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Akivaizdu, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesas nedovanotinai užsitęsė ir
to priežastys įvairios. Be abejo, viena iš jų teisės aktais įtvirtinta galimybė už turėtą
žemę gauti žemės sklypą kitoje vietovėje, taip vadinamas „žemės kilnojimas“. Viena iš didžiausių problemų, dėl kurių miestuose nuosavybės teisių į žemę atkūrimas
stringa, tai vangus naujų žemės sklypų individualiai statybai formavimas. Šią funkciją pavesta vykdyti savivaldybėms. Žemės grąžinimo procesui artėjant į pabaigą
susiduriama ir su pačių piliečių neveikimu, jie neatvyksta į pretendentų, kuriems
projektuojami žemės sklypai, susirinkimus, o atvykę nenurodo vietovės, kurioje pageidauja gauti žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, nors apie tai yra informuoti
ne kartą.
Dedamos visos pastangos, kad per 2017 metus visiems piliečiams būtų suformuoti nuosavybės teisėms į žemę atkurti reikalingi žemės sklypai, o per 2018 m. priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Svarstoma pakeisti teisinę bazę
ir piliečiams, kuriems atkurti nuosavybės teisių negalima dėl jų pačių neveikimo,
numatyti už žemę atlyginti pinigais. Taip pat įstatymuose nustatyti įpareigojimą savivaldybėms patvirtinti teritorijas, kuriose būtų formuojami už mieste turėtą žemę
perduodami neatlygintinai nauji žemės sklypai. Kaimo vietovėje liko nuosavybės
teises atkurti 7,4 tūkst. piliečiams į 11,2 tūkst. ha žemės, miestuose - apie 7 tūkst.
piliečių į 3,75 tūkst. ha žemės plotą.
- Pastaraisiais metais žemėtvarkos institucijose nebepaisoma profesionalumo,
dažnai darbo vietas užima žmonės, nesuvokiantys žemės tvarkymo esmės. Tai neskatina pažangos. Kaip atgaivinti žemėtvarkininkų prestižą? Ką daryti, kad šiuos
darbus dirbtų profesionalai?

- Kiekvienas turi daryti tai, ką geriausiai išmano, ne išimtis ir žemėtvarkos srityje. Esame numatę optimizuoti NŽT vykdomą veiklą. Pirmiausia bus pertvarkoma
NŽT centrinio padalinio veikla, nes jam sunku komunikuoti su regioniniais padaliniais. Taip pat trūksta aiškių atsakomybės ribų. Šiuo metu visa atsakomybė yra užkrauta vadovui, o svarbu, kad atsakomybė būtų tolygiai paskirstyta tarp vadovo ir jo
pavaduotojų. Planuojama mažinti NŽT centrinio padalinio darbuotojų, atsisakoma
perteklinių funkcijų, efektyvinamos procedūros, išgryninama atsakomybių sistema.
Vėliau bus svarstoma, kaip pertvarkyti ir likusius tarnybos padalinius. Sieksime,
kad NŽT paskirtas funkcijas vykdytų kvalifikuoti, reikalingą išsilavinimą ir patirtį turintys specialistai. Tikimės, kad įgyvendinus pakeitimus, tarnybos darbas taps
efektyvesnis, o tai prisidės ir prie žemėtvarkininkų prestižo gerinimo.
- Statistika rodo, kad valstybei priklausančių griovių ir drenažo rinktuvų nusidėvėjimas labai didelis, o užpelkėję ir krūmais apaugę žemės plotai vis didėja. Kaip
stabdyti tokią situaciją?

- Drenažas ir kiti melioracijos statiniai žemės ūkiui jau tarnauja vidutiniškai
apie 50 metų, todėl jų eksploatacinis laikotarpis beveik išseko. Dėl lėšų trūku-
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mo kasmet drenažo rekonstruojama 6 kartus
mažiau negu reikėtų.
Valstybiniams melioracijos ir hidrotechnikos
statiniams eksploatuoti iš valstybės biudžeto
skiriama vos 17-20 proc.
reikiamos sumos. Akivaizdu, kad vien valstybė melioracijos finansinio deficito problemos
neišspręs. Todėl svarstytina galimybė kurti specialią programą (fondą)
melioracijai, kurį sudarytų iš žemės savininkų
ir valstybės institucijų
surinkti įnašai. Į šį fondą galėtų patekti ir dalis
aplinkosaugos bei kitų
programų lėšų. Norint
steigti tokį fondą, neišvengiamai teks keisti ir
Melioracijos įstatymą.
Drenažo rekonstravimas
Pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių centrinio duomenų banko suvestines, šiai dienai valstybei priklauso daugiau kaip 50 tūkst. km melioracijos griovių, kurių nusidėvėjimas
siekia 82 proc., per 72 tūkst. km drenažo rinktuvų, kurių nusidėvėjimas – 60 proc.
Pernai atlikus melioruotų žemių, melioracijos statinių įvertinimą buvo nustatyta,
kad blogos būklės plotų yra 222,4 tūkst. ha. Jie užmirkę, žemės ūkio naudmenos
pavirtusios pelkėmis, apaugusios miškais ar krūmynais. Net 54 proc. valstybei priklausančių visų griovių ir apie 40 proc. vandens pralaidų yra itin prastos būklės.
Melioracijos statiniams rekonstruoti iš valstybės biudžeto lëšos neskiriamos nuo
2012 m. Iš Kaimo plėtros programos melioracijos statinių rekonstrukcijai 2007 –
2013 m. programiniu laikotarpiu buvo iðmokėta 111 mln. eurų, o 2014 – 2020 m.
laikotarpiui numatyta 87 mln. eurų.
- Ką manote dėl melioracijos specialistų siūlymo įsteigti Melioracijos fondą?

- Ministerija yra kreipusi į socialinius partnerius dėl pasiūlymo kurti tokį fondą,
kaupiant privačias lėšas melioracijai iš žemės savininkų, nuo jų valdomo nusausintų
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žemių ploto. Atsakymuoses nuomonės prieštaringos. Vieni ūkininkai pritartų tokio
fondo steigimui, nes Lietuvos melioracijos sistemų būklė iš tiesų yra apgailėtina,
bet dauguma ūkininkų tam nepritaria iš viso, motyvuodami tuo, jog normaliai ūkininkaujantieji patys kasmet investuoja į melioracijos statinių remontą, patys tvarkosi ir jiems nesuprantama, kodėl dar kartą reiktų privalomai mokėti į kaupiamąjį
fondą. Be to, kaupiamos lėšos, lyginant su poreikiu, būtų mažos, didžioji jų dalis
būtų sunaudojama mokesčio administravimui. Lietuvos žemės savininkų sąjungos
nuomone, melioracijos mokestį tektų mokėti savininkams, jie tokia suma padidintų
žemės nuomos kainą.
Nagrinėjant mokesčio už naudojimąsi melioracijos statiniais ėmimo galimybes
iš juridinių ir fizinių asmenų, gaunančių naudą iš melioracijos statinių išaiškėjo, kad
mokestis už melioracijos statinių naudojimą, surenkant jį iš melioruotų žemių naudotojų, neleidžia pasiekti pagrindinio tikslo – surinkti reikiamą lėšų kiekį visiems
melioracijos statiniams prižiūrėti, be to, toks mokestis nėra klasikinis ir neįeina į
bendrą mokesčių sistemą, todėl atsiranda didelės jo administravimo išlaidos.
Žemės ūkio ministerijoje buvo parengti nuostatai steigti melioracijos statinių
naudotojų asociacijoms, kurios tvarkytų bendro naudojimo melioracijos sistemas.
Asociacijų steigimo ir pačios idėjos esmė buvo viena - kuo daugiau į asociacijų
veiklą įtraukti žemės savininkų, apimant kuo didesnius nusausintų žemių plotus,
užtikrinant kompleksinį melioracijos sistemų sutvarkymą kuo mažiausiomis sąnaudomis, racionaliai ir efektyviai panaudojant lėšas. Šiandien įsisteigę daugiau kaip
350 melioracijos sistemų naudotojų asociacijų naudojasi teikiama ES parama melioracijai, be to, jų nuostatai leidžia numatyti nario mokestį, kaupti lėšas, planuoti
darbus, rinktis darbų vykdytojus, prižiūrėtojus, įsigyti technikos.
- Kalbama, kad 2020-aisiais Europos Komisija paramą žemės ūkiui ketina sumažinti. Kaip turėtume pasirengti tokiai ateičiai?

- Kol dar nėra oficialaus ES biudžeto projekto, kol kas taip teigti negalime. Manome, kad parama žemės ūkiui ir toliau turėtų išlikti (gali būti, kad keisis paramos
formos ar kryptys). Tačiau net ir dėl jos mažėjimo neturėtume labai baimintis, kadangi parama tokiu atveju mažėtų ir kitų ES šalių ūkininkams. Lietuvos žemės ūkis
yra pakankamai konkurencingas ES ir bendras paramos mažėjimas visoje ES, tikiu,
tik padidintų Lietuvos žemės ūkio konkurencingumą. Mums svarbiau yra pasiekti,
kad išmokos visiems ES šalių žemdirbiams būtų vienodos.
- Ministro darbotvarkė gerokai užimta. Kaip geriausiai atsipalaiduojate? Kokie
Jūsų pomėgiai?

- Mėgstu keliauti, žvejoti, slidinėti. Šiuo metu tam laiko praktiškai nelieka. Savo
fantazijose, ateityje matau save daug laiko praleidžiantį su meškere rankoje.
- Dėkojame už pokalbį ir linkime sėkmės.
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Kokiu keliu siūlome eiti
Prof. dr. Antanas MAZILIAUSKAS
ASU rektorius
Šiuo metu Lietuvoje veikia 43 aukštosios mokyklos: 21 universitetas ir
22 kolegijos, iš jų - 26 valstybinės ir 17 nevalstybinių aukštųjų mokyklų. Kad
mūsų šalies aukštųjų mokyklų tinklas yra per platus, rodo ir tarptautiniai statistiniai duomenys (ES milijonui gyventojų tenka 4,6 aukštojo mokslo institucijų, Lietuvoje - 14,5). Kad Lietuvoje būtina mažinti aukštųjų mokyklų skaičių,
mažai kas abejoja, kai kurie universitetai jau suskato
jungtis. Švietimo ir mokslo ministerijai iš viso pateikti
46 pasiūlymai (juos teikė profesinės sąjungos, universitetai, kolegijos, savivaldybės, verslo institucijos
bei tyrimų centrai). Siūlymą dėl žemės ūkio, miškų ir
maisto sektoriaus valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo
optimizavimo yra pateikęs ir Aleksandro Stulginskio
universitetas (ASU).

Globalios tendencijos rodo, kad maisto poreikis pasaulyje 2050 m. bus beveik dvigubai didesnis, o klimato
kaita, riboti dirbamosios žemės ir vandens ištekliai, siekis našiai ir išteklius tausojančiai gaminti konkurencingą aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio produkciją skatins naujų augalų ir gyvūnų veislių kūrimą, precizinių technologijų, efektyvių trąšų, inovatyvių paslaugų ir
priemonių naudojimą. Ypač aktualu siekti ekosistemų tvarumo, kaimo vietovių ir
regionų darnios ekonominės ir socialinės raidos. Tam reikia naujų kompetencijų ir
specialistų.
Pagal Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliktus naujausius tyrimus, 2021–
2024 m. žemės ūkio sektoriui kasmet reikės vidutiniškai 1864 uždaro tipo profesijų
specialistų ir kvalifikuotų darbininkų, iš kurių 11 proc. turėtų būti įgiję magistro
išsilavinimą, 26 proc. – universitetinį bakalauro išsilavinimą, 9 proc. – koleginį
išsilavinimą ir 54 proc. kvalifikuotų darbininkų (neskaitant miškininkystės, maisto
pramonės ir pusiau uždaro tipo kaimo plėtros profesijų specialistų poreikio).
ASU yra sektorinis žemės ūkio, miško, maisto ir kaimo plėtros universitetas,
teikiantis 6–8 lygmens kvalifikacijas ir mokslinius laipsnius, turintis 4,6 tūkst. studentų (Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, kuris pasaulio QS reitinge yra 7-as
žemės ūkio ir miškininkystės srityje, turi 3,8 tūkst. studentų (neskaitant doktorantų),
Estijos gyvybės mokslų universitetas – QS 51-100 vieta – turi 3,3 tūkst. studentų). Veterinarijos bei su gyvulininkyste susijusias studijas vykdo Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas. Iš 5 kolegijų, vykdančių su žemės ūkiu susijusias studijas,
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viena jų - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) yra specializuota,
sektorinė, kitos – regioninės. Problema ta, kad nė viena jų praktiškai nevykdo 5-jo
lygmens koleginių studijų. Agroverslo kvalifikuotos darbo jėgos rengimo programas vykdo 20 profesinio rengimo centrų. Visų lygių specialistų poreikiai neatitinka
pasiūlos, sistema nesubalansuota.
Aukštojo mokslo institucijas žemės ūkio, miško, maisto ir kaimo plėtros sektoriuje tikslinga pertvarkyti efektyvinant slėnio „Nemunas“ veiklą.

Pagal slėnio „Nemunas“ programą sukurta šiuolaikinė mokslo ir studijų infrastruktūra, mokslo ir verslo komunikavimo centrai bei partnerystės sinergija sudaro
esmines prielaidas žengti į antrąjį slėnio veiklos „proveržio“ etapą – koncentruoti
išteklius ir potencialą, išgryninti ir racionalizuoti mokslo ir studijų institucijų programas bei misijas ir, pasitelkiant strateginius tarptautinius, lyderiaujančius savo
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srityje partnerius, siekti mokslo ir studijų kokybės ir tikslo tapti globaliais mokslo
ir verslo lyderiais konkrečioje žemės ūkio, miško, maisto ir kaimo plėtros nišoje.
Asociacija „Slėnis Nemunas“, veikdama per sektorinį universitetą (ASU) ir į
jos veiklą integruotą specializuotą kolegiją (KMAIK) bei pagrindinius sektoriaus
profesinio rengimo centrus, koordinuos sektoriaus visų pakopų specialistų rengimą, subalansuoto poreikio analizę ir prognozavimą, studijų programų ir mokslinių
tyrimų sektorinį suderinimą, mokslo, studijų ir praktikų bazės darnaus naudojimo
suderinimą.
Asociacijos „Slėnis Nemunas“ steigėjai ir nariai: ASU, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademija, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
(LAMMC) su filialais (Miškų institutu, Sodininkystės ir daržininkystės institutu,
Žemdirbystės institutu), Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, verslo subjektai, kitos organizacijos – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VšĮ „Baltijos
agroverslo institutas“.
Siekiant labiau sutelkti Lietuvos mokslinį potencialą žemės ūkio, miško, maisto
ir kaimo plėtros mokslų srityje, be slėnio „Nemunas“ veikloje jau dalyvaujančio
LAMMC, pagal savo mokslinių tyrimų kryptis narystės pagrindu galėtų prisijungti

ASU jaunimas
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Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos energetikos institutas. Šios mokslo institucijos
papildytų esamus partnerius naujomis kompetencijomis. Esminiam mokslo kokybės ir tarptautiškumo lygiui pakelti reikalingi strateginiai tarptautiniai partneriai,
savo srities lyderiai. Tai galėtų būti Švedijos žemės ūkio universitetas (Švedija),
Kalifornijos universitetas, Davis (JAV), Hokaido universitetas (Japonija), su kuriais
bendradarbiauja ASU. Taip pat į slėnio „Nemunas“ veiklą galėtų būti įtraukti Baltijos (BOVA) ir Šiaurės (NOVA) šalių žemės ūkio, miškininkystės ir veterinarijos
universitetai. ASU priklauso BOVA tinklui ir bendradarbiauja su NOVA.
ASU rengia aukštos kvalifikacijos specialistus Lietuvoje reikšmingą ekonomikos dalį užimančiam sektoriui. Eurostato duomenimis, 2014 m. Lietuvoje žemės
ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės dalis nuo BVP buvo 3,4 proc., maisto produktų, gėrimų ir tabako pramonės dalis nuo BVP – 4,5 proc. Neskaitant maisto
pramonės, Lietuvoje žemės ūkyje 2014 m. dirbo 9,2 proc. visų šalies dirbančiųjų, o
miškininkystės ir medienos subsektoriuje dar 12,2 tūkst. darbuotojų (2013 m.). Taip
pat svarbi ASU studijų sritis - kaimo plėtros specialistų rengimas. Kaimo vietovių
(regionų) socialinė ir ekonominė raida įvardijama kaip vienas svarbiausių visuomenės pažangos rodiklių. Eurostato duomenimis, ES-28 šalyse populiacija kaimo
vietovėse 2014 m. sudarė 22,3 proc., Lietuvoje – 41,5 proc. Atitinkamai reikalingas
nuolatinis specialistų rengimas šio sektoriaus funkcionavimui ir plėtrai užtikrinti.
Naujausias tyrimas rodo, kad 2021 – 2024 m. kiekvienais metais reikės 211
specialistų, turinčių magistro ir 471 specialisto – turinčio universitetinį bakalauro
išsilavinimą. Įvertinus įvairius veiksnius (faktinį atitinkamų specialybių absolventų
įsidarbinimą, emigravimą, studijų magistrantūroje tęsimą baigus bakalauro studijas ir pan.) ir, neskaitant veterinarijos specialistų poreikio, metinis ASU rengiamų
žemės ūkio subsektoriaus specialistų poreikis: 133 specialistai, turintys magistro ir
533 specialistai – universitetinį bakalauro išsilavinimą. Taigi vien žemės ūkio subsektoriui rengiamų studentų bazė 2020 m., tenkinant darbo rinkos poreikius, turėtų
būti 2398 studentai. Galima numatyti, kad bendras ASU studentų skaičius 2020 m.
gali siekti apie 3500.
Pertvarkant ASU studijų veiklą numatoma atsisakyti apie 50 proc. registruotų pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų lietuvių kalba (vietiniams studentams). Pirmosios pakopos programas numatoma sujungti į plataus profilio (su
galimomis specializacijomis, tarpdalykiškumu). Bus orientuojamasi į uždaro tipo
(agronomija, miškininkystė ir pan.) ir sektoriui svarbias pusiau uždaro tipo (kaimo
plėtros administravimas, žemės ūkio mechanikos inžinerija, hidrotechnikos inžinerija ir pan.) programas (specialybes). Antrojoje pakopoje numatomos studijų programos su specializacijomis pagal mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros ir
inovacijų kryptis (agrobiotechnologija) ir unikali ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje
studijų programa - laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas.
Redakcijos pastaba. ASU siūlymą dėl aukštųjų mokyklų pertvarkos spausdiname sutrumpinta.
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Akmenės melioratorių
darbai ir viltys
Vanda VASILIAUSKAITĖ
Akmenės rajono melioracijos reikmėms 2017 metams skirta 156 tūkst. eurų
valstybės biudžeto lėšų. Akmenės rajono savivaldybėje sausio mėnesį patvirtintas šiomis lėšomis finansuojamų melioracijos darbų sąrašas. Žinant, kad melioracijos sistemų būklė yra prasta, o melioracijos statinių nusidėvėjimas rajone
siekia apie 70 proc., 156 tūkst. eurų - nėra didelės lėšos, tačiau atlikus šiuos
melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus melioracijos sistemų būklė
nors iš dalies pagerės.

Akmenės rajone, kaip ir kituose šalies rajonuose, melioracija yra svarbi sudarant
sąlygas našiai naudoti žemę. Rajone drenažu nusausinta 46 tūkst. ha žemės. Melioracijos sistemose įrengta per 25 tūkst. km drenažo, 889 km magistralinių griovių, 936
hidrotechniniai statiniai, iš jų - 11 tiltų, 905 pralaidos. Balansinė melioracijos statinių
vertė – per 31 mln. eurų. Bendras Akmenės r. melioracijos statinių nusidėvėjimas
68 proc., o valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – 72 proc.
Melioracijos darbais Akmenės rajone rūpinasi du savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
darbuotojai - Ernesta Adomaitienė ir Povilas Noreikis. Išsamiau apie rajono melioracijos problemas papasakojo patyręs
melioracijos specialistas, gerai žinantis rajono melioracijos
problemas P. Noreikis. 1981 m. baigęs Panevėžio hidromelioracijos technikumą jis visą gyvenimą dirbo melioracijoje, jau
33-jus metus jo profesinė veikla susijusi su rajono melioracijos sistemų eksploatavimu.
„Rajono melioracijos sistemų ir jų statinių būklė nėra gera.
P.Noreikis
Per 7 tūkst. ha žemės drenažas veikia blogai, blogos būklės
yra ir 481 km magistralinių melioracijos griovių, 366 pralaidos bei 6 tiltai. Juos
reikėtų renovuoti, bet lėšų nėra, valstybės biudžeto lėšos skiriamos tik priežiūros ir
remonto darbams. Padėtį iš dalies gelbsti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. 2012 - 2013 m. gavusios tokią paramą rajone susikūrusios penkios melioracijos
statinių naudotojų asociacijos (MSNA) įgyvendino penkis drenažo rekonstrukcijos projektus už 5,7 mln. litų. Buvo rekonstruotas blogai veikiantis drenažas 644 ha
šių asociacijų žemės,- sakė P. Noreikis.
Darbus vykdė UAB „Joniškio hidrostatyba“ ir R. Kraujučio įmonė „Aras“. Per
2014 - 2015 m. gavusios ES fondų paramą melioracijos sistemų naudotojų asociacijos įgyvendino tris drenažo rekonstrukcijos projektus. Darbus vykdė A. Jokūbaičio
įmonė „Vorupė“ ir R. Kraujučio įmonė „Aras“.
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Gavusios paramą 2016 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Klišiai“, „Jonyla“, „Užupis“, „Uogis“, „Gumbakys“, „Papilė“ pradėjo įgyvendinti drenažo rekonstrukcijos
projektus 741 ha plote. Bus rekonstruota 21 km magistralinių griovių, 48 km drenažo rinktuvų, 121 km sausintuvų. Paraiškas analogiškai finansinei paramai gauti
pateikė melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Smarkupis“, „Akmenupis“,
„Saunoriai“, „Laisvė“, „Biliūniškiai“.
- Laukiame Melioracijos įstatymo pakeitimo, numatančio valstybei priklausančių didesnių kaip
12,5 cm skersmens
drenažo rinktuvų perdavimo melioruotos
žemės savininkams.
Dabar painiava: vieni
rinktuvai valstybės,
kiti – žemės savininko. Juk jie visi reikalingi ūkininko žemei
sausinti. Šio įstatymo
parengimas kažkodėl
sustojo. Būtų tikslinSuremontuotas magistralinis griovys asociacijos „Litdana“ laukuose

Asociacijos „Gulbinai“ sklypuose dirba „Aro“ technika
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ga dalį vandens pralaidų (kažkada įrengtų tiesiant melioracijos lėšomis vietinius
kelius ir dabar apskaitytų kaip melioracijos statiniai) perduoti savivaldybėms. Tada
šioms pralaidoms prižiūrėti būtų galima naudoti Kelių fondo lėšas. Juk vėliau keliai
buvo perduoti į savivaldybių balansą, o pralaidos liko valstybės, - sakė P. Noreikis.
Tarp gerai dirbančių įmonių Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vadovas
Kazys Sivickis geru žodžiu paminėjo Rimanto Kraujučio įmonę „Aras“. Tai, kad ši
įmonė rado savo vietą po saule, rodo jos aktyvumas plečiant darbų mastą ir pobūdį. Įmonė „Aras“ – šios asociacijos narė, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
narė. Prieš porą metų tarp smulkaus ir vidutinio verslo įmonių „Aras“ pelnė nominaciją „Metų gazelė“, kaip sparčiai auganti įmonė.
Apie tai, kas padeda ir kas trukdo įmonei sėkmingai
dirbti, mintimis dalijasi įmonės „Aras“ savininkas Rimantas
Kraujutis:
„Pastarieji penkeri gamybinės veiklos metai mums buvo
neblogi. Jeigu 2012 m. atlikome rangos darbų už 775 tūkst.
eurų, tai 2015 m. - už 1,8 mln. eurų, iš tos sumos savo jėgomis už 1,7 mln. Tai didžiausi įvykdyti rangos darbai per visą
įmonės veiklos istoriją. 2016 m. atlikome darbų tik šiek tiek
mažiau negu 2015 m. Nesame didelė įmonė, vidutinis metinis
R.Kraujutis
darbuotojų skaičius 2012 m. buvo 31, o 2016 m. 45.
Įmonė savo veiklos nekeičia, specializuojamasi inžinerinių tinklų tiesimo, melioracijos ir hidrotechninių statinių statybos darbuose. Įmonei
būdingas darbų sezoniškumas, žiemos periodu dirba apie keturiasdešimt, o darbų
sezono metu apie šešiasdešimt darbuotojų. Kol vykdomi projektai, finansuojami
ES struktūrinių fondų lėšomis, vietiniai trukdžiai esminės įtakos bendram veiklos
rezultatui neturi. Žinoma, norėtume mažesnės mokesčių naštos ir lankstesnės mokesčių administravimo politikos, bet svarbiausia, kad projektų pasiūla verslo rinkai būtų didesnė, nes dėl vykdomų projektų viešuosiuose pirkimuose vyksta žiauri
konkurencija., kai kuriais atvejais pateikiama net po keliolika pasiūlymų vienam
projektui vykdyti.
Jeigu iki šiol buvo galima planuoti įmonės veiklos strategiją, orientuotą į plėtrą,
tai po 2020 m., kai baigsis finansavimo iš 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų programa, labai gali būti, kad tapie įmonės gamybinės veiklos plėtrą negalėsime kalbėti. Jeigu po 2020 m. šių fondų parama ženkliai sumažės arba jų išvis neliks, rajone
įsikūrusių melioracijos statinių naudotojų asociacijų veikla taps labai sudėtinga.
Darbus atliekame 200 km spinduliu. Pagrindiniai užsakovai - Akmenės, Mažeikių, Klaipėdos rajonų savivaldybių administracijos, melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos, kaimo bendruomenės, seniūnijos, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“,
UAB „Žemaitijos keliai“, UAB „Šiaulių plentas“, Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba. Pagrindinės įmonės veiklos sritys: melioracijos darbai, inžinerinių tinklų
įrengimas (vandens tiekimo, buitinių ir lietaus nuotekų tvarkymo), aplinkosaugos
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objektų, tiltų ir pralaidų statybos bei rekonstrukcijos darbai, bendrieji statybos darbai. Didžiąją darbų dalį sudaro inžinerinių tinklų įrengimo bei melioracijos darbai.
2016 m. įmonei nebuvo lengvi, ypač I pusmetis - atlikome rangos darbų tik už
359 tūkst. eurų, o II pusmetyje - už 1 376 tūkst. Eurų, o per visus metus - už 1,7
mln. eurų.
Melioracijos darbai sudaro maždaug pusę visų atliekamų darbų. 2016 m. melioracijos darbų atlikome už 1,3 mln. eurų. Nutiesėme inžinerinių tinklų už 150 tūkst.
eurų, hidrotechninės statybos darbų atlikome už 91 tūkst. eurų, įvairių kitų statybos
darbų - už 101 tūkst. eurų, kelių statybos darbų – už 86 tūkst. eurų. Didelių problemų vykdydami melioracijos sistemų naudotojų asociacijų žemėje melioracijos
sistemų rekonstrukcijos objektus neturėjome. Pasitaikydavo, jog tekdavo derintis su
ūkininkais, kad galėtume netrukdomi vykdyti melioracijos sistemų rekonstrukcijos
darbus, nes žemdirbiai iš žemės naudmenų ploto stengiasi maksimaliai „išspausti“
kuo didesnį pelną, o mums rūpėdavo kokybiškai ir laiku atlikti darbus. Kita problema būdavo su pakeitimais ir papildomais darbais bei jų įforminimu, jų rasdavosi,
nes ES fondų finansuojamuose projektuose tai nėra greita ir paprasta procedūra.
Į 2017 metus žiūrime su gera perspektyva. Šie metai kelia naujų didesnių reikalavimų, planuojame apie 15 proc. rangos darbų augimą, numatome atlikti rangos
darbų už 2 mln. eurų, turime suformavę apie 80 proc. metinės rangos darbų programos. Tai, pagal mūsų įmonės veiklos profilį, kasmetiniai įprastiniai darbai. Nemažą
dalį šių metų darbų programoje užima darbai melioracijos sistemų naudotojų asociacijoms. Tuo tikslu papildomai investuojame į įvairios technikos įsigijimą, kad
išlaikytume konkurenciją šiuolaikinėje verslo rinkoje.
Nemažai dėmesio skiriame dirbančiųjų mokymui, nes puikiai suprantame, kad

