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Pirmame viršelio puslapyje:
Geros nuotaikos pagauti - NŽT Alytaus skyriaus ir Registrų centro  

Alytaus filialo darbuotojai profesinėje šventėje.
Vilmos Kalendauskaitės nuotrauka

ASU atstovai profesinėje šventėje. Apie tai rašinys  24-29 pusl.
Romualdo Survilos nuotrauka

Naujai išrinkta LŽHIS taryba. Apie konferenciją skaitykite 2-7 pusl.
Vandos Vasiliauskaitės nuotrauka
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LŽHIS KONFERENCIJA

Dirbkime kartu
Balandį A. Stulginskio universitete vykusioje konferencijoje 

Sąjungos nariai patikėjo man dvejus metus atstovauti profesi-
nei bendruomenei. Jau antrą kartą turiu pareigą ir pasitikėji-
mą tai atlikti. Labai gerai suprantu didelę atsakomybę kartu 
atlikti mūsų bendruomenei svarbius darbus.

Manau, kad Sąjungos nariai turi siekti aktyvesnio savo in-
teresų atstovavimo, o prezidentas yra tik įrankis bandant pa-
siekti bendrus, profesinei bendruomenei svarbius, tikslus. Są-
junga yra pakankamai gerai organizuota, daug narių vienijanti 
visuomeninė organizaciją. Turime gražias tradicijas - kaip mūsų žurnalas, mūsų 
profesinės šventės, kokybiškai organizuojami specialistų mokymai. Džiugu, kad šie 
darbai tapo mūsų bendruomenės neatskiriama dalis, nes juos atlikti padeda didelė 
dalis Jūsų.

Žemėtvarkininkams ir hidrotechnikams ateinantis laikotarpis pilnas iššūkių to-
dėl labai svarbu žinoti problemas, atstovauti bendruomenės interesams. Turime žiū-
rėti į priekį ir galvoti, kaip mūsų darbai atrodys po dešimties ar dvidešimties metų, 
kaip prisitaikysime prie labai greitai kintančių žmonių poreikių ir rinkos sąlygų, 
kaip diegsime naujas technologijas.

Mums, Sąjungos vadovams, būtina palaikyti glaudesnį ryšį su Sąjungos skyriais 
ir grupėmis, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis, ieškoti bendrų są-
lyčio taškų, integralių siūlymų bei sprendimų. Labai svarbu daugiau dėmesio skirti 
jaunimui, jų problemoms, kuo aktyviau įtraukiant juos į profesinę bendruomenę. Tai 
matyčiau kaip vieną didžiausių nūdienos iššūkių. Turime daug neišspręstų klausi-
mų, tokių kaip melioracijos finansavimas (fondo steigimas, ES lėšų naudojimas ir 
pan.), geomatininko diegimas, topografinės inžinerijos informacinės sistemos kūri-
mas ir daug daug kitų. Problemų ratas labai platus, todėl visų mūsų bendras indėlis 
jas sprendžiant labai reikalingas.

Be abejones, didelė dalis darbų ir atsakomybės LŽHIS veikloje tenka tarybai. 
Stengsiuosi kad taryba aktyviau bendrautų su Sąjungos nariais ir taip skatintų visus 
labiau įsitraukti į profesinę veiklą. Visus žemėtvarkininkus, hidrotechnikus, melio-
ratorius ir kitus kolegas kviečiu vienytis, bendrauti ir bendradarbiauti. Tik būdami 
vieningi, aktyvūs ir galvodami apie savo profesijos ateitį ir jos prestižą būsime ger-
biami, labiau matomi ir stiprūs. Būkime garbingi sau, būkime garbingi vieni ki-
tiems, būkime garbingi klientams ir aplinkiniams, tada ir visi mus gerbs. Profesijos 
prestižą galima užtarnauti tik sunkiu sąžiningu kasdieniu darbu.

Tikiuosi, kartu su Jumis galėsiu prisidėti siekiant mums reikalingų sprendimų.

Audrius Petkevičius
 LŽHIS prezidentas
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Ataskaitinėje - rinkiminėje 
konferencijoje

Vanda VASILIAUSKAITĖ, Romualdas SURVILA

Balandžio 21 d. ASU III rūmuose įvyko XV LŽHIS ataskaitinė - rinkiminė kon-
ferencija.

Be Sąjungos narių, joje dalyvavo žemės ūkio viceministras Artūras Bogda-
novas, ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, Seimo narys Jonas Varkalys, 
Nacionalinės žemės tarnybos vadovas Danielius Kuprys, Valstybės žemės fon-
do direktorius Tomas Balčiūnas.

Pradėdamas konferenciją, ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas pasidžiau-
gė, kad nepaisant reorganizacijų švietimo srityje, universiteto gyvenimas vyksta 
modernioje aplinkoje. Tai pripažino ir gerai įvertino tarptautiniai ekspertai. ASU – 
tai universitetas, kuris klojo pamatus prieš 100 metų atsikuriančiai Lietuvos vals-
tybei. Konferencijos dalyviams linkėdamas geros profesinės diskusijos, rektorius 
priminė, jog prieš 40 metų pasirinkęs hidrotechniko specialybę, laiko ją pačia ge-
riausia. Tą patį universitetą baigęs Seimo narys hidrotechnikos inžinierius Jonas 
Varkalys priminė ASU išlikimo klausimą ir linkėjo kolegoms darnos mokslo bei 
mokymo srityse. Jo manymu, Sąjungos nariai turi susitelkti ir vieningai pareikšti 
nuomonę dėl universiteto ateities.

Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas pastebėjo, jog LŽHIS atstovau-

LŽHIS KONFERENCIJA

Konferencijos dalyviai
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ASU rektoriaus prof. A.Maziliausko sveikinimas 

ja skaitlingą narių bendruomenę ir teigė, kad jam yra 
naudingos Sąjungos narių mintys žemės tvarkymo 
bei melioracijos sričių pertvarkos klausimais. Vice-
ministras linkėjo sąjungai stiprėti, bendradarbiauti 
ir plėstis. NŽT vadovas Danielius Kuprys sakė esąs 
įsitikinęs, jog šios organizacijos nariu gali tapti ne 
kiekvienas. Tai bendruomenė, vienijanti žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos profesijos specialistus. Vienos skai-
tlingiausių įmonių, kurioje dirba nemažai Sąjungos 
narių - Valstybės žemės fondo vadovas Tomas Balčiū-
nas taip pat linkėjo konferencijai produktyvaus darbo.

Išsamią Sąjungos veiklos 2015 - 2017 metais atas-

LŽHIS KONFERENCIJA

Konferencijos  
dalyvius sveikina  

Seimo narys  
Jonas Varkalys

kaitą pateikė 
LŽHIS prezi-
dentas Viliman-
tas Vaičiukynas 
(8-15 psl.). Re-
vizijos komi-
sijos ataskaitą 
perskaitė Vilma 
Kalendauskaitė. 
Finansinę są-

jungos veiklą pristatė Sąjungos finansininkė Ilona Džiautienė, paminėdama, kad 
per 2015 - 2017 m. ataskaitinį laikotarpį Sąjunga gavo 319,4 tūkst. eurų pajamų, o 
išlaidų turėjo 292,8 tūkst. eurų. Sąjungos narių mokesčių surinkta 12,2 tūkst eurų. 
Už Sąjungos žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ prenumeratą per ataskaitinį lai-
kotarpį gauta 18,1 tūkst. eurų. Žurnalo leidybos sąnaudos 38,4 tūkst eurų. Revizijos 
komisija nenustatė Sąjungos veikloje finansinių pažeidimų.

Diskusijose kalbėjęs Sąjungos Garbės narys Lietuvos melioracijos įmonių aso-
ciacijos pirmininkas Kazys Sivickis su nerimu konstatavo melioracijos srityje pas-
kutiniuoju laikotarpiu matomą regresą. Jis ragino sąjungos narius ir mokslo žmones 
garsiau apie tai kalbėti ir teikti siūlymus, nes pastaraisiais metais valstybė nuo me-
lioracijos beveik visai nusišalino. „Mobilizuokimės ir bandykime atgauti prarastas 
pozicijas“, - sakė K. Sivickis.

Matininkų problemas apžvelgė Kauno kolegijos lektorius Aurelijus Živatkaus-
kas, jis siūlė keisti kai kuriuos teisės aktus.
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Kelmės r. sav. adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus 
vyr. specialistas, LŽHIS tary-
bos narys Apolinaras Jasaitis 
kalbėjo apie buvusio meliora-
cijos ir vandens ūkio ministro 
J. Veličkos nuopelnus plėto-
jant melioraciją. Jis apgailes-
tavo, kad šaliai atgavus nepri-
klausomybę nebuvo nė vieno 
panašaus vadovo, suprantan-
čio melioracijos problemas ir 
siūlančio kaip jas išspręsti.

UAB „Valstybinė projektų 
ir sąmatų ekspertizė“ direk-
toriaus Vytauto Bubėno nuo-
mone, paskutiniaisiais metais 
Sąjungos taryba dirbo užsi-
sklendusi nuo eilinių narių, jis 
siūlė LŽHIS tarybos posėdžių 
protokolus, Sąjungos narių 
sąrašus bei kitą aktualią me-
džiagą talpinti LŽHIS inter-
neto svetainėje.

Didesnio kolegų žemėtvar-
kininkų aktyvumo skyriuose 
sakė pasigendąs Sąjungos 
Garbės narys žemėtvarkos ve-

teranas Vytautas Skuodžiūnas. Jis priminė, jog kitąmet minėsime Žemės ūkio minis-
terijos ir LŽHIS šimtmetį.