„Aro“specialistai gamybinio pasitarimo metu
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„Aro“ vyrai asociacijos „Klišiai“ laukuose

sėkmingai verslo plėtrai būtinos žinios, finansiniai resursai, žmoniškieji ištekliai,
palanki ir verslui pritaikyta politika. Investuodami į technikos ir transporto priemones bei įvairios mažosios mechanizacijos priemones, turime galimybę kelti darbo
našumą bei darbo užmokestį. Malonu, kad mūsų darbuotojų kolektyvas mažai keičiasi. Esame apsirūpinę būtinais mechanizmais ir transporto priemonėmis. Stengiamės įsigyti geriausių firmų importinės technikos. Iš senosios technikos ir šiandien
naudojame daugiakaušius ekskavatorius, nes importiniai mūsų įmonei neįperkami.
Kolektyvo sėkmę lemia kvalifikuoti visų lygių specialistai. Šiuo metu įmonėje dirba penki specialistai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, penki, turintys
spec. vidurinį išsilavinimą, vienas būsimas specialistas su įmonės stipendija taip
pat studijuoja ASU, vienas darbuotojas pernai įgijo bakalauro diplomą. 2015 m.
vienas įmonės darbuotojas baigė hidrotechninės statybos magistro studijas, įgydamas hidrotechninės statybos magistro laipsnį, o kitas - pernai įstojo į hidrotechninės
statybos studijas.
Gamybinei ir techninei veiklai sumaniai vadovauja techninis direktorius Aleksas
Smilgys, savo veiklą pradėjęs 1996 m. darbininku, kai jam tuo metu buvo 27-eri
metai. Laikui bėgant dirbdamas melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūros,
remonto bei rekonstrukcijos darbus įgijo patirties, nuo darbininko kilo iki techninio direktoriaus pareigų. 2007 m. jis baigė Šiaulių kolegijos transporto inžinerijos
fakultetą, 2012 m. - ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą, įgydamas hidrotechninės statybos inžinieriaus kvalifikaciją. 2015 m. Aleksas baigė hidrotechninės
statybos magistro studijas, įgydamas hidrotechninės statybos magistro laipsnį.
Transporto ir mechanizmų parkui vadovauja technikos direktorius Vytautas Vaitiekus, jis yra atsakingas už transporto priemonių ir mechanizmų techninę būklę.
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Tuometėje Akmenės MSV Vytautas pradėjo dirbti dar 1979 m. baro mechaniku ir
dirbdamas kilo pareigose. 1984 m. buvo paskirtas dirbtuvių vedėju, 1992 m. - direktoriumi mechanizacijai, o 2010 m. pradėjo dirbti įmonėje „Aras“ technikos direktoriumi. Tai vadovas, turintis gamybinę patirtį, aukštą kvalifikaciją ir gerus vadybos
įgūdžius. Jis geba ir padeda spręsti įvairius įmonės veiklos klausimus.
Džiaugiamės turėdami patyrusį sumanų darbų vadovą Algimantą Petrą Gydrą,
kuris ne vieną dešimtmetį paskyrė melioracijai. 1962 m. pradėjęs dirbti techniku
Mažeikių MSV, 1968 m. baigęs Panevėžio hidromelioracijos technikumą, įgydamas
techniko kvalifikaciją, tais pat metais pradėjo dirbti Akmenės MSV meistru ir dirbo
iki 2010 m. Įmonėje „Aras“ dirba nuo 2011 m. darbų vykdytoju. Už nuopelnus
vandens ūkiui praėjusiais metais 70-mečio proga A. Gydra apdovanotas Lietuvos
melioracijos įmonių asociacijos prezidiumo Garbės ženklu.
2013 m. savo darbo biografiją melioracijoje baigė didelę gamybos patirtį turintis
statybos vadovas Alvydas Adomaitis, statybos vadovu įmonėje dirbęs nuo 2007 m.
2012 m. kolektyvo gretas papildė hidrotechninės statybos inžinieriai, baigę ASU
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą - techninis direktorius Aleksas Smilgys ir
statybos vadovas Algimantas Erstikis, o 2016 m. - tą patį universitetą baigęs statybos meistras Lukas Ramančionis, šiuo metu tęsiantis hidrotechninės statybos magistro studijas. Su įmonės stipendija bakalauro diplomo siekia Nerijus Minkevičius.
2015 m. A. Smilgį ir A. Erstikį melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisija atestavo melioracijos statinių statybos ir melioracijos statinių techninės
priežiūros vadovo kvalifikacijai. Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestacinės komisijos sprendimu jiems suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo
ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Mus, melioracijos specialistus, neramina tai, kad melioracijos būklė šalyje
prastėja, o lėšų darbams trūksta. Kadangi esu žemdirbių sūnus ir pats ūkininkauju
tėvų ir giminių žemėje, puikiai žinau, ką reiškia naši, geros agrotechninės būklės
žemė. To neįmanoma pasiekti, jeigu melioracijos statinių nusidėvėjimo procentas
60 - 70 proc.
Pastaraisiais metais nebeskiriama lėšų melioracijos statinių rekonstrukcijai. Kol
šis klausimas nebus išspręstas, vis labiau nusidėvės melioracijos statiniai, prastės
žemės naudmenos, kasmet atsiras vis daugiau blogos būklės plotų, kuriuose neefektyviai veiks drenažas. Keista, kad valstybė neleidžia rekonstruoti griūvančio
jos turto, pirmiausia didesnio skersmens drenažo rinktuvų (o jie labiausiai ir lūžta).
Reikėtų, kad melioracijai būtų skiriamos ne tik paprastosios biudžeto lėšos, bet ir
investicinės, kurias būtų galima naudoti statinių rekonstravimui.
Kadaise melioracijos įmonės didžiąją dalį savo rangos darbų atlikdavo vykdydamos melioracijos darbus. Gaudavo pelną, iš kurio tam tikrą dalį investuodavo
į gamybos plėtrą ir dirbančiųjų socialinių klausimų sprendimą. Sumažėjus melioracijos darbų, stovi nenaudojama technika, šios srities specialistai buvo priversti
persikvalifikuoti, kad išliktų, ir ėmėsi darbų kitose srityse.
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Lietuva - žemdirbystės kraštas.
Tikiu, kad dabartinė šalies Vyriausybė ir Seimas
deramai supras melioracijos svarbą.
Šiandien ūkininkų
ir žemės ūkio bendrovių
taikomos
intensyvios žemdirbystės technologijas leidžia siekti
Amatų kiemelis Papilėje šalia S.Daukanto gimnazijos
aukšto derlingumo
ir gauti didesnę pridėtinę vertę, deja
žemės naudmenų
būklė ne visuose
dirbamose žemės
plotuose leidžia tai
daryti vien dėl melioracijos statinių
blogos būklės, taigi
technologijų mokslinė ir techninė pažanga prasilenkia
su požiūriu į paPaminklinis akmuo Lietuvos nepriklausomybės
100-mečiui Akmenės m. aikštėje
grindinę gamybos
priemonę - žemę.
Baigdamas norėčiau paminėti dar vieną įdomų mūsų darbą. 2018 m. minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Akmenės bendruomenė taip pat rengiasi įamžinti
šią reikšmingą datą, sukurdama paminklą su Akmenės miestui ir Lietuvai svarbiomis asmenybėmis, kurios sėdės prie akmeninio stalo, įvardinto „išminčių stalu“. Šį
akmenį po ilgų paieškų net aplinkiniuose rajonuose, radome mūsų krašte (tai lyg
pranašingas ir daug sakantis ženklas, kad išmintis ir didžioji dalis vertybių yra čia
pat, savoje žemėje, savuose žmonėse, bet mes dažnai to nepastebim, o dar dažniau
nenorime pripažinti). Šis grazios formos, atmosferinių pokyčių nepažeistas sveriantis 19,5 tonų akmuo, 2016 m. spalio mėnesį buvo padėtas Akmenės miesto aikštėje.“
P.Noreikio ir įmonės „Aras“
archyvo nuotraukos
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Melioracijos problemų
sprendimo keliai
Kiekvienais metais melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklė Lietuvoje blogėja; neaiškūs melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros,
remonto, naujų technologijų diegimo po 2020 metų finansavimo šaltiniai;
didelė žemės degradacija, daugėja rūgščių plotų; savivaldybėms skiriamos lėšos žemės ūkio skyriuose dirbančių hidrotechnikų etatams išlaikyti
yra mažos, o darbo krūviai didėja, ypač didžiuosiuose miestuose; Žemės
ūkio ministerijoje nebeliko melioracijos ir hidrotechnikos sritį kuruojančio
padalinio.

Atsižvelgiant į esamą situaciją melioracijos ir hidrotechnikos srityse siūloma:
1. Melioracijos statiniai dėl gamtos bei žmogaus veiklos poveikio kinta ir dėvisi.
Drenažas nusidėvėjęs vidutiniškai 65 proc., o atskirų rūšių statiniai net 70 – 80 proc.
Drenažo sistemų vidutinis amžius artėja prie 50 metų, todėl didesnė jų dalis (2 mln.
ha) jau funkcionuoja neefektyviai, o 250 tūkst. ha visiškai neveikia. Jų priežiūra,
remontas, rekonstrukcija - būtina sąlyga norint užtikrinti geras ūkininkavimo, urbanizuotų teritorijų infrastruktūros veikimo sąlygas. Tam reikia daug lėšų. Didesnė
dalis šių lėšų gaunama iš Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Po 2020 metų šios veiklos finansavimas iš ES fondų neaiškus. Todėl reikia
iki 2020 metų - Kaimo plėtros programos pabaigos - turėti aiškią viziją, kaip bus
toliau kaupiamos lėšos melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrai, remontui
ir rekonstrukcijai.
Būtų tikslinga priimti Melioracijos įstatymo pataisas, kurios įtvirtintų viso drenažo nuosavybės įteisinimą naudotojams, taip pat numatyti melioracijos fondo sudarymą, kuris leistų kaupti lėšas esminiam žemės pagerinimui ir melioracijos bei
hidrotechnikos statinių rekonstrukcijai.
2. Valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklė nepatenkinama. Esant 10 proc. tikimybės vandeningumo metams pagal dabartinę melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklę Lietuvos lygumų rajonuose žūtų 50 proc.
žemės ūkio kultūrų derliaus. Iš 1100 užtvankų su vandens pertekliaus pralaidomis
daugiau kaip 25 proc. yra blogos ir avarinės būklės. Daugelį jų reikia skubiai remontuoti ar rekonstruoti.
Būtų tikslinga nustatyti realų šių darbų kiekį ir eiliškumą, šalies biudžete numatyti bent iki 70 mln. eurų kasmetines lėšas melioracijos ir hidrotechnikos statinių
priežiūrai ir investicijoms. Siekiant optimalaus melioracijos ir hidrotechnikos statinių valstybinės priežiūros valdymo, jis turėtų būti sukoncentruotas vienoje valstybės institucijoje.
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3. Didesnė dalis anksčiau sureguliuotų upelių nuleidžia vandenį ne tik nuo žemės ūkio laukų, bet ir nuo kelių, gyvenviečių. Aplinkos ministerijos draudimas vykdyti anksčiau sureguliuotų upelių – drenažo priimtuvų – remontą (rekonstrukciją)
neleidžia užtikrinti drenažo sistemų efektyvios rekonstrukcijos ir modernizavimo,
tinkamo vandens nuleidimo bei aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo pagal tvarios vandentvarkos principus ir klimato kaitos ypatumus.
Būtų tikslinga kartu su Aplinkos ministerija išspręsti anksčiau sureguliuotų upelių - drenažo priimtuvų - remonto (rekonstrukcijos) darbų vykdymo ir jų finansavimo klausimus.
4. Daugiau kaip 1 mln. ha Lietuvos žemės yra per rūgšti, ją būtina kalkinti. Kultūriniai augalai gali normaliai augti ir derėti tik nerūgščiuose, pakankamai maisto
medžiagų turinčiuose dirvožemiuose. Rūgščius dirvožemius, kurių pH yra 5,5 ir
mažiau, būtina kalkinti kuo greičiau. Tai leistų ūkininkams sutaupyti lėšų kalkinių
trąšų įsigijimui. Neatlikus šių darbų, su kiekvienais metais kalkinimui reikės skirti
žymiai daugiau lėšų. Rūgščių dirvožemių kalkinimas Lietuvoje nevykdomas jau 15
metų. Tam, kad būtų ateityje išvengta didelių išlaidų dirvožemių našumui atkurti,
būtų tikslinga nedelsiant numatyti atskiras lėšas jų kalkinimui.
Lietuvos dirvožemiai sparčiai degraduoja. Per paskutinį dvidešimtmetį organinių
medžiagų dirvožemyje sumažėjo daugiau kaip 30 proc. Ežerų, tvenkinių valymas
ir jų nuosėdų panaudojimas dirvožemiui pagerinti galėtų būti viena iš priemonių ne
tik vandens telkinių būklei pagerinti, bet ir dirvožemių degradacijai sumažinti. Būtų
tikslinga kartu su Aplinkos ministerija patikslinti metodikas ir teisės aktus, leisiančius plačiau naudoti Lietuvos ežeruose esančias nuosėdas dirvožemių praturtinimui.
5. Pagal žemės ūkio ministro patvirtintą metodiką savivaldybėms skiriamos lėšos
žemės ūkio skyriuose dirbantiems hidrotechnikams išlaikyti. Tačiau šių specialistų
etatai dažnai lieka neužimti, nors darbo krūviai didėja. Vien topografinių nuotraukų
derinimui, techninių sąlygų išdavimui ir įvairaus lygio projektų derinimui sugaištama apie 70-80 proc. darbo laiko. Be projektų derinimo, jiems taip pat reikia stebėti
ir įvertinti nusausintos žemės būklę, atlikti kameralinius darbus, dirbti melioracijos
klausimais su ūkininkais. Todėl nebelieka laiko kitoms pavestoms funkcijoms atlikti. Būtų tikslinga peržiūrėti etatų skyrimo metodiką atsižvelgiant į savivaldybėse
dirbančių hidrotechnikų darbo krūvį ir spręsti jų atlyginimo padidinimo klausimą.
6. Hidrotechnikos ir melioracijos problemų efektyvesniam sprendimui būtų tikslinga Žemės ūkio ministerijos struktūroje atkurti Melioracijos skyrių, sudarytą iš
melioracijos ir hidrotechnikos srities specialistų, kuris geriau koordinuotų melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos bei investicijų
klausimus, užsiimtų šių statinių rekonstravimo technine patikra, melioracijos norminių dokumentų atnaujinimu ir melioracijos perspektyvos reikalais.
LŽHIS taryba

Redakcijos pastaba. Publikacija parengta pagal LŽHIS kreipimosi į Seimo Kaimo reikalų komitetą ir Žemės ūkio ministeriją 2017 m. sausio mėn. tekstą.
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Melioracijos darbų techninės
priežiūros kokybė
Antanas GUDAITIS, Julius MAČIULAITIS
VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyrius
Melioruotos žemės bei melioracijos statinių eksploatavimo ir melioracijos
darbų kokybės reikalavimus apibrėžia standartas ISO 9001, Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros
taisyklės, Melioracijos techninis reglamentas MTR 2.02.01:2006 Melioracijos
statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. Tvenkinių ir jų hidrotechnikos statinių techninės priežiūros reikalavimus nustato Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės
taisyklės (LAND 2-95), Statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2006.
Kiekvienas vykdomas projektas turi turėti techninį prižiūrėtoją, kuris turi ne
tik prižiūrėti rangovą ir tikrinti, kaip įgyvendinami projekto sprendiniai, kaip laikomasi normatyvinių techninių reikalavimų, ar naudojamos gamintojų sertifikuotos medžiagos, bet ir privalo nuolat dirbti objekte. Techninė priežiūra turi
garantuoti tikslų projekto įgyvendinimą.

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių eksploatavimo techninę priežiūrą
dažniausiai atlieka savivaldybių melioracijos specialistai pagal pareigybės nuostatus. Melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų techninę priežiūrą atlieka savivaldybių melioracijos specialistai bei samdomi atestuoti techniniai prižiūrėtojai.
Melioracijos statinių rekonstrukcijos projektų įgyvendinimo (kuriuose naudojamos
ES paramos lėšos) techninę priežiūrą atlieka statytojo atrinkti samdomi techniniai
prižiūrėtojai arba statytojo deleguoti specialistai.
Kokia dabar situacija šiame bare? Tenka konstatuoti, kad savivaldybių administracijose stokojant šios srities specialistų, o daliai jų neturint statybos techninės
priežiūros vadovų kvalifikacijos, tik nedaugelyje savivaldybių techninės priežiūros
funkcijas galima pavesti jų administracijų specialistams. Priežiūros ir remonto darbų bei rekonstravimo projektams beveik visose savivaldybėse techniniai prižiūrėtojai samdomi. Dažniausiai ši paslauga perkama per CPO konkurso būdu.
Kas trukdo techninę priežiūrą atlikti tinkamai? Visų pirma - žema paslaugos kaina.
Ją dempinguoja patys techniniai prižiūrėtojai, o ir statytojai nori sutaupyti. Analizuojant
melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto projektų sąmatas nustatyta, kad užsakovai, taupydami lėšas, techninei priežiūrai skiria vidutiniškai apie 1 proc. nuo investicijų
sumos. 300 tūkst. eurų vertės projektų techninei priežiūrai tenka vidutiniškai 3–5 tūkst.
eurų. Tačiau paslaugą perkant per viešųjų pirkimų procedūras ši suma sumažėja iki
simbolinės kainos, t.y. 1–3 tūkst. eurų. Kiek kartų už šią sumą techniniam prižiūrėtojui
(pvz. iš Vilniaus) įmanoma nuvykti į Rokiškio ar Raseinių savivaldybes? Be to, techninė
priežiūra priskiriama rizikingai veiklai, todėl civiliniam draudimui reikia sumokėti dar
1000–1500 eurų. Tuo tarpu techninis prižiūrėtojas kasdien turėtų būti prie griovio ar tran-
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šėjos krašto ir stebėti,
kaip rangovas vykdo
darbus. Kadangi rangovas nupirktas už mažiausią kainą, tai siekia
medžiagas keisti pigesnėmis bei supaprastinti darbų technologinį
procesą, darbams atlikti samdo pigiausią, žemiausios kvalifikacijos
darbo jėgą.
Užsakovas, norėdamas, kad techninis prižiūrėtojas visą
procesą kontroliuotų,
Valstybinės priežiūros metu
turėtų šiam darbui
numatyti realų finansavimą. Statybos ir
Melioracijos techniniai reglamentai leidžia projekto techninei priežiūrai skirti
iki 2 proc. projekto
vertės. Tačiau realiai
ši paslauga perkama
ženkliai pigiau, todėl
neišreikalaujama iš
techninio prižiūrėtojo
to darbo, kurį jis tuAr griovio remonto darbų kokybė atitinka techninius reikalavimus?
rėtų atlikti. Vieša paslaptis, kad dar netolimoje praeityje yra buvę atvejų, kai statytojas sumoka ne už
melioracijos statinių rekonstravimo ar remonto proceso priežiūrą, o už parašą. Toks
techninės priežiūros paslaugos kainos dempingavimas nesukuria sąlygų susidaryti
atskiram techninių prižiūrėtojų luomui. Šiuo metu Lietuvoje turime 3–4 kvalifikuotus techninius prižiūrėtojus. O realiai šią veiklą gali vykdyti beveik visi statybos ir
projektavimo vadovų atestatus turintys specialistai.
Ko reikėtų siekti norint situaciją pagerinti? Kad techninis prižiūrėtojas taptų pirmu asmeniu užtikrinant melioruotos žemės bei melioracijos statinių eksploatavimo
ir melioracijos darbų kokybės reikalavimus. Tam reikia:
■ iš naujo peržiūrėti atestatų techninei priežiūrai atlikti išdavimo tvarką. Šiuo
metu yra per daug atestuotų melioracijos statinių statybos techninės priežiūros va-
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dovų, turinčių teisę vykdyti techninę priežiūrą. Reikėtų inventorizuoti išduotus atestatus, anuliuojant juos tiems specialistams, kurie nevykdo šios veiklos arba jų veikla
neatitinka keliamų reikalavimų. Taip pat aktualus techninių prižiūrėtojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymas pagal tikslinę programą, kad šie specialistai dirbdami
galėtų profesionaliai naudotis skaitmeniniais matavimo ir kontrolės prietaisais bei
instrumentais;
■ specialistams už atliekamas techninės priežiūros paslaugas mokėti adekvatų
atlygį;
■ valstybinės priežiūros inspektoriams nustačius, kad techninis prižiūrėtojas neatlieka pavestų funkcijų, teikti atestavimo komisijai siūlymus suspenduoti atestatus;
■ pertvarkyti Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, papildant jį priedu, nustatančiu privalomus įrašus į statybos žurnalą apie statomų ar rekonstruojamų melioracijos statinių
pagrindinių parametrų matavimo duomenis. Nustačius privalomų matavimų atlikimą ir palyginimą su leistinais nukrypimais, padidinsime techninės priežiūros svarbą
ir pakelsime techninės priežiūros
vertę, kadangi šis
darbas reikalaus iš
techninio prižiūrėtojo labai konkrečių veiksmų,
įrodančių statomo
ar rekonstruojamo statinio atitiktį
projektui, bei darbų kokybės įvertinimo. Patikros
parametrų nustaDidelio skersmens rinktuvo gedimo pasekmės
tymas automatiškai padidins darbo
laiko sąnaudas, o
tai padės nustatyti realią atliekamos techninės
priežiūros kainą.
Taip atsiras sąlygos techniniams
prižiūrėtojams už
techninės priežiūros paslaugas gauti adekvatų atlygį.
Kaip pasiekti gerą darbų kokybę tokiomis sąlygomis?
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Kaip tobulinti nekilnojamojo turto
administravimą
Lietuvoje vis dar nepabaigtas žemės reformos įgyvendinimas; Nekilnojamojo
turto registre neįregistruota beveik 900 tūkst. ha valstybės turto – žemės, dėl ko
valstybės ir savivaldybių biudžetai netenka ženklios pajamų dalies; neišnaudojamos
naujausios technologijos efektyviai valdyti šalies nekilnojamąjį turtą; mokymo įstaigos ruošia šimtus žemėtvarkos (kraštotvarkos), geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro specialistų, kurių dauguma išvyksta į užsienį arba papildo
bedarbių gretas; nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą reglamentuojantys teisės aktai nebeatitinka pažangios praktikos principų.
Todėl reikėtų:
1. Imtis neatidėliotinų priemonių jau trečią dešimtmetį vykdomai žemės reformai
visoje šalies teritorijoje užbaigti tam skiriant reikiamą finansavimą ir užtikrinant
efektyvų lėšų panaudojimą;
2. Parengti žemės tvarkymo ir administravimo viziją, kuri būtų įgyvendinama baigus trečią dešimtmetį vykdomą žemės reformą, ir priimti reikiamus teisės aktus
šiai vizijai įgyvendinti. Minėtame dokumente reikėtų aptarti vykdytinus darbus,
jiems atlikti reikalingą institucinę struktūrą ir specialistus, finansavimo šaltinius,
reikiamus teisės aktų pakeitimus ar naujų parengimą;
3. Artimiausiu metu peržiūrėti pasenusius ir naujausių teisinių bei technologinių
reikalavimų nebeatitinkančius nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymą reglamentuojančius teisės aktus, parengti jų pakeitimo projektus;
4. Užtikrinti racionalų valstybinės ir privačios žemės naudojimą, investicijų pritraukimą į regionus, didinti valstybės bei savivaldybių biudžetų pajamas. Tam
tikslinga:
■ nustatyti priemones, skatinančias pastatų naudotojus inicijuoti ir finansuoti naudojamų valstybinės žemės sklypų formavimą ir įregistravimą
Nekilnojamojo turto registre;
■ artimiausiu metu suformuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti
visus laisvos valstybinės žemės sklypus;
■ teikti prioritetą valstybinės žemės sklypų pardavimui aukcionuose;
■ aukcionuose parduoti valstybės reikmėms ar viešajam interesui
nereikalingus miškų ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus;
■ peržiūrėti valstybinės žemės apskaitos principus ir tvarką;
■ supaprastinti valstybinės žemės nuomos bei privačios
žemės įsigijimo procedūras.
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5. Savivaldybėms suteikti daugiau teisių pritraukiant investicijas, ypač ekonominėmis priemonėmis:
■ supaprastinti valstybinės žemės sklypų perdavimą savivaldybėms;
■ numatyti investicinių projektų pritraukimo, jų pripažinimo ir žemės suteikimo šiems projektams savivaldybėse tvarką, kad žemė būtų suteikta
kaip investicijų skatinimo priemonė, kuri ateityje duotų papildomą grąžą
(pagal investicijų sutartis);
6. Užtikrinti nemokamą ir viešą valstybės valdomų bazinių (monopolinių) duomenų (išskyrus asmens ir komercinius duomenis) gavimą padengiant minimalias
sąnaudas;
7. Siekiant mažinti perteklinę biurokratiją, korupcijos apraiškas bei greitinti sprendimų priėmimą tikslinga:
■ peržiūrėti sprendimų priėmimo terminus ir maksimaliai juos sutrumpinti;
■ tobulinti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų elektroninių bylų
rengimo, pateikimo tikrinti ir derinti bei tikrinimo ir derinimo procedūras;
■ sukurti ir įdiegti:
a) elektroninių topografinių duomenų rinkimo, derinimo, kaupimo
bei platinimo informacinę sistemą;
b) elektronines paslaugas keičiant nekilnojamųjų daiktų pagrindinę
naudojimo paskirtį ar/ir būdą;
c) elektronines paslaugas, užtikrinančias vieno langelio principo taikymą
Nekilnojamojo turto registre registruojant statinius juos pastačius,
rekonstravus ar atlikus kitus statybos darbus.
8. Gerinti sąlygas rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus. Tobulinti žemės
konsolidacijos projektų rengimo procedūras.
9. Sprendimus dėl valstybės institucijų, įgyvendinančių valstybės politiką žemės
tvarkymo ir administravimo, nekilnojamojo turto formavimo, geodezijos, kartografijos ir kitose susijusiose srityse, pertvarkymo priimti tik įvertinus planuojamų pertvarkymų naudą visuomenei. Tai turėtų būti centralizuota, stabili,
racionali, efektyvi valstybės institucijų veikla, vystoma vientisos žemės administravimo sistemos.
Racionalus didžiausio valstybės turto – žemės valdymas yra ilgalaikis ir nuolatinis valstybės uždavinys, kurį sprendžiant turi būti subalansuoti valstybės, visuomenės ir atskirų piliečių interesai. Viešos, skaidrios ir nuoseklios veiklos užtikrinimas
formuojant, registruojant ir naudojant nekilnojamąjį turtą, turėtų būti kiekvienos
valdžios prioritetas.

LŽHIS taryba

Redakcijos pastaba. Publikacija parengta pagal LŽHIS kreipimosi į Seimo Kaimo reikalų komitetą ir Žemės ūkio ministeriją 2017 m. sausio mėn. tekstą.
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Nacionalinės žemės tarnybos
veikla 2016 m.
2016 m. Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) vykdė suplanuotus tęstinius
žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro ir apskaitos darbus, rengė metodines ir
valdymo priemones, orientuotas į žemės santykių reguliavimą, racionalų
žemės naudojimą, vykdė valstybinės žemės patikėtinio funkcijas bei plėtojo valstybinę erdvinės informacijos infrastruktūrą.

Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Per metus priimti 7836 sprendimai dėl
piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo. Iš jų 5505
sprendimai priimti kaimo vietovėse, 2331 sprendimas – miestų teritorijose. Daugiausiai sprendimų atkurti nuosavybės teises priimta Kauno, Vilniaus, Panevėžio,
Palangos ir Alytaus miestuose, kaimuose – Kauno, Ignalinos, Visagino ir Varėnos
rajonuose. 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, miestų teritorijose liko atkurti nuosavybės teises 6711 piliečių į 3752 ha žemės, kaimuose – 7328 piliečiams į 10 898
ha žemės.
Valstybinės žemės pardavimas. Iki 2017 m. sausio 1 d. fiziniai ir juridiniai asmenys iš valstybės įsigijo 345,6 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės. Įmokėta į
valstybės biudžetą 32,9 mln. eurų.
Privačios žemės ūkio paskirties ir privačios miškų ūkio paskirties žemės pardavimas. Žemės savininkas apie sprendimą parduoti žemę ir mišką praneša pasirinktam notarui arba NŽT teritoriniam padaliniui. Žemę galima įsigyti pirmumo
teise. 2016 m. išduoti 5076 leidimai įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, iš jų 5
sutuoktiniams su užsienio piliečiais. Išduotos 4122 pažymos miškų ūkio paskirties
žemei įsigyti.
Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės laikinasis naudojimas. Leidimas laikinai naudotis valstybinės žemės plotu, kuris yra tinkamas žemės ūkio veiklai, išduodamas metams. Šis leidimas pratęsiamas, jeigu tokia žemė nėra numatoma grąžinti
nuosavybėn, parduoti ar naudoti viešosioms reikmėms. Tokiam laikinam naudojimui buvo suteikti leidimai 21,3 tūkst. asmenų 63,3 tūkst. ha.
Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Buvo kontroliuojama, kaip naudojami
išnuomotos valstybinės žemės, laikinai naudojami, besiribojantys su vandens telkiniais žemės sklypai, apleista bei kita žemė. Kontrolės metu nustatyta 2210 žemės
naudojimo pažeidimų. Net 56 proc. visų žemės naudojimo pažeidimų konstatuota
dėl to, kad žemės sklypai nedirbami, apleisti ir netvarkomi. Taip pat nustatyta daug
savavališkai užimtų ir naudojamų sklypų (apie 40 proc. visų pažeidimų). Iš viso
buvo atlikti 10 059 patikrinimai.
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Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės
naudmenų plotą procentais

Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų
plotą procentais (detaliai)

Žemės konsolidacija. 2016 m. sausio 1 d.
duomenimis, įgyvendinti 39 žemės konsolidacijos projektai pagal
2007 - 2013 m. kaimo
plėtros programą, o pradėti rengti 8 projektai
pagal 2014 - 2020 m.
programą. Įgyvendinus
39 projektus, jų teritorijoje sumažėjo 1276
sklypų, t. y. 13 proc.

Sprendimų suteikti
teisę naudoti žvejybos
plotus valstybiniuose
žuvininkystės vandens
telkiniuose priėmimas.
Pagal mėgėjų žvejybos
įstatymo nuostatas NŽT
teritoriniai padaliniai
priima sprendimus be
aukciono ar aukciono būdu suteikti teisę
naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose. Per metus buvo priimtas 21
sprendimas.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS).
Kartu su ŽŪM įgyvendintas projektas „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos dokumentų rengimo procese“. ŽPDRIS sujungia į bendrą informacinę sistemą visas žemėtvarkos planavimo institucijas, sudaro sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų kokybę,
sutrumpina dokumentų rengimo ir derinimo laiką, taip pat padeda stebėti ir kontroliuoti paslaugų teikimo procesą. Per metus 28 602 asmenys buvo prisijungę prie
ŽPDRIS kaip paslaugų gavėjai.
Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas. 2016 m. buvo išduota 115 pažymėjimų, 160 pažymėjimų panaikintas galiojimas.
Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra. NŽT patikrino 7745 planavimo dokumentus ir parengė išvadas dėl jų tvirtinimo tikslingumo. Didžiumą planavimo dokumentų sudarė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai – 6489
vnt., 907 – kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, 345 – žemės reformos projektai.
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Žemės išteklių
naudojimo stebėsena.
Stebėseną
atlieka VĮ Valstybės žemės fondas
4 tūkst. ha plote dešimtyje nuolatinių
stebėjimo teritorijų,
atstovaujančių šalies kraštovaizdžio
tipams. Stebima žemės naudmenų kiekybinė ir kokybinė
kaita, žemės ūkio
naudmenų naudojimas, dirvožemio ir
žemės melioracinės
būklės
pokyčiai.
Surinktų duomenų
pagrindu
parengiamos ataskaitos.
Pagal kelerių metų
stebėjimo duomenis
padaromos išvados,

Žemės naudmenų pokytis per 2016 metus

Įplaukos į biudžetą už parduotą valstybinę žemę

Žemės reformos eiga

parengiamos diagramos
bei žemėlapiai.
Leidimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti būtinus
statinius
išdavimas.
Lietuvos erdvinės informacijos portale veikia elektroninė leidimų
tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti
jiems būtinus statinius
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valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga. Ši paslauga sparčiai populiarėja, per 2016 m. išnagrinėti 105 pareiškimai.
Nekilnojamojo turto kadastras. 2016 m. sustiprinta žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo patikra vietovėje. Patikrinta 126 241 kadastro duomenų byla bei
14 268 žemės sklypų kadastro duomenys.
Geodezininko ir matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas. Buvo išduoti
92 geodezininko ir 123 matininko pažymėjimai. Panaikintas 53 matininkų ir 10 geodezininkų pažymėjimų galiojimas. 248 matininkai ir 172 geodezininkai kėlė kvalifikaciją kursuose. Per metus surengta 13 matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos
egzaminų.
Globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklas (LitPOS).
Tinklą sudaro 30 tolygiai šalies teritorijoje išdėstytų stočių ir duomenų tvarkymo
centras. Šis tinklas susietas su analogiškomis 2 stotimis Lenkijoje ir 6 Latvijoje.
2016 m. užsiregistravo 197 nauji tinklo vartotojai, dabar jų yra 1200.
Lietuvos valstybinis geodezinis pagrindas. Praėjusiais metais atlikti geomagnetinio lauko amžių variacijų tyrimo Lietuvoje darbai. Tai penktasis matavimų ciklas,
prasidėjęs 1999 m. Matavimų duomenys apdoroti Belsko (Lenkija) geomagnetinės
observatorijos atžvilgiu ir įvertinti parametrų pokyčiai. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos instituto mokslininkai pradėjo Žemės sunkio lauko nevienalytiškumo tyrimus, skirtus patikslinti Lietuvos geoido modeliui. Matavimams
pažymėti įrengta 7 tūkst. gravimetrinių ženklų.
Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK). GRPK erdvinių duomenų ir georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR10LT atnaujinimo metu buvo atnau-
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jinti kelių, geležinkelių, vandenų, pastatų ir bokštų sluoksniai. Taip pat į GDR10LT
buvo įtraukta 7196 ha pelkių.
Lietuvos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių
sistemoje TOP50LKS kūrimas. Užbaigtas Lietuvos topografinio žemėlapio LKS94 koordinačių sistemoje TOP50LKS projektas. Šio žemėlapio kartografinis pagrindas yra reikalingas įvairiai teminei informacijai kaupti ir tikslinti.
LR teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymas. Ortofotografiniai žemėlapiai Lietuvoje atnaujinami kas treji metai. Šiais metais žemėlapiai atnaujinti trečdaliui šalies teritorijos, apie 22, 5 tūkst. kv. km. Parengti 908 spalvoti skaitmeniniai
žemėlapių lapai M 1:10 000 LKS-94 koordinačių sistemoje.
Kosminių vaizdų įsigijimas ir apdorojimas. NŽT įsigijo 2016 m. liepos 1d. –
2016 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos teritorijos spektrinius žemės paviršiaus vaizdus iš
dirbtinio Žemės palydovo, susietus su LKS-94 koordinačių sistema. Atliktas šių
kosminių vaizdų ortotransformavimas, pašalinti vaizdų defektai. Kosminiai vaizdai
suskaidyti 25 x 25 km lapais M 1: 50 000 mastelyje. Vaizdų skiriamoji geba (pikselio dydis) – 5 m. Kosminiai vaizdai panaudoti apleistai žemei nustatyti ir kitiems
darbams. Taip pat NŽT atliko „Sentinel“ palydovinių vaizdų taikymo apleistai žemei nustatyti galimybių studiją.
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas. Erdvinės informacijos portalas (www.geoportal.lt) – valstybės informacinė sistema, kuria
centralizuotai teikiamos naudojimosi duomenų rinkiniais ir metaduomenimis paslaugos. 2016 m. pabaigoje portale buvo 10 750 registruotų paslaugų gavėjų. NŽT
specialistai toliau vykdė geodezinės ir kartografinės medžiagos archyvo skaitmeninimo darbus.
Žemės informacinės sistemos (ŽIS) plėtra ir palaikymas. Buvo tobulinama ŽIS
administravimo paslauga. Sukurta galimybė pagal dirvožemio duomenis apskai-
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čiuoti sklypų vidutinį našumo balą bei atskirų sklypo kontūrų balus. ŽIS buvo publikuoti 1146 aukcionuose skelbti sklypai. ŽIS naršykle per 2016 m. buvo naudotasi
559 710 kartų.
Dirvožemio erdvinių duomenų atnaujinimas. Atnaujinant dirvožemio duomenų rinkinį Dirv_DR10LT atlikta Jurbarko ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijų
dirvožemio stebėsena. Rinkinys taip pat buvo papildytas pagal Valstybės žemės
fondo atliktus dirvožemio tyrimus
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio (SŽNS_
DR10LT) atnaujinimas. Atnaujinti iš esmės visi rinkinio duomenys. Atnaujinant
sluoksnį „Pelkės ir šaltinynai“ duomenys patikrinti vietoje. Atnaujinant projektinių
duomenų rinkinį SŽNS papildyta informacija apie NŽT išduotus leidimus valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius. Iš viso išnagrinėti 5 583 leidimai.
Apleistos žemės erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimas. Pagal 2016 m. liepos 1 d. būklę šalyje nustatyta 64,6 tūkst. ha apleistų žemės ūkio naudmenų (1,9
proc. nuo visų žemės ūkio naudmenų). 2013 m. šalyje buvo nustatyta 211,7 tūkst.
ha apleistos žemės (6,1 proc.). Sumažėjimą lėmė tai, kad dalis žemės savininkų susitvarkė, ir tai, kad daug žemės ūkio naudmenų, apaugusių miško želdiniais, įtraukta
į miškų kadastrą. Daugiausia apleistos žemės yra šiaurrytinėje, rytinėje ir pietinėje
Lietuvos dalyse. Čia kai kur apleista net iki 10 proc. žemės ūkio naudmenų.
Žemės melioracinės būklės erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimas. Atnaujintas melioracijos statinių projektų ribų sluoksnis, melioruotos žemės ploto sluoksnis, nurašytų melioracijos sausinimo / drėkinimo sistemų sluoksnis bei blogos melioracinės būklės žemės plotų sluoksnis.
Lietuvos valstybinės sienos geodezinės ir kartografinės medžiagos rengimas.
2016 m. buvo tęsiami valstybinės sienos su Rusijos Federacija demarkavimo geodeziniai ir kartografiniai darbai bei sienos su Baltarusija ir Lenkija priežiūros darbai. Demarkuojant sieną su Rusija atlikti 260 stacionarių sienos ženklų geodeziniai
matavimai, parengta 148 km sienos demarkavimo dokumentacija. Atlikta 260 km
sienos linijos su Baltarusija patikra bei 460 sienos ženklų geodeziniai ir kartografiniai darbai. Sienoje su Lenkija atlikta 14 pagalbinių sienos ženklų, plūdurų pasienio
vandenyse padėties kontroliniai matavimai.
Kiti NŽT darbai. Rengiant geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentus atstovauta NŽT interesams teismuose, bendradarbiauta su tarptautinėmis
organizacijomis, tobulintas administracinių paslaugų teikimas, keliama NŽT darbuotojų kvalifikacija, diegiama „Kokybės vadybos sistema“, atliekama ūkio subjektų veiklos priežiūra bei rengti 2017 m. veiklos prioritetų metmenys.
Pagal NŽT informaciją parengė
Romualdas Survila

30

APLINKOSAUGA

Šilutės r. vasaros polderių siurblinių
poveikis gamtosaugai
Paulius OLBERKIS
Polderių tiesioginė ir pagrindinė paskirtis – užtikrinti teritorijų ir statinių apsaugą nuo patvenkimo bei apsėmimo.
Lietuvoje polderiai pradėti įrenginėti pirmaisiais praėjusio
šimtmečio metais Nemuno deltoje, Nemuno žemaslėnyje.
Čia maždaug 60 km ilgio ruože susiformavusi salpa užima
apie 40 tūkst. ha, pavasario potvynių metu užliejama apie
30 tūkst. hektarų. Pradėjus reguliuoti Gilijos upę ir pastačius aukštus pylimus dešiniajame Nemuno krante (Rusijos
teritorijoje), pablogėjo potvynio praleidimo sąlygos, t.y. padaugėjo vandens pavasarinių potvynių metu Lietuvos teritorijoje. Susirūpinta
dėl potvynių daromos žalos užliejamoms teritorijoms, todėl Nemuno žemupyje
pradėta statyti polderines sistemas.

Įrengus polderius, didžioji užliejamos teritorijos dalis buvo naudojama joje augančios žolės miltams gaminti, kurie buvo vertingas pašaras gyvuliams. Žlugus
ūkinėms bendrovėms, polderių teritorija nebebuvo naudojama jokioms ūkinėms
veikloms. Polderių hidrotechnikos statiniai buvo apleisti dėl lėšų trūkumo eksploatacinėms išlaidoms, taip pat dėl to, kad polderių teritorijose nebuvo intensyvesnės
ūkinės veiklos.

Siurblinės su sraigtiniais siurbliais nežaloja žuvų
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Tik po šalies nepriklausomybės atkūrimo buvo pradėta domėtis žuvų apsaugos
priemonėmis polderių siurblinėse ir kanaluose. Pastebėta, kad vasaros metu esant
aukštesnei temperatūrai, nukritus kanalų vandens lygiui, susidarydavo dideli nitratų
kiekiai vandenyje. Tad sąlygos veistis žuvims ir jų palikuonims, kurie į polderius
patekdavo pavasario potvynio metu, nebuvo geros. 2001 m. buvo nutarta įteisinti
verslinę žuvininkystę visuose Šilutės rajono polderiuose. Tačiau tai buvo laikinas
sprendimas, ir verslininkams piktnaudžiaujant 2011 m. jis buvo atšauktas. „Draugiškų gamtai“ siurblinių su sraigtiniais siurbliais statyba Šilutės rajone prasidėjo
1996 m., kuomet buvo įrengta Smalkų vasaros polderio sraigtinė siurblinė. Nors
žala žuvims buvo akivaizdi, lyginant su panardinamais siurbliais, vėliau tik trijų
vasaros polderių siurblinių agregatai buvo pakeisti modernesniais.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, pavyko pritraukti nemažai struktūrinių fondų
paramos, bet dauguma lėšų buvo nukreipta pylimų būklei gerinti, likusių lėšų užtekdavo tik siurblinių elektrotechninei įrangai atnaujinti.
Šiame darbe siekiama įvertinti Šilutės vasaros polderių siurblinių rekonstrukcijos
poveikį gamtosaugai. Tyrimo objektas - Šilutės rajono teritorijoje esantys vasaros
tipo polderiai, kurie užima daugiau nei 20 tūkst. ha plotą. Polderiai priklausomai nuo
jų geografinės padėties ir žemės reljefo ar potvynių poveikio yra labai skirtingi. Pagal savo plotą visas Alkos polderis (su Tenenio ir Minijos siurblinėmis) yra didžiausias ir užima 4887
ha plotą. Antras
pagal dydį būtų
jungtinis Sausgalvių I-III polderis,
o trečias – Šyšos
polderis.
Kiti polderiai
yra 2-5 kartus mažesni. Žuvininkystės požiūriu svarbi
kita charakteristika - polderio vanŽuvų apsaugai Šyšos polderio siurblinėje naudojami
pertveriami metaliniai tinklai
denų plotas. Pagal
polderių vandenų
plotą iš visų išsiskiria jungtinis Alkos ir Uostadvario polderiai. Tai iliustruoja pateikti paveikslai.
Buvo apžvelgti 9 vasaros polderiai iš 12 (Tulkeragės vasaros polderis yra atiduotas gamtai), ir tik 4 iš jų siurblinės yra su sraigtiniaiss siurbliais.
Sausgalvių vasaros polderio siurblinės buvo rekonstruota 2005 metais, po to,
kai buvo atlikti ichtiofaunos tyrimai, kurie parodė, kad žuvų jauniklių polderio ka-
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Polderių plotas (ruda spalva) ir jų vandenų plotas (mėlyna spalva), ha

naluose praktiškai
neaptikta, nors šio
polderio
pievos
sausos būna tik labai karštą vasarą.
Šyšos vasaros polderyje rekonstrukcijos darbai atlikti
1999 metais. Šio
polderio žuvingumas labai priklauso nuo pavasarinio
potvynio dydžio,
trukmės, tačiau siurblinės įrengimas
su sraigtiniais siurbliais pastebimai
akivaizdžių rezultatų nedavė. Taipogi Uostadvario
vasaros polderyje
Šilutės rajono vasaros ir žiemos polderiai
2002 metais ir atitinkamai Smalkų vasaros polderyje 1996 metais įrengta nauja siurblinė su sraigtinio
tipo siurbliais.
Nors valstybės biudžeto lėšos, skiriamos Šilutės r. polderių sistemų eksploatavimui sudarydavo apie 10 proc. visų šaliai skiriamų lėšų melioracijai, paskutinė vasaros polderio siurblinė rekonstruota įrengiant sraigtinius siurblius dar 2005 metais.
1992 - 2003 m. tyrimais vasaros polderiuose buvo aptikta net 30 skirtingų žuvų
rūšių, tačiau naujausiais 2012 - 2013 m. tyrimais nustatyta, kad daugiausiai viename
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polderyje tėra 11 žuvų rūšių.
Pamario polderių ichtiofauną formuoja keli pagrindiniai veiksniai. Žiemos tipo
polderiuose žuvų rūšinė sudėtis ir gausumas priklauso nuo
ten susiklostančių ekologinių
egzistencijos sąlygų, polderių
kanalų dydžio ir gylio, vyraujančių gruntų sudėties ir
polderinių sausinimo sistemų
eksploatavimo režimo. Vasaros tipo polderiuose, kuriuos
užlieja pavasario ar žiemos
potvynių vandenys, be išvardytųjų sąlygų, didelę reikšmę
imigravusių žuvų kiekiui turi
potvynių dydis, laikas, trukmė, taip pat aplinkinių telkinių žuvingumas.
Pagal žuvų rūšinę sudėtį ir
biologinius rodiklius gausuVeikia Uostadvario siurblinė
mu polderiuose išsiskiria dvi
žuvų rūšys – lynai ir sidabriniai bei auksiniai karosai. Dažnos kuojos, lydekos, plakiai, ešeriai, meknės, o karšių
sugauta vos keletas. Tarp jauniklių vyravo kuojos, plakiai, raudės. Keliuose polderiuose rasta pūgžlių, salačių bei aukšlių.

Tikėtinas žuvų sugavimas ir polderių žuvingumas (kg/ha) iš žuvingų vasaros polderių plotų
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Pagrindiniai kliuviniai laisvai žuvų migracijai iš polderių ir į juos yra siurblinės. Į polderį žuvys dažniausiai patenka pavasarinio potvynio metu, kuomet vanduo
liejasi per pylimą arba yra atviri automatiniai vartai ar uždoriai. Tačiau patekti yra
lengviau, negu iš polderio išplaukti, įjungtų siurblių sukeliama vandens aeracija ir
imituojama tėkmė vilioja žuvis ir taip sukeliamas pavojus joms būti sužalotoms. Pagrindinės žalos rūšys yra tokios: slėginė, suspaudimo, įpjovimų, šlyties, paviršiniai
sužalojimai, orientacijos praradimas.

Žuvų sužalojimų tipai

Išvados:
1. Tik 4 (Šyšos, Sausgalvių, Smalkų ir Uostadvario) iš 12 polderių yra sraigtinio
tipo siurblinės, o likusiuose 8 veikia panardinami siurbliai, kurie kenkia žuvims, jas traiško ir žaloja.
2. Daugiausiai net 11 rūšių žuvų yra Šyšos vasaros polderyje, o mažiausiai - 1 Minijos polderyje.
3. Pagal žuvingus plotus didžiausias yra Uostadvario (31 ha), mažiausias Stankiškių (2,7 ha) vasaros polderis.
4. Didžiausias žuvingumas nustatytas Alkos vasaros polderyje ties Minija (123
kg/ ha), mažiausias Pakalnės polderyje - tik 2 kg/ha.
Redakcijos pastaba. Publikacija yra sutrumpintas P.Olberkio magistro darbo dalies
variantas.
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Drenažo filtracinių apsauginių
medžiagų tyrimai
Vilimantas VAIČIUKYNAS, Danutė VAIČIUKYNIENĖ,
Vilda GRYBAUSKIENĖ, Giedrius BALEVIČIUS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Lietuvoje drenažo, įrengto su apsauginėmis filtracinėmis medžiagomis, amžius
siekia apie 20 metų. Filtracinės medžiagos gali tarnauti iki 100 metų.
Drenažo apsauginių filtracinių medžiagų mikroskopinės nuotraukos darytos
mikroskopu Veho VMS-005LCD. Mikroskopo rankinis židinys 10-30 mm, optinis
didinimas iki 300 kartų, skaitmeninis didinimas iki 1200 kartų.
Grunto dalelių dydis išorinėje filtracinio audinio pusėje mėginiuose svyruoja
didelėse ribose. Jis priklauso nuo grunto granuliometrinės sudėties (1 pav.)

1 pav. Grunto dalelių junginiai, susidarę ant drenažo apsauginės filtracinės medžiagos

Mikroskopinėse nuotraukose matomi grunto dalelių dariniai, kurie pasiskirstę
nevienodai visame medžiagos plote (2 pav.). Jie susidarė vykstant natūraliems dirvodaros procesams. Ateityje šie junginiai gali turėti reikšmingos įtakos filtracinės
apsauginės medžiagos laidumui.
2 pav. Drenažo filtracinio audinio kolmatacija grunto dalelėmis medžiagos
paviršiuje ir skersiniame pjūvyje.

a) neaustinė termiškai arba chemiškai apdorota filtracinė medžiaga
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b) neaustinė adatom perforuota filtracinė medžiaga

Nustatant grunto dalelių, susikaupusių filtracinėje medžiagoje, dydį ir kiekį,
buvo panaudotas terminės analizės būdas. Atliekant šį tyrimą medžiagoje esančios
organinės ir kitos priemaišos sudega, susidariusios struktūros suyra. Nustatyta, kad
sudeginus filtracinį audinį 30 proc. medžiagos tūrio užima įvairios frakcijos grunto
dalelės. Galima teigti, kad didesnę dalį filtracinės medžiagos ertmių per dešimtiesdvidešimties metų laikotarpį užpildė grunto dalelės, kurių skersmuo kinta nuo molio dalelių (mažesnių kaip 2 μm) iki 0,2 mm. Tyrimų duomenys leidžia teigti, kad šis
procesas vyksta nuolat ir ilgainiui grunto dalelių darinių plotas didėja.
Nustatant dalelių, kurios kaupiasi apsauginėse filtracinėse medžiagose, mineralinę sudėtį buvo pasirinktas rentgenodifrakcinės analizės metodas. Jos rezultatai
pateikti (3 a,b) paveiksluose.
3 pav. Grunto pavyzdžių rentgenografinė analizė:

a)1-5 bandiniai
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b) 6-11 bandiniai
Žymenys: Q – (78-2315) kvarcas (SiO2), C – (72-1652) kalcitas (CaCO3), D – (75-1760)
dolomitas (CaMg(CO3)2), A – (84-752) albitas (Na(AlSi3O8), M – (7-42) muskovitas (K,Na)
(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2, I–(26-911) ilitas (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2), Z–(84-597)
natrio aliuminio silikato hidratas (Na27(Al57Si135O384)(H2O)24, K – kalcio silikato hidratas
(Ca1,5Si O3,5·xH2O), An –(75-1635) anortoklazas (Na0,85K0,15·(AlSi3O8), P–(34-542) filipsitas
(K0,8Na0,7Ca0,7Al2,8Si5,1O166,4H2O), G – (72-1652) gipsas (CaSO4 2H2O).

Rengenografinės analizės duomenys parodė, kad tirtuose bandiniuose, be kvarco
ar gipso, dar yra molio mineralų muskovito ir hidrožėručio, ilito. Aptikta ir cheminių
junginių - naujadarų, kurie susidarė dirvodaros procese (kalcito, dolomito, gipso).
Taip pat identifikuota keletas silikatų klasės mineralų: albitas, anortoklazas, keletas
ceolitų (natrio aliuminio silikato hidratas ir filipsitas) bei kalcio silikato hidratas.
Pastarasis turi rišančiųjų savybių ir yra portlandcemenčio hidratacijos produktas.
Tyrinėjant medžiagų bandinius nustatyta, kad smėlio grūdeliai audinyje sucementuoti ir surišti kalcio hidrosilikatais, kalcio hidroaliuminatais, gipsu ir/arba
kalcio karbonatu (3 a,b pav.). Visos šios medžiagos turi rišančiųjų savybių, kurios
ateityje gali turėti reikšmingos įtakos filtracinių apsauginių medžiagų laidumo sumažėjimui.
Tyrimo duomenys parodė, kad drenažo filtracinių medžiagų pralaidumui daugiausia įtakos turi natūralūs dirvodaros procesai. Atsitiktiniu būdu atsikasus drenas
nustatyta, kad apsauginės filtracinės medžiagos apsaugo drenažo vamzdžius nuo
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galimo jų uždumblėjimo. Atkasti drenažo vamzdžiai po 10-20 metų nuo jų paklojimo buvo rasti palyginti švarūs, sąnašų vamzdžiuose susikaupę minimaliai. Blogo
drenų veikimo (drenažo vamzdžių uždumblėjimo sąnašomis, filtracinių medžiagų
užsikolmatavimo) faktų nenustatyta. Atlikti tyrimai leidžia daryti prielaidą, kad viena svarbiausių sąlygų drenažo sistemos geram veikimui yra žmogiškasis veiksnys,
tai yra darbų bei medžiagų kokybė.

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakultete 2016 m.
vykdyti moksliniai projektai
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
Integruota išmanioji jutiklių sistema vandens tiekimo apsaugai pagerinti
(Septintoji bendroji programa FP7).
Projekto partneriai: C-Tech Innovation Ltd. (Didžioji Britanija), UAB „Kauno vandenys“ (Lietuva), Vivaqua (Belgija), CNI Guard (Didžioji Britanija),
Advantic Sistemas Y Servicios (Ispanija, Prancūzija), Vienos universitetas (Austrija), Romos Tor Vergata universitetas (Italija), IOS International NV (Belgija).
Projekto dalies vadovas doc. dr. Algirdas Radzevičius, projekto dalies
vykdytojai: doc. dr. Gražina Žibienė, lekt. Alvydas Žibas.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 - 2016 m.
Projekto apibūdinimas. Kartu su partneriais sukurti ir išbandyti cheminės ir bakteriologinės taršos aptikimo jutikliai. Jutiklių bandymai buvo vykdomi laboratorijose,
o taršos sklaidos tendencijos nustatomos matematiniu modeliavimu ir eksperimentiniais tyrimais Briuselio ir Kauno miestų vandentiekio tinkluose.
Tvari kaimo vandentvarka tvariam žemės ūkiui
(Baltijos jūros EUSBSR programa)
Projekto vadovas prof. dr. Arvydas Povilaitis, projekto vykdytojai:
doktorantės Ina Živatkauskienė ir Jolanta Matikienė.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 - 2018 m.
Projekto apibūdinimas. Ieškoma būdų ir priemonių pasiekti suderinamumui tarp intensyvios žemės ūkio veiklos ir geros vandens kokybės drenuotuose plotuose.
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Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimas Biržulio,
Stervo ir Debesnų šlapynėse
Užsakovas Aplinkos ministerija pagal EEA Grants – Islandijos, Lichtenšteino
ir Norvegijos programą „Partnership for creation and preservation of values“.
Projekto partneriai: VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ (projekto koordinatorius
Lietuva); NIVA – Norwegian Institute of Water Research (Norvegija);
Nordconsult (Švedija).
Projekto dalies vadovas prof. dr. Arvydas Povilaitis.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 - 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Atlikti ekosistemų tyrimai ir ieškoma būdų bei priemonių
labai pažeistai Biržulio ežero ir aplinkinių pelkių vandens ekosistemai atkurti.

NACIONALINIAI PROJEKTAI
Klimato kaitos ir kitų abiotinių veiksnių poveikio
vandens ekosistemoms vertinimas
Užsakovas Lietuvos mokslo taryba (Nacionalinė mokslo programa
„Agrarinių, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“).
Projekto vadovas prof. dr. Arvydas Povilaitis, projekto vykdytojai:
doktorantai Ina Živatkauskienė ir Paulius Petrošius.
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Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 - 2018 m.
Projekto apibūdinimas. Siekiama nustatyti aplinkos veiksnių (vandens temperatūros, hidrologinio režimo ir vandens kokybės elementų) pokyčius ir jų įtaką Lietuvos
vandens ekosistemų įvairovei ir produktyvumui bei atlikti kompleksinį poveikio
vertinimą pagal klimato kaitos scenarijus.
Kontroliuojamo drenažo su denitrifikacijos bioreaktoriais
pritaikymas biogeninių medžiagų pernašos sausinamose
žemėse optimizavimui
Užsakovas Žemės ūkio ministerija.
Projekto vadovas prof. dr. Arvydas Povilaitis, projekto vykdytojai:
vyresn. m. d. dr. Valerijus Gasiūnas, doktorantės Ina Živatkauskienė ir Jolanta
Matikienė, tyrėjai Ida Jarockienė, Algirdas Minskas ir Vytautas Mickevičius.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 - 2017 m.
Projekto apibūdinimas. Siekiama įvertinti ir technologiškai pagrįsti denitrifikacijos
bioreaktorių pritaikymą drenažo sistemose siekiant minimizuoti azotinių medžiagų
išplovą ir sumažinti paviršinių vandenų taršą.
Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas
Užsakovas VĮ „Lietuvos nacionalinis muziejus“
Projekto vadovas doc. dr. Raimondas Šadzevičius, projekto vykdytojas
tyrėjas Žydrūnas Vyčius.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 m.
Projekto apibūdinimas. 2016 m. vasario mėn. Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaite pradėjo formuotis nuošliaužos, kovo ir spalio mėnesiais įvyko kalno paviršinio
sluoksnio grunto nuošliaužos. Darbo tikslas yra sumodeliuoti Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumą.
Rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių plovimo nuotekų kiekio,
jų užterštumo nustatymas ir šių nuotekų valymo apytakinėse
plovimo sistemose rekomendacijų parengimas
Užsakovas Žemės ūkio ministerija.
Projekto vadovas doc. dr. Algirdas Radzevičius, projekto vykdytojai:
doc. dr. Midona Dapkienė, doc. dr. Nomeda Sabienė.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 - 2016 m.
Projekto apibūdinimas. Vykdant projektą buvo nustatyti bulvių ir daržovių plovimo
metu susidarančių nuotekų kiekiai, jų užterštumas, parengtos plovimo nuotekų valymo technologinės schemos su vienkartiniu ir daugkartiniu (apytakiniu) vandens
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panaudojimu. Nustatyti plovimo metu susidarančio dumblo kiekiai ir jo užterštumas, parengti sanitariniai reikalavimai apytakinėms plovimo sistemoms naudoti.
Melioracijos griovių būklės vertinimas taikant
nuotolinius tyrimo metodus
Užsakovas Žemės ūkio ministerija.
Projekto vadovas doc. dr. Antanas Dumbrauskas, projekto vykdytojai:
prof. dr. Gintautas Mozgeris, doc. dr. Donatas Jonikavičius,
lekt. dr. Ramūnas Gegužis, tyrėjas Giedrius Bosas.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 -2017 m.
Projekto apibūdinimas. Siekiama įvertinti nuotolinių tyrimo metodų taikymo galimybes vykdant melioracijos griovių būklės stebėseną, o jos rezultatus panaudoti
lėšų poreikio (priežiūrai, palaikymui ar remontui) prognozei.
Rekonstruotose ir naujose drenažo sistemose naudotų
filtracinių medžiagų efektyvumo, patvarumo bei kolmatacinių
savybių įvertinimas tiesioginio atsikasimo būdu
Užsakovas Žemės ūkio ministerija.
Projekto vadovas lekt. dr. Vilimantas Vaičiukynas, projekto vykdytojai:
prof. dr. Danutė Vaičiukynienė, doc. dr. Vilda Grybauskienė,
lekt. Gitana Vyčienė, lekt. Giedrius Balevičius.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 -2016 m.
Projekto apibūdinimas. Siekta tiesioginio atsikasimo būdu ištirti rekonstruotose ir
naujose drenažo sistemose naudotas filtracines medžiagas, taip pat nustatyti skirtingų filtracinių medžiagų būklę ir įvertinti kolmatacines savybes.
Uždarų žuvų auginimo sistemų įtakos gamtinėms ekosistemoms
nustatymas ir rekomendacijos šių sistemų diegimui Lietuvoje
Užsakovas Žemės ūkio ministerija.
Projekto vadovas doc. dr. Gražina Žibienė, projekto vykdytojai:
doc. dr. Algirdas Radzevičius, dr. Viktoras Mongirdas, lekt. Alvydas Žibas.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 -2016 m.
Projekto apibūdinimas. Vykdant projektą buvo parengtos apytakinėms sistemoms
tinkamo vandens ruošimo technologijų schemos, bendri sanitariniai reikalavimai,
poveikio aplinkai vertinimo, technologijų schemų parinkimo bei uždarų apytakinių
sistemų diegimo Lietuvoje rekomendacijos. Taip pat nustatyti apytakinėse sistemose susidarančių nuotekų kiekiai, jų užterštumas, pasiūlytos tolesnio dumblo naudojimo schemos.
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Ūkininkavimo poveikio vandens telkiniams bei agroekosistemoms
vertinimas baseino teritorijoje
Užsakovas Aplinkos apsaugos agentūra.
Projekto vadovas vyresn. m. d. dr. Kazimieras Gaigalis,
projekto vykdytojas jaunesn. m. d. dr. Giedrius Baigys
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 - 2016 m.
Projekto apibūdinimas. Buvo atliekamas ūkininkavimo poveikio vertinimas trijuose
nedidelių upelių baseinuose, kuriuose drenažo ir upelių vandenį įtakoja intensyvi
žemės ūkio veikla. Darbe pateikiami žemėnaudos ir žemės ūkio veiklos, taip pat
hidrologinių ir hidrocheminių tyrimų rezultatai.
Normatyvinio statybos techninio reglamento, nustatančio vandens uostų
statinių projektavimo techninius reikalavimus, parengimas
Užsakovas VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
Projekto vadovas doc. dr. Algirdas Radzevičius, projekto vykdytojas
doc. dr. Raimondas Šadzevičius.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 - 2016 m.
Projekto apibūdinimas. Parengtas reglamento „Vandens (jūrų) uosto statiniai. Projektavimas“ projektas. Projekte pateikta vandens (jūrų) uostų ir laivininkystės statinių klasifikacija, klasifikavimo būdai, klasifikacija pagal pasekmių klases, privalomieji reikalavimai užtikrinant statinių mechaninį pastovumą ir ilgaamžiškumą.
Reglamento projekte pateikiami bendrieji vandens (jūrų) uostų ir laivininkystės
statinių projektavimo reikalavimai, reikalavimai tikrinant ribinius būvius, kokie
naudotini projektavimo metodai, kokie poveikiai ir apkrovos bei skaičiuotinės situacijos turi būti aptartos, specifiniai reikalavimai projektuojant akvatorijos gilinimą
bei atskiruosius statinius.
Biologinių priedų įtaka dirvožemio drėgmės sulaikymui
Lietuvos klimato kaitos kontekste
Užsakovas Žemės ūkio ministerija.
Projekto vadovas doc. dr. Inga Adamonytė, projekto vykdytojai:
doc. dr. Vilda Grybauskienė, jaunesn. m. d. dr. Egidijus Kasiulis,
doc. dr. Algis Kvaraciejus, doc. dr. Laima Taparauskienė, lekt. Gitana Vyčienė.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 - 2016 m.
Projekto apibūdinimas. Projekte apžvelgti biologiniai priedai, jų kaina ir kiekis,
naudojimo specifika; nustatytas biologinių priedų drėgmės sulaikymo, sukaupimo
ir vandens atidavimo intensyvumas; parengtos praktinės rekomendacijos ir patarimai biologinių priedų naudojimui ir jų kiekiams, siekiant sureguliuoti dirvožemio
drėgmę.
Doc. dr. Rytis Skominas
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Vandens išteklių
tvarkymas Sicilijoje
Dr. Midona DAPKIENĖ
ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentė
Dr. Laima ČESONIENĖ
ASU Aplinkos ir ekologijos instituto profesorė
Sicilija – didžiausia sala Viduržemio jūroje, autonominė Italijos sritis, jos
plotas 25 700 km², čia gyvena apie 7 milijonus gyventojų. Sostinė – Palermas,
esantis salos šiaurės vakaruose. Būtent šiame mieste ir jo apylinkėse teko lankytis spalio antroje pusėje. Pagal ERASMUS dėstytojų mainų programą skaitėme paskaitas Palermo universiteto Žemės ūkio ir miškų mokslų katedros magistrantams ir doktorantams.