Nuopuolio metus žemės tvarkymo sistemoje ir kritusį žemėtvarkos specialistų 
autoritetą, remdamasis faktais, pakomentavo didelę patirtį šioje srityje turįs žemė-
tvarkos veteranas Silvestras Staliūnas. Vardydamas pastarųjų metų Nacionalinės 
žemės tarnybos prie ŽŪM vadovus - Vitą Lopinį, Daivą Gineikaitę, Vaidą Pakalką, 
jis teigė, jog šie žmonės nemažai prisidėjo prie menkstančio žemėtvarkos prestižo, 
pakenkė pačiai tarnybai, dėl to nukentėjo ir visuomenė ir padorūs specialistai, nes 
ne vienas jų buvo priverstas nepelnytai palikti darbo vietą. Kalbėdamas apie reorga-
nizaciją dabartinėje NŽT, pažymėjo, kad reikėtų susirūpinti žemėtvarkos specialistų 
kompetencija. S. Staliūnas abejojo dėl siūlymų kai kurias valstybinės žemės tvarky-
mo funkcijas perduoti savivaldybėms.

Po diskusijų konferencijos dalyviai balsų dauguma pritarė Sąjungos veiklos, fi-
nansinei bei Revizijos komisijos ataskaitoms.

Konferencijos darbui vadovavo viceprezidentai A.Kazlauskas  
(iš kairės), G. Balevičius ir prezidentas V.Vaičiukynas

Konferencijos sekretoriatas: Daiva Juknelienė  
ir Virginija Atkocevičienė
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Konferenci-
ja rezoliucijose 
hidrotechnikos 
ir žemėtvarkos 
klausimais su-
formulavo svar-
bius pasiūlymus, 
kaip gerinti pa-
dėtį šiose srityse. 

Jos pateiktos valstybinės valdžios institucijoms.
Kaip niekad gausiai pasipildė Sąjungos Garbės narių sąrašas. Kolegoms pasiū-

lius, LŽHIS Garbės nario vardas suteiktas hidrotechnikos veteranui doc. Bronislovui 
Rupliui, žemėtvarkininkei Zitai Kvietkienei, prof. Antanui Maziliauskui - Sąjungos 

Diskusijos

Konferencijos dalyviai aktyviai 
diskutavo aptariant Sąjungos įstatų 
pakeitimo projektą, kurį pristatė 
Vilma Aleknavičienė. Diskutuota 
dėl projekte pasiūlyto ataskaitinių 
rinkiminių suvažiavimų (konfe-
rencijų) sušaukimo dažnumo. Dau-
guma nepritarė siūlytam dvigubai 
prailginti iki 4 metų konferencijų 
sušaukimo periodiškumui, tad liko 
ankstesnė nuostata. Diskutuota ir 
dėl Sąjungos grupių narių skai-
čiaus, dėl tarybos narių skyrimo 
vietoj pasitraukusiųjų iš tarybos, 
dėl Sąjungos Garbės narių statuso 
(pagal dabar veikiančius įstatus 
Garbės nariai neturi sprendžiamojo 
balso teisės) ir kitų aktualių klau-
simų. Konferencijos dalyviai prita-
rė įstatų projektui su pakeitimais. 
Nauja įstatų redakcija įsigalios ją 
įregistravus Registrų centre.

LŽHIS KONFERENCIJA

Naujos Sąjungos 
įstatų redakcijos  

aptarimas. Tribūnoje 
Vilma Aleknavičienė

Revizijos komisijos išvadas pristato Vilma Kalendauskaitė
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atkūrimo 1989 m. organizacinio komiteto pirmininkui, žemėtvarkos veteranams 
Silvestrui Staliūnui ir Romualdui Survilai bei Šilutės „Kavestos“ hidrotechnikų 
skyriaus pirmininkui Rimantui Liatukui. Visiems jiems įteikti ir pažymėjimai, liu-
dijantys LŽHIS Garbės vardą. Šie žmonės žinomi savo ilgamete profesine veikla ir 
aktyviu visuomeniniu darbu ir yra verti tokios pagarbos.

Konferencijos dalyviai pritarė kadenciją baigusios Tarybos siūlymui naują Tary-
bą rinkti iš 19 narių, tarp jų 9, atstovaujančius Žemėtvarkos sekcijos nariams, ir 10 – 
Hidrotechnikos sekcijos nariams (tarp jų vienas aplinkosaugininkas). Po balsavimų 
Taryba buvo išrinkta. Pritarta siūlymui išrinkti Revizijos komisiją iš trijų asmenų. 
Buvo pratęsti ankstesnės kadencijos Revizijos komisijos įgaliojimai. Jos sudėtyje 
Sąjungos nariai Gitana Vyčienė (ASU), Vilma Kalendauskaitė (Registrų centro Aly-
taus filialas) bei Jonas Račas (Lietuvos melioracijos įmonių asociacija).

Sąjungos prezidento rinkimams naujai 2017 - 2019 m. kadencijai buvo pateiktos 
dvi - Audriaus Petkevičiaus ir Sauliaus Mocevičiaus kandidatūros. Pagal įstatuose 

Sąjungos Garbės nario pažymėjimas įteikiamas  
prof. A.Maziliauskui

Z.Kvietkienė įteikus jai Garbės  
nario pažymėjimą

R.Survila su Sąjungos Garbės  
nario pažymėjimu

Žemėtvarkos veteranas S.Staliūnas taip pat  
tapo Sąjungos Garbės nariu
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numatytą rotacijos principą 
jie atstovavo Žemėtvarkos 
sekcijai. Balsų dauguma 
LŽHIS prezidentu išrinktas 
žemėtvarkininkas advokatų 
kontoros „Ellex Valiūnas 
ir partneriai“ konsultantas 
Audrius Petkevičius. Jis 
Sąjungai yra vadovavęs 
2009 - 2011 m.

Sąjungos viceprezi-
dentais ir sekcijų vadovais 
išrinkti: nuo hidrotechni-
kų – buvęs prezidentas ASU 

Baigiantis vakaronei visi geros nuotaikos

Išrinktieji 2017-2019 m. kadencijai Sąjungos vadovai: 
V.Vaičiukynas, A.Petkevičius, S.Mocevičius

Vandens išteklių inži-
nerijos instituto lek-
torius dr. Vilimantas 
Vaičiukynas, nuo že-
mėtvarkininkų - Vals-
tybės žemės fondo 
Kauno žemėtvarkos 
ir geodezijos skyriaus 
vadovas Saulius Mo-
cevičius.

Pasibaigus rinki-
mams, ASU III rūmų 
„akvariume“ profesi-
jos broliai bendravo 
vakaronėje.

Susitikimai konferencijos kuluaruose: (iš kairės)  
hidrotechnikai J.Stulga, V.Bubėnas, R.Barokas 

Vakaronės metu: doc. K.Sivickis  
ir prof. A.Povilaitis
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LŽHIS tarybos veiklos  
2015 - 2017 m. atasakaita

Vilimantas VAIČIUKYNAS 
2015-2017 metų Sąjungos prezidentas

Dabartiniu metu Sąjunga 
vienija 984 narius. Iš jų 64 
proc. (631 narys) hidrotech-
nikų, kurie pasiskirstę į 28 
skyrius ir į 23 grupes, bei 36 
proc. (353 nariai) žemėtvar-
kininkų, pasiskirsčiusių į 9 
skyrių ir 4 grupes. 

Sąjungos narių skaičius 
2015 - 2017 m. sumažėjo nuo 
1021 iki 984. Pagal sekcijas 
ženklesnis Žemėtvarkos sek-

cijos mažėjimas - nuo 402 narių 2015 m. iki 353 narių 2016 m. Hidrotechnikos 
sekcijoje stebima priešinga tendencija: 2015 m. LŽHIS narių buvo 619, o 2016 m. 
jų skaičius padidėjo iki 631. 

Per kadenciją įvyko 6 tarybos susirinkimai, kuriuose buvo svarstomi aktualūs 
Sąjungos veiklos klausimai. Įvyko 4 išvažiuojamieji išplėstiniai susirinkimai pro-
fesinių švenčių rengimo vietose. Siekiant supažindinti Sąjungos narius su tarybos 
veikla išvažiuojamuosiuose susirinkimuose dalyvavo aplinkinių rajonų sąjungos 
skyrių pirmininkai bei Sąjungos aktyvūs nariai.

LŽHIS KONFERENCIJA
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Taryba per ataskaitinį laikotarpį organizavo savo darbą per Sąjungos narių komi-
sijas. Buvo sudarytos tokios komisijos:

Bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis;
Viešųjų ryšių;
Istorijos ir kultūros;
Žemėtvarkos sekcijos profesinės veiklos;
Žemėtvarkos sekcijos profesinio ugdymo ir etikos;
Hidrotechnikos sekcijos profesinės veiklos;
Hidrotechnikos sekcijos profesinio ugdymo ir etikos.
Taryba ir komisijos stengėsi įgyvendinti ankstesnės konferencijos patvirtintų 

Sąjungos veiklos gairių 2015 - 2017 metams numatytas priemones bei prisiimtus 
įsipareigojimus.