Dėl įtemptos darbotvarkės nebuvo laiko plačiau susipažinti su šios Palermo
provincijos sostinės kultūra ir tradicijomis, tačiau bendrą įspūdį susidaryti visgi
pavyko. Palermas yra finikiečių įkurtas miestas, turintis turtingą beveik trijų tūkstančių metų istoriją, garsus unikaliais kultūros ir architektūros paminklais. Palerme
gyvena apie 850 tūkst. gyventojų, tačiau vaikštant miesto gatvėmis atrodo, kad jų
čia yra daugiau. Mieste daug jaunimo – Palermo universiteto studentų ir, be abejo,
turistų. Kartu su apylinkėmis, Palerme skaičiuojama per 1,2 mln. gyventojų. Deja,
šiuo metu miestas išgyvena sunkius laikus dėl ilgalaikės korupcijos ir neabejotinos
mafijos įtakos visose gyvenimo sferose. Miesto centras gerokai apgriuvęs, o prie-

Palermo katedra (Duomo)
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miesčiai chaotiškai plečiasi visomis kryptimis be tvarkingų kelių, viešųjų vietų ir
kitų šiuolaikiniams gyvenamiems rajonams būtinų infrastruktūros elementų.
Bet mums, jau spėjusioms pasiilgti vasariškos saulės šilumos (mieste vidurdienį
atokaitoje termometrai rodė trisdešimt laipsnių), akis glostė įvairiaspalviais žiedais
pasipuošę medžiai ir krūmai, išlakios palmės ir valgomuosius vaisius brandinantys indiškos figos kaktusai. Apšiurę namų fasadai su besiplaikstančiais balkonuose
skalbiniais netrukdė grožėtis garsiąja katedra (it. Duomo), kur palaidoti Sicilijos karaliai, Normanų rūmais (it. Palazzo dei Normanni), Didžiuoju teatru (it. Teatro Massimo), Keturiais kampais (it. Quattro Canti) ar Gėdos aikštės skulptūrų ansambliu.
Nuostabaus skonio sicilietiškos picos, pastos ir lazanijos džiugino mūsų skonio receptorius, nors akys negalėjo nepastebėti šiukšlių „kalnelių“ beveik kiekviename
žingsnyje. O patys siciliečiai, riedėdami automobiliais, taikėsi mus „nokautuoti“ net
pėsčiųjų perėjose, tačiau išlipę iš transporto priemonių buvo malonūs ir paslaugūs.
Jie noriai aiškino mums sunkiai įkandamus transporto ypatumus mieste, deja, tik
itališkai...
Visa laimė, su kolegomis dėstytojais bendrauti angliškai sekėsi puikiai, nemažai
jų yra lankęsi mūsų universitete. Kalbėdamiesi negalėjome nepaliesti mūsų specialybės žmonėms artimos vandentvarkos temos. Dėl salos specifikos pastebėjome
daug skirtumų, tačiau radome ir panašumų, ypač vandens išteklių valdymo srityje.
Pagal administracinį suskirstymą Sicilijoje yra devynios provincijos, tačiau pagal vandens išteklių tvarkymą saloje išskirta vienuolika regionų. Kalnuotą Sicilijos
žemę krituliai „pagirdo“ labai skirtingai: salos šiaurėje iškrenta 1200 mm kritulių,
o pietuose tik iki 300 mm. O būtent pietinei šalies daliai labiausiai reikia vandens,
nes čia išauginama didelė dalis vaisių ir daržovių. Ypač daug šiltnamių pastatyta Ra-

Sicilijos salos dirbami laukai
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gūzos regione. Salos žemės ūkiui labai svarbūs Trapanio ir Katanijos regionai, kur
auginami apelsinai, bet ir kituose salos regionuose auginamos vertingos kultūros:
Agridžente – migdolai, Kastelvetrane – alyvuogės, Palermo ir Sirakūzų provincijose – citrusiniai vaisiai, o salos viduryje – kviečiai..
Kadangi saloje vidutinis kritulių kiekis yra mažas, beveik ištisus metus karšta,
norint užauginti įvairias žemės ūkio kultūras reikia drėkinimo. Vanduo drėkinimui
imamas iš specialiai tam įrengtų paviršinio vandens telkinių, išskyrus kelias vietoves vakarų Sicilijoje, netoli Trapanio, kur naudojamas gruntinis vanduo. Požeminis
vanduo taip pat naudojamas Ragūzos regione šiltnamių drėkinimui, tačiau ši teritorija yra labai arti jūros, todėl vanduo yra druskingas, o tai kelia nemažų problemų.
Sicilijos salos drėkinamos teritorijos pateiktos 3 paveiksle.

3 pav. Sicilijos salos drėkinamos teritorijos

Drėkinimui įrengta keturiasdešimt įvairaus dydžio tvenkinių, kurių bendras tūris apie 1060 Mm3, drėkinimui naudojama virš 570 Mm3 vandens. Didžiausių tvenkinių, skirtų drėkinimui, pagrindiniai rodikliai pateikti 1 lentelėje.
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1 lentelė. Didžiausių tvenkinių, skirtų drėkinimui, pagrindiniai rodikliai
tūris, Mm3
Eil. Nr.

Tvenkinys

Upės baseinas

Bendras

Naudingas

Naudojamas
drėkinimui

1.

Pozzillo

Simeto

140,0

118,0

100,0

2.

Don Sturzo

Simeto

110,0

90,0

90,0

3.

Garcia

Belice

80,0

63,0

56,0

4.

Lago di Lentini

San Leonardo

127,0

127,0

47,0

120,0

80,0

44,0

68,0

62,0

42,0

5.

Rosamarina

San Leonardo

6.

Poma

Jato

7.

Arancio

Carboj

32,8

30,8

30,8

8.

S. Rosalia

Irminio

20,7

18,0

18,0

9.

Castelo

Magazollo

18,0

16,0

16,0

10.

Ancipa

Troina

30,0

27,0

15,0

Palermo regione yra keli didieji tvenkiniai (Garcia, Rosamarina, Poma), drėkinimo sistemos įrengtos 6 tūkst. ha teritorijoje.

Žemių drėkinimas Palermo regione

Sicilijoje dalis drėkinimo sistemų priklauso valstybei, yra taip pat ir ūkininkų,
turinčių nuosavus tvenkinius ir drėkinimo sistemas. Nemaža kliūtis gerai išnaudoti
įrengtas drėkinimo sistemas yra valdžios atstovų, tvarkančių vandens išteklius, ir
ūkininkų nesusikalbėjimas. Ūkininkai nenori brangiai mokėti už vandens tiekimą,
nes servisas yra labai prastas: dažnai vanduo netiekiamas būtent tada, kai jis reikalingas, ir atvirkščiai. Drėkinimo sistemų Sicilijoje pagrindiniai duomenys pateikti
2 lentelėje.
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2 lentelė. Drėkinimo sistemos Sicilijos regionuose (tūkst.. ha)
Kolektyvinės drėkinimo sistemos
Regionas

įrengtos
sistemos

naudojamos
sistemos

Ūkininkams
priklausančios
naudojamos drėkinimo sistemos

Bendras naudojamų drėkinimo
sistemų plotas

Trapanio

10,1

5,9

32,6

38,5

Palermo

9,5

6,4

32,4

38,9

35,8

21,3

15,5

36,8

0

0

4,2

4,2

10,9

2,4

23,7

26,1

7,7

1,4

1,1

2,5

Agridžento
Kaltanisetos
Dželos
Enos
Kaltadžironės
Ragūzos

7,0

3,2

4,8

8,0

10,8

7,9

30,8

38,7

Katanijos

48,5

20,0

47,6

67,6

Sirakūzų

15,4

1,9

34,6

36,5

Mesinos

0,2

0,2

9,1

9,3

Bendras

156,3

70,7

236,6

307,4

Reikia paminėti, kad ne visuose vienuolikoje regionų reikalinga drėkinimo infrastruktūra, kai kuriose provincijose netgi atvirkščiai - reikalingas sausinimas, nes
kritulių iškrinta per daug.
Vidutinė drėkinimo norma alyvuogėms ir vynuogėms yra 800 - 1000 m3/ha, daržovėms ir citrusiniams vaisiams – 3000 - 4000 m3/ha, kitiems vaisiams – 2000 3000 m3/ha. Paprastai drėkinimo sezonas tęsiasi nuo birželio iki rugsėjo, kartais
pailgėja nuo gegužės iki spalio.
Kaip jau minėta, drėkinimui naudojamas paviršinis (ir požeminis) vanduo, būta
siūlymų naudoti nuotekas. Šių projektų teko atsisakyti dėl dviejų priežasčių: didžiausi nuotekų kiekiai susidaro miestuose, esančiuose salos pakraščiuose, prie jūros, o drėkinami plotai yra toli. Pumpuoti nuotekas į salos vidurį yra brangu. Be to,
šalies aplinkosaugos reikalavimai dėl nuotekų panaudojimo drėkinimui yra labai
griežti, o jų įgyvendinimas taip pat brangiai kainuoja.
Sicilija susiduria su gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu problema. Kai
kuriems salos regionams (pvz., Agridžento, Kaltanisetos) vanduo tiekiamas tik
vieną dieną ar tik kelias valandas per savaitę. Kiekviena šeima stengiasi sukaupti
vandens atsargas savo rezervuaruose, kad nejaustų jo stygiaus. Anksčiau vandens
trūkumą jautė ir Palermas, bet dabar ši problema jau išspręsta, nes netoli miesto,

48

KELIONĖS

kalnuose, buvo įrengti keli nauji vandens kaupimo rezervuarai. Iš esmės, vandens
kokybė saloje yra gera, atnaujinta didelė tinklų dalis, tačiau kai kurie rezervuarai
yra seni, todėl vandens iš čiaupo gerti nerekomenduojama.
Saloje yra nedaug ežerų, kai kuriuose jų stebimas eutrofikacijos procesas. Labiausiai eutrofikuotas buvo Palermo provincijoje esantis Lago Poma ežeras, kurio
tūris apie 72 mln. m3. Šalia jo esantys miestai neturėjo nuotekų valyklų, tačiau dabar
jos yra pastatytos, ir ežero kokybė akivaizdžiai gerėja.
Dauguma Sicilijos miestų ir miestelių turi nuotekų valyklas, tačiau jų veikimo
efektyvumas nepakankamas. Kadangi vasaros sezono metu labai išauga salą lankančių turistų ir poilsiautojų skaičius, nuotekų valyklos yra nepajėgios susidoroti su
stipriai padidėjančiais nuotekų kiekiais. Palermo mieste yra pastatyta nauja, milijoną gyventojų aptarnaujanti nuotekų valykla, todėl jūrą pasiekia aplinkosaugos reikalavimus atitinkantis vanduo. Tuo galėjome įsitikinti pačios, aplankę Moterų salos
(it. Isola delle Femmine) miestelio, esančio šalia Palermo, paplūdimį ir išsimaudę
skaidrioje ir šiltoje jūroje.
Palikdamos šį triukšmingą, dinamišką kontrastų miestą, visgi negalėjome nesutikti su XIX a. anglų rašytojo Oskaro Vaildo mintimis: „Palermas buvo žavus.
Nuostabiausiai įsikūręs miestas pasaulyje, svajojantis apie savo gyvenimą tarp
dviejų jūrų puikiame Conca d’Oro slėnyje, apsuptame citrinų giraičių ir apelsinų
sodų“.
Autorių nuotraukos

Sicilijos salos pakrantės
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Tautos atminties ir vilties ąžuolynas
Romualdas SURVILA
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, vis dažniau prisimename svarbius atmintinus įvykius, nuolatinius laisvės ir nepriklausomybės
siekius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ įpareigoja
organizacijas aktyviai prisidėti prie gražaus reikšmingo jubiliejaus paminėjimo 2018 metais. Visuomenė ir jos politiniai lyderiai privalo atsigręžti
į istoriją, paskleisti žinias apie valstybės ištakas, kovas už nepriklausomybę, patirtas okupacinių laikotarpių tremtis, tautos elito naikinimą ir kitas negandas. Pagrindinė šios sukakties pamoka ateičiai yra ta, kad savo
valstybe turime nuolat rūpintis, ją ginti ir užtikrinti jos tęstinumą.

Vienas objektas, artimas žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistams, yra Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas (LTAĄ), kuriame per 2015-2017 metus pagal
Vyriausybės programą turi būti pasodinta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
giraitė. Žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų pajėgos buvo pasitelktos ne vienai
priemonei Ąžuolyne įgyvendinti. Dabar pagrindiniai sukakties paminėjimo Ąžuolyne atsakingieji vykdytojai yra Lietuvos nacionalinis muziejus, Aplinkos ministerija
ir Vilkaviškio rajono savivaldybė. Nors šešėlyje ir lieka, tačiau dėl būsimos šventės
daug realių rūpesčių ir darbų turi Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno draugija ir
Vilkaviškio r. Ožkabalių kaime esantis dr. Jono Basanavičiaus muziejus. 2017 m. bus
pasodintas paskutinis guotas Lietuvos šimtmečio giraitėje, skirtas Dzūkijai. 2018 m.
balandžio pabaigoje švęsime šios giraitės ir paminklo atidarymą.
1988 m. sumanytas ir 1989 m. suprojektuotas bei pradėtas sodinti Ąžuolynas
2018 metais taip pat švęs savo 30 metų jubiliejų. Ąžuolai auga, tvirtėja. Ar ir mes
tampame tvirtais savo valstybės ąžuolais? 14-koje Ąžuolyno giraičių įprasminti
svarbūs mūsų šaliai istoriniai momentai. Pamokantį istorijos ratą primena Represijų
aukų giraitė.
1572 m. nepalikdamas įpėdinio mirė Lietuvos - Lenkijos karalius Žygimantas Augustas. Naujojo karaliaus rinkimai užsitęsė, šalyje buvo suirutė. Rusijos caras Ivanas
IV Rūstusis su Austrija tarėsi dėl Lietuvos - Lenkijos valstybės pasidalijimo: Lenkija
atitektų Austrijai, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės ir Livonija – Rusijai.
Tačiau tuos planus nutraukė 1576 m. išrinktas energingas Lenkijos karalius Steponas
Batoras. 1795 m. Rusija, Austrija ir Prūsija pasidalijo karų išvargintą, nesugebančią gerai tvarkytis Abiejų Tautų Respubliką. 1939 m. slaptu protokolu Sovietų Sąjunga ir Vokietija pasidalijo Vidurio ir Rytų Europos valstybes. Lietuva atiteko Sovietų Sąjungai
ir netrukus buvo okupuota. 1945 m. artėjant Antrojo pasaulinio karo pabaigai, Jaltoje
Sovietų Sąjunga, JAV ir Jungtinė Karalystė „pasidalijo“ Europos šalis. Lietuva atiteko
SSRS. Kas iš to, kad „paobuoliavus su velniu“, vėliau buvo deklaruojamas Baltijos
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Represijų aukų giraitė Ąžuolyne

pat turėjo prisipažinimui išgauti
kameras „su specialia įranga“.
Verta prisiminti stalininio laikotarpio tautų naikinimo ideologo
A. Ždanovo idėją dėl okupuotų
tautų elito naikinimo: „nupjaukime stulpus ir tvoros pačios
nugrius“. Šiaurės Vakarų krašto
(taip buvo pervadinta Lietuva)
gyventojai, baigę aukštuosius
mokslus carinėje Rusijoje, negalėjo gyventi ir dirbti Lietuvoje. Išimtis buvo taikoma tik

šalių okupacijos nepripažinimas.
Kas būtų sulaukus
naujos okupacijos? Kas
pasikeitė nuo caro Ivano Rūsčiojo laikų? Caro
įsteigta opričnikų gvardija suiminėjo įtariamus
priešininkus. Juos kankindavo kepdami ant
laužo ir kitaip, kol prisipažindavo net nebūtas
kaltes. Po to be teismo
nužudydavo
iškepdami keptuvėje, išvirdami
katile, pasodindami ant
nusmailinto kuolo. Pakorimas, galvos nukirtimas,
paskandinimas eketėje
ar susprogdinimas ant
parako statinės - labai
švelnios bausmės. Bajorų ir dvarininkų žemių ir
turto konfiskavimas buvo
įprastas dalykas. Ištremtieji į valstybės pakraščių
vietoves greitai mirdavo.
Kaip elgėsi KGB
Sovietų Sąjungoje, dar
prisimename. KGB taip

Akmuo, žuvusiam pasieniečiui S.Orlavičiui
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kunigams. Istorija pasikartojo. Vienodas likimas laukė
Ivano Rūsčiojo opričninos
iniciatoriaus A. Basmanovo
ir Stalino teroro organizatorių N. Ježovo ir L. Berijos.
A. Basmanovas caro liepimu nužudė savo tėvą, bet
tai jo neišgelbėjo – netrukus
ir jis mirė. N. Ježovas ir L.
Berija buvo sušaudyti. Kas
lauktų Lietuvos gyventojų
pasisukus istorijos ratui link

Ąžuolyne įrengtas šaltinis

naujos okupacijos? Sunku suprasti
žmones, sakančius „prie ruso buvo
geriau“. Gal jie buvo stribai, gal
nomenklatūriniai darbuotojai, kuriems nereikėjo stovėti duonai nusipirkti eilėje, jiems miltai, mėsa,
žirneliai, majonezas ir tirpi kava
nebuvo deficitas? O gal jie užėmė
tokias pareigas, apie kurias Petras
Pirmasis yra pasakęs: atlyginimo
nemokėti, nes jo pareigos tokios,
kur galima vogti.
Prancūzijos imperatorius Napoleonas yra pasakęs, kad valstySkulptorius Dumantas Kučas paminklinio
bės, kurios nemaitina savo kariuoakmens statybos metu
menės, maitina svetimą. Represijų
aukų giraitė primena svetimų valstybių mobilizuotus Lietuvos gyventojus, žuvusius
už svetimus interesus Japonijos - Rusijos kare, Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose, Afganistane.
Su pagarba prisimenami „už mūsų ir jūsų laisvę“ kovojusieji sukilėliai ir pokario
partizanai. Vardiniai ąžuoliukai pasodinti 1949 m. Laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos
signatarams. Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės aukų memoriale žuvusiems pasodinti
vardiniai ąžuolai. Ąžuolai pasodinti ir Rygoje žuvusiems broliukams už Latvijos nepriklausomybę. Ukrainos studentės pasodino ąžuoliuką Maidano kovotojams atminti.
2018 m. vasario 16 d. švęsime Lietuvos valstybės a t k ū r i m o 100 metų jubiliejų. Dera prisiminti, kad atkuriame Gedimino, Mindaugo ir Vytauto valstybės tęstinumą. Tokios istorijos neturėjo mūsų Baltijos sesės Latvija ir Estija. Ta proga Lietuvos
tautinio atgimimo ąžuolyne susitiksime atidengdami paminklą, Lietuvos šimtmečio
giraitėje augantiems ąžuoliukams palinkėsime sulaukti Stelmužės ąžuolo metų.
Autoriaus nuotraukos
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Priešprieša
Kovo pradžioje įsiplieskė ginčas tarp Nacionalinės žemės tarnybos ir
didelės statybų bendrovės „Hanner“ bei Vilniaus m. savivaldybės administracijos dėl buvusio „Žalgirio“ stadiono Vilniuje teritorijos nuomos teisėtumo.

Dauguma vyresniųjų vilniečių gerai žino buvusį „Žalgirio“ stadioną. Vokiečių
karo belaisvių beveik miesto centre 1948 m. pastatytas 15 tūkst. vietų stadionas (iki
1962 m. vadinosi „Spartako“ stadionas) daugelį metų buvo ne tik futbolo rungtynių
ir kitų sporto varžybų, bet ir respublikinių šokių švenčių bei kitų masinių renginių
vieta. Vėliau pasenęs, nebeatitinkantis šiuolaikinių reikalavimų, stadionas prarado
nacionalinio stadiono statusą, tačiau iki 2011 m. jame dar buvo žaidžiamos futbolo
rungtynės. Po to stadionas buvo apleistas, nebefunkcionavo ir sparčiai nyko. O Šeškinės kalvose dar sovietmečiu buvo pradėtas statyti didelis šiuolaikinis Nacionalinis
futbolo stadionas.
Vilniaus m. savivaldybė 2014 m. rudenį atsisakė minties miesto centre, Rinktinės g. turėti senąjį stadioną ir nutarė siekti, kad Šeškinėje pradėto statyti stadiono vietoje būtų pastatytas Sveikatinimo, švietimo ir užimtumo kompleksas, kurio
svarbiausia dalis ir būtų naujas šiuolaikinis stadionas. Tad
logiška, kad „Žalgirio“ futbolo stadiono statybos projektuotojo ir rangovo konkursas
buvo nutrauktas. Tačiau bendrojo miesto plano savivaldybė iki šiol nepakeitė ir jame
tebegalioja reikalavimas, kad
komercinei veiklai gali būti
skirta tik dalis šios teritorijos,
nes privalo likti vietos ir stadionui.
Buvusio stadiono teritorija vėliau ne kartą keitė savininką. 2015 m. ją iš Šiaulių
banko už 41 mln. eurų įsigijo
bendrovė „Hanner“. Prieš tai
ši teritorija kartu su joje esančiais pastatais Šiaulių bankui
atiteko bankrutavus Ūkio ban1977 m. šokių šventė „Žalgirio“ stadione

55

PROBLEMOS

Stadionas buvo labai patrauklioje
verslui vietoje

pirmajame pusmetyje. Bendrovė planavo investuoti į
verslo centrų bei gyvenamųjų
namų statybą šioje teritorijoje
200 mln. eurų.
Tačiau visi planai ir pradėti statybos darbai pakibo nežinioje, nes Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto
skyrius įspėjo bendrovę apie
būsimą žemės sklypo nuomos
sutarties nutraukimą.

kui. 2016 m. rugpjūtį bendrovė
„Hanner“, gavusi
leidimą 4 žvaigždučių „Marriot“
viešbučio
statybai,
pradėjo
griauti stadiono
pastatus. Pagal
bendrovės planus
20 mln. eurų vertės 8 tūkst. kv. m
ploto viešbučio
statyba turi būti
baigta 2018 m.

Tribūnose jau klesti berželiai. 2016 m.

Kodėl? Pateikiame šalių pozicijas dėl šios priešpriešos.
NŽT pozicija:
„Šis žemės sklypas buvo išnuomotas be aukciono, o tokiu būdu išnuomota valstybinė žemė gali būti naudojama tik pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį. Nekilnojamojo turto registre šiuo adresu (Rinktinės g. 3, Vilnius) buvo
įregistruotas pastatas – stadionas, todėl išnuomotas žemės sklypas privalėjo būti
naudojamas tik stadionui eksploatuoti.
Sutartis nutraukiama vykdant Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro nutarimą reikalauti pašalinti teisės aktų pažeidimus.
Prokuroro nutarime konstatuojama, kad stadionas ir jo priklausiniai buvo perduoti
Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“, tačiau, kaip matyti iš vėliau parengtų teritorijos planavimo dokumentų, Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“, UAB „Žalgirio
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sporto arena“ ir UAB „Promola“ neturėjo ketinimo atstatyti pastatus ir juos
eksploatuoti. Tai reiškia, kad įsigijus
stadioną buvo siekiama sukurti menamas sąlygas be aukciono įgyti valstybinės žemės nuomos teises. Todėl
1999 m. sudaryta valstybinės žemės
nuomos sutartis ir ją iš dalies 2012 m.
ir 2015 m. keitę susitarimai turi būti
nutraukti. O Vilniaus miesto savivalTaip atrodys stadiono vietoje pastatytas
dybės administracijos išduotas leidiviešbutis „Marriot“
mas nugriauti šešis sporto paskirties
pastatus akivaizdžiai prieštarauja viešajam interesui ir valstybinės žemės nuomos
be aukciono socialinei paskirčiai.“
Bendrovės „Hanner“ pozicija:
„Toks sprendimas yra nerimą kelianti ir bloga žinia Lietuvos ir užsienio investuotojams, nes rodo, kad bet kokios ilgalaikės sutartys su valstybe gali būti nutrauktos be aiškių priežasčių ir argumentų. NŽT ketinimas nutraukti žemės nuomos
sutartį yra nesąžiningas ir neteisėtas, nes įsigyjant pastatus ir teritoriją visos procedūros buvo atliktos viešai, skaidriai ir teisėtai.“
Ministras pirmininkas S. Skvernelis viešai ne kartą nepritarė prokurorų ir NŽT
veiksmams: „Gaunami visi leidimai, sudedami parašai ir ... po penkių, dešimties
metų nusprendžiama, kad jūsų investicija bus sužlugdyta“. Ypač griežtai pasisako
Vilniaus m. meras R. Šimašius. Vienoje LRT laidoje jis teigė, kad „NŽT yra korupcijos priedangos lizdas ir stabdis plėtotis miestui“, nors pati savivaldybės administracija, ko gero, labiausiai kalta dėl susidariusios painiavos, nes nepasirūpino
laiku pakeisti miesto bendrąjį planą (jį numatoma pakeisti iki 2017 m. pabaigos).
Situacija kone anekdotiška: stadionas griaunamas, planavimo dokumentuose apie
jį greit neliks net užuominos, o prokuratūra reikalauja jį puoselėti, vadindama šį
reikalavimą viešojo intereso gynimu.
Garsusis kareivis Šveikas kažkada yra pasakęs: „Dar nebuvo taip, kad nebūtų
niekaip. Kaip nors vis tiek bus“. Veikiausiai bus konstatuota, kad situaciją nulėmė
spragos teisės aktuose ir iškilusi priešprieša bus išspręsta. Tačiau tokie vieši aštrūs ginčai, staigūs valstybės institucijų veiksmai nebandant ieškoti kitų problemos
sprendimo kelių, investicijų stabdymas kenkia Lietuvos pažangai ir tarptautiniam
šalies prestižui.
Parengė Juozas Smilgevičius

P.S. Po to, kai publikacija buvo parengta spaudai Žemės ūkio ministerija pranešė,
kad „sutarta teisiniais keliais spręsti iškilusią problemą – artimiausiu metu bus derinamos detaliojo plano, kuriame numatyta vieta stadionui, korektūros“. Tačiau juk niekas
to stadiono statyti nesirengia, juo labiau kad dabar ten stadionui tikrai ne vieta.

57

NUOMONĖS

Reikėtų neužmiršti
Balandžio mėnesį vyks eilinis mūsų Sąjungos narių suvažiavimas. Sąjungos narių yra per 1200. Narių sąrašas kasmet po truputį keičiasi, nariais tampa jaunesni
kolegos, kai kurie vyresnieji baigia profesinę veiklą, neišvengiamos ir netektys. Šia
proga noriu pasidalinti keletu pamąstymų: ar nepamirštame kolegų veteranų, ar pastebime šalia esančius, ar vertiname jų nuveiktus darbus.
Atsakymas vienareikšmis: ne visada. Be abejo, daugeliu atvejų jubiliejų proga
dirbančių Sąjungos narių bendradarbiai ir įmonių vadovai nepamiršta, pasveikina,
labiau žinomus visuomenei žmones pristato įvairiems apdovanojimams. Ir LŽHIS
padėkos raštai daliai jubiliatų įteikiami. Bet šiame reikale nėra sistemos, paprastai
apdovanojami tik tie, kurių nepamiršta Sąjungos skyrių pirmininkai ar įmonių vadovai. Bet taip būna ne visada. Neretai pamirštami veteranai, praeityje jų nuveikti
darbai nevertinami, dažnai jie išvis atsiduria už Sąjungos dėmesio ribų. Situaciją
taisyti turėtų pirmiausia Sąjungos skyrių ar grupių vadovai, jų pareiga palaikyti su
veteranais ryšius. Bet ir Sąjungos taryba turėtų labiau domėtis, ar neužmiršti daug
nuveikę žmonės.
Sąjunga turi ir kitą pagerbimo, asmens nuopelnų įvertinimo būdą. Tai Sąjungos
Garbės knyga. Nuo jos įkūrimo 1999 m. į ją buvo įrašyta 40 žmonių, tarp jų dalis seniai palikusių šį pasaulį, garsių savo profesiniais nuopelnais ar veikla Sąjungoje. Tačiau jau penkeri metai ši knyga nepapildoma naujais įrašais. Ir neaišku, kodėl. Gal
Sąjungos taryba ir jos vadovai taip paskendę kasdieniuose rūpesčiuose, jog nepastebi, kad aplink yra daug nusipelniusių kolegų? O gal tai daroma (tiksliau kalbant
nedaroma) sąmoningai: kam tie papildomi rūpesčiai? Įrašai Garbės knygoje buvo
daromi senoviškai, ranka (ir nežinia ar visi įrašai padaryti, ir kur yra pati knyga). O
juk būtų galima šiuos įrašus kompiuterizuoti, viešai skelbti LŽHIS svetainėje.
Sąjunga turi dar vieną pagerbimo būdą: įrašymą į Garbės narius. Tai reikėtų
laikyti aukščiausiu asmens nuopelnų įvertinimu. Juk Garbės nariu galima tapti tik
visuotinio narių suvažiavimo nutarimu (sprendimus apie įrašymą į Garbės knygą
priima Sąjungos taryba). Tačiau ne vienas nusipelnęs Sąjungos narys, tikrai vertas
tapti Garbės nariu, pamirštas. Štai tik vienas pavyzdys: Sąjunga buvo atkurta 1989
m. Tam reikėjo didelių organizacinių pastangų. Iš pradžių buvo įkurta iniciatyvinė
grupė, kurios nariai parengė atkūrimo dokumentus, vėliau buvo sudarytas atkūrimo
organizacinis komitetas. Tuo tarpu kai kuriems iniciatyvinės grupės ir Sąjungos atkūrimo organizacinio komiteto nariams, kurių nemaža dalis ir vėliau daug nusipelnė
organizuojant atkurtosios Sąjungos veiklą, tarp jų ir šio komiteto pirmininkui, tokio
pagerbimo šykštima. O gal tiesiog užmirštama? Bet kuriuo atveju naujai išrinktoji
taryba turėtų susirūpinti, kad profesinei veiklai ištikimi ir daug nusipelnę žmonės
būtų deramai pagerbti. Juk reikia tik nedidelių pastangų, o šiems žmonėms tai būtų
didelė moralinė kompensacija, paskata didžiuotis savo nuveiktu darbu.
Jonas Smilga
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Laukiame teisingų sprendimų
Silvestras STALIŪNAS
Sausio 2 d. žemėtvarkos inžinierius Silvestras Staliūnas šventė 75-ąjį gimtadienį. Ta proga spausdiname jo mintis apie galimas pertvarkas žemės tvarkymo
sistemoje.
Jam teko tremtinio dalia. Nuo šešerių metų 1948 1958 metus praleido Sibire, Igarkoje ir Tomsko srities Parabel gyvenvietėje. Baigęs studijas Lietuvos žemės ūkio
akademijoje, kaip ir dauguma žemėtvarkininkų, dirbo
Žemėtvarkos institute. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, tapo Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriumi.
Reikšmingu žemės reformos laikotarpiu buvo paskirtas
dirbti Žemės ūkio ministerijos sekretoriumi – Valstybinės
žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos direktoriumi. Jo pastangomis buvo sukurta vieninga žemėtvarkos sistema
ir išleisti svarbiausi žemės reformą reglamentuojantys
teisės aktai. 2000 - 2002 m. savo patirtį S. Staliūnas pritaikė dirbdamas Seimo kontrolieriaus įstaigos ir Seimo Kaimo reikalų komiteto
patarėju. Po to grįžo dirbti į Nacionalinę žemės tarnybą Žemės tvarkymo departamento direktoriumi. Būdamas aukštos vidinės kultūros, siekė, kad NŽT veikla
atitiktų visuomenės lūkesčius.
Silvestras daugelį metų buvo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos tarybos narys. 2006 m. įrašytas į LŽHIS Garbės knygą. Yra vienas iš knygų „Žemėtvarka Lietuvoje“ ir „Lietuvos žemėtvarkininkai“ sudarytojų.
Daugiau kaip 50 gyvenimo metų susiejęs su pasirinkta profesija, kai jis gali
atsigręžti, pamąstyti ir pateikti gerai argumentuotas mintis, kaip tobulinti žemės
tvarkymo darbus.

Gražios sukakties proga linkime Silvestrui sveikatos, gerų idėjų
ir džiaugsmo šeimos ir draugų apsuptyje.

Redakcija

Prasidėję metai, tikriausiai, bus pažymėti naujais išbandymais žemės tvarkymo
struktūroms. Nekyla abejonių, jog žemės tvarkymo sistemos pertvarka pribrendusi
ir reikalinga. Kitas klausimas, ar bus padaryta gili ir visapusiška esamos padėties
analizė ir sprendimai bus pamatuoti, kad sistemos žmonių teikiamos paslaugos būtų
aiškiai reglamentuotos, operatyvios ir profesionalios. Kaip derėtų tobulinti žemės
tvarkymą, turėtų savo nuomonę pareikšti visuomeninės organizacijos, mokslo ir
mokymo institucijos, bet vis dėlto iniciatyvos priedermė priklauso Žemės ūkio mi-
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nisterijai. Tam tikra
stagnacija žemėtvarkoje reiškiasi jau
keletą metų. Dažnai
laukiame postūmio,
paraginimo iš pirmųjų asmenų, kuriems pagal pareigas
priklauso tiesioginė
atsakomybė už kuruojamą sritį. Tačiau
paskutiniai trys viDaugelį metų jie žengia greta. Žemėtvarkos veteranai S.Staliūnas,
ceministrai, kuravę
P.Aleknavičius, V.Skuodžiūnas LŽHIS konferencijos metu
žemės
tvarkymą,
neturėjo nei tinkamo išsilavinimo, nei
praktinių žinių, kad
pajėgtų padaryti sistemą efektyvesnę.
Šiuo metu žemės
tvarkymą ministerijoje kuruoja jaunas,
energingas, turintis
reikiamą išsimokslinimą ir praktinę
patirtį specialistas.
Norėčiau tikėti, kad
Aptariamos profesinės problemos. Kairėje – Z.Kvietkienė
bendraudamas su visomis suinteresuotomis grupėmis, sugebės priimti sprendimus, būtinus žemėtvarkos,
geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbų pažangai.
Norėčiau išdėstyti keletą pamastymų apie tai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Septynioliktosios Vyriausybės programoje numatyta valstybinės žemės disponavimo
funkciją perduoti savivaldybėms. Primenu, kad savivaldybės šią funkciją turėjo
1992 – 1994 metais. Rajonų žemėtvarkos skyriai tuo laikotarpiu priklausė savivaldybių administracijoms. Išryškėjo įvairiausios įstatymų ir poįstatyminių teisės
aktų interpretacijos. Tapo aišku, kad šitaip valstybinės žemės valdyti negalima, todėl įsteigus apskričių valdytojų administracijas, žemės tvarkymo funkcijos buvo
perduotos šioms administracijoms, kurios paveldėjo aibę savivaldybėse kilusių problemų. Suprantama, Vyriausybės programą bus siekiama įgyvendinti, bet norėčiau
tikėti, kad pirmiausia bus padaryta išsami veikiančios sistemos analizė, pasvertos
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teigiamos ir neigiamos pasekmės ir tik tuomet einama prie teisės aktų keitimo. Svarbu priminti, jog valstybinė žemė, kurios didelę dalį užima išimtinei valstybės nuosavybės teisei priskirta žemė. Disponavimo šia žeme teisės perdavimas juridiniams
asmenims – savivaldybėms vargu ar atitiktų Lietuvos Konstitucijos nuostatas. Manyčiau, kad turime plačias galimybes tobulinti valstybinės žemės valdymą jau esamose žemės tvarkymo struktūrose.
Reikėtų skubiai susirūpinti užsitęsusio nuosavybės teisių į žemę atkūrimo užbaigimu. Dvidešimt penkeri metai pakankamas laikas visiems piliečiams, norintiems atkurti žemės nuosavybę. Naujojo Seimo Kaimo reikalų komitetas viename
iš pirmųjų posėdžių svarstė taip vadinamų „išvadų“ begalinį kilnojimą, kuriam nesimato pabaigos. Dar aktualiau užbaigti nuosavybės teisių atkūrimą tūkstančiams
piliečių didžiuosiuose miestuose. Turėtų būti politinė valia priimti įstatymą, reglamentuojantį šio proceso pabaigą aiškiai fiksuotu laiku ir veiksmais. Jei reikalingi
sprendimai nebus priimti, turėsime ilgalaikį neefektyvų mokesčių mokėtojų pinigų
panaudojimą, kai nuosavybės teisių atkūrimas juda vėžlio žingsniu, – per metus vos
šimtosiomis procento dalimis.
Rimtų abejonių kelia Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios žemės ūkio paskirties žemės pardavimo procedūras. Visi, kas susiduria su šio straipsnio procedūrų įgyvendinimu, lieka nepatenkinti ir baisisi biurokratizmo lygiu, įteisintu įstatymais. Nepatenkintųjų emocijos
psichologiniu krūviu atitenka Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių
specialistams, turintiems ruošti aibei žmonių pranešimus, išrašyti leidimus ir aiškinti nepatenkintiems žemės ūkio
paskirties žemės pardavėjams nesąmoningų reikalavimų vykdymo būtinumą. Įstatymas veikia jau trejus
metus. Būtų tikslinga padaryti jo
veikimo analizę, kokiu laipsniu pasiteisino ir koks taikomų procedūrų
realus efektyvumas. NŽT teritoriniai
skyriai gaišta brangų laiką „žaisdami“ įstatymo primestą žaidimą, kuris
vargiai duoda naudos. Jeigu yra bent
mažiausia nauda, būtina įvertinti jos
ir darbo sąnaudų tai naudai pasiekti
santykį. Gal būt verta supaprastinti
žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo procedūras, jų įgyvendinimą paliekant pačiam parduodamos žemės
savininkui su notaro pagalba?

S.Staliūnas profesinės šventės metu Ariogaloje
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Daugelis žemės savininkų užsisako atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus, tačiau procesas chaotiškas. Dėl kiekvieno atskiro žemės sklypo atliekamos
visos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose numatytos procedūros. Jų įgyvendinimas užima begales laiko ir žemės savininkui atitinkamai kainuoja. Manau, yra
galimybė inicijuoti plataus masto kadastrinių matavimų vykdymą iš karto kelių kaimų teritorijoje. Šioje vietoje savo organizacinius gebėjimus galėtų pademonstruoti
NŽT teritoriniai skyriai. Kadastrinių matavimų atlikimas didesnėje teritorijoje leistų efektyviau panaudoti matininkų prietaisus ir technologijas, sutaupytų gaištamą
laiką matavimų derinimui. Kartu atsirastų sąlygos išspręsti plotų skirtumų ir sklypų
konfigūracijos problemas. Nėra abejonės, kad matininkai geriau panaudotų savo potencialą kaip specialistai, nes liktų mažiau biurokratinio krūvio. Tokiu kadastrinių
matavimų organizavimu būtų suinteresuoti ir žemės savininkui, kuriems matavimo
kaina būtų mažesnė. Atrodytų, kad žemės savininkai ir matininkai vienareikšmiškai
laimėtų, tai kodėl taip nedarome? Viena rimta kliūtis – žemės savininkų sutikimas
ir apmokėjimas matininkui. Matyt, reikia ieškoti lėšų šiam darbui atlikti, gal būt, iš
pinigų, gaunamų už parduodamą žemę. Valstybei nuostolio nebus, jei dalis žemės
savininkų mokės iš karto, kiti galėtų susimokėti per tam tikrą laiką. Būtų tikslinga
teritorijas tokiems kadastriniams matavimams parinkti arčiau miestų, kur yra didesnė žemės vertė, o žemės savininkai labiau suinteresuoti tiksliu turimos žemės plotu.
Dar keletas pamąstymų, kaip galima supaprastinti kadastrinius žemės sklypų
matavimus. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose įrašytas perteklinis reikalavimas į šiuos matavimus kviesti gretimų žemės sklypų savininkus, nors jų sklypai
pamatuoti geodeziniais prietaisais, bet neišlikę riboženkliai. Žinant, kad išlikusių riboženklių randama retai, gretimų sklypų savininkai priversti gaišti laiką ir dalyvauti
įtvirtinant gretimo sklypo ribas. Manau, tai perteklinis reikalavimas. Tais atvejais,
kai sklypai pamatuoti geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje,
tikslus jų riboženklių atstatymas šiuolaikiniais prietaisais nesudaro jokių problemų,
tik be reikalo gaištamas laikas, kai neatvykusiems į matavimus gretimų žemės sklypų savininkams siunčiamas pamatuoto sklypo planas ir ribų paženklinimo aktas.
Šiai procedūrai papildomai gaištamas beveik vienas mėnuo. Šie reikalavimai prailgina kadastrinių matavimų bylos parengimo terminą. Pabrangina šiuos matavimus
ir reikalavimas ieškoti gretimų su matuojamu žemės sklypu savininkus per vietinį
laikraštį ir seniūnijos skelbimų lentoje.
Paminėjau tik vieną kitą atvejį, kai NŽT teritorinių skyrių specialistai ir matininkai priversti naudoti darbo laiką ir žmonių arba valstybės lėšas abejotinoms procedūroms, dažnai pritrūkdami laiko daug prasmingesnėms ir kūrybingesnėms žemės
tvarkymo paslaugoms, kurių reikia suinteresuotiems asmenims.
Biurokratinių slenksčių žemės tvarkymo srityje yra daug. Juos panaikinti būtina,
tik reikia sutelkti intelektines specialistų pajėgas bei nuosekliai peržiūrėti ir pakoreguoti teisės aktus bei procedūras.
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Prof. Narimantui Titui
Ždankui – 80
Vasario 6 d. Kauno technologijos universiteto Statybos ir
architektūros fakulteto profesorius emeritas,
ilgametis buvusios Geoinžinerijos katedros
vedėjas, habilituotas daktaras Narimantas
Titas Ždankus šventė 80-ąjį gimtadienį.
Jubiliatas gimė Raseinių r. Lyduvėnų
k. mokytojų šeimoje. Po karo, bijodama
tremties, šeima keitė gyvenimo vietas, todėl
Narimantas vidurinę mokyklą baigė Kaune.
Toliau – studijos Kauno politechnikos instituto (KPI) Hidrotechnikos fakultete. Darbą
jaunas hidrotechnikos inžinierius pradėjo
1959 m. Vandens ūkio projektavimo institute, po to įsitraukė į mokslinę veiklą Lietuvos
hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio
tyrimo institute. Tyrinėjo kanalų šlaitų pastovumo, vandens filtracijos problemas, parengė ir 1965 m. apgynė technikos mokslų
daktaro disertaciją „Nerišlių gruntų atsparumas išplovimui“.
1968 m. N. T. Ždankus pradeda dirbti
KPI Hidrotechnikos (vėliau Hidraulikos)
katedroje dėstytoju. 1971 m. išvyko į Indiją kaip UNESCO ekspertas. Dvejus metus
Indijoje rengė požeminių vandenų, geofiltracijos specialistus, padėjo kurti vandens
išteklių naudojimo strateginius planus.
Sugrįžęs tęsė darbą tame pačiame institute (dabar Kauno technologijos universitetas - KTU). Greitai kopė mokslinės karjeros
laiptais: fakulteto prodekanas, Hidraulikos
katedros vedėjas, habilituoto daktaro disertacija vandens filtracijos tema (1995), profesoriaus vardas (1996). Skaitė paskaitas
studentams ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. Visgi pagrindinį dėmesį skyrė mokslui.
Pranešimai konferencijose, monografijų ir

mokslinių straipsnių rašymas, vadovavimas magistrantams ir doktorantams – tokia
buvo prof. N. T. Ždankaus kasdienybė. Ilgą
laiką buvo KTU Statybos ir architektūros
fakulteto Tarybos pirmininkas, tarptautinių
organizacijų - Hidraulinių tyrimų (IAHR),
Gruntų mechanikos ir pamatų inžinerijos
(ISSMFE), Hidrologijos mokslo (IAHS) narys. Yra išrinktas LTMA akademiku, LMA
Vandens problemų tarybos narys.
Profesorius yra paskelbęs daugiau nei
100 svarbių darbų (tarp jų tris monografijas, vadovėlį) Lietuvoje, JAV, Indijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Australijoje ir kitose šalyse, turi beveik porą dešimčių išradimų ir
patentų autorystės liudijimų. Didelį indėlį
įnešė į šalies hidroenergetikos mokslą. Pasiūlė naujas turbinų konstrukcijas, tyrinėjo
vandens tėkmės dinamiką žemiau hidroelektrinių. Vienas paskutiniųjų stambesnių
darbų - Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas apie upių hidrokinetinės
energijos panaudojimo galimybes, atliktas
2012 - 2014 m. kartu su ASU Vandens ūkio
ir žemėtvarkos fakulteto kolegomis.
Vienas jo sūnų, Tadas, pratęsė dinastiją.
Taip pat profesorius, šiuo metu vadovauja
KTU Pastatų energinių sistemų katedrai,
reorganizavus tėvo ankstesniais metais vadovautą Geoinžinerijos katedrą.
Kolegos ir mokiniai žavisi profesoriaus
energija ir darbštumu, pareigingumu, pasitikėjimu savo jėgomis, nestandartiniais
sprendimais, ypatingu dėmesiu naujovėms,
interesų platumu, įgimtu teisingumo jausmu, kuklumu. Tai tikras mokslo entuziastas,
mokslinį darbą laikantis pačia garbingiausia
ir naudingiausia veikla. Profesorius – nepataisomas romantikas. Medžioklė, povande-
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ninis sportas, vandens turizmas pasireiškė
ankstesniais metais. Jis kaip visad yra geros
nuotaikos, kupinas energijos ir optimizmo,
nešantis gėrį aplinkiniams.
Sveikiname Jus, Profesoriau, garbingo
jubiliejaus proga. Ir toliau jaunus kolegas

stebinkite originaliomis mintimis, erudicija ir išradingumu. Geros sveikatos Jums ir
jūsų šeimynėlei.
		

Hidrotechnikos inžinierių ir
vandens mokslininkų vardu
Petras Punys

Viktorui Paškevičiui – 70
Vasario 4 d. 70 m.
jubiliejų paminėjo melioracijos veteranas Viktoras Paškevičius.
Jubiliatas gimė Jonavos rajone. Baigęs
vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA studijuoti
hidromelioracijos ir 1970 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Pirmoji
darbovietė, kurioje dirbo penkerius metus,
buvo Akmenės MSV. Pradėjęs profesinę veiklą meistru, Viktoras mažais žingsneliais,
bet užtikrintai kilo karjeros laiptais: tapo
darbų vykdytoju, vėliau melioracijos darbų
baro vadovu ir, galiausiai, buvo paskirtas
viršininko pavaduotoju gamybos reikalams.
Akmenės MSV tada garsėjo melioracijos
darbų organizavimo naujovėmis, tad Jubiliatas čia įgijo geros patirties. Šilalės MSV
prireikus naujo vadovo, juo buvo pakviestas
V. Paškevičius ir dirbo čia 16 metų (1975 –
1991). Jis rūpinosi MSV bazės plėtimu, melioracijos užduočių vykdymu, o jas ne visada
pavykdavo įveikti. 1991 - 1995 m. V. Paškevičius vadovavo Šilalės vandens įrengimų
eksploatavimo įmonei, o 1995 m. įkūrė individualią melioracijos projektavimo įmonę ir
iki šiol užsiima melioracijos sistemų ir statinių renovacijos projektų rengimu.
Nors intensyvus darbas užima didelę laiko dalį, Viktoras neapleidžia ir savo gausių
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pomėgių. Medžioklė – bene pati didžiausia
Jubiliato aistra. Mėgdamas laiką leisti gamtoje, susižavėjo ir grybavimu bei žvejyba.
Visą gyvenimą domėjosi sportu ir pats aktyviai juo užsiiminėjo, mėgsta skaityti knygas
bei klausytis muzikos, dažnai lankosi kultūros renginiuose – koncertuose, spektakliuose. Taikli medžiotojo akis puikiai pasitarnauja biliardo turnyruose, kuriuose Viktoras
visada užima lyderių pozicijas.
Studijuodamas LŽŪA sutiko žmoną Audronę, taip pat hidrotechnikos inžinierę, su
kuria užaugino dukrą Rasą bei sūnų Vaidą.
Nors abu vaikai tvirtai įleidę šaknis Amerikoje, Viktoras dažnai lanko juos ir keturis
savo anūkus.
Gerbiamas Viktorai,
Nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja
žmogaus metus, tačiau neužgesina širdies šilumos. Daug šios šilumos per gyvenimo metus Jūs išdalinote savo šeimai,
artimiesiems, kolegoms, daug jos dar
Jūsų širdyje liko.
Sveikiname Jus 70-ojo jubiliejinio
gimtadienio proga ir linkime sėkmės,
sveikatos, geros nuotaikos. Lai bėgantys
metai atneša gerumą, ramybę, namų
šilumą ir viltį.
UAB „Kvėdarsta“, UAB „Restapa“,
UAB „Šilalės statyba“ kolektyvai
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Danutei Žėglaitienei – 60
Kovo 26 d. Rokiškio r. savivaldybės
administracijos Žemės
ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Žėglaitienė pažymė-

jo 60 m. jubiliejų.
Jubiliatė gimė Rusijos Krasnojarsko
krašte, kur pokario metu buvo ištremta šeima. 1961 m. kartu su tėvais grįžo į gimtąjį
Rokiškį. Mokėsi Rokiškio J.Tumo-Vaižganto
vidurinėje mokykloje, po to, pasirinkusi nelengvą melioratorės profesiją, 1975 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos
fakultetą ir 1980 m. įgijo hidrotechnikos inžinierės kvalifikaciją.
Pradėjo dirbti Rokiškio MSV. Buvo paskirta meistre, tiesiogiai vadovavo melioracijos darbams laukuose. Įmonėje palaipsniui pelnė pripažinimą kaip gera specialistė,
kruopšti darbuotoja. Tad įgijusi praktinės
patirties buvo paskirta Gamybinio skyriaus
viršininko pavaduotoja. Eidama šias pareigas, ji gerai susipažino su didelės įmonės,
kokia tada buvo Rokiškio MSV, veikla, melioracijos darbų organizavimu. 1987 m. Danutė buvo paskirta MSV Planavimo skyriaus
viršininke.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir iš
esmės sumažėjus melioracijos finansavimui bei šių darbų mastui, sumažėjo ir dar-

buotojų. Privatizavimo laikotarpiu įmonėje
vyko sudėtingos permainos: įmonė skaidėsi,
kūrėsi naujos bendrovės. Šiuo laikotarpiu
Jubiliatė pakeitė darbą ir nuo 1995 m. pradėjo dirbti Rokiškio r. melioracijos tarnyboje - rūpinosi rajono melioracijos sistemų
priežiūra, melioracijos darbų finansavimu.
Dabar po įvairių pasikeitimų, šias funkcijas atlieka žemės ūkio skyriaus melioracijos
specialistai, o Danutė yra šio skyriaus vyriausioji specialistė.
Šis darbas reikalauja nemažai jėgų. Melioracijos sistemų priežiūrai ir remontui iš
biudžeto skiriama labai mažai lėšų, todėl
itin svarbu jas naudoti racionaliai. Danutė
įdėjo daug jėgų, kad melioracijos statinių
renovacijai būtų gaunama ir efektyviai naudojama ES fondų parama, ir šioje srityje
rajonas yra tarp lyderių. Melioracijos darbų planavimas, rangos konkursų organizavimas, melioruotų žemių apskaita, jų būklės
vertinimas - visi šie darbai yra jos veiklos
kasdienybė, jiems Danutė skiria visą darbo
laiką ir rūpestį.
Nors gyvenimas nepagailėjo sudėtingų
išbandymų, Danutė išliko nuoširdi, draugiška kolegė.
Jubiliejaus proga linkime Danutei kuo
geriausios sveikatos, gyvenimo džiaugsmo,
sėkmės darbe ir asmeniniame gyvenime.
Bendradarbių vardu
Alvydas Gudonis

Algiui Dzikui – 60
Sausio 29 d. Panevėžio r. savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus
vyriausiajam specialistui Algiui Dzikui sukako 60 metų.

Jubiliatas gimė Kėdainių r. Šingalių k.
Baigęs Josvainių vidurinę mokyklą, studijavo LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos
fakultete ir 1980 m. įgijo hidrotechnikos
inžinieriaus kvalifikaciją. 1980 - 1982 m.
dirbo meistru Kupiškio MSV, 1982 - 1985 -
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Panevėžio MSV. Nuo 1985 m. užsiėmė melioracijos sistemų eksploatacija, buvo Panevėžio melioracijos eksploatavimo valdybos
vyriausiasis inžinierius. 1988 - 1992 m. dirbo Panevėžio MSV eksploatacijos skyriaus
viršininku. 1992 - 1997 m. buvo Panevėžio
melioracijos tarnybos vyriausiasis inžinierius, 1997 - 2002 m. - Panevėžio apskrities
Kaimo reikalų departamento Panevėžio žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.
Perdavus šias funkcijas savivaldybėms, Algis nuo 2002 m. šias pareigas eina Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriuje.
Kolega Algis - vienas iniciatorių šalyje
steigiant melioracijos statinių naudotojų
asociacijas. Jis šiuo klausimu konsultuodavo daugelio rajonų melioracijos specialistus, jo patarimų praktinėmis temomis pra-

šydavo net ministerijos tarnautojai. Tai, kad
Panevėžio rajone veikia 20 melioracijos statinių naudotojų asociacijų, tarp jų pirmoji
Lietuvoje - Ramygalos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacija, yra didelė
Jubiliato darbo dalis.
Apie Algį Dziką galima pasakyti daug
gerų žodžių. Sėkmę jo darbe lemia įgimti bei
išsiugdyti būdo bruožai - darbštumas, dvasinė stiprybė, profesinė kompetencija ir sveikas užsispyrimas bei intuicija. Jam nesvetimas nuoširdumas, draugiškumas ir atjauta
bei pagarba kitam žmogui. Už tai mes jį gerbiame ir mylime. Jubiliejaus proga Algiui
linkime ąžuolo sveikatos, akmens kantrybės
ir neišsenkančios kaip šaltinis laimės.
Kolegų vardu
Beatričė Rimkevičienė
Antanas Berežanskis

Rimantui Martinoniui – 60
Sausio 17 d. UAB
„Ukmergės melioracija“ vyriausiajam inžinieriui Rimantui Martinoniui sukako 60 metų.
Jubiliatas
gimė
Garbėnų kaime Anykščių rajone. 1975 metais baigęs Ukmergės
r. Taujėnų vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA,
kurią 1980 metais baigęs įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.
Profesinę veiklą pagal paskyrimą pradėjo Respublikinio vandens ūkio projektavimo
instituto Panevėžio skyriuje. Dirbo melioracijos projektų tyrinėjimo ir projektavimo
darbus Kupiškio ir Rokiškio rajonuose. Pasikeitus šeimyninėms aplinkybėms, nuo 1984
m. pradėjo dirbti Ukmergės MSV melioracijos objektuose meistru. Bendradarbiai ir vadovybė pastebėjo jo gebėjimus ir profesionalumą. Gabus, ryžtingas specialistas 1986
m. buvo paskirtas įmonės gamybos skyriaus
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viršininku. Po metų, sujungus gamybinį ir
ekonomikos skyrius, tapo šio skyriaus viršininku. Rimantas aktyviai domėjosi ne vien
gamybiniais, bet ir ekonominiais įmonės rodikliais, juos analizavo, ieškojo įmonės veiklos efektyvinimo būdų.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvusi MSV, pervadinta į Ukmergės valstybinę
melioracijos įmonę, tapo uždarąja akcine
bendrove, ir 1993 m. Rimantas Martinonis
buvo paskirtas bendrovės vyriausiuoju inžinieriumi. Šiais nelengvais įmonei metais
jis kartu su kitais bendrovės vadovais ieškojo naujų darbo barų. Ir šiandien Rimantas sėkmingai atlieka bendrovės vyriausiojo
inžinieriaus pareigas. Didelė darbo patirtis,
kruopštumas, reiklumas darbų kokybei, tolerancija ir nuoširdumas pelno jam viso bendradarbių kolektyvo pagarbą.
Kartu su žmona Dalia užaugino dukrą
Virginiją ir du sūnus, Arvydą ir Evaldą.
Laikas visada buvo ir liks mums nesuvo-

SVEIKINAME

kiamas, bėgantis... O mes vis esame kažkur
šalia jo, tarsi nepriklausomi vienas nuo kito.
Deja laikas galingesnis. Nespėjome susivokti, o jau pralėkė dar vienas dešimtmetis.
Su gražia švente, gerbiamas Rimantai!

Jubiliejaus proga linkime neblėstančios
energijos, drąsių idėjų, visokeriopos sėkmės
tolesnėje veikloje bei visapusiškos laimės asmeniniame gyvenime!