Susitikimai su atsakingais ministerijų ir kitų tarnybų  
atstovais, dalyvavimas rengiant, svarstant Sąjungos nariams  

aktualius teisės aktų projektus
Taryba ataskaitiniu laikotarpiu įvairiomis formomis reiškė savo nuomonę profe-

sijai aktualiais klausimais, kreipdamasi į Respublikos Prezidentę, Seimą, Vyriausy-
bę, ministerijas, Mokslų Akademijos Vandens problemų tarybą, Aplinkos apsaugos 
agentūrą. 

2015 m. gruodžio 2 d. dalyvauta Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje. Iš-
reikšta LŽHIS pozicija dėl geodezijos ir kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro 
ir žemės įstatymų pakeitimo įstatymų projektų. 2016 m. balandžio 20 d. dalyvauta 
Kaimo reikalų komiteto posėdyje dėl žemės servitutų projektavimo ir nustatymo 
problemų.

2016 m. vasario mėnesį dalyvauta susitikime su Nacionalinės žemės tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos direktore dr. Aušra Kalantaite, Žemės ūkio ministeri-
jos viceministru Albinu Ežerskiu ir Žemės ir išteklių politikos departamento direk-
toriumi Algirdu Sereika. Susitikimo metu diskutuota aktualiais profesinei bendruo-
menei klausimais.

2016 m. gegužės ir birželio mėnesiais dalyvauta Aplinkos apsaugos komiteto 
posėdžiuose dël Saugomų teritorijų įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo projek-
to. 2016 m. rugsėjo mėnesį dalyvauta susitikime su NŽT vadovu Danielium Kupriu. 
Susitikimo metu aptarti žemėtvarkos klausimai.

2017 m. sausio mėnesį kreiptasi į žemės ūkio ministrą Bronių Markauską ir 
viceministrą Artūrą Bogdanovą. Jiems pristatyti žemėtvarkai bei melioracijai ir hi-
drotechnikai svarbūs klausimai.

2017 m. balandžio 17 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame susitiki-
me dėl Vandenø srities plėtros 2017 - 2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų 
plano. Susitikimo metu dalyvauta diskusijoje dël LŽHIS pateiktų pastabų dël che-
minio ežerų valymo būdo netinkamumo Lietuvos sąlygomis, makrofitų šienavimo 

LŽHIS KONFERENCIJA
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ne tik iki Vandens srities programos pabaigos, bet ir dėl šių darbų tęstinumo būti-
numo.

Susitikimų metu kalbėta apie neatidėliotinas priemones žemės reformos darbams 
visoje šalies teritorijoje užbaigti tam skiriant reikiamą finansavimą ir užtikrinant 
efektyvų lėšų panaudojimą. Taip pat aptarta galimybė parengti žemės tvarkymo ir 
administravimo viziją, kuri būtų įgyvendinama baigus trečią dešimtmetį vykdomą 
žemės reformą ir priimti atitinkamus teisės aktus šiai vizijai įgyvendinti, apie gali-
mybę artimiausiu metu peržiūrėti pasenusius ir naujausių teisinių bei technologinių 
reikalavimų nebeatitinkančius nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymą 
reglamentuojančius teisės aktus bei parengti jų pakeitimo projektus.

Buvo siūloma užtikrinti racionalų valstybinės ir privačios žemės naudojimą, di-
dinti valstybės bei savivaldybių biudžetų pajamas, užtikrinti investicijų pritraukimą 
į regionus, savivaldybėms suteikti daugiau teisių pritraukiant investicijas, ypač eko-
nominėmis priemonėmis, užtikrinti nemokamą ir viešą valstybės valdomų, bazinių 
(monopolinių) duomenų teikimą padengiant minimalias sąnaudas. 

Apie sprendimus dėl valstybės institucijų, įgyvendinančių valstybės politiką že-
mės tvarkymo ir administravimo, nekilnojamojo turto formavimo, geodezijos, kar-
tografijos ir kitose susijusiose srityse, pertvarkymo priimti tik įvertinus planuojamų 
pertvarkymų naudą visuomenei. 

Kalbėta dėl melioracijos statinių būklės, nusidėvėjimo, priežiūros, remonto, re-
konstravimo. Pasiūlyta profesinė pagalba žiniomis ir patirtimi, ieškant sprendimo, 
kaip iki 2020 metų - Kaimo plėtros programos pabaigos, turėti aiškius šios pro-
blemos sprendinius. Siūlytos priemonės, kaip kaupti lėšas melioracijos ir hidro-
technikos statinių priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai. Diskutuota apie valstybei 
priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklę, galimą žalą žemės ūkiui 
esant vandeningiems metams ir esamai dabartinei melioracijos statinių būklei. 

Taip pat keltas klausimas dėl susidariusios situacijos draudžiant remontuoti (re-
konstruoti) sureguliuotus upelius, kurie nuleidžia vandenį ne tik nuo žemės ūkio 
laukų, bet ir nuo kelių, gyvenviečių. Taip pat kalbėta apie vandens nuleidimo iš dre-
nažo sistemų, efektyvaus šių sistemų rekonstravimo ir modernizavimo bei aplinko-
saugos reikalavimų įgyvendinimo problemas, atsižvelgiant į tvarios vandentvarkos 
principus ir klimato kaitos ypatumus.

Aptarta žemės ūkio skyriuose dirbančių melioratorių darbo krūvio, specialistų 
sukomplektavimo problema. Pasiūlyta atkurti Žemės ūkio ministerijos struktūroje 
Melioracijos skyrių, sudarytą iš melioracijos ir hidrotechnikos srities specialistų.

Dalyvavimas darbo grupėse
Atstovaujant Sąjungos narių interesams aktyviai dalyvauta diskusijose, darbo 

grupėse.
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM yra sudariusi darbo grupę geodezijos ir 

kartografijos techninių reikalavimų reglamentų projektams rengti. Šioje darbo gru-
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pėje sprendžiami tiek hidrotechnikams, tiek žemėtvarkininkams aktualūs klausimai, 
susiję su topografinių, inžinerinių planų rengimu, statybiniais inžineriniais tyrinė-
jimais, todėl joje mūsų interesams atstovauja abiejų sekcijų nariai: dr. Vilimantas 
Vaičiukynas, Giedrius Balevičius, Aurelijus Živatkauskas.

2015 m. Žemės ūkio ministerija sudarė Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemones „Parama investicijoms į ma-
terialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ darbo grupę. Šioje 
darbo grupėje LŽHIS atstovavo dr. Vilimantas Vaičiukynas.

Žemės ūkio ministerijos sudarytos visuomeninės tarybos geodezijos, nekilno-
jamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis 
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo galimybėms nagrinėti LŽHIS atstovauja 
Sąjungos tarybos nariai Giedrius Balevičius ir Kazys Maskvytis.

Kvalifikacijos kėlimo kursai
Tai viena pagrindinių Sąjungos Tarybos veiklos sričių rūpinantis profesinės ben-

druomenės tinkama profesine kompetencija. Tuo tikslu organizuojamas kvalifika-
cijos kėlimas, specialistų tobulinimo kursai ruošiantis profesinių žinių tikrinimui ir 
jų atestavimui Žemės ūkio ministerijoje, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM, 
Aplinkos ministerijoje, Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre. 

Žemėtvarkos sekcijos nariai kartu su ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakul-
tetu organizavo geodezininkų, matininkų ir žemėtvarkos planavimo rengėjų kvali-
fikacijos kursus. Ataskaitiniu 2015 - 2017 m. laikotarpiu buvo organizuoti 44 kva-
lifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvavo 1909 kursantai. Daugiausia kursų (9) 
buvo organizuota specialistams, rengiantiems žemės sklypų formavimo ir pertvar-
kymo projektus. Juose dalyvavo 637 kursantai.

Hidrotechnikos sekcija kartu su ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetu 
organizavo kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų 
patvirtintas profesinių žinių tikrinimo programas. 2015 - 2017 buvo organizuoti 31-
eri kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvavo 2292 kursantai. Taip pat pagal 
Žemės ūkio ministerijos suderintus profesinių žinių vertinimo reikalavimus vykdė 
kvalifikacijos kėlimo kursus specialistams, siekiantiems teisės eiti melioracijos sta-
tinių techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas. 

Iš viso LŽHIS buvo suorganizuoti 75 kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuos iš-
klausė 4201 kursantai.

LŽHIS Hidrotechnikos sekcija, bendradarbiaudama su ASU VŪŽF Vandens iš-
teklių inžinerijos institutu bei su Lietuvos melioracijos įmonių asociacija per atas-
kaitinį laikotarpį nuo 2015 iki 2017 suorganizavo tokius seminarus:

2015 m. balandžio 28-29 d. – Vandens malūnų diena. Organizavo ASU, VŪŽF 
vandens išteklių inžinerijos institutas bei Lietuvos hidroenergetikų asociacija, LŽHIS. 
Buvo aplankyti vandens malūnai nuo Padubysio iki Ariogalos (Raseinių raj.);

2015 m. rugpjūčio 18 ir 19 d. – Šilutės raj. vyko praktinis hidrotechnikų semi-
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naras, kurį organizavo LMĮ asociacija kartu su LŽHIS. Dalyvavo melioracijos ir 
hidrotechnikos statybos ir projektavimo įmonių, savivaldybių melioracijos speci-
alistai bei hidrotechnikai. Dalyviai susipažino su Rusnės prieplaukos ant Pakalnės 
upės statybos darbais, siurblinės Uostadvario polderyje, kurioje įrengti sraigtiniai 
siurbliai, ypatumais, Rugulio polderio pylimų ir siurblių rekonstrukcijos darbais, 
Ventės rago statiniais bei prieplaukos statyba Kintuose;

2016 m. gegužės 26 ir 27 d. Panevėžyje ir Biržuose vyko tarptautinė konferenci-
ja „Melioracijos ir aplinkosaugos reikalavimų taikymas įgyvendinant melioracijos 
sistemų rekonstrukciją“. Seminaro dalyviai Biržų raj. Papilio seniūnijoje susipažino 
su Žvaguičių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių laukuose AB „Biržų 
ranga“ atliekamais melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbais. Konferenciją or-
ganizavo LMĮ asociacija ir Žemės ūkio ministerija.

Dalyvavimas žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų  
atestavimo komisijose

Hidrotechnikos sekcija, remdamasi Aplinkos ministro 2008 m. patvirtintais „Sta-
tybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 
vadovo pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui profesinių 
žinių tikrinimo ir vertinimo“ nuostatais, pagal Žemės ūkio ministerijos suderintus 
profesinių žinių vertinimo reikalavimus įvertino 189 specialistų profesines žinias. 
2016 m. balandžio mėn. Tarybos posėdyje patvirtintos LŽHIS statybos techninės 
veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisijos sudėtys.

Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl žemėtvarkos hidrotechnikos  
 specialistų mokymo planų tobulinimo 

Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM rengiant geodezininkų, matininkų ir že-
mėtvarkos planų rengėjų kvalifikacijos kėlimo programas sąjungos nariai aktyviai 
prisidėjo prie egzaminų klausimų formavimo turėdami tikslą, kad specialistai turėtų 
pakankamai žinių iš žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, teritorijų plana-
vimo, topografinių bei inžinerinių planų rengimo, pastatų ir statinių nuosėdžių ir 
posvyrių nustatymo, statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje dalykų. 

Žemėtvarkos sekcijos tarybos nariai ne kartą diskutavo su Žemės ūkio ministeri-
jos Žemės išteklių departamento, Nacionalinės žemės tarnybos atstovais dėl specia-
listų kvalifikacijos kėlimo tobulinimo, siūlydami kaip gerinti kursų kokybę.

2016 - 2017 m. atnaujintos LŽHIS statybos techninės veiklos ypatingų statinių 
pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 
programos. Taip pat 2017 metais pradėtos ruošti LŽHIS statybos techninės veiklos 
neypatingų statinių pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo ir kvalifi-
kacijos tobulinimo programos. 

2016 m. atnaujinti LŽHIS melioracijos specialistų profesinių žinių vertinimo 
klausimai. 2016 m. balandžio mėn. Taryba patvirtino techninės veiklos pagrindinių 
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sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisijas. Statybos produkcijos sertifika-
vimo centro specialistų atestavimo komisijoje LŽHIS atstovauja dr. Kazys Sivickis.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis
2015 - 2017 metais Sąjunga sėkmingai bendradarbiavo su Lietuvos melioraci-

jos įmonių asociacija. Buvo surengti profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai. 
Diskutuota dėl bendros pozicijos melioracijos ir hidrotechnikos klausimais. Kartu 
dalyvauta teikiant svarbius pasiūlymus svarbiais profesijai klausimais.

Per ataskaitinį laikotarpį Sąjunga tęsė tradiciją ir toliau organizavo susitikimus 
su Lietuvos statybininkų asociacijos atstovais, skaitė paskaitas kvalifikacijos kėli-
mo kursuose. LŽHIS atstovas 2016 metais dalyvavo Lietuvos statybininkų sąjungos 
organizuotame sąskrydyje. LŽHIS aktyviai dalyvauja Skaitmeninės statybos orga-
nizuojamuose renginiuose, parodose „Resta“ ir kituose renginiuose, susijusiuose su 
Lietuvoje statinių informacinių modelių (BIM) diegimu. 

Sąjunga toliau bendradarbiavo su mums gimininga organizacija – Lietuvos ma-
tininkų asociacija (LMA). 2017 m. dalyvauta visuotiniame ataskaitiniame rinkimi-
niame LMA narių susirinkime, kuriame buvo išrinkta naujoji LMA taryba. Taip pat 
dalyvavome LMA sąskrydžiuose ir diskusijose - seminaruose.

Būtina paminėti, kad LŽHIS ataskaitiniu laikotarpiu aktyviai bendradarbiavo su 
Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetu, univer-
siteto „Alumni“ klubu, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 

Sąjungos interneto svetainė
2015 - 2017 m. Sąjungos interneto svetainę prižiūrėjo tarybos narys Mindau-

gas Gudžiūnas. Joje nuolat atnaujinama informacija apie Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių va-
dovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų, žemėtvar-
kos specialistų, matininkų ir geodezininkų organizuojamų kursų grafikus. Svetainės 
Galerijos nuoroda nuolat papildoma profesinės šventės, konferencijų nuotraukomis.

2016 m. vasario mėnesį vykusiame posėdyje nutarta LŽHIS interneto svetai-
nėje talpinti žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ žurnalus. Šiuo metu atsidarius 
LŽHIS puslapį http://lzhis.lt/zurnalas/archyvas/, galima rasti žurnalų nuo 1931 iki 
2013 metų publikacijas.

Atsižvelgiant į pastabas dėl taisytinų interneto svetainės vietų, jos buvo pataisy-
tos ir papildytos. Svetainę reikėtų tobulinti ir toliau. 

LŽHIS žemėtvarkos planavimo dokumento atrankos ir geriausio metų 
suprojektuoto ar pastatyto hidrotechnikos statinio konkursas

Siekiant didinti specialybės prestižą, 2015 - 2017 metais ir toliau organizuotas 
geriausio metų žemėtvarkos planavimo dokumento ir geriausio metų suprojektuo-
to ar pastatyto hidrotechnikos statinio konkursas. Kasmet iki Sąjungos profesinės 
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šventės pagal patvirtintus nuostatus organizuojamas LŽHIS einamųjų metų žemė-
tvarkos planavimo dokumento atrankos ir Hidrotechnikos sekcijos geriausio su-
projektuoto ar pastatyto statinio konkursas. Konkurso tikslas – išaiškinti ir viešinti 
geriausiai parengtus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir pastatytus hidrotechni-
nius statinius bei skleisti gerosios patirties idėjas tarp sąjungos narių.

Komisijos geriausiai įvertinti darbai pristatomi specialistų kvalifikacijos kursuo-
se, seminaruose ir Sąjungos profesinėje šventėje, paskelbiami Sąjungos interneto 
svetainėje bei žurnale.

Profesinės šventės 
2015 ir 2016 metais Sąjunga tęsė ilgametę tradiciją skatinti specialistų tarpu-

savio bendravimą, kiekvienų metų birželio pirmą šeštadienį organizuodama pro-
fesines šventes. Pastaruosius dvejus metus jos vyko Kelmės rajone, Sedulos po-
ilsiavietėje ir Šeirės stovyklavietėje prie Platelių ežero, Plungės rajone. Į šventes 
susirinkdavo apie 400 žmonių. 

 Tokios šventės yra gera proga pažinti vieniems kitus – specialistus ir projek-
tuotojus, aptarti darbų perspektyvas bei išsiaiškinti, kas yra drąsesnis, stipresnis ir 
vikresnis. Viliamės, kad šiais metais mūsų visų dalyvių skaičius bus didesnis.

Organizuojant profesines šventes Kelmės rajone Sedulos poilsiavietėje, Plungės 
rajone prie Platelių ežero daug nuveikė Apolinaras Jasaitis, Giedrius Balevičius, 
Vilimantas Vaičiukynas, Algirdas Kazlauskas ir kiti Tarybos nariai.

Žurnalas „Žemėtvarka ir hidrotechnika“
Sąjungos taryba skyrė dėmesį ir viešiesiems ryšiams, jų plėtojimui. Svarbiausia 

Sąjungos viešųjų ryšių priemonė yra žurnalas „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. Tai 
mūsų veiklos veidrodis, kuriame viešinami sąjungos darbai, renginiai, žemėtvarkos, 
melioracijos, aplinkosaugos problemos ir kt. 

2016 m. birželio 4 d. Plateliuose profesinės šventės metu buvo paminėtas žurna-
lo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 90-metis. Buvo apžvelgta žurnalo leidybos isto-
rija nuo pat 1926 m. pirmojo „Matininko“ numerio, prisiminti tuometės matininkų 
ir kultūrtechnikų bendruomenės rūpesčiai ir būtinybė turėti savo leidinį. Prisiminta 
1989 m. atkurtojo žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ istorija.

2016 m. gegužės mėnesį Tarybos posėdžio metu patvirtinta nauja žurnalo „Že-
mėtvarka ir hidrotechnika“ redakcinė kolegija. Taip pat patvirtintos žurnalo redak-
cijos darbuotojų funkcijos.

Per ataskaitinį 2015 - 2017 metų laikotarpį aktyviai bendradarbiauta su žurnalo 
redkolegija. Dėkojame Pranui Aleknavičiui, Kaziui Sivickiui, Vytautui Skuodžiū-
nui, Kaziui Maksvyčiui, Stanislovui Mačiulskiui, Jonui Varkaliui, Rimantui Krau-
jučiui, Petrui Puniui, Steponui Deveikiui, Arvydui Povilaičiui, Antanui Gudaičiui, 
Virginijai Gurskienei, Midonai Dapkienei, Gražinai Žibienei, Algiui Kvaraciejui, 
Bronislovui Mikūtai, Vilmai Kalendauskaitei, Aušrai Uldukienei, Raimundui Bau-
bliui, Ramūnui Gegužiui, Antanui Ciūniui, Antanui Lukianui ir daugeliui kitų mūsų 
bendruomenės narių, su kuriais nesunku rasti bendrą kalbą rengiant žurnalą.
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Kadencijos metu svarstytos ir įgyvendintos visos galimybės dėl žurnalo populia-
rinimo ir prenumeratorių skaičiaus didinimo. Deja reikiamo rezultato nesulaukėme. 