UAB „Ukmergės
melioracija“ kolektyvas

Aldonai Dominauskienei – 60
Šiaulių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus
Melioracijos poskyrio vyriausioji specialistė Aldona Dominauskienė vasario 23 d. paminėjo jubiliejinį
gimtadienį.
Gimė Aldona Rusijoje, Irkutsko srityje,
tremtinių šeimoje. Ten ir prabėgo jos vaikystės metai, kenčiant alkį, šaltį, Sibiro gamtos
kaprizus. Grįžusi į Lietuvą, su jaunatviška
energija siekė mokslo. Šiaulių rajone baigusi bendrojo lavinimo mokyklą, po to Šiaulių 9-ąją vidurinę mokyklą, Aldona Šiaulių
politechnikume 1978 metais įgijo statybos
technikės kvalifikaciją. Jaunoji specialistė
pradėjo dirbti Respublikinio vandens ūkio
projektavimo instituto Šiaulių skyriuje (dabar UAB „Šiaulių hidroprojektas“). Šioje
pirmojoje savo darbovietėje ji dirbo 29-eris
metus, iki 2007 m. Dirbo technike, vėliau inžiniere, už gerą darbą ne kartą pelnė apdovanojimų. Aldona dalyvavo rengiant daugelį
melioracijos projektų.
Sumažėjus melioracijos darbų, jai buvo
pavesta rengti žemės reformos žemėtvarkos
projektus Kelmės r. Užvenčio seniūnijoje.
Jubiliatė gerai įgudo ir į kitokio pobūdžio
projektavimo darbus, puikiai sutarė su kolegomis žemėtvarkininkais, mokėjo bendrauti
su kaimo žmonėmis, tapo sumania žemėtvarkininke, patikima matininke.
2007 m. Aldona buvo pakviesta dirb-

ti į Šiaulių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrį
vyriausiąja specialiste. Jos darbų sąrašas
ilgas: ji turi rūpintis rajono melioracijos
sistemų ir statinių būkle, melioracijos darbų technine priežiūra, tikslinti melioruotos
žemės ir melioracijos statinių apskaitą, konsultuoti gyventojus melioracijos klausimais.
Čia taip pat kruopščiu darbu, didžiule patirtimi bei nuoširdumu pelnė ne tik bendradarbių, bet ir žemdirbių pagarbą. Jubiliatės
profesionalus darbas ir pareigingumas 2012
m. buvo įvertintas Šiaulių r. mero padėka, o
2013 m. - žemės ūkio ministro padėkos raštu.
Jubiliatė yra ilgametė aktyvi Lietuvos
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių
sąjungos narė. Bet juk gyvenimas ne tik
darbas, tai ir šeima. Darnioje šeimoje su
vyru Romu užaugino dvi dukras ir sūnų.
Malonu paminėti, kad sūnus pasekė mamos
pėdomis ir jo pirmoji darbovietė, kaip ir
Jubiliatės, yra UAB „Šiaulių hidroprojektas“. Aldona mėgsta poilsį miške, gamtoje arba tiesiog savo sodyboje prie didelio
vandens telkinio.
Miela Aldona, nuoširdžiai sveikiname
švenčiančią jubiliejinį gimtadienį ir linkime,
kad laikas Tavęs nekeistų, sveikata neapleistų, neišblėstų energija ir sėkmė niekada
nesitrauktų. Tegu nuolatos Jus lydi artimųjų
meilė ir šiluma.
Buvusių ir dabartinių bendradarbių vardu
Arūnas Adomaitis
Saulius Darginavičius
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Sauliui Leščiauskui – 50
Vasario 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Telšių
skyriaus vedėjui Sauliui Leščiauskui sukako 50 metų.
Saulius gimė Telšių r. Luokės sen. Rapalių kaime. Mokėsi Luokės vidurinėje mokykloje. 1993 m. baigęs Kauno žemės ūkio
technikumą įgijo inžinieriaus kvalifikaciją.
Jau dirbdamas 2002 m. baigė LŽŪU ir įgijo
žemėtvarkos inžinieriaus diplomą.
1992 - 1997 m. Jubiliatas dirbo Valstybinio žemėtvarkos instituto Šiaulių filialo
vyresniuoju inžinieriumi. 1997 - 1999 m.
buvo Telšių aps. viršininko administracijos
Žemės tvarkymo departamento vyriausiasis
specialistas, 1999 - 2010 m. tapo šio departamento Žemės reformos skyriaus vedėju.
2010 - 2013 m. buvo NŽT Telšių skyriaus

vyriausiasis specialistas, o nuo 2013 m. jam
vadovauja.
Jau ne vieną dešimtmetį Saulius sėkmingai sprendžia įvairius žemės tvarkymo klausimus, reiklus, bet kartu ir draugiškas, bendraudamas su kolegomis. Gerai žinodamas
kaimo žmonių problemas ir lūkesčius, kiek
įmanydamas stengiasi padėti žmonėms, turintiems rūpesčių dėl žemės, tuo pelnydamas
jų pasitikėjimą.
Jubiliatas turi gražią šeimą. Su žmona
Rita užaugino sūnus Vaidą ir Paulių. Mėgsta
keliauti, žvejoti, dalyvauja sąskrydžiuose ir
šventėse.
Gerbiamas Sauliau, sveikiname Jubiliejaus proga. Linkime stiprios sveikatos,
sėkmės asmeniniame gyvenime ir darbuose.
LŽHIS Telšių skyriaus nariai
NŽT Telšių skyriaus darbuotojai

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus
ir veteranus garbingų jubiliejų proga:
Juozą Žilionį
Emiliją Kuzmienę

Apolinarą Džiaugį
Antaną Dumbliauską
Modestą Pikelį
Mindaugą Ragauską
Jaroslavą Urniežių

Silvestrą Staliūną
Stasę Jasutienę
Bronę Silvestravičienę

Mariją Aldoną Milienę
Petrą Patapovą

Vidmantą Augulį
Stanislovą Bagdoną

Algirdą Domijoną
Povilą Brezgį
Ireną Čaguvienę
Jurgį Dambrauską
Erną Komandierienę
Eugenijų Rekštį
Romą Steponavičienę
Romualdą Tvarkūną
Bronislovą Zaicienę

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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Kaip tada dirbome...
UAB „Ukmergės melioracija“, įsikūrusi Šventupės gyvenvietėje, 2016
m. rudenį paminėjo įkūrimo šešiasdešimtmetį. Šia proga išleistoje knygoje „Kaip gyveni, Ukmergės melioratoriau“ paskelbta daugelio esamų ir
buvusių jos darbuotojų prisiminimų apie įmonės ir jos darbuotojų darbus.
Tarp jų išspausdinti buvusio jos vadovo Povilo Vilčinsko ir ilgametės darbuotojos UAB „Ukmergės melioracija“ gamybos direktorės Aleksandros
Vaičiūnienės (Dalinkevičiūtės) prisiminimai apie Ukmergės MSV veiklą
intensyvių melioracijos darbų laikotarpiu. Manome, kad šie prisiminimai
bus įdomūs skaitytojams, ypač jaunajai kartai, kuri dažnai gana miglotai
įsivaizduoja anų dienų gyvenimą ir darbus.
Juozas Smilgevičius Redaktorius

Povilas Vilčinskas
Gimė 1947 m. rugpjūčio 17 d. Plungės r. Alksnėnų k.
Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1972). Plungės MSV
meistras, darbų vykdytojas, vyriausiasis inžinierius (1972 1979), Ukmergės MSV viršininkas (1979 -1993), P.Vilčinsko
medienos apdirbimo įmonės „Vilporė“ savininkas (nuo
1993). Lietuvos nusipelnęs inžinierius (1987).

Baigus mokslus Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijus
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją bei pasisėmus darbo
patirties Plungės MSV, 1979 metais man buvo pasiūlyta dirbti Ukmergės MSV viršininku. Su žmona pasižiūrėjome žemėlapį – patiko rajono geografinė padėtis. Kai
ministerijos atstovas atvežė į Šventupę, sužavėjo graži gamta.
Suprantu, kad buvo abejojančių, ar 32-ejų metų amžiaus naujai iškeptas viršininkas sugebės susitvarkyti su dideliu sudėtingu kolektyvu. Pradėjęs dirbti supratau, kad įmonės materialiniai ištekliai ir darbuotojų psichologinis nusiteikimas yra
silpni. Tačiau jaunas ir kupinas entuziazmo aš net minties neturėjau, kad atkakliai
kasdien dirbant galima ko nors nepadaryti. Per darbo karjerą Plungės MSV, pradėtą
techniku ir kilusią iki vyriausiojo inžinieriaus pareigų, to dar nebuvo nutikę.
Tapo aišku, kad pradėti reikia nuo žmonių. Pirmiausia teko įtikinėti vadovaujančiuosius darbuotojus, kad reikia stengtis gerai organizuoti darbus, o mechanizatorius ir eilinius darbininkus – nuoširdžiai dirbti.
Nuvažiavęs apžiūrėti, kaip vyksta darbai laukuose, mašiną išsiųsdavau į kitą
objekto galą, o pats apibėgdavau kiekvieną darbuotoją, kad sužinočiau nuotaikas
vietoje: ko trūksta ir kur ką paspausti, kad darbai sektųsi. Kai pakalbindavau griežčiau – įsižeisdavo. Paduodavo pareiškimą išeiti iš darbo. Kitą dieną apsiraminus tek-
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davo prašyti, kad
dirbtų. Dažniausiai pasilikdavo...
Taip žingsnelis po
žingsnelio pripratom vieni prie kitų.
Pradėjo sektis. O
kai darbai eina gerai, pakyla žmonių
nuotaika ir atlyginimai.
Kaip ir visais
laikais gamyboje
trūkdavo jaunimo:
Ir tokius plotus paversdavome našiomis dirvomis
ir specialistų su
aukštuoju išsilavinimu, ir mechanizatorių. Norint juos prisivilioti reikėjo pasiūlyti ne tik gerus atlyginimus, bet ir suteikti gyvenamąjį plotą, nuolat gerinti darbo sąlygas. Iš Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos gavome leidimą pasikviesti dirbti ką tik baigusius
LŽŪA. Nuvykome, pasikalbėjome ir 1980 metais į Ukmergės MSV atvyko keturi
diplomuoti hidrotechnikos inžinieriai.
Vyresnių darbų vykdytojų patirtis gražiai derėjo su jaunimo techniniu išprusimu
ir energija, tad netrukus išplėtėme darbų frontą. Pradėjome statyti užtvankas, drėkinimo sistemas, įvairius hidrotechninius statinius, sudėtingus žemės melioracijos
objektus. Dirbome ne tik savame rajone, bet galėjome padėti ir kaimynams.
Apie statybas Šventupės gyvenvietėje
Tam buvo visos sąlygos: veikė gera katilinė, buvo įrengtos šiluminės, vandentiekio trasos, kanalizacija, parengtas gyvenvietės planas. Tačiau trūko statybinių
organizacijų gamybiniams objektams ir gyvenamiesiems namams statyti. Išeitis –
patiems statyti savo jėgomis. Finansavimą dažniausiai duodavo, bet neskirdavo
statybinių medžiagų. O čia reikėjo visaip „kombinuoti“. Jei nuvažiuosi į tiekimo
organizaciją tuščiomis rankomis, mylimas ir gerbiamas nebūsi. Deficitas buvo ne
tik statybinės medžiagos, bet ir mašinų, traktorių atsarginės detalės. Gauti naujos
technikos buvo taip pat sudėtinga. Nieko gero nenuveiksi savo kolektyvui, atsiliksi
nuo kitų. Reikėjo pačiam daug rūpintis ir visapusiškai palaikyti tiekėjus.
Vadovauti Ukmergės MSV buvo žymiai sunkiau, negu organizacijoms, įsikūrusioms miestuose. Reikėjo rūpintis ne tik žmonių darbo sąlygomis, bet ir buitimi,
laisvalaikiu. O įmonėje vienu metu buvo apie tūkstantis dirbančiųjų.
Savo jėgomis pirmiausia statėme garažus. Technikos remonto sąlygos buvo baisios. Slapta nuo ministerijos suprojektavome ir pradėjome statyti. Už tai, kad statyba nebuvo įtraukta į planą ir pastatas per didelis, gavau papeikimą. Po to ministerija
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skyrė finansavimą
ir gavau daug žodinių pagyrimų.
Be gyvenamųjų namų statybos
įsiminė dar du
objektai. Sporto
salei statyti gavome leidimą tik
„dėžutei“, be antro
aukšto. Be leidimo įrengėme antrą
aukštą, kad būtų
vietos žiūrovams.
O apačioje norėApžiūrime Ukmergės MSV gamybinę bazę. Iš kairės fakulteto dekanas J.Baljome įrengti svei- kevičius, hidrotechnikos inžinierius A.Patašius, MSV viršininkas P.Vilčinskas
katingumo centrą,
kad
darbuotojai
galėtų gauti sveikatinimo procedūrų, nes į kurortus
tais laikais mažai
kas važinėjo. Už
tokius pakeitimus
vėl gavau papeikimą, o po to pagyrė. Nenorėjau, kad
krepšinio lentos
salėje būtų medinės. Maskvoje suPasirengimo melioracijos darbų sezonui apžiūra
tarėme, kad mums
skirs per Lietuvos
sporto komitetą dvi plastikines lentas. Departamentas neduoda. Sako, kad gavome
tik keturias lentas visai Lietuvai, o jūs norit dviejų. Reikia atsargoj turėti, jei sulaužys Kauno sporto halėje. Bet lentos buvo skirtos konkrečiai Šventupės sporto salei,
todėl atidavė.
Sunkiausiai sekėsi atvesti į Šventupę dujas. Suprojektavo dujų tiekimą metaliniais vamzdžiais, o jų gauti neįmanoma. Pakeitėme į plastikinius, o jie dar Lietuvoje
nepradėti gaminti. Buvo daug įvairių spręstinų klausimų: šviestuvai gyvenvietei apšviesti, geresnis ir didesnis autobusas ir t.t. Tačiau stengiesi, sukiesi ir gauni. Tokie
buvo laikai...
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Suprojektavome
ir statėme svečių
namus prie Mūšios
tvenkinio. Ministerija ir rajono valdžia
skatino.
Pasikeitė
valdžia Maskvoje,
sako reikia stabdyti, palaukti, nes bus
blogai. Ateina kita
valdžia – vėl statyk.
Taip ir nebaigėme.
Reikėjo gerai pakovoti, kad nebūtų
Sveikinimai suteikus Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardą
žvyro karjero tarp
Šventupės ir Vidiškių. Kelią buvo numatyta iškelti už Vidiškių per išeksploatuotą
karjerą. Svarstyme pasakiau, kad žmonėms dulkės 20 metų. Gyventojai protestuos,
streikuos. Už tokį pasakymą buvo pažadėta atleisti mane iš darbo.
Galvojau, kad gyvendami Šventupėje, žmonės turės šiek tiek žemės, vieną kitą
gyvuliuką ar paukštį. Į kurortus važiuoti nenori, smulkias ligas pasigydys vietoje –
gal mažiau alkoholio gers. Jei tiesiai pasakysi, kad negertų – neklausys.
Rašau daugiausia apie tokius dalykus, kuriuos galėjai daryti daugiau ar mažiau,
arba visai nedaryti. Dėl to niekas iš darbo neišmesdavo. Tačiau besąlygiškai turėjai
įvykdyti visus suplanuotus melioracijos objektus, pastatyti užtvankas, drėkinimo
sistemas, įrengti kelius ir atlikti kitus darbus. Valstybinių planų nevykdysi – būsi
atleistas iš darbo.
Neįgyvendinti planai. Buvo planuojama sujungti tris gyvenvietes: Vidiškius,
Šventupę ir Liūnelius (nuo Vidiškių pradžios iki Radiškio tilto). Suprojektuoti nauji
kultūros namai, sporto ir muzikos mokyklų filialai. Poilsio namų statyba Palangoje
buvo suderinta aukščiausiu lygiu.
Atėjus istorijos virsmui, žmonės iš šalies labai norėdami tapti Seimo nariais ar
šiaip užimti padėtį naujoje valdžioje, organizavo negalvojančių žmonių aktyvią mažumą. Įrodinėjo, kad esu priešas. Bet visi norėjome nepriklausomos Lietuvos. Man
ne politika buvo galvoje, rūpėjo, kad būtų žmonėms darbo, mokėti atlyginimus, nes
visiems reikėjo valgyti, šiltai gyventi, auginti vaikus. Esant tokiam spaudimui, aišku, negalėjau toliau normaliai dirbti. Įsivaizdavau, kad nedori laikai buvo anksčiau,
o iškovojus nepriklausomybę viskas bus labai sąžininga. Atrodė, kad privatizavus
įmonę, visi turės po mažą dalį akcijų. Buvau, gal būt, daug kam ir įkyrėjęs. Nutariau
iš Ukmergės MSV viršininko pareigų pasitraukti pats.
Metų, praleistų dirbant MSV, nesigailiu. Už pastangas dirbant vadovu man buvo
suteiktas nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. Sutikau labai daug įvairių, dau-
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giausia gerų žmonių. Vaikai išaugo dori ir gavo puikų išsilavinimą. Svarbiausia –
visi gyvena Lietuvoje. Įgijau neįkainojamos patirties vadovaujant gamybinei įmonei, kurią sėkmingai panaudoju iki šiol kurdamas ir plėtodamas savo verslą.
Aleksandra Vaičiūnienė (Dalinkevičiūtė).
Gimė 1959 m. spalio 18 d. Ukmergės r. Paužuolių k. Hidrotechnikos inžinierė (LŽŪA, 1982). Ukmergės MSV, UAB
„Ukmergės melioracija“, meistrė, darbų vykdytoja, direktoriaus pavaduotoja gamybai (nuo 1982)

Įmonėje jau išdirbau 34-erius metus, o rodos visai neseniai
buvo pravertos jos darys. Jas man pravėrė tuomet dar neturinčiai 23-ejų, viršininkas Povilas Vilčinskas ir vyriausiasis
inžinierius Jonas Levulis.
Melioracija nebuvo man nežinoma sritis. Vasaromis kartais tekdavo pavaduoti
mamą, vamzdžių klojėją. Tikrai žinojau, kas yra melioracija, koks tai darbas. Teko
ir vamzdelius paduoti ir pakloti. Kartais leisdavo ir per nivelyrą pažiūrėti.
Kodėl pasirinkau šią profesiją? Viliojo „čigoniškas“ melioratorių darbo pobūdis – vieną dieną čia, kitą – kitur, draugiški, linksmi, darbštūs Taujėnų baro darbuotojai. Baigusi mokslus ir dirbau šiame bare: ir pradžių meistre, po to – darbų
vykdytoja. Visą laiką gyvenau ir gyvenu su melioracija. Mama – melioratorė, sesuo
Giedra taip pat hidrotechnikos inžinierė. Artimiausi draugai ir giminės beveik visi
susiję su melioracija.
Atėjau dirbti į didžiulę, tuomet klestinčią įmonę. Tarp 1982 m. LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą baigusiųjų, norinčių dirbti Ukmergės MSV, buvo konkursas. Atvykome trise: Stasys Žvirblis – mano grupiokas, Alvydas Baginskas ir aš. Su Stasiu
dirbame iki šiol.
Įmonė pagal
darbo rezultatus
respublikoje visada buvo pirmame
dešimtuke. Vien
mūsų bare per visą
vasarą dirbdavo
6 - 8 daugiakaušiai ekskavatoriai,
kurių kiekvienas
įrengdavo per mėnesį vidutiniškai
po 8 km drenažo.
O dar daugybė kitokios technikos
buvo.
Drenažo įrengimas Ukmergės r. Pivonijos t. ūkyje. 1982 m.
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Pradėjusi
dirbti,
labai bijojau T-130
kelmarovių ir K-700
traktorių, nežinojau, ką
galima su jais nuveikti.
Vieną kartą mane, jauną specialistę, objekte
„pasigavo“ gal penki
traktoriai K-700 su
lygintuvais ir važiavo
rateliu apie mane kaukdami visu garsu. Kol
aš iš jų ratelio pasprukau... Daug kas iš traktorininkų ir dabar apie
tai prisimena. Tegul
dabar pabando...
Taip buvo „apsiginklavęs“ melioracijos darbų vykdytojas anais laikais
Kai teko pradėti vadovauti barui, iš pradžių buvo baugu – moteris, ar susitvarkysiu? Prisimenu traktorininko Zenono Ramanausko pasakytus žodžius: „Alyte, nepalik mūsų, mes tau
visada padėsim...“. Seniai nebėra Zeniuko. Bet visada pildėsi jo žodžiai, dirbome
visi bendrai, ir ilgiau padirbėdavom, ir, atrodo, neįmanoma įveikdavom.
Daug kas pasikeitė per tuos darbo metus. Kai pradėjau dirbti, drenažo vamzdžiai buvo moliniai. Apie 1986 m. pirmiems respublikoje teko išbandyti plastikinius
vamzdžius. Važiuodavo tada pas mus delegacijos iš visos Lietuvos pažiūrėti darbų
technologijos. Anksčiau ant vamzdžių būdavo pilamas juodžemis, o dabar pilame
žvyro sluoksnį: juodžemį saugome. Dirbome anksčiau su ekskavatoriais E-304 ir
E-652, juose ekskavatorininkai vargdavo. Dabar nauja technika – sėdi mechanizatorius kabinoje, visur elektronika... Darbo sąlygos ypač pagerėjo. Bet jei ši technika
sugedo, pats nesuremontuosi, tik spėk apmokėti kosmines sąskaitas. Dabar yra ir
milijonus kainuojančių daugiakaušių ekskavatorių, tik kada ši technika atsipirks, jei
darbų ženkliai sumažėjo?
Įmonė atliko darbus aštuoniuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. Tai buvo sunkūs darbai, ypač iš pradžių, kol viską perpratom. Mokėmės, važiavom į kursus, dalijomės patirtimi su kitomis įmonėmis. O dar popierizmo kalnai.
Dabar kelią greideriuojant vienas inžinerijos technikos darbuotojas beveik nespėja
visų planų, schemų braižyti. Papylei žvyro krūvą, nubraižei, surašei aktą, pridėjai
atitikties popierius ir tada tikrintojų eilė... Niekaip nesuprantu, kur tuos popierius
sutalpina, nes popierizmas auga visose srityse. Visiems darbams atlikti reikalingi
viešieji pirkimai. Kol praeina objektas per visus etapus, svarstymus: darbus pradedi
vykdyti spalio pabaigoje, o priduoti turi kitų metų birželio pradžioje. Niekam nerūpi, kad darbams lieka blogiausias metų laikas.
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Per gyvenimą visokių nuotykių būta. Tik pradėjusi dirbti vieno vyriškio paklausiau, kokios jis srities specialistas, kad nieko melioracijoje nesupranta. Visi šalia
buvę darbininkai nutilo, o jis atsakė, kad vykdomojo komiteto pirmininkas. Nuo
tada susipažinome, visą laiką mane kur sutikęs prieidavo ir vardu pavadindavo.
Su Kęsto Kunigėlio grandies dirbančiaisiais audringai švęsta kovo 8-oji. Jie
pasveikino mane ir Birutę Gelumbeckienę tik atvykus į darbą su gražiausiom gėlėm
ir dovanom. Nusprendėm, kad jau visi svečiai susirinkę, 8 valanda ryto – pats laikas,
reikia pradėti švęsti, Lėno vagonėlis dreba nuo šokiams skirtos muzikos. Pasirodo
nekviestas MSV viršininkas. 8 val. 10 minučių atvažiavo sutrukdyti. Stovi sau tarpdury be žado ir nieko nesako. Paskui liepė Kęstui užgesinti traktorius ir išvažiavo.
Nepakvietėm jo prie stalo, o kad jau prisidirbom, nusprendėm dar dvi dienas švęsti.
Galvojau, gausiu papeikimą... Buvo Moters dienos minėjimas, gavau Garbės raštą,
šalia savęs pasisodino ir dar gražiausią gėlę padovanojo.
Anksčiau dažnai išvykdavom į tolimesnes ekskursijas, išvykstam ir dabar po
Lietuvą. Anksčiau vykdavo rajono sporto varžybos, melioratoriai irgi turėdavo
dalyvauti. Vyrams gerai, kolektyve jų daug, galėdavo atrinkti geriausius. O mūsų,
moterų, nedaug, tai po visas varžybas ir važinėdavome. Atsimenu, nemokėdamos
žaisti rankinio, rajone užėmėme antrąją vietą. Sporto salės tais laikais nebuvo, tai
treniravomės daužydamos kamuolį į garažėlių sieną. Į vartus mesti nemokėjom, tai
nugalėjom jėga.
Kai pradėjau dirbti, buvo švenčiama melioratorių diena „prie kelmo“. Labai jos
laukdavom. Vykdavo sporto varžybos, koncertas, loterija. Po to vaišės, šokiai. Tekdavo grįžti paryčiais.
Redakcijos pastaba. Prisiminimų tekstas sutrumpintas.

UAB „Ukmergės melioracija“ atliekami drenažo remonto darbai Taujėnų laukuose
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Stanislovas Kalinauskas
(1949-2017)

2017 m. sausio 2 d. po sunkios ligos mirė melioracijos veteranas
Stanislovas Kalinauskas.
Velionis gimė 1949 m. sausio 5 d. Kelmės r. Akmenių k. Baigęs
Vaiguvos vidurinę mokyklą, 1965 m. įstojo į Panevėžio hidromelioracijos technikumą ir 1970 m. įgijo hidrotechniko kvalifikaciją.
Profesinę veiklą pradėjo 1970 m. Pakruojo SSV (sausinimo sistemų valdyboje) ruožo viršininku. Eidamas šias pareigas prižiūrėjo
atliekamus melioracijos darbus, rūpinosi jų kokybe, įrengtų sausinimo sistemų eksploatavimu. 1979 m. S. Kalinauskas tapo šios organizacijos, pervadintos į
melioracijos eksploatavimo valdybą, vandens apsaugos ir kontrolės inžinieriumi. Jis rūpinosi Pakruojo rajone įrengtų tvenkinių vandens švarumu, šių tvenkinių priežiūra.
1988 m. vasarą Pakruojo MEV sujungus su rajono melioracijos statybos ir montavimo
valdyba, S. Kalinauskas perėjo dirbti į rajone esančią Petrašiūnų dolomitinės skaldos gamyklą ir joje ėjo įvairias pareigas iki išėjimo į pensiją 2009 m.
Velionis buvo žvejybos mėgėjas, žvejodavo savo prižiūrėtuose tvenkiniuose ir upėse.
Sukūręs šeimą su bendrakurse Genovaite, užaugino sūnų Margirį, džiaugėsi anūkais.
Su velioniu atsisveikino artimieji, draugai ir buvę bendradarbiai.
Buvusių MEV darbuotojų vardu
Jonas Janilionis

Rasutė Chorchordinienė
(1962-2017)

„sau į kelią neėmiau aš nieko.
Viskas Jums, brangieji mano, lieka:
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis...“
J.Marcinkevičius

2017 m. vasario 11-osios naktį staiga užgeso Marijampolės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės hidrotechnikos inžinierės Rasutės Chorchordinienės (Vasiliauskaitės) gyvybė.
Rasutė gimė 1962 m. liepos 1 d. Marijampolės r. Netičkampio k. 1986 m. baigusi LŽŪA,
grįžo į gimtąjį Marijampolės rajoną. Dirbti pradėjo Marijampolės (Kapsuko) MSV technike,
vėliau tapo meistre. Kvalifikuota specialistė, gebanti bendrauti, nuo 1995 m. dirbo inžiniere
Marijampolės r. melioracijos tarnyboje, nuo 2006 m. buvo Marijampolės aps. Kaimo reikalų
ir melioracijos skyriaus vyriausioji specialistė, skyriaus vedėja, o nuo 2011 m. Marijampolės
sav. žemės ūkio skyriuje vyriausiąja specialiste melioracijai.
Rasutė buvo draugiška, dalykiška savo darbą išmananti, nuoširdi kolegų gerbiama specialistė.
Sunki liga buvo stipresnė už troškimą gyventi. Liūdime netekę energingos, kūrybingos
kolegės. Nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuosius.
Juozas Purvinskas
Janina Murauskienė
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Stasys Jonas Jakimavičius
(1947 - 2006)
Sausio 31 d. 70 metų būtų sukakę vienam paskutiniųjų vieningos Lietuvos melioracijos įmonių sistemos vadovų Stasiui
Jonui Jakimavičiui. Deja, jau dešimt metų jo nėra su mumis.
S. J. Jakimavičius gimė 1947 m. sausio 31 d. Rokiškio r.
Bagdoniškio k. Mokėsi Bagdoniškio septynmetėje, vėliau
Kriaunų vidurinėje mokykloje, kurią 1964 m. baigęs, studijavo statybos ekonomiką Kauno politechnikos instituto Vilniaus
filiale ir 1969 m. įgijo inžinieriaus ekonomisto kvalifikaciją.
Mokydamasis buvo aktyvus sportininkas, ilgų nuotolių bėgikas, sporto meistras, buvo Lietuvos rinktinės narys, Sovietų Sąjungos kroso bėgimo
vicečempionas.
Patys aktyviausi S. J. Jakimavičiaus gyvenimo ir vaisingo darbo metai susieti
su melioracija. Dirbti pradėjo 1969 m. Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos
Respublikinio melioracijos statybos tresto Planavimo skyriuje ekonomistu. 1973 m.
gabus, iniciatyvus specialistas, įgijęs patirties, buvo paskirtas šio skyriaus viršininko pavaduotoju, o 1978 m. - skyriaus viršininku. 1980 m. S. J. Jakimavičius buvo
paskirtas Lietuvos melioracijos statybų valdybos (į kurią buvo pervadintas trestas)
viršininko pavaduotoju. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už visos Lietuvos melioracijos įmonių ekonominę veiklą. Jo iniciatyva ir jam vadovaujant buvo
tobulinama šių įmonių veiklos ekonominė analizė, imtasi priemonių darbo našumui
ir veiklos pelningumui didinti.
S. J. Jakimavičiaus iniciatyva ir pastangomis buvo įdiegta Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos sistemos organizacijų ūkiskaita. Šiais klausimais jis buvo
pagrindinis tuometinio melioracijos ir vandens ūkio ministro V.Normanto patarėjas
ir organizatorius. Žinoma, ši labai savotiška, niekur iki tol netaikyta melioracijos
finansavimo ir melioracijos įmonių veiklos sistema galėjo veikti tik planinės ekonomikos sąlygomis, esant dideliam melioracijos biudžetiniam finansavimui, o jo paSu melioracijos įmonių vyriausiaisiais
inžinieriais. J.Jakimavičius - centre