Pasirengimas Sąjungos įkūrimo 100 metų 
jubiliejaus minėjimui

2015 m. spalio mėnesį Tarybos posėdyje buvo aptarti LŽHIS 100 metų minėjimo 
klausimai. Buvo nuspręsta LŽHIS jubiliejų minėti 2018 metais ir šia proga išleisti 
reprezentacinį leidinį. Sudaryta tokia leidinio redkolegija: Vilimantas Vaičiukynas, 
Pranas Aleknavičius, Algis Kvaraciejus, Kazys Sivickis, Juozas Smilgevičius, Ro-
mualdas Survila. 2016 m. balandžio mėnesį, Taryba patvirtino preliminarų rengia-
mos knygos turinį, parengtą Juozo Smilgevičiaus ir Romualdo Survilos. 2016 m. 
gruodžio mėnesį Tarybos posėdžio metu buvo aptarti pasiruošimo LŽHIS 100 metų 
minėjimo klausimai. 

Kiti svarbūs klausimai
2016 m. gegužės mėnesio Tarybos posėdyje patvirtintas naujas LŽHIS ženklas. 

LŽHIS Taryba teikė siūlymą keisti Sąjungos įstatus atsižvelgiant į Asociacijų įsta-
tymo pataisas. 2016 m. gruodžio mėnesio posėdyje nuspręsta teikti Sąjungos suva-
žiavimui pataisytus LŽHIS įstatus. 

Visi LŽHIS Tarybos nariai buvo aktyvūs, dalyvavo posėdžiuose, organizavo 
profesines šventes, teikė pasiūlymus svarbiais klausimais.

Dėkoju už nuoširdų darbą puoselėjant LŽHIS tradicijas gerbiamiems LŽHIS vi-
ceprezidentams, Tarybos nariams, žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ kolekty-
vui, techniniams darbuotojams, finansininkei ir kitiems prisidėjusiems prie LŽHIS 
veiklos ataskaitiniu laikotarpiu.

Redakcijos pastaba. Ataskaita spausdinama sutrumpinta
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Jie tapo LŽHIS Garbės nariais
Šie LŽHIS nariai 2017 m. balandžio 21 d. įvykusios Sąjungos  

konferencijos sprendimu tapo Garbės nariais:

Zita KVIETKIENĖ (ŠKARNAITĖ). Gimė 1953 m. rugsėjo 
12 d. Lazdijų r. Pagrūdų k. Žemėtvarkos inžinierė (LŽŪA, 1976), 
kraštotvarkos magistrė (LŽŪU, 2002). 

RŽPI Kauno žemėtvarkos skyrius, inžinierė (1976-1986), 
RŽPI Žemėtvarkos tyrimo laboratorija, RŽPI Techninis skyrius, 
vyresnioji inžinierė (1986-1989), ŽŪM Vyriausioji žemėnaudos 
valdyba, vadovaujančioji inžinierė (1989-2001), NŽT Žemės 
tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduo-
toja, vedėja, NŽT direktoriaus vyriausioji patarėja (nuo 2001).

Aktyvi LŽHIS narė, tarybos narė (nuo 2003), tarybos vicepirmininkė, Žemėtvar-
kos sekcijos pirmininkė (2005-2011).

Rimantas LIATUKAS. Gimė 1950 m. balandžio 25 d. Šila-
lės r. Kvėdarnos mstl. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1973), 
hidrotechnikos magistras (LŽŪU, 2000). 

Šilutės MSV darbų vykdytojas, Techninio skyriaus viršinin-
kas (1973-1980), Šilutės MEV, vyriausiasis inžinierius, viršinin-
kas (1980-1988), UAB „Šilutės polderiai“ (Šilutės KMK-3) vir-
šininkas, direktorius (1988-2010), UAB „Kavesta“ direktorius 
plėtrai (nuo 2010). 

Aktyvus Nemuno žemupio polderinių melioracijos sistemų 
įrengimo dalyvis, ilgametis šių sistemų eksploatavimo darbų organizatorius.

Aktyvus LŽHIS narys, Šilutės „Kavestos“ hidrotechnikų skyriaus pirmininkas.

Antanas MAZILIAUSKAS. Gimė 1954 m. gegužės 26 d. 
Kėdainių r. Paaluonio k. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1977). 

LŽŪA, Melioracijos, Vandentvarkos katedros, asistentas, 
docentas, profesorius (nuo 1977), Alžyro Hidrotechnikos ins-
titutas, Darbo organizavimo katedros vedėjas (1985-1988), 
LŽŪU (LŽŪA) Tarptautinio skyriaus vedėjas (1992-1996), 
ŽŪM, Melioracijos ir aplinkos skyrius, vedėjas, Žemės ūkio 
plėtros ir maisto departamentas, direktorius (1997-2001), 
LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, LŽŪU 
prorektorius plėtrai (2001-2004), UAB „Projektų gama“ generalinis direktorius 
(2005-2010), ASU rektorius (nuo 2011). Technikos mokslų kandidatas (daktaras), 
1984, docentas (1990), profesorius (2008). 

Vienas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos atkūrimo ini-
ciatorių, jos atkuriamojo suvažiavimo (1989) organizacinio komiteto pirmininkas. 

LŽHIS KONFERENCIJA
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LŽHIS tarybos narys (2003-2007 ir 2009-2011), tarybos pirmininkas (2003-2005). 
Įrašytas į LŽHIS Garbės knygą (2006).

Bronislovas RUPLYS. Gimė 1930 m. rugsėjo 15 d. Biržų r. 
Mockūnų k. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1955). 

LŽŪA Hidrotechnikos (Hidroįrengimų) katedra, aspirantas, 
dėstytojas, docentas (1955-1994), vedėjas (1973-1974). Techni-
kos mokslų kandidatas (daktaras), 1960, docentas (1964).

Hidrotechnikos veteranas, mokslininkas ir dėstytojas, išugdęs 
ištisas hidrotechnikos inžinierių kartas. Paskelbė daugiau nei 100 
mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, parašė du „Hidro-
techninių statinių“ vadovėlius, dalyvavo arba vadovavo rengiant 

7-erias hidrotechnikos statybos taisykles bei nurodymus, 5 statybos techninius regla-
mentus, yra nuolatinis hidrotechnikos, geofiltracijos klausimų konsultantas ir ekspertas. 

Aktyvus LŽHIS narys, įrašytas į LŽHIS Garbės knygą (2005).

Silvestras STALIŪNAS. Gimė 1941 m. sausio 2 d. Kauno r. 
Eglynų k. Žemėtvarkos inžinierius (LŽŪA, 1964).

RŽPI Panevėžio žemėtvarkos skyrius, inžinierius, briga-
dos vadovas, grupės vadovo pavaduotojas, grupės vadovas, 
projektų vyriausiasis inžinierius (1966-1976). RŽPI Techninis 
skyrius, vyriausiasis ekonomistas, instituto vyriausiasis inžinie-
rius (1977-1991), VŽI, direktorius (1991-1995). Valstybinė že-
mėtvarkos ir geodezijos tarnyba prie ŽŪM, direktorius - ŽŪM 
sekretorius (1995-1997). Žemėtvarkos ir teisės departamentas 

prie ŽŪM, skyriaus viršininko pavaduotojas - vyriausiasis specialistas (1997-1999). 
VŽI Utenos žemės reformos skyrius, viršininkas (1999-2000). Lietuvos Respublikos 
Seimo kontrolierių įstaiga, patarėjas (2000-2002), Seimo Kaimo reikalų komitetas, 
patarėjas (2002-2003), NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departa-
mentas, direktorius (2003-2010). 

Aktyvus LŽHIS narys, tarybos narys (1989-1991, 1997-2001, 2003-2005). Įrašy-
tas į Sąjungos Garbės knygą (2006).

 Romualdas SURVILA. Gimė 1941 m. sausio 10 d. Trakų r. 
Račkūnų k. Žemėtvarkos inžinierius (LŽŪA, 1964).

RŽPI, inžinierius, grupės vadovas (1965-1988). instituto 
Techninis skyrius, vyriausiasis projektų inžinierius, vyriausiasis 
žemėtvarkininkas gamtos apsaugai (1988-1990). VŽI, vyriau-
siasis inžinierius, direktoriaus pavaduotojas, direktorius (1990-
1997), VŽI, direktoriaus pavaduotojas (1998-2010). Sąjungos 
žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika„ vyr. redaktoriaus pava-
duotojas, redaktorius (nuo 2010).

Aktyvus LŽHIS narys, tarybos narys (1989-2005 ir 2009-2011), tarybos vicepir-
mininkas (2003-2005). Įrašytas į Sąjungos Garbės knygą (2006). 

Parengė Juozas Smilgevičius

LŽHIS KONFERENCIJA
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Sąjungos vadovai
 PREZIDENTAS 

Audrius PETKEVIČIUS

Gimė 1976 m. lapkričio 5 d. Panevėžio m. Žemėtvarkos 
bakalauras (LŽŪU, 1998), žemėtvarkos magistras (LŽŪU, 
2000).

Kauno r. žemėtvarkos skyrius, vyresn. žemėtvarkininkas 
(1998-2002). NŽT Žemėtvarkos ir teritorijų planavimo sky-
rius, vyriausiasis specialistas (2002-2003).VŽI, VŽF, direk-
toriaus pavaduotojas, direktorius (2003-2011), ŽŪM Žemės 

politikos departamentas, direktorius (2011-2015), UAB „Urbanistika“, direktorius 
(2015-2016), UAB „Valiunas Ellex“, patarėjas (nuo 2016)

LŽHIS tarybos narys (nuo 2005), viceprezidentas (2011-2013), prezidentas 
(2009-2011).

Viceprezidentas - Žemėtvarkos sekcijos pirmininkas 
Saulius MocEVIČIUS

Gimė 1977 m. birželio 17 d. Šakių r. Aukštosios k. Žemė-
tvarkos bakalauras (LŽŪU, 2000), geodezijos ir kartografijos 
magistras (VGTU, 2002). VŽI Kauno žemėtvarkos skyrius, 
inžinierius (2000-2003), NŽT Žemės tvarkymo departamento 
Žemės reformos kontrolės skyrius, vyriausiasis specialistas 
(2003-2007), UAB „Geometra“ direktorius architektūrai ir ka-

dastrui (2007-2016), VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos 
skyrius, vadovas (nuo 2016). 

Viceprezidentas – Hidrotechnikos sekcijos pirmininkas 
Vilimantas VAIČIUKYNAS

Gimė 1970 m. gegužės 24 d. Kauno m. Hidrotechnikos inži-
nierius (LŽŪA, 1994). Respublikinio vandens ūkio projektavi-
mo institutas, inžinierius (1986), Šilalės MSV vyr. darbininkas 
kontrolierius (1987-1997), UAB „Projektų gama“ (Kaunas) 
projektų vadovas (2006-2008), LŽŪU (dabar ASU) Vanden-
tvarkos katedra, Vandens išteklių inžinerijos institutas, lekto-
rius (nuo 1997), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Hidrotechninės statybos katedra, docentas. Technologijos mokslų daktaras (2013). 
LŽHIS tarybos narys (nuo 2013), prezidentas (2015-2017)

ŽH informacija
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2017-2019 m. kadencijos  
Sąjungos taryba

Vardas ir pavardė Darbovietė, pareigos Darbo telefonas, el.paštas
Prezidentas

Audrius Petkevičius Advokatų kontoros „Ellex Valiūnas 
ir partneriai“ konsultantas

8 616 33 163
audrius.petkevicius@ellex.lt 

Viceprezidentai

Saulius Mocevičius
VĮ Valstybės žemės fondo  
Kauno žemėtvarkos ir geodezijos 
skyriaus vadovas

8-37 227 389; 8-686 57 194
saulius.mocevicius@vzf.lt

Vilimantas  
Vaičiukynas 

ASU Vandens išteklių inžinerijos 
instituto lektorius, dr.

8-614 34 230
ltvilimantas@gmail.com

Žemėtvarkos sekcija

Vilma Aleknavičienė NŽT Prienų ir Birštono  
skyriaus vedėja

8-610 19 556
alevilmele@gmail.com

Jurgita Augutienė
Kauno m. sav. adm. Miesto planavimo 
ir architektūros skyriaus Teritorijų pla-
navimo organizavimo poskyrio vedėja

8 614 54 610
rauljur@yahoo.com

Giedrius Balevičius ASU Žemėtvarkos ir geomatikos 
instituto lektorius

8-37 75 23 72; 8-687 19 287
gbalevicius@gmail.com

Zita Kvietkienė NŽT direktoriaus  
vyriausioji patarėja

8-5 239 13 14; 8-685 14 616
zita.kvietkiene@nzt.lt

Kazys Maksvytis
VĮ Registrų centro Nekilnojamojo 
turto kadastro ir registro  
departamento viršininkas

8-682 14 875
maksvytis.tel@gmail.com

Lijana Ramonaitienė UAB „Pasoda“ direktorė 8-614 78 331
lijanarama@gmail.com

Gintautas Vasiliauskas VĮ Valstybės žemės fondo  
direktoriaus pavaduotojas 

8 682 42 426
gintautas.vasiliauskas@vzf.lt

Hidrotechnikos sekcija

Arūnas Adomaitis UAB „Šiaulių hidroprojektas“ 
vyriausiasis inžinierius

8-41 52 35 99; 8-698 06 912
arunas.adomaitis@siauliuhidro-
projektas.lt

Vytautas Bubėnas UAB „Valstybinė projektų ir  
sąmatų ekspertizė“ direktorius

8-686 51 833; 8-5 273 39 33
info@vpse.lt

Apolinaras Jasaitis Kelmės r. sav. Žemės ūkio  
skyriaus vyr. specialistas

8-427 611 48; 8-616 99 478 
apolinaras.jasaitis@kelme.lt

Andrius Kairys Klaipėdos reg. aplinkos apsaugos 
departamento direktorius

8-46 46 64 53; 8-686 48 449 
andrius.kairys@klrd.am.lt

Algirdas Kazlauskas UAB „Plungės Jonis“  
techninis direktorius

8-448 72 182; 8-698 71 075
a.kazlauskas@plungesjonis.lt

Algis Kvaraciejus ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto dekanas, doc. dr. 

8-37 752 350; 8- 682 57 216
algis.kvaraciejus@asu.lt

Stanislovas Mačiulskis UAB „Biržų ranga“  
generalinis direktorius

8-682 66 291
s.maciulskis@birzuranga.lt

Algirdas Radzevičius
ASU Hidrotechninės  
statybos inžinerijos instituto  
direktorius, doc. dr.

8-687 36 574
algirdas.radzevicius@gmail.com
algirdas.radzevicius@asu.lt

Steponas Varkalys UAB „Projkelva“ (Plungė)  
direktorius

8-448 73 534; 8-685 77 542
projkelva@yahoo.com

LŽHIS KONFERENCIJA
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LŽHIS konferencijos rezoliucijos
Žemės tvarkymo klausimais

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos visuotinio susirin-
kimo dalyviai, įgyvendindami Sąjungos įstatuose numatytus tikslus - atstovauti ir 
ginti Sąjungos narių profesinius bei darbo interesus, padėti valstybės valdžios ir 
valdymo institucijoms įgyvendinti racionalaus žemės, vandenų ir kitų gamtos ište-
klių naudojimo bei saugojimo programas ir priemones bei atsižvelgdami į tai, kad:

■ atsakingos institucijos iki šiol neparengė žemės tvarkymo ir administravimo 
vizijos po Lietuvoje baigiamos įgyvendinti žemės reformos;

■ teisiškai neįregistruota beveik 900 tūkst. ha valstybės turto – žemės;
■ nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą reglamentuojantys teisės 

aktai nebeatitinka pažangios praktikos principų, todėl neišnaudojamos naujau-
sios technologijos ir metodai efektyviai valdyti šalies nekilnojamąjį turtą;

■ vyksta nesibaigiančios valstybės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tar-
nybos prie Žemės ūkio ministerijos reorganizacijos, taip kompromituojant visą 
žemės tvarkymo, administravimo procesą ir jame dalyvaujančius specialistus; 

■ švietimo reforma vykdoma neaptarus su aukštųjų mokyklų bendruomene ir ne-
išklausius jų pasiūlymų;

■ atsakingos institucijos biurokratiškai atsirašydamos ignoruoja Sąjungos anks-
čiau teiktus pasiūlymus, atkreipia dėmesį į esamą situaciją ir siūlo:

1. Imtis neatidėliotinų priemonių nuosavybės teisių atkūrimo darbams visoje ša-
lies teritorijoje užbaigti tam skiriant reikiamą finansavimą ir užtikrinant efek-
tyvų lėšų panaudojimą bei:
✓ maksimaliai supaprastinti su žemės grąžinimu kaimo vietovėse ir miestuo-

se susijusias procedūras;
✓  nustatyti, kaip bus atkuriamos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį 

turtą piliečiams, kurių nėra galimybės surasti arba kurie atsisako jiems ga-
limo nuosavybės teisių atkūrimo būdo bei nederina parengtų dokumentų; 

2. Parengti žemės tvarkymo ir administravimo viziją, kuri būtų įgyvendinama 
baigus trečią dešimtmetį vykdomą žemės reformą ir priimti atitinkamus teisės 
aktus šiai vizijai įgyvendinti. Minėtame dokumente reikėtų aptarti vykdytinus 
darbus, jiems atlikti reikalingą institucinę struktūrą ir specialistus, darbų fi-
nansavimo šaltinius, reikalingus teisės aktų pakeitimus ar naujų parengimą.

3. Artimiausiu metu peržiūrėti pasenusius ir naujausių teisinių - technologinių 
reikalavimų nebeatitinkančius nekilnojamojo turto kadastro duomenų nusta-
tymą reglamentuojančius teisės aktus bei parengti jų pakeitimo projektus, 
kuriuose būtų numatytas elektroninių dokumentų naudojimas, planavimo ir 
kadastro duomenų teikimo procedūras perkeliant į elektroninę erdvę.