ATSIMENAME

stangos tobulinti ekonominį darbą negalėjo
iš esmės pakeisti tokios ekonomikos neefektyvumo. Tuo metu
buvo padaryta ir klaidingų žingsnių: buvo
likviduotos
rajonų
melioracijos eksploatavimo valdybos, kurios prižiūrėjo melioracijos darbų kokybę
Su grupe susivienijimo „Lietuvos melioracija“ darbuotojų 1988 m.
bei rūpinosi melioraJ.Jakimavičius (pirmoje eilėje, antras iš kairės)
cijos sistemų eksploatavimu, tad Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šias tarnybas teko atkurti.
1986 m. S. J. Jakimavičius buvo paskirtas melioracijos ir vandens ūkio ministro
pavaduotoju ir šias pareigas ėjo iki ministerijos reorganizavimo į gamybinį susivienijimą 1988 m. Po keleto mėnesių, 1988 m. rudenį, iš susivienijimo vadovo pareigų pasitraukus V.Normantui, melioracijos įmonių vadovai jį išrinko gamybinio
statybos ir montavimo susivienijimo „Lietuvos melioracija“ pirmininku. Eidamas
didelės melioracijos organizacijų sistemos vadovo pareigas sudėtingu esminių pasikeitimų laikotarpiu, sprendė nelengvas strategines jų veiklos problemas, stengėsi,
kad būtų reikiamai finansuojami melioracijos darbai. Jo veiklą ir nuopelnus gerai
žinojo ir vertino visų šalies melioracijos įmonių vadovai ir kiti specialistai.
1991 m. S. J. Jakimavičius buvo išrinktas Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1993 m. Jis rūpinosi, kad melioracijos įmonės
plėstų savo veiklos kryptis, kad būtų išsaugotas melioracijos įmonių potencialas.
Privatizavimo metu jis kategoriškai pasisakė prieš melioracijos įmonių skaidymą
į mažas įmonėles ir neužilgo tapo aiškus tokios jo ir artimiausių jo bendradarbių
pozicijos pagrįstumas. Taip pat rūpinosi, kad melioracija nebūtų užmiršta, kad būtų
išsaugotos keliasdešimties tūkstančių Lietuvos žmonių pastangomis įrengtos melioracijos sistemos.
S. J. Jakimavičius aktyviai rėmė Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos atkūrimą, dalyvavo jos atkuriamąjame suvažiavime ir buvo išrinktas sajungos Garbės nariu. Jis rėmė žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ leidybos
atnaujinimą, padėjo sukurti lėšų fondą žurnalui spausdinti.
1993 m. S. J. Jakimavičius perėjo dirbti į Lietuvos statybininkų asociaciją ir iki
2004 m. buvo jos generalinis direktorius. Nuo 2004 m. iki mirties ėjo UAB „Andova“ direktoriaus pavaduotojo rinkodarai pareigas.
Tragiška sūnaus žūtis jį stipriai sukrėtė, po to jis patyrė daug problemų, tarp jų ir
sveikatos, ir tai nulėmė ankstyvą mirtį. Po sunkios ligos, eidamas 60-sius metus, S.
J. Jakimavičius mirė 2006 m. lapkričio 12 d.
Juozas Smilgevičius
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Kaip gyveni Ukmergės
melioratoriau?
Tokio pavadinimo knygos išleidimu UAB
„Ukmergės melioracija“, įsikūrusi Šventupės gyvenvietėje, 2016 m. rudenį pažymėjo įmonės įkūrimo šešiasdešimtmetį.
370 puslapių knyga supažindina su svarbiais
melioracijos Lietuvoje etapais, joje detaliai aprašyta įmonės istorija. Ji gausiai iliustruota,
nuotraukose, kurioms skirta net 50 puslapių, užfiksuoti ir įmonės darbai ankstesniu periodu, ir
dabartinė veikla.
Pagrindinę knygos dalį (per 260 psl.) užima
šios įmonės darbuotojų ar veteranų prisiminimai.
Tarp prisiminimų autorių daug įvairaus amžiaus,
išsilavinimo, profesijų žmonių. Čia rasime ne tik
buvusių ir esamų įmonės vadovų, darbų vykdytojų, kitų specialistų, agronomų ar inžinierių, bet ir
ekskavatorininkų, vairuotojų, kitokių profesijų darbininkų prisiminimus, kuriuose
puikiai atsispindi kasdienio melioratorių darbo laukuose sunkumai ir linksmybės.
„Ukmergės melioracijos“ pagrindinis akcininkas, bendrovės valdybos pirmininkas
Jonas Stakauskas, 1995 m pradėjęs vadovauti įmonei, prisiminimuose sako: „Esu
laimingas, kad gyvenimas mane surišo su žeme, leido pažinti daug dorų ir sąžiningų
žmonių ir pačiam prisidėti prie žemės veido gerinimo“.
Knygoje atsirado vietos netgi Žemaitkiemio MTS, pokario metais veikusiai
Šventupės gyvenvietėje, kurioje 1956 m. įsikūrė Ukmergės MMS, veiklai aprašyti.
Ko gero, dabar jau retas kuris žino, kad tais laikais kurį laiką MTS veikė politiniai
skyriai, kurie turėjo specifinius politinius uždavinius ir leido laikraštukus. Knygoje rasime Žemaitkiemio MTS tada leisto tokio laikraštuko kai kurių publikacijų
faksimiles. Atmetus sovietinės propagandos stereotipus, tose publikacijose rasime
autentiškų to meto kaimo gyvenimo detalių.
Knygos sudarytoja Šventupės bibliotekininkė Genė Vaitkūnienė įdėjo daug triūso ją parengiant. Suprantama, kad surinkti ir parengti spaudai 50 įvairaus amžiaus ir
išsilavinimo žmonių prisiminimus prireikė daug užsispyrimo ir laiko. Labai teisingai ji rašo knygos įžangoje: „Svarbiausia – kas užrašyta nebenueis užmarštin, liks
mūsų vaikams ir anūkams“.
Ši knyga primins įmonės darbuotojams ir veteranams apie bendro darbo metus.
Ji ir ateityje gali pasitarnauti kuriant ne tik Šventupės ar Ukmergės rajono istoriją,
bet ir išsamią melioracijos Lietuvoje istoriją.
Juozas Smilgevičius
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Knyga apie žemės tvarkymo ištakas
2016 m. pabaigoje iš spaudos išėjo dar
viena dr. Prano Aleknavičiaus sudaryta knyga
„Žemės tvarkymo ištakos. Istorinės literatūros fragmentai“. Leidinį sudaro 139 puslapiai,
kuriuose rasime žymių Lietuvos ir užsienio
mokslininkų straipsnius apie žemės tvarkymą ir
matavimą nuo seniausių laikų iki XX amžiaus.
Žymus prancūzų valstybės vyras Edouard Marie Herriot yra matininkams pasakęs: „Ponai,
jūsų profesija tiek pat sena, kaip ir moters koketerija, nes tarp Egipto senovės (prieš 4000 metų)
radinių kartu su matavimo instrumentais užtikta
veidrodžių ir dažų“.

Dr. Fiodoro Polianskio straipsnyje aprašomi žemės santykiai vergovinėje epochoje ir ankstyvaisiais viduramžiais senovės Egipte,
Šumerų ir Babilono valstybėse, Graikijoje ir Romos imperijoje. Prof. Mindaugo
Maksimaičio straipsnyje nagrinėjama senovės ir viduramžių teisė senovės Rytuose,
Antikos, Frankų, Rusų valstybėse bei bažnytinė kanonų teisė. Straipsnyje pastebima, kad jau XV a. Lietuvos valstybėje tarpvalstybiniai ginčai dėl žemės ribų buvo
sprendžiami Lietuvos karaliaus Jogailos ir didžiojo kunigaikščio Vytauto pasirašytais ir antspauduotais planais ir žemėlapiais. Dvarų valdų planai buvo naudojami
žemės nuosavybės ginčams spręsti. Žemės valdymo ir žemės nuosavybės klausimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XII-XVI a. nagrinėjami prof. Mečislovo
Jučo straipsnyje. Prof. Konstantino Jablonskio straipsnyje „Lietuvos visuomeninė
santvarka XIV-XVI amžiais“ nagrinėjama ankstyvosios feodalinės monarchijos žemėvalda.
Dr. Artūras Dubonis pateikia dvarų tinklo susiformavimo analizę Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio dvare XII-XIV a. Izidorius Butkevičius nušviečia valstiečių
gyvenviečių formų kitimo procesą nuo akmens amžiaus iki XX a.
Rusijos mokslų akademikas Sergiejus Volkovas straipsnyje (rusų kalba) „Žemėtvarkos atsiradimas ir vystymasis“ nagrinėja žemėtvarkos atsiradimo procesą
įvairiose šalyse nuo priešistorinių laikų iki XX amžiaus pradžios, kuomet buvo suformuluoti pagrindai šiuolaikinei žemėtvarkai ir žemės kadastrui.
Vernerio Langepušo, tarpukario Lietuvos karo topografijos karininko straipsnyje „Iš matų istorijos“ kiekvienas rasime dar ir šiandien reikalingų žinių apie senųjų
ilgio ir ploto matų sąsają su metrine matų sistema.
Romualdas Survila
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Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“
2015-2016 m. turinys
Autorius
Vaičiukynas V.
Balevičius G.
Grigaitienė L.
Survila R.
Liatukas R.
Mockevičius R.
Smilgevičius J.
„
„
Smilgevičius J., Survila R.
Smilga J.
Survila R.
Survila R., Vasiliauskaitė V.
Vasiliauskaitė V.
„
„
„
„
Aleknavičius P.
„
Daugalienė V.
Maksvytis K.
Mikūta B.
Liutikas D.
Survila R.
Vasaitis G.
Vasiliauskaitė V.
„
„
VŽF
Banys J.
Dambrauskas R.
Dapkienė M.

Rubrika, pavadinimas
AKTUALIJOS
Dirbkime kartu
LŽHIS KONFERENCIJA
LŽHIS tarybos 2013-2015 m. veiklos ataskaita
2015-2017 m. kadencijos Sąjungos taryba
Ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje
Sąjungos vadovai
LŽHIS konferencijos rezoliucijos ir LŽHIS veiklos
kryptys 2015-2017 m.
Atgarsiai į konferencijos rezoliuciją
MŪSŲ GYVENIMAS
„Kavesta“ ir jos darbai
Su žeme susijusi veikla
„Aro“ žmonės ir darbai
Nejubiliejinės nuotaikos
Melioracijos įmonių jubiliejai
Jubiliejus žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų kalvėje
Melioratorių šventė Kvėdarnoje
Profesinė šventė Žemaitijoje
Plateliuose šurmuliavo profesinė diena
UAB „Plungės Jonis“ - kokybės
ir patikimumo garantas
Jeigu „viršūnės“ girdėtų ką „apačios“ sako
Žmogui gera ten, kur jis vertinamas
Žmonės - „Biržų rangos“ turtas
Įmonės stiprybė - kompetentingi specialistai
ŽEMĖTVARKA
Žemėtvarkos priedermė
Į žemės reformą atsigręžus
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos
esminės nuostatos
Galimybės efektyviau bei skaidriau valdyti
ir tvarkyti turtą
Žemės kadastro ir registro raida Lietuvoje
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos pagrindiniai siekiai
Žemės valdymo proceso rezultatai ir ateities planai
Žemės nuoma internetu
Siūlomos reformos tikslas: statyti ar griauti?
Permainos žemės tvarkymo sistemoje
Laikas darbui ir pomėgiams
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM veikla 2015 m.
Informacijos apie žemę programėlė
HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
Tvenkinių hidrotechnikos statinių būklė ir jų priežiūra
Žemės ūkio vandentvarkos aktualijos
Alkevos projektas

Metai, Nr.
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.1
2015, Nr.1
2016, Nr.3
2016, Nr.4
2016, Nr.4
2015, Nr.3
2015, Nr.2
2016, Nr.2
2015, Nr.1
2015, Nr.2
2016, Nr.1
2016, Nr.2
2016, Nr.2
2015, Nr.1
2016, Nr.1
2015, Nr.2
2015, Nr.4
2016, Nr.2,3
2015, Nr.3
2015, Nr.1
2016, Nr.4
2016, Nr.2
2016, Nr.3
2016, Nr.4
2016, Nr.1,2
2016, Nr.4
2015, Nr.3
2015, Nr.3
2015, Nr.4
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Autorius
Gudaitis A.
Gudžiūnas M.
Jurevičius L., Baublys R.,
Katkevičius L.
Patašius A., Žibas A.
Sabas G.
Sivickis K.
„
„
Smilga J.
„
Smilgevičius J.
„
„
Vasiliauskaitė V.
Zubrus D.
Žibienė G.
Baublys R., Gegužis R.
Ciūnys A.
Gegužis R., Baublys R.
Smilgevičius J.
„
Deveikis S.
Vasiliauskaitė V.
Aleknavičius A., Gurskienė V.
Gurskis V, Patašius A.
Aleknavičius P.
„
Deveikis S.
„
Gudaitis A., Gudžiūnas M.
Maksvytis K.
Mickevičiūtė K.
Mikūta B.
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Ką nuveikėme 2015 metais
Melioracijos projektų vektorizavimo ir atributinių
GIS duomenų rengimo problemos

Metai, Nr.
2016, Nr.1

Nykstančių ežerų ir tvenkinių restauravimas

2015, Nr.1

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų
studijų bazės plėtra
Nauji aplinkosaugos reikalavimai vandens
telkinių tvarkymo darbams
Ar sureguliuoti upeliai yra natūralūs vandens telkiniai?
Padedame spręsti problemas
Kaip rekonstruoti drenažą
Kodėl lėtai kuriama melioruotos žemės ir melioracijos
statinių apskaitos duomenų bazė
Įrengtas Sueco kanalo dubleris
Klausimai be atsakymų
„Hidroprojektų“ darbai ir likimai
Žemės sausinimo pertvarka būtina
Viename didžiausių rajonų ir melioracijos
turtas didžiausias
Melioruotos žemės duomenų skaitmenizavimo
eiga ir problemos
ASU nauja programa – žuvininkystės
ir akvakultūros technologijos
LŽHIS konferencijos atgarsiai
APLINKOSAUGA
Sureguliuotų upių atkūrimo patirtis užsienio šalyse
Ežerai turi būti valomi
Sureguliuotų upių vagų atkūrimo metodai ir priemonės
Kokiais būdais geriausia valyti ežerus
Hidrotechnikai padeda atkurti Aukštumalą
KRAŠTOTVARKA
Kraštotvarkos grandys
TECHNIKOS NAUJOVĖS
Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos
hidrotechninėje statyboje
PROBLEMOS
Apie „ligas“ inžinerinių darbų rinkoje
SITUACIJOS
Žemės reformos peripetijos
KONFERENCIJOS, SEMINARAI
Bendradarbiaujame su kolegomis iš Ukrainos
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija
Aplinkosauga kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose
Kaip išsaugoti kaimo gyvenamųjų vietovių vardus
Vanduo kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniuose
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos
20-mečio forumas
Konferencija „Melioracija ir aplinkosauga“ Estijoje
Matininkų vaidmuo globaliame pasaulyje
Antrasis seminaras „Vandens malūnų diena“
Konferencija turto vertinimo
ir apmokestinimo klausimais

2015, Nr.4

2015, Nr.3

2015, Nr.1
2015, Nr.4
2016, Nr.2
2016, Nr.4
2015, Nr.1
2015, Nr.3
2015, Nr.1
2016, Nr.4
2016, Nr.4
2015, Nr.4
2016, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.3
2016, Nr.2,3
2016, Nr.4
2016, Nr.1
2016, Nr.2
2016, Nr.3
2016, Nr.1
2015, Nr.1
2015, Nr.2
2015, Nr.3
2015, Nr.3
2016, Nr.2
2015, Nr.4
2016, Nr.2
2015, Nr.1
2015, Nr.4
2015, Nr.2
2016, Nr.3
2015, Nr.3
2015, Nr.3
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Autorius
Palčiauskaitė R.
Patašius A.
Povilaitis A.
Punys P., Vyčienė G.,
Kasiulis E.
Smilgevičius J.
Survila R.
„
Vasiliauskaitė V.
Sužiedėlytė Visockienė J.

Kavoliutė F.
„
Patašius A.
Povilaitis A.
Survila R.
„
Vasiliauskaitė V.

Rubrika, pavadinimas
Kaimo plėtra kaimo teritorijų planavimo dokumentuose
Praktinis hidrotechnikų seminaras Šilutės rajone
Dabarties ir ateities hidrologiniai aspektai

Metai, Nr.
2015, Nr.4
2015, Nr.3
2016, Nr.4

Tarptautiniame mažosios hidroenergetikos kongrese

2015, Nr.1

Konferencijoje vandens telkinių būklės
gerinimo klausimu
Kaimo teritorijų sutvarkymo aktualijos
Lietuvos kraštovaizdis permainų laikotarpiu
Tarptautinė melioracijos specialistų konferencija
GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA
Archyvinių fotoplanų ir topografinių žemėlapių panaudojimas pastatų ir sodybų identifikavimui
MŪSŲ LIETUVA
Gyvenamųjų vietovių vardai - kultūrinės
atminties lobynai
Tiksliai pažymėti vietovardžius neatšaukiama priedermė
Hidrotechnikų darbai Drevernoje
KELIONĖS
Mokslo ir praktikos naujovės: Jungtinėse Amerikos
Valstijose apsilankius
Senovės hidrotechnikos statiniai
Viduržemio jūros salose
Armėnija iš arti
Egzotiškojo kaktusų sodo ekspozicija
MOKSLININKŲ DARBAI

2015, Nr.1
2016, Nr.4
2016, Nr.4
2016, Nr.3
2015, Nr.3

2015, Nr.2
2015, Nr.4
2015, Nr.3
2015, Nr.1
2015, Nr.4
2016, Nr.3
2015, Nr.1

Bastienė N. Gasiūnas V.

Aplinkosaugos projektų įgyvendinimas – naujas
iššūkis hidrotechnikams

2016, Nr.1

Vaičiukynas V., Vaičiukynienė D.,Grybauskienė V.,
Balevičius G.

Drenažo filtracinių apsauginių medžiagų tyrimai

2016, Nr.4

Lukianas A.
Lukianas A., Šileika A.S.
Smilga J.
Survila R.
„
Urbonavičius V,
Urbonavičienė I.
Gegužis R,, Baublys R.
Pakutinskas J.
Pašakarnis G.
Raugalas E.

ISTORIJA
Pažymėtas Melioracijos instituto 65-metis
Mokslinių tyrimų dešimtmečiai
Susvyravimo metai
Durbės mūšiui – 755 m.
Pergalė Salaspilio mūšyje
Geodezijos, žemėtvarkos ir melioracijos paroda
prieš 80 metų
NUOMONĖS
Natūralių upių reguliavimas Lietuvoje
Svarbu nustatyti teisingą žemės vertę
Ko verta Lietuvoje vykstanti žemės konsolidacija?
Žemės konsolidacija ir Lietuvos kaimo ateitis
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

2016, Nr.1
2016, Nr.3
2015, Nr.3
2015, Nr.3
2016, Nr.3
2015, Nr.3
2015, Nr.4
2015, Nr.3
2015, Nr.4
2016, Nr.2

Grigas J.

Dar apie darbą Smolenske
PO TO, KAI RAŠĖME

2015, Nr.4

Vasiliauskaitė V.

Jeigu pelkėje varlės tebekurktų...
INTERVIU
Profesijos prestižą kuriame patys

2015, Nr.4

Vasiliauskaitė V.

2015, Nr.4

83

BIBLIOGRAFIJA

Autorius

Rubrika, pavadinimas

Metai, Nr.

ŽMONĖS IR DARBAI
Kavoliutė F.
Kranauskas R.
Smilgevičius J.
Stančiukienė R.
Survila R.
„
Vasiliauskaitė V.
„
Grybauskienė V.,
Kvaraciejus A., Skominas R.,
Valčiukienė J.
Raudonis P., Kęstutis V.
Smilgevičius J.
Bogušas H.
Bubėnas V.
Buteikienė D., Vaičiūnas R.
Ciūnys A.
Jankuvienė I.
Jasaitis A., Smilgevičius J.
Jašinskas J.
Gurskienė V.
Kasperavičius R,
Maksvytis K., Žymančius A.
Kasperavičius R. ir kt.
Katarskienė A.
Kėželis A.
Kitovienė A.
Kraujelis V.
Lugauskas V.
Lukianas A.
Makarevičius V.,
Kučinskienė I.
Maslauskas A.
Murauskienė J.
Milius P.
Misevičienė S.
Misevičienė S,
Rudzianskaitė A.
Patašius A., Ramukevičius D.
Paulauskas V.
Paulauskas V., Žagarys V.
Petraitis J.L.
Punys P., Ruplys B.
Puniškis J.
Puniškis J.
Ramonaitienė L.
Rašinskas R.
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Matininkas Petras Balkevičius
Tiesiu keliu
Lietuvos melioratoriai Smolenske
Didžiausia vertybė – tikėjimas
LŽHIS garbės nariai
Apie laikmetį ir žemėtvarką
Žemėtvarka - jo gyvenimas
Žemėtvarkos paviliota
JUBILIEJUS

2016, Nr.1
2016, Nr.4
2015, Nr.4
2015, Nr.1
2015, Nr.3
2016, Nr.4
2015, Nr.3
2016, Nr.3

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui-70 metų

2016, Nr.4

Penktosios LŽŪA hidrotechnikų laidos jubiliejus
Sąjungos žurnalui - 90
Wawin Lietuva jubiliejus
SVEIKINAME

2015, Nr.3
2016, Nr.1
2016, Nr.2

Gintautui Vičui-50
Rimgaudui Barokui-80
Vilhelmui Haase-60
Leonui Katkevičiui-80
Jolitai Nevulienei-50
Edvardui Blinstrubiui-80
Apolinarui Janušauskui-80
Antanui Mikniui-80

2015, Nr.1
2016, Nr.3
2016, Nr.1
2015, Nr.1
2016, Nr.2
2015, Nr.4
2015, Nr.3
2015, Nr.3

Bronislovui Mikūtai-60

2016, Nr.2

Danutei Navickienei-60
Sauliui Bumblauskui-50
Almai Pocienei-70
Ritai Palčiauskaitei-60
Sauliui Vildžiūnui-50
Algimantui Juozui Venclovai-80
Juliui Laimučiui Petraičiui-80

2015, Nr.1
2016, Nr.1
2015, Nr.2
2016, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.4
2016, Nr.4

Rolandui Bogušui-60

2016, Nr.3

Antanui Paulauskui-60
Gintautui Uldinskui-60
Antanui Vansevičiui-60
Valerijui Gasiūnui-60

2015, Nr.2
2016, Nr.4
2015, Nr.2
2015, Nr.3

Sauliui Vaikasui -70

2016, Nr.1

Antanui Vaitiekūnui - 60
Algirdui Budriui-60
Pranciškui Kraniauskui- 80
Zenonui Kinderiui-80
Mykolui Lasinskui-100
Antanui Gurkliui-80
Stanislovui Šešelgiui -85
Reginai Samuolienei-60
Algirdui Kazlauskui-60

2016, Nr.1
2016, Nr.3
2016, Nr.3
2016, Nr.4
2016, Nr.4
2015, Nr.4
2016, Nr.2
2015, Nr.4
2015, Nr.2

BIBLIOGRAFIJA

Autorius
Rimas A.
Rimeika L.
Skuodžiūnas V.
Smilgevičius J.
„
Survila R.
„
„
„
„
„
„
Survila R., Skuodžiūnas V.
Šematonis D.
Šimkus Z.
Tamulionis K.
Vasiliauskaitė V.
„
„
Viršilienė R.
Žukauskas L.
-

Rubrika, pavadinimas

Grigonis M.
Jankevičius E.
Orvydas S.
Valeckas A.
Vasiliauskaitė V.

Alfredui Vaišnorui-70
Antanui Būtai-70
Vladui Martikoniui-80
Stanislovui Pečiūrai-75
Edmundui Jankevičiui-70
Bronislavui Vertelkai-80
Vladui Kuginiui-80
Kaziui Gustaičiui - 80
Jonui Praškevičiui - 80
Janinai Daračkaitei-70
Onai Kanapienienei-70
Liucijai Lukšienei-60
Irenai Repšienei-70
Arūnui Gumauskui-60
Reginai Žutautienei-60
Dainiui Adomaičiui-50
Janinai Optažienei-70
Algimantui Patašiui-70
Romutei Čiurovienei-60
Vytui Daubarui-50
Stanislovui Martinkui-70
Arūnui Jagminui-50
Artūrui Juočui-50
Algirdui Minskui-70
Arvydui Povilaičiui-50
Kęstučiui Naujokui-60
Rimvydui Vaitiekūnui-80
Algirdui Vepštui-60
Jonui Valančiui-60
Kęstučiui Sabaliauskui-60
Sveikiname
„
PRISIMINIMAI
Studijų laikais...
Mano darbas Sartų kolonoje
Ten išminti takai
Penkiasdešimt metų melioracijos baruose
Ūkininko vaikas, pasirinkęs žemėtvarką

Ačienė P., Skuodžiūnas V.
Adomaitis A., Raudonis P.
Balčėtis L., Raudonis P.
Burba A., Kinčius L.
Gumauskas A.
Gurskienė V.
Janilionis J.
Jasaitis A.
„
Jašinskas J.
„
„
„
Katkevičius L., Lukianas A.
Kęstutis V.

Irena Marcišauskienė (1933-2015)
Virginijus Pamerneckis (1957-2016)
Alfonsas Puipa (1933-2014)
Romualdas Butkus (1951-2016)
Kazimieras Vyčas (1930-2015)
Algirdas Antanavičius (1940-2015)
Juozas Palujanskas (1934-2014)
Stasys Urnikis (1950-2016)
Vytautas Gudjonis(1948-2016)
Bronius Bagdonas (1931-2014)
Dainius Narvidas (1943-2015)
Jonas Vrubliauskas (1943-2016)
Arvydas Povilas Mališauskas (1942-2016)
Kazimieras Vaičiulis (1936-2016)
Algirdas Skirkevičius (1931-2015)

Metai, Nr.
2016, Nr.4
2016, Nr.1
2015, Nr.1
2016, Nr.4
2016, Nr.4
2015, Nr.2
2015, Nr.4
2016, Nr.1
2016, Nr.1
2016, Nr.2
2016, Nr.2
2016, Nr.4
2015, Nr.4
2016, Nr.2
2015, Nr.3
2015, Nr.1
2015, Nr.1
2015, Nr.3
2016, Nr.3
2016, Nr.3
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2015, Nr.2
2016, Nr.3
2015, Nr.2
2015, Nr.3
2016, Nr.3
2016, Nr.3
2016, Nr.4
2016, Nr.4
2015, Nr.1-4
2016, Nr.1-4
2015, Nr.4
2016, Nr.1
2016, Nr.3
2015, Nr.2
2016, Nr.2

UŽJAUČIAME
2015, Nr.4
2016, Nr.3
2015, Nr.3
2016, Nr.2
2015, Nr.3
2015, Nr.2
2015, Nr.1
2016, Nr.1
2016, Nr.2
2015, Nr.1
2016, Nr.1
2016, Nr.4
2016, Nr.4
2016, Nr.2
2015, Nr.1
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Autorius
„
Kęstutis V., Raudonis P.
Krutkis A.
Martinkus S., Martens A.,
Šopaga P.
Orvydas S.
Puniškis J.
Purvinienė A.
Raudonis P.
Sabas G.
Raudonis P., Kęstutis V.
Skiragis A.
Skuodžiūnas V.
„
„
„
„
„
Smilgevičius J.
„
„
„
„
Stirka A., Gaigalis K.
Survila R.
„
„
„
Šileika A.S., Šaulys V.
Šukys P.
„
Šukys P., Lamsodis R.
Tamošiūnas D., Raudonis P.
Varkalys S.
Vasiliauskaitė V.
-

Rubrika, pavadinimas
Leonas Gutauskas (1929-2015)
Julius Morkūnas (1924-2015)
Romualdas Kleopas Pocevičius (1947-2016)

Metai, Nr.
2015, Nr.2
2015, Nr.3
2016, Nr.1

Vytautas Marozas (1931-2015)

2015, Nr.1

Angelė Jankuvienė (1939-2014)
Aleksandra Petrauskienė (1931-2015)
Antanas Bernotas (1948-2016)
Alfonsas Tauterys (1950-2016)
Bronislavas Vertelka (1935-2016)
Antanas Varkalis (1931-2014)
Algirdas Matulionis (1931-2016)
Jonas Vaskela (1933-2014)
Jurgis Vilkas (1920-2015)
Marijonas Leonavičius (1928-2015)
Aldona Mikalauskienė (1929-2015)
Kazys Tonkūnas (1931-2015)
Romualdas Minderis (1928-2015)
Kazimieras Levanauskas (1940-2016)
Anelė Vitkauskienė (1924-2015)
Stasys Orvydas (1939-2016)
Antanas Vansys (1926-2016)
Leonas Rutkauskas (1939-2016)
Algirdas Morkus (1930-2015)
Bronislovas Urbonavičius (1937-2015)
Jonas Praškevičius (1936-2016)
Arvydas Kėželis (1926-2016)
Juozas Rožukas (1928-2016)
Virgilijus Buožis (1940-2014)
Vytautas Snarskis (1941-2015)
Juozas Navickas (1927-2015)
Saulius Vaikasas (1946-2016)
Algimantas Narbutas (1931-2016)
Petras Jakštas (1943-2015)
Irena Steponavičienė (1930-2016)
Bronius Saukevičius (1928-2015)
Irena Rimkevičienė (1935-2015)
Aloyzas Dirsė (1931-2016)
BIBLIOGRAFIJA

2015, Nr.1
2015, Nr.2
2016, Nr.3
2016, Nr.1
2016, Nr.2
2015, Nr.1
2016, Nr.4
2015, Nr.1
2015, Nr.1
2015, Nr.2
2015, Nr.3
2015, Nr.4
2016, Nr.4
2016, Nr.1
2016, Nr.1
2016, Nr.3
2016, Nr.3
2016, Nr.4
2015, Nr.4
2016, Nr.1
2016, Nr.2
2016, Nr.2
2016, Nr.3
2015, Nr.3
2015, Nr.4
2016, Nr.1
2016, Nr.4
2016, Nr.2
2015, Nr.4
2016, Nr.4
2015, Nr.3
2016, Nr.1
2016, Nr.3

Survila R.
„
NŽT

Žemėtvarka ir kraštovaizdis senovės Lietuvoje
Knyga apie Lietuvos žemėtvarkos įmones
Antrasis Lietuvos nacionalinio atlaso tomas
ATSIMENAME
Jono Veličkos portretas per laiko prizmę
BE KOMENTARŲ
Detektyvinė istorija: pradžia ir pabaiga
TAI ĮDOMU
Įrengtas Sueco kanalo dubleris
Neries krantinių Vilniuje renovacija: vizijos ir realybė
Įstrigę projektai
Roguno HE statybos maratonas
Geodezijos ir kartografijos ekspozicija

2015, Nr.4
2016, Nr.4
2016, Nr.1

Smilgevičius J.
Smilga J.
Smilga J.
„
Smilgevičius J.
„
Survila R.
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2016, Nr.1
2016, Nr.2
2015, Nr.3
2016, Nr.2
2015, Nr.1
2016, Nr.4
2016, Nr.1

TAI ĮDOMU

Ar bus statomas kanalas iš Kaspijos
jūros į Persų įlanką
Paskutiniuoju laiku spaudoje daugėja pranešimų apie naujo pasaulinio masto hidrotechnikos statinio statybos planus. Kalbama apie iki šiol mažai girdėto kanalo iš
Kaspijos jūros į Persų įlanką projekto įgyvendinimą. Tai rengiasi padaryti Iranas.
Kanalas aplink Kaspijos jūrą esančioms valstybėms perpus sutrumpintų kelią į pietus, t.y. tiesiai į Indijos vandenyną.
Visas kanalas būtų Irano teritorijoje, jo ilgis būtų apie 730 km, iš jų apie 450 km
laivai plauktų prie Kaspijos ir Raudonosios jūrų esančių upių farvateriais. Žinoma,
be šių upių pagilinimo darbų, reikėtų sunkiomis sąlygomis iškasti apie 280 km ruožą, tačiau šiais laikais tai jau pinigų, o ne techninių galimybių klausimas. Skaičiuojama, kad kanalo statyba kainuos apie 10 mlrd. dolerių ir atsipirks jau po penkerių
metų eksploatavimo. Tiesa, beveik visos panašios statybos paprastai pabrangsta dvigubai, tačiau ir atsipirkimas per 10 metų būtų neblogas rezultatas.
Labiausiai kanalo statyba suinteresuotas Iranas bei Rusija. Juk dabar laivyba į
pietus vyksta Juodąja jūra, kurios siaurą Bosforo sąsiaurį kontroliuoja Turkija, o
toliau Viduržemio jūra ir Sueco kanalu.
Projekto istorija ilga. Jis buvo rengiamas dar XIX a. pabaigoje, bet dėl įvairiausių politinių įvykių bei ekonominių problemų per visą XX amžių nebuvo nieko nuveikta. Tik 1999 m. Irano vyriausybė patvirtino kanalo įrengimo galimybių studiją,
Šiandien Iranas jau neslepia pasirengimų statyti kanalą, tariasi su kitomis valstybėmis, pasitelkė statybos techniniam projektui parengti, be savų, taip pat ir užsienio
specialistus.
Žinoma, yra ir abejojančių statybos galimybėmis bei
projekto naudingumu. Juk
reikės kirsti du kalnų masyvus, kurių viršūnės siekia 3-4
km. Tai bus sudėtingas techninis uždavinys. Be abejo, iškils ir ekologinių problemų,
ypač Kaspijos jūroje. Juk šis
vandens telkinys tik dėl savo
dydžio vadinamas jūra, o iš
tikrųjų yra labai didelis ežeras. Taigi viskas dar neaišku.
Parengė Juozas Smilgevičius
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XVII Vyriausybės programoje
Naujai išrinktas Seimas 2016 m. gruodžio 13 d. patvirtino XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Šiame didelės apimties (per 160 psl.) dokumente pateikiami Vyriausybės
siekiai 2017 - 2020 m. Konkretūs veiksmai šiai programai įgyvendinti numatyti jos įgyvendinimo plane.
Pateikiame kai kurias aktualesnes žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistams šios programos nuostatas.