21

4. Užtikrinti racionalų valstybinės ir 
privačios žemės naudojimą, didinti 
valstybės bei savivaldybių biudžetų 
pajamas bei užtikrinti investicijų pri-
traukimą į regionus. Tam tikslinga:
✓ artimiausiu metu suformuoti ir Ne-

kilnojamojo turto registre įregis-
truoti visus laisvos, neužstatytos 
valstybinės žemės sklypus, tam tiks-
lui skiriant reikiamą finansavimą;

✓ nustatyti ekonomines priemones, 
skatinančias statinių savininkus ir 
naudotojus inicijuoti ir finansuoti 
naudojamų valstybinės žemės skly-
pų formavimą ir įregistravimą Ne-
kilnojamojo turto registre;

✓ nustatyti valstybinės žemės sklypų 
priskyrimo parduodamiems ar nuo-
mojamiems aukcione kriterijus ir 
tvarką;

✓ spartinti valstybinės miškų ūkio 
paskirties žemės sklypų (nepriskir-
tų valstybinės reikšmės miškams) 
pardavimą aukcionuose; 

✓ supaprastinti valstybinės žemės 
nuomos bei įsigijimo privačion 
nuosavybėn tvarką.

✓ nustatyti reikalavimą, kad apie 
varžytinėse parduodamus žemės 
ūkio ir miškų ūkio paskirties že-
mės sklypus būtų informuojami 
aplinkinių (besiribojančių) sklypų 
savininkai.

5. Siekiant mažinti perteklinę biurokratiją bei greitinti sprendimų priėmimą tikslinga:
✓ atsisakyti valstybės institucijoms nebūdingų funkcijų;
✓ peržiūrėti sprendimų priėmimo terminus ir maksimaliai juos sutrumpinti;
✓ nustatyti terminą, per kurį parengtam projektui turi pritarti žemės sklypų for-

mavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizatorius; 
✓ sukurti ir įdiegti:

a) elektroninių topografinių duomenų rinkimo, derinimo, kaupimo bei plati-
nimo informacinę sistemą;

LŽHIS KONFERENCIJA

Konferencijos rezoliucijos melioracijos ir 
hidrotechnikos klausimais projekto aptarimas. 

Tribūnoje doc. Algirdas Radzevičius

Kazys Maksvytis pristato konferencijos  
rezoliucijos žemės tvarkymo klausimais projektą
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b) elektronines paslaugas keičiant nekilnojamųjų daiktų pagrindinę naudoji-
mo paskirtį ar/ir būdą; 

c) elektronines paslaugas, kurios užtikrintų vieno langelio principo taikymą 
Nekilnojamojo turto registre registruojant statinius juos pastačius, rekons-
travus ar atlikus kitus statybos darbus.

6. Užtikrinti, kad pertvarkant Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio mi-
nisterijos, vadovais būtų parenkami kuruojamas sritis išmanantys, autoritetą 
turintys specialistai.

7. Nepritarti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 22, 23, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 straipsnių pakeitimo įstatymo pro-
jektui Nr. XIIIP-401(2), kurio esminiai siūlymai susiję su valstybinės žemės 
patikėtinio funkcijų perdavimu savivaldybėms. Valstybinės žemės valdymas 
(patikėtinio funkcijų įgyvendinimas) turi likti valstybės institucijos - Nacio-
nalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kompetencijoje.

Melioracijos ir hidrotechnikos klausimais

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, vienijanti per 1000 
hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų, vertindama susidariusią situaciją šalies 
žemės ūkyje, siūlo atkreipti dėmesį į susidariusias problemas hidrotechnikos srityje 
bei imtis priemonių jas spręsti.

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, priklausančių valstybei ir nusausintų že-
mių savininkams, būklė metai iš metų blogėja, reikalingos lėšos skubiam šių stati-
nių remontui ar rekonstravimui:

■ neveikiančių drenažo sistemų plotai užima daugiau kaip 250 tūkst. ha ir kasmet 
šie plotai padidėja daugiau kaip 10 procentų; 

■ Lietuvoje yra per 1100 žemių užtvankų ir perteklinio vandens pralaidų, iš kurių 
daugiau kaip ketvirtadalis yra blogos ir avarinės būklės;

■ Aplinkos ministerijos draudimas vykdyti anksčiau sureguliuotų upelių – dre-
nažo priimtuvų – remontą (rekonstrukciją), neleidžia laiku nuleisti vandenį iš 
drenažo sistemų, efektyviai modernizuoti šias sistemas bei įgyvendinti aplin-
kosaugos reikalavimus pagal tvarios vandentvarkos principus ir klimato kaitos 
ypatumus.

Atkreipiame dėmesį į Lietuvos dirvožemių degradaciją: tyrimais nustatyta, kad 
organinių medžiagų kiekis juose per paskutinį dvidešimtmetį sumažėjo daugiau 
kaip 30 procentų. Ežerų, tvenkinių valymas ir jų dumblo panaudojimas dirvožemio 
pagerinimui būtų geriausias sprendinys dabartiniame etape.

Kita ne mažiau aktuali problema - dirvožemių rūgštėjimas. Daugiau kaip 1 mln. 

LŽHIS KONFERENCIJA
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ha Lietuvos dirvožemių yra per rūgštūs ir juos būtina kalkinti. Rūgščių dirvožemių 
kalkinimas Lietuvoje nevykdomas jau daugiau kaip 17 metų, todėl Žemaitijoje, Pi-
etryčių Lietuvoje dirvožemių našumas sparčiai mažėja. 

1. Kreipiamės į Vyriausybę ir Seimą - priimti Melioracijos įstatymo pataisas, ku-
riomis būtų įteisintas melioracijos fondo įsteigimas iš žemės savininkų įnašų 
ūkiniams melioracijos statiniams rekonstruoti.

2. Kreipiamės į Vyriausybę ir Seimą - šalies biudžete kasmet numatyti 50 mln. 
eurų valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekons-
trukcijai, remontui bei priežiūrai.

3. Kreipiamės į Žemės ūkio ministeriją, kad jos struktūroje būtų atkurtas Meli-
oracijos skyrius su kompetentingais specialistais, galinčiais tinkamai koordi-
nuoti melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrą, remontą ir rekonstruk-
ciją bei kalkinimo programas.

4. Kreipiamės į Aplinkos ministeriją, kad kartu su Žemės ūkio ministerija iš-
spręstų anksčiau sureguliuotų upelių - drenažinio vandens priimtuvų - remon-
to (rekonstrukcijos) darbų vykdymo ir finansavimo klausimus, tai yra pakeistų 
arba papildytų teisės aktus nuostatomis, kurios leistų vykdyti šiuos darbus.

5. Atkreipiame dėmesį, kad melioracijos ir hidrotechnikos statinių valstybinės 
priežiūros, taip pat rūgščių ir eroduotų žemių pagerinimo jas kalkinant ir pra-
turtinant ežerų dumblu valdymas turėtų įeiti į Žemės ūkio ministerijos ar jos 
pavaldžių institucijų kompetenciją.

6. Prašome finansuoti mokslinius tyrimus kuriant drenažo sistemų, žemių už-
tvankų, vandens pralaidų ir kitų statinių remonto ir rekonstrukcijos technolo-
gijas, užtikrinančias statinių ilgalaikiškumą ir patikimumą, diegti praktikoje 
pažangias (dviejų pakopų griovių, reguliuojamo drenažo ir bioreaktorių taiky-
mo) sausinimo technologijas, siekiant žemės ūkio poreikių ir aplinkosaugos 
suderinamumo.

7. Būtina ir toliau skirti valstybės tikslines lėšas specialistų rengimui pagal že-
mėtvarkos ir hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programas, nes šių 
specialistų stokojama gamybinėse įmonėse, valstybės institucijose, savival-
dybėse.

8. Kreipiamės į Švietimo ir mokslo ministeriją, kad vykdant Lietuvos universite-
tų pertvarką, būtų išlaikytas sektorinis, specializuotas žemės, vandens ir miškų 
ūkio bei kaimo plėtros mokslų universitetas, koks dabar yra Aleksandro Stul-
ginskio universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su geriausiais pasaulio ir 
Lietuvos mokslo ir studijų centrais. 

LŽHIS prezidentas  
Audrius Petkevičius 

LŽHIS KONFERENCIJA
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Profesinė šventė Dzūkijoje
Romualdas SURVILA

Kasmetinė žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių šventė šiais metais įvyko 
legendomis apipintoje Dzūkijos žemėje. Pasitelkdami V. Krėvę, galime pasakyti, 
kad visos Dzūkijos vietos gražios, bet gražiausia šį kartą vieta buvo Radžiūnų 
kaime, ten, kur mėlyna Nemuno kilpa juosia vaizdingus pušynus, sukurdama 
išraiškingus slėnius. Čia, „Tarzanijos“ pramogų parke, birželio 3 d. nuo pat ryto 
iki vėlyvo vakaro šurmuliavo hidrotechnikai ir žemėtvarkininkai, suvažiavę iš vi-
sos Lietuvos.

Gražus, tarytum pagal 
užsakymą, šeštadienio ry-
tas. Su gera nuotaika šven-
tės dalyviai registruojasi, 
ruošia šventinius stalus, 
grožisi Nemuno slėniu.

Šventės pradžioje, kaip 
įprasta, sveikinimo žo-
džius tarė Alytaus rajono 
vadovai. Šventės dalyviais 

pasidžiaugė ASU rektorius prof. 
Antanas Maziliauskas, kviesda-
mas būsimuosius hidrotechnikus 
ir žemėtvarkininkus žinių sem-
tis jungtiniame Vytauto Didžiojo 
universitete. Trumpas sveikini-
mo kalbas ir palinkėjimus šven-
tės dalyviams išsakė Žemės ūkio 
ministerijos, Nacionalinės žemės 
tarnybos, Valstybės žemės fondo 
ir kitų organizacijų atstovai. 