Regioninio valdymo srityje:

71.7. suteiksime savivaldybėms teisę disponuoti valstybine žeme;
76.1. sieksime optimizuoti šalies regioninį suskirstymą. < > ...panaudojant gerąją europinę ir pasaulinę praktiką ir puoselėjant etnines tradicijas, suformavus 2–3 naujus regionus, iš
kurių bus išskirtas Vilniaus miestas....< > Naujų savivaldybių steigimas, esamų jungimas ir
kitoks teritorinis pertvarkymas turi vykti tiktai pačių vietos gyventojų ar savivaldybių tarybų
iniciatyva...;
76.2. sieksime optimizuoti savivaldybių teritorinį suskirstymą. Lietuvos savivaldybės –
vienos stambiausių visose ES valstybėse narėse (vidutiniu gyventojų skaičiumi didesnės savivaldybės yra Didžiojoje Britanijoje ir Danijoje, o teritorijos plotu – Suomijoje)...

Melioracijos srityje:

88.2. ...Siekdami išsaugoti vertingas buveines, keliame tikslą užtikrinti, kad nebūtų nusausinta nė viena Lietuvos aukštapelkė ar gamtiniu aspektu vertinga šlapynė;
104.5. daug dėmesio skirsime dirvožemio kokybės gerinimo priemonėms. Melioracija,
kalkinimas, kitos aukštos dirvožemio kokybės palaikymo priemonės sulauks nuolatinio valstybės dėmesio ir paramos;

Žemės ūkio gamybos srityje:

92. ...skatinsime žemėnaudos ir sodinamų kultūrų įvairovę bei organinę žemdirbystę, atsakingą požiūrį į kraštovaizdžio išsaugojimą...
92.2. skatinsime ekologinio ūkio ir tausios žemdirbystės plėtrą...
92.4. siekdami išsaugoti dirvožemio derlingumą, skatinsime tausios žemdirbystės praktikos įgyvendinimą diegiant pažangias žemdirbystės sistemas, taikant tausų subalansuotą tręšimą ir augalų apsaugos produktų naudojimą, tausojantį dirvos dirbimą ir jos derlingumą padedančią atgauti sėjomainą;

Energetikos srityje:

94.3. energetikos vystymo prioritetu laikome išskaidytosios energetikos plėtrą. Privalome
protingai ir efektyviai išnaudoti vietinius netaršius energijos išteklius: vėjo, saulės, biodujų,
biokuro energiją...
94.4. ...atliksime sąnaudų ir naudos analizę dėl Kruonio HAE 5 bloko projekto ir, esant
ekonominiam pagrindimui, inicijuosime projekto įgyvendinimą; tai leistų turėti įrenginį, technologiškai pritaikytą atsinaujinančių energijos išteklių energijos balansavimui;

Aukštojo mokslo srityje:

128.6. ...sudarysime sutartis dėl parengtų specialistų profesijų ir skaičiaus su aukštosiomis
mokyklomis, grįstas kokybės ir tinkamumo kriterijais, taip pat atsižvelgdami į aukštųjų mokyklų potencialą ir veiklos strategiją.
128.7. visų studijų pakopų studentams, priimtiems į studijas valstybei svarbiose srityse,
kur galimas specialistų poreikio planavimas, garantuosime valstybės finansuojamą nemokamą
studijų vietą, susietą su studento įsipareigojimu pasiekti apibrėžtus studijų rezultatus.
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Valstybės valdymo srityje:

232. Vykdydami valstybės administravimo sistemos pertvarką, mažinsime ministerijų, Vyriausybės įstaigų, valstybės įmonių, viešųjų ir verslą reguliuojančių įstaigų skaičių, panaikindami dirbtinai sukurtas ir perteklines valdymo sritis, kurios dubliuojasi, ir jas įgyvendinančias
institucijas.
235. Stiprindami regioninę politiką, išanalizuosime galimybes perkelti į Kauną dvi ministerijas: Aplinkos ir Žemės ūkio. Įgyvendindami kompleksinę valstybės valdymo reformą,
siūlysime sujungti kai kurias ministerijas.
Juozas Smilgevičius

Paskelbtas Vyriausybės programos įgyvendinimo planas
Skelbiame kai kuriuos aktualesnius žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistams darbus,
įrašytus Vyriausybės programos įgyvendinimo plane. Jame nebeliko programoje numatyto
Žemės ūkio bei Aplinkos ministerijų perkėlimo į Kauną. Kartu jame įrašyti nauji darbai, nenumatyti programoje, tarp kurių melioracijos valdymo pertvarkymas, numatant, kad 2020 m.
nebeliks valstybės nuosavybe esančių melioracijos statinių.
Priemonių pavadinimas

Darbas: 1.5.1. Vandens telkinių ir jų vandens
naudojimo valdymo upių baseinų principu įdiegimas,
siekiant pagerinti vandens telkinių būklę
Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio naujus valstybinės reikšmės vandens telkinių, paviršinių vandens telkinių tvarkymo,
upių ir ežerų reguliavimo, leidimų naudoti vandens telkinius ir jų
vandenį išdavimo reikalavimus, parengimas ir priėmimas

Atsakinga
ministerija

Terminas

Aplinkos

2018 m.
I ketv.

Aplinkosaugos atžvilgiu funkcionalios dirvos tręšimo ir stebėsenos
sistemos sukūrimas

Aplinkos,
Žemės ūkio

2018 m.
IV ketv.

Teisinių ir finansinių sąlygų sudarymas ir biomanipuliacijos priemonių ežeruose įgyvendinimas, siekiant pagerinti ežerų būklę

Aplinkos

2018 m.
IV ketv.

Aplinkos,
Žemės ūkio,
Energetikos

2018 m.
IV ketv.

Žemės ūkio

2019 m.
IV ketv.

Teisingumo

2018 m.
IV ketv.

Darbas: 1.5.6. Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant
užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi
ir plėtrą
Parengti ir priimti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą,
siekiant ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus nustatyti vienu
įstatymu, aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
turinį ir nuostatas, susijusias su šių sąlygų taikymu
Darbas: 3.1.3. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto
valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
Valstybinės žemės apskaitymas
Rodikliai:
Apskaitytos valstybinės žemės ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos žemės plotu, proc.
2016 m. - 86,6; 2019 m. -100,0;
Darbas: 3.1.4. Valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių
sistemų modernizavimas
Neatlygintinas Registrų centro duomenų, reikalingų valstybės
ir savivaldybių funkcijoms atlikti, teikimas
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Priemonių pavadinimas

Darbas: 3.5.2. Regionų savivaldos tobulinimas,
diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus,
priimant sprendimus
Žemės grąžinimo proceso užbaigimas

Atsakinga
ministerija

Terminas

Žemės ūkio

2019 m.
III ketv.

Darbas: 4.5.3. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių
ir atsakomybės pertvarkymas
Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių
santykių pertvarkymo modelio parengimas
Melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio įteisinimas, pakeičiant Melioracijos įstatymą
Rodikliai:
Valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis, proc.
2016 m.- 46; 2020 m.- 0;

Žemės ūkio

2018 m.
II ketv.

Žemės ūkio

2018 m.
IV ketv.

Juozas Smilgevičius

Seimo Kaimo reikalų komitete
Kaimo reikalų komitetas 2016 m. gruodžio 14 d. posėdyje konstatavo, kad būtina kuo greičiau užbaigti nuosavybės teisių atkūrimą ir sustabdyti išvadų dėl valstybės išperkamos žemės
išsikėlimo į kitą vietovę judėjimą.
Vyriausybei pasiūlyta: nustatyti piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo užbaigimo galutinį terminą; nustatyti datą, iki kada Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose gali būti priimamos išvados dėl valstybės išperkamos žemės išsikėlimo į kitą vietovę; pateikti Seimui svarstyti teisės aktų projektus,
kuriais būtų užtikrintas tinkamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo ir tvirtinimo miestuose funkcijų vykdymas, taip pat teisės aktų projektus, kuriais būtų
užtikrintos valstybinę žemės ūkio paskirties žemę nuomojančių žemės ūkio subjektų teisės į
jos ilgalaikę nuomą.
Seimo KRK informacija

Melioracijos finansavimas 2017 m.
2017 m. valstybės biudžete melioracijos reikmėms skirta 10 409 mln. eurų. Šie asignavimai skirti kaip specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybėms valstybės joms perduotoms
funkcijoms (valstybei priklausančių melioracijos statinių valdymui ir naudojimui) atlikti.
Žemės ūkio ministerija paskirstė šias lėšas pagal savivaldybes. Iš bendros sumos 1 527
mln. eurų skirta polderiams eksploatuoti. Lėšos bus išmokamos pagal Žemės ūkio, maisto ūkio
ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise“.
Juozas Smilgevičius

2016 m. valstybės biudžeto lėšomis atlikti
melioracijos darbai
2016 m. iš valstybės biudžeto melioracijos darbams buvo skirta 10,5 mln. eurų. Visos lėšos
buvo skirtos savivaldybėms melioracijos sistemų priežiūros ir remonto darbams (kaip specia-
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lios tikslinės dotacijos jų biudžetams valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti). Investicijoms
lėšų nebuvo skirta.
Faktiškai per 2014 m. atlikta darbų už 10,5 mln. eurų. Iš šios sumos 1,3 mln. eurų panaudota polderinių sistemų eksploatavimo darbams.
Per 2016 m. suremontuota ir rekonstruota 634 km griovių, 637 pralaidos ir tiltai, 29 tvenkinių hidrotechnikos statiniai, 5054 smulkūs statiniai (drenažo žiotys, paviršinio vandens nuleistuvai, kontroliniai šuliniai). Atlikti tokie griovių priežiūros darbai: pašalintos sąnašos (165
km), sutvarkytos 699 drenažo žiotys, nuo 193 ha griovių šlaitų pašalinti krūmai, nušienauta
747 ha griovių šlaitų. Iš 1978 žemės naudotojų prašymų suremontuoti valstybei priklausančius
drenažo rinktuvus, kad jų žemėje drenažas tinkamai veiktų, patenkinta 677 prašymai.
Pagrindiniai melioracijos sistemų rodikliai keitėsi taip:
Rodiklis

Drenuotos žemės plotas
Grioviai
iš šio skaičiaus magistraliniai
Drenažas
Hidrotechnikos statiniai
iš šio skaičiaus:
tiltai
pralaidos

Kiekis metų pradžioje

Matav.
vnt.

2001

2016

2017

tūkst. ha

2 581,9

2 576,3

2 575,4

km

62 762

62 738

62 730

„

52 389

52 396

52 387

tūkst. km

1 586,0

1 601,6

1 601,8

vnt.

69 103

68 159

68 159

“
“

1 537
64 429

1 449
63 695

1 449
63 694

VĮ Valstybės žemės fondo informacija

Lietuvos žemės fondas
Kai kurie šalies žemės fondo duomenys pagal 2017 m. sausio 1 d. būklę (tūkst. ha)
Eil.
Nr.

Apskritis

Bendras plotas

Iš bendro ploto
žemės ūkio
naudmenų

Iš žemės ūkio
naudmenų
ariamos žemės

1.

Alytaus

541,8

194,6

163,8

2.

Kauno

808,6

457,2

416,6

3.

Klaipėdos

522,2

276,4

243,6

4.

Marijampolės

446,6

299,3

278,5

5.

Panevėžio

787,8

476,2

440,5

6.

Šiaulių

853,7

530,2

498,1

7.

Tauragės

440,8

250,3

229,9

8.

Telšių

434,9

227,1

205,8

9.

Utenos

719,1

321,4

254,7

10.

Vilniaus
Iš viso

973,0

388,8

321,4

6 528,6

3 421,5

3 052,9

Pastaba. Teritorinės jūros vandenų plotas (186,1 tūkst. ha) į žemės fondą neįtrauktas.
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Žemės naudmenų pokyčiai 2016 m.				
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Ariamoji žemė

2.

Sodai

3.

Pievos ir natūralios ganyklos

4.

Miško žemė

2017 01 01

2016 01 01

tūkst. ha
Pokyčiai
proc.

3 052,9

3 098,2

-1,5

13,8

13,2

+4,8

354,8

320,2

+10,8

2 178,9

2 198,5

-0,9

5.

Keliai

104,8

104,1

+0,6

6.

Užstatyta teritorija

236,4

238,4

-0,8

7.

Žemė, užimta vandens telkinių

264,5

264,5

0

8.

Medžių ir krūmų želdiniai

172,8

158,5

+9,0

9.

Pelkės

85,7

70,9

+21,0

10.

Pažeista žemė

24,4

22,6

+8,0

11.

Nenaudojama žemė

39,6

39,7

-0,1

VĮ Valstybės žemės fondo informacija

Žemės reformos rezultatai iki 2017 m. sausio 1 d.
Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas kaimo vietovėse. Nuo žemės reformos pradžios iki
2017 m. sausio 1 d. buvo pateikta 787,3 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į
4,02 mln. ha turėtos žemės. Priimti sprendimai 780 tūkst. piliečių atkurti nuosavybės teises į
4,01 mln. ha žemės, miško ir vandens telkinių. Tai sudaro 99,7 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto (99,9 proc., įvertinus plotus, į kuriuos negalima atkurti nuosavybės teisių dėl pačių
piliečių neveikimo). Nuosavybės teises liko atkurti 7,3 tūkst. piliečių į 10,9 tūkst. ha žemės. 4,2
tūkst. piliečių į 6,77 tūkst. ha plotą nuosavybės teisės neatkurtos dėl pretendentų neveikimo,
nes negalima suformuoti ir/ar atkurti bei baigti grąžinimo procedūros.
Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas miestuose. Iki 2017 m. sausio 1 d. buvo pateikta 51,8 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 39,4 tūkst. ha žemės. Nuosavybės
teisės atkurtos 45,1 tūkst. piliečių į 35,6 tūkst. ha, arba 87 proc. piliečių į 90,5 proc. ploto,
nurodyto prašymuose. Miestų teritorijose liko atkurti nuosavybės teises 6,7 tūkst. piliečių į 3,7
tūkst. ha žemės plotą.  
Didžiuosiuose šalies miestuose piliečių nuosavybės teisės į turėtą žemę atkurtos taip: Vilniaus m. – 53,8 proc.; Kauno m. – 88,8 proc.; Klaipėdos m. – 100 proc.; Šiaulių m. – 97,2
proc.; Panevėžio m. – 98,4 proc. prašymuose nurodyto ploto.             
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM informacija

Nacionalinės žemės tarnybos pertvarka
2017 m. kovo 16 d. spaudos konferencijoje žemės ūkio ministras B.Markauskas ir viceministras A.Bogdanovas informavo apie numatomus struktūrinius pakeitimus Nacionalinėje
žemės tarnyboje (NŽT).
Konstatuota, kad NŽT nesusitvarko su jai priskirtomis funkcijomis. Skundų kiekis didėja,
atsakyti į skundus vėluojama. Nemažėja spręstinų problemų, NŽT sistemoje yra korupcijos apraiškų. NŽT neviešina savo sprendimų, nepakankamai informuoja visuomenę žemės tvarkymo
klausimais,. Prastai prižiūrima NŽT teritorinių skyrių veikla, centrinis padalinys jiems teikia
nepakankamą paramą.
NŽT centrinio padalinio esminę pertvarką numatoma atlikti iki kovo 31 d. Numatoma iš
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pareigų atleisti direktorių D.Kuprį, nevaldantį situacijos. Numatoma panaikinti du departamentus, dubliuojančius funkcijas, trečdaliu sumažinti vadovų skaičių, atleisti apie 10 proc. kitų
darbuotojų. Pertvarką numatoma baigti rugpjūčio mėnesį.
Nuo rugsėjo mėn. numatoma pertvarkyti NŽT teritorinius skyrius.
ŽH informacija

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijoje
2016 m. gruodžio 20 d. Vilniuje įvyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių vadovų susirinkimas.
Susirinkime buvo apsvarstyti statybų sektoriaus asociacijų pasiūlymai, pateikti Vyriausybei ir ministerijoms, siekiant sparčiau spręsti šio sektoriaus problemas. Jiems pritarta.
Asociacijos įmonių vadovai taip pat svarstė klausimą dėl valstybės biudžeto lėšų, skiriamų
2017 m. melioracijos reikmėms. Biudžete numatyta tik 10,4 mln. eurų paprastųjų išlaidų (melioracijos statinių priežiūrai ir remontui) ir visiškai nenumatyta investicinių lėšų jų rekonstravimui. Buvo konstatuota, kad Seimo Kaimo reikalų komitetas siūlė 2017 metų valstybės biudžete skirti specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams žemės ūkio ministro patvirtintai
2015 - 2017 m. melioracijos programai įgyvendinti: 29,4 mln. eurų investicijoms bei valstybei
nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui
(paprastosioms išlaidoms), papildomai skirti 5,3 mln. eurų, t.y. iš viso melioracijos poreikiams
skirti papildomai 34,7 mln. eurų.
Susirinkime buvo apsvarstyti ir kiti aktualūs klausimai.
Juozas Smilgevičius

Aptartos melioracijos problemos
2017 m. sausio 6 d. Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas K. Sivickis ir
asociacijos „Melioracijos ir hidrotechnikos projektai“ pirmininkas Z. Kinderis su žemės ūkio
ministru B. Markausku aptarė aktualias šalies melioracijos problemas.
Susitikimo metu buvo akcentuota, kad dėl lėšų trūkumo kasmet drenažo rekonstruojama
6 kartus mažiau negu reikėtų. Drenažas ir kiti melioracijos statiniai tarnauja vidutiniškai apie
50 metų, todėl jų eksploatacinis laikotarpis beveik išseko. Melioracijos ir hidrotechnikos statiniams eksploatuoti iš valstybės biudžeto skiriama vos 17-20 proc. reikiamos sumos. Melioracijos statiniams rekonstruoti nuo 2012 m. iš valstybės biudžeto lėšų neskiriama. Siekiant iš
esmės pagerinti melioracijos finansavimą buvo aptarta galimybė sudaryti specialų Melioracijos fondą iš žemės savininkų ir valstybės institucijų įnašų.
Susitikimo metu taip pat buvo aptartos melioracijos griovių, kuriuos aplinkosaugininkai
traktuoja kaip natūralius upelius, eksploatavimo, savarankiško melioracijos padalinio ministerijos struktūroje įsteigimo ir kiti aktualūs klausimai.
ZH informacija

Susitikimas Nacionalinėje žemės tarnyboje
2016 m. gruodžio 16 d. Nacionalinėje žemės tarnyboje įvyko žemėtvarkos specialistų susitikimas, skirtas 2016 m. darbams ir 2017 m. iššūkiams aptarti. Jame dalyvavo žemės ūkio
ministras B. Markauskas, NŽT direktorius D. Kuprys, kai kurie kiti ŽŪM ir NŽT darbuotojai,
žemėtvarkos praktikai bei veteranai. Jie dalijosi įžvalgomis apie šių dienų žemės tvarkymo ir
valdymo problemas ir tendencijas, sudėtingų klausimų sprendimo būdus.
NŽT tikslus, misiją ir viziją, pagrindinius 2016 – 2019 m. veiklos uždavinius ir pasiektus
rezultatus pristatė Strateginio valdymo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Andriuškevičė, o Geodezijos ir kartografijos departamento veiklą ir pasiekimus –
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Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus vedėja Jurgita Špūraitė. Opiomis
temomis pasisakė žemėtvarkos veteranai Vytautas Skuodžiūnas, prof. Pranas Aleknavičius,
Silvestras Staliūnas bei Albinas Raudonius, Žemės ūkio ministerijos Žemės išteklių ir politikos departamento direktorius Algirdas Sereika, šio departamento direktoriaus pavaduotoja dr.
Aušra Kalantaitė.
Susitikimo dalyviams buvo pristatytas specialiai žemėtvarkos Lietuvoje 100-mečiui sukurtas filmas, kuriame apžvelgta žemės reformos Lietuvoje pradžia ir jos eiga.
Romualdas Survila

Paskyrimai
* Vytautas Varkalys išrinktas UAB „Plungės Jonis“ valdybos pirmininku. Ankstesnis pirmininkas Jonas Varkalys nebegalėjo eiti šių pareigų, nes buvo išrinktas Lietuvos Respublikos
Seimo nariu.
*Židrūnas Gelumbickis, g. 1979 m., geodezijos inžinierius (Rietavo aukštesnioji žemės
ūkio mokykla, 2001), statybos inžinerijos bakalauras (KTU, 2006), A. Plaipai pasitraukus iš
šių pareigų, paskirtas UAB „Plungės Jonis“ generaliniu direktoriumi. Iki tol buvo šios įmonės
statybos direktorius.

Apdovanojimai

Juozas Smilgevičius

Padėkos jubiliejų proga
Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti:
*Silvestrui Staliūnui, žemėtvarkos veteranui, 75 m. jubiliejaus proga;
*Rimantui Martinoniui, UAB „Ukmergės melioracija“
vyriausiajam inžinieriui, 60 m. jubiliejaus proga;
*Jonui Valančiui, UAB „Ežerūna“ (Telšiai) direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos Garbės ženklas įteiktas
*Jonui Valančiui, UAB „Ežerūna“ direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;
SKELBIMAS
Nuo 2017 m. pradžios nebeliko redakcijos elektroninio pašto zemhidro@takas.lt.
Dabar el. laiškus prašome siųsti tokiais adresais: J. Smilgevičiui juozasred@gmail.com,
R. Survilai survilar2@gmail.com.
Redakcija
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Gatvės ir „elito“ žodynėlis
Atkatas – pinigų suma, kurią rangovinė
organizacija turi perduoti darbų užsakovui už tai, kad gavo (laimėjo konkurse) užsakymą darbams.
Būkim biedni, bet teisingi – dažnai
politikų vartojamas posakis.
Empatija – neseniai išmoktas žodis,
reiškiantis įsijautimą į kito asmens
emocinę būseną.

Naratyvas – pasakojimas, pasakojimo
būdas.
Negaliu atsakyti vienareikšmiškai –
į klausimą nebus atsakyta.
Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti –
apie mano teiginį galvok kaip nori.
Nepotizmas – tarnybinės padėties naudojimas giminėms proteguoti.

Yra kaip yra – politikų posakis, kai nežino ką atsakyti.

Ne prie ko – nesusietas.

Karoče – „išsilavinimą“ demonstruojantis, kalbant dažnai įterpiamas žodis,
rusiškai reiškiantis trumpiau.

Seimas balsuoja, kaip balsuoja – politikų pasiaiškinimas dėl priimto netikusio įstatymo.

Kas yra – tas yra – politikų atsakymas,
kai nežino priežasties.

Sinergija – sąveika, vienalaikis
poveikis.

Kas gali paneigti, kad ... – politikų posakis, kai abejojama dėl sakomos tiesos.

Tai yra visiškas briedas – politikų atsakymas, kai nežino, ką atsakyti oponentui.

Ką turim – tą turim – politikų pasiteisinimas dėl nevykusio sprendimo ar kito
gyvenimo reiškinio.

Ta prasme – „išsilavinimą“ demonstruojantis beprasmis posakis dažnai
įterpiamas kalbant.

Krutas – „kietas“ asmuo.

Tipo – „išsilavinimą“ demonstruojantis žodis, dažnai įterpiamas kalbant.

Lievas – neteisėtai įgytas turtas ar pinigai.
Maža nepasirodys – grasinimas, kad
bus dar blogiau.

Piaras – savireklama, viešieji ryšiai.

Trolinti – provokuoti kito asmens pyktį.
Surinko Romualdas Survila

95

TURINYS
AKTUALIJOS

Po pakeitimų darbas bus efektyvesnis... 1

MŪSŲ GYVENIMAS

R.Skominas. ASU Vandens ūkio
ir žemėtvarkos fakultete 2016 m.
vykdyti moksliniai projektai.............. 39

A.Maziliauskas. Kokiu
keliu siūlome eiti.................................. 7
V.Vasiliauskaitė. Akmenės
melioratorių darbai ir viltys............... 11

KELIONĖS

LŽHIS taryba. Melioracijos
problemų sprendimo keliai................ 18
A. Gudaitis, J. Mačiulaitis.
Melioracijos darbų techninės
priežiūros kokybė............................... 20

R.Survila. Tautos atminties
ir vilties ąžuolynas............................. 50

HIDROTECHNIKA

ŽEMĖTVARKA

LŽHIS taryba. Kaip spręsti
nekilnojamojo turto administravimo
problemas........................................... 23
R.Survila. Nacionalinės žemės
tarnybos veikla 2016 m...................... 25
APLINKOSAUGA

P.Olberkis. Šilutės vasaros polderių
siurblinių poveikis gamtosaugai........ 31
MOKSLININKŲ DARBAI

V.Vaičiukynas, D.Vaičiukynienė,
V.Grybauskienė, G.Balevičius.
Drenažo filtracinių apsauginių
medžiagų tyrimai............................... 36

M.Dapkienė, L.Česonienė.
Vandens išteklių
tvarkymas Sicilijoje........................... 44
ISTORIJA

PROBLEMOS

J.Smilgevičius. Priešprieša .............. 55
NUOMONĖS

J.Smilga. Reikėtų neužmiršti............ 58
ŽMONĖS IR DARBAI

S.Staliūnas. Laukiame
teisingų sprendimų............................. 59
SVEIKINAME.................................... 63
PRISIMINIMAI

P.Vilčinskas, A.Vaičiūnienė.
Kaip tada dirbome.............................. 69
UŽJAUČIAME................................... 76
BIBLIOGRAFIJA............................... 79
TAI ĮDOMU........................................ 87
KRONIKA.......................................... 88
ATOKVĖPIO VALANDĖLĘ............... 95

ŽEMĖTVARKA IR HIDROTECHNIKA 2017 m. Nr. 4 (169)
LAND MANAGEMENT AND HYDROENGINEERING
(Magazine of the Lithuanian Association of Land and Water Management Engineers)

REDAKCIJOS KOLEGIJA:
Vanda Vasiliauskaitė, žurnalo vyriausioji redaktorė (kolegijos pirmininkė), Palmira Ačienė, VĮ
Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus viršininkė, prof. dr. Pranas Aleknavičius, Giedrius Balevičius, LŽHIS viceprezidentas, Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU)
Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorius, doc. dr. Algis Kvaraciejus, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, Zita Kvietkienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus vyriausioji patarėja, Kazys Maksvytis, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir
registro departamento viršininkas, prof. dr. Antanas Maziliauskas, ASU rektorius, VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento viršininkas, Gintautas Sabas, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas, doc. dr.
Kazys Sivickis, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas, prof. dr. Valentinas Šaulys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vandentvarkos inžinerijos katedros profesorius, dr. Vilimantas
Vaičiukynas, LŽHIS prezidentas, ASU Vandens ūkio inžinerijos instituto lektorius.
Leidžia Lietuvos žemėtvarkos
ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga
Redakcijos adresas:
J.Lelevelio g. Nr.6 436 k. LT-01102 Vilnius.
Tel.: vyr. redaktorės: 8-606 66 370,
redakcijos: 8-646 66 930
El. paštas: vyr. redaktorės: vandaup@gmail.com,
redaktorių: juozasred@gmail.com; survilar2@gmail.com
96

Vyriausioji redaktorė Vanda Vasiliauskaitė
Redaktoriai: Romualdas Survila,
Juozas Smilgevičius
Redaktorė stilistė Viktorija Zvicevičienė.
Maketavo Rasa Ramukevičienė.
Spausdino AB „Spauda“,
Laisvės pr. 60, LT - 05120 Vilnius
6 sp. lankai. Tiražas 500. ISSN 1648-3014

Romualdo Janušo nuotrauka

Pavasarį potvynių metu Širvintos upė būna vandeningiausia

Įmonės „Aras“ atliekami naturalaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai Kamanų pelkėje.
Apie Akmenės melioratorių darbus skaitykite 11-17 pusl.

Lietuvos kraštovaizdį puošia senieji vėjo malūnai.
Pijaus Okunevo nuotraukoje - Kleboniškių kaimo vėjo malūnas (Radviliškio r.).