Šventės proga, už profesionalų darbą, profesinių vertybių puoselėjimą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą žemės ūkio ministro padėkos raštais buvo apdovanoti Mindau-
gas Gudžiūnas, Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus projektų vadovas, Juo-

MŪSŲ GYVENIMAS

Garbingi svečiai A.Maziliauskas (iš kairės), 
P.Daugirdas, J.Varkalys 

Šventės pradžia
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zas Kazlauskas, buv. UAB „Alytaus meliora-
cija“ direktorius, Arvydas Macijauskas, UAB 
„Gemesta“ (Šakių r.) direktorius, Deimantė 
Pupelytė, Valstybės žemės fondo Utenos že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovo pavaduotoja, Lijana Ramonaitienė, UAB 
„Pasoda“ direktorė. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM padėkos už sąžiningą 
ir atsakingą darbą, aktyvų ir profesionalų bendradarbiavimą žemėtvarkos srityje bei 
indėlį organizuojant LŽHIS šventę įteiktos Astai Apanavičiūtei, NŽT Vilniaus m. 
skyriaus vyriausiajai specialistei, Giedriui Balevičiui, ASU Žemėtvarkos ir geoma-
tikos instituto lektoriui, Donatai Cibulskienei, NŽT Alytaus skyriaus vyriausiajai 
specialistei, Loretai Grigaitienei, LŽHIS narei, Irenai Jankuvienei, NŽT Druski-
ninkų skyriaus vedėjai, Astai Mockutei, NŽT Vilniaus m. skyriaus vyriausiajai spe-
cialistei, Jurgitai Nevulienei, NŽT Druskininkų skyriaus vyriausiajai specialistei, 
Linui Stankui, NŽT Telšių skyriaus vedėjo pavaduotojui, Vilimantui Vaičiukynui, 
LŽHIS viceprezidentui, Vilmai Vaitkienei, NŽT Mažeikių skyriaus vyriausiajai 
specialistei. LŽHIS padėkos įteiktos žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistams 
Vilmai Aleknavičienei, NŽT Prienų ir Birštono skyriaus vedėjai, Onai Dorelie-
nei, UAB „Alytaus melioracija“ statybos padalinio vadovei, Tomai Guntulienei, 
NŽT Alytaus skyriaus vyriausiajai specialistei, Vilmai Kalendauskaitei, Registrų 
centro Alytaus filialo direktoriaus pavaduotojai, Jolantai Ražanauskienei, NŽT 
Alytaus skyriaus vyriausiajai specialistei, Zigmantui Šimkui, NŽT Mažeikių sky-
riaus vedėjui.

Šiais metais atliktus darbus konkursui pateikė tik hidrotechnikai. Diplomais už 
hidrotechnikos ir melioracijos statinių projektus LŽHIS apdovanojo: UAB „Šiau-
lių hidroprojektą“ už projektą „Specialios paskirties statinio statyba bei teritorijos 
Šiaulių r. Kairių sen., Mumaičių k. sutvarkymas“ ir UAB „SWECO Lietuva“ pro-

LŽHIS padėkos raštais apdovanotos Vilma Aleknavičienė 
ir Vilma Kalendauskaitė 

Žemėtvarkininkė Lijana Ramonaitienė  
su apdovanojimu
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1. Susitikimai šventės metu
2. Dzūkijos futbolo komanda
3. Kokia šventė be gardžios žuvienės
4. Ne vienas atvyko tautiniu rūbu 

pasipuošęs
5. 2017-ieji paskelbti tautinio  

kostiumo metais
6. Melioracijos veteranai  

Vytautas Žiūkas ir Silvirijus 
Damgveckas turi ką prisiminti

5.

4.

2.2.1.

2.3.

6.
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7. Virėjos...
8. Nominacija už geriausiai  

parengtą stalą įteikta  
Valstybės žemės fondui

9. Virvės traukimo nugalėtojai
10. Sukosi rateliai iki tamsos...
11. Aktyviausi  šventėje -  

Dzūkijos regiono atstovai

7. 8.

10.9.

11.
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jektą „Klaipėdos valstybi-
nio jūrų uosto krantinių Nr. 
127 ir 128 kranto sutvirtini-
mo rekonstravimas“.

Šventės pradžią paskel-
bęs LŽHIS vicepreziden-
tas V.Vačiukynas pakvietė 
profesinei diskusijai, kuri 
truko gerą valandą. Prie 
mikrofono ėjo norintieji iš-
sakyti savo rūpesčius, viltis 
ir džiaugsmą pasitinkant at-
kurtos mūsų valstybės šim-
to metų jubiliejų.

Svarbi šventinės pro-
gramos dalis – sportinės 
varžybos. Didelio populia-
rumo sulaukė virvės trau-
kimo varžybos. Čia rimtai 
ir su humoru rungtyniavo 

Virvę traukė ir moterys

Paplūdimio tinklinio varžybų metu

Šventės panorama 

Akies taiklumą išbandė 
ir vyrai, ir moterys
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vyrų, moterų bei mišrios komandos. Žiūrovų palaikymas ir aistros virė tinklinio, 
futbolo poromis, šaudymo bei komandinių žaidimų aikštelėse. Teisėjai paskelbė 
rezultatus: tinklinio aikštelėje buvo stipriausia „Dzūkelių“ komanda, antrieji – 
„Sweco“, tretieji – „Hidrotechnika 12“, futbolą poromis laimėjo „Kuršasta“, an-
trieji – „Sweco“, tretieji – „Žemaitukai“; šaudykloje taikliausias buvo Vidmantas 
Paškevičius, antrasis – Romualdas Kaupas, trečiasis – Mantas Salickas, taikliausia 
moteris – Erika Bračkutė, antroji – Benita Jančienė, trečioji – Bangutė Zinkienė; 
geriausiai virvę traukė „Dzūkeliai“, antrieji – „Maladiec“, tretieji – „VŽF“; stipriau-
sios traukdamos virvę buvo „Kuršastos“ moterys, antrosios – „VŽF“; komandinius 
žaidimus laimėjo „Mėlynojo pūko“ komanda, antrieji – „Be ribų ir viens du trys“, 
tretieji – „NŽT“. Nugalėtojai apdovanoti prizais.

Kol vyko varžybos, vertinimo komisija apžiūrėjo ir įvertino šventinių stalų puo-
šybą, ragavo išradingai paruoštų patiekalų. Šventės dalyvius, gausiai dalyvavusį 
jaunimą linksmino muzikantų grupė „Išjunk šviesą“. Iki sutemų aidėjo dainos ir 
vyko šokiai.

Profesinės šventės rėmėjai: Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Valstybės že-
mės fondas, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Surašyti padėkoms už 
gražios šventės organizavimą alytiškiams ir kitiems pagalbininkus prireiktų didelio 
pergamento lapo.

Iki susitikimo kitais metais!

Šventė – bendravimo metas

Vilmos Kalendauskaitės ir  
Romualdo Survilos nuotraukos
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Lietuvos patirtis perteikiama 
Makedonijai

Balandžio 22 d. LŽHIS narė, žemėtvarkos 
inžinierė Vilma Daugalienė šventė 50-ąjį gimta-
dienį. 

Jubiliatė gimė Lazdijų r. Leipalingio mstl. 
Vidurinę mokyklą baigė Marijampolėje. LŽŪA 
1990 m. įgijo žemėtvarkos inžinierės kvalifika-
ciją. Nuolat mokėsi, gilino savo specialybės ži-
nias: magistrės laipsnį įgijo Švedijos Karališkaja-
me technologijos institute, stažavosi Kembridžo 
universitete (Jungtinė Karalystė), Tarptautinia-
me žemės politikos centre Taivane, patirtį gilino 
dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose semina-
ruose ir konferencijose.

Vilmos Daugalienės visa darbo veikla susieta 
su žemėtvarka. 1991 m. darbą pradėjo žemė-
tvarkos inžiniere Respublikiniame žemėtvarkos 
projektavimo institute, 1991 - 1994 m. dirbo 
Marijampolės miesto savivaldybės vyresniąja 
žemėtvarkos inžiniere. Studijuodama Švedijoje, 1994 -2000 m. dirbo Ūkio ban-
ko Marijampolės filiale, vėliau - ES eksperte Žemės ūkio kooperacijos ir verslo 
mokymo centre. Nuo 2000 m. iki 2010 m. dirbo NŽT - vadovavo Integracijos į 
ES, Žemėtvarkos ir teritorijų planavimo bei Žemėtvarkos skyriams. 2010 - 2016 
m. vadovavo ŽŪM Kaimo plėtros departamentui.

Šiuo metu Jubiliatė savo žinias apie kaimo plėtrą perteikia Makedonijos spe-
cialistams, vadovaudama Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijos 
(FAO) projektui. Spausdiname jos pasakojimą apie šią šalį ir projektą. Daug 
Jubiliatės straipsnių galime rasti Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose.

Gražios sukakties proga Vilmai linkime daug gerų idėjų, gyvenimo džiaugs-
mo bei neišsenkančio laimės šaltinio.

Redakcija

Makedonija – biblinis kraštas Balkanų pusiasalio centrinėje dalyje. Po Balkanų 
karų, vykusių 1912 - 1913 m., teritorija buvo savaip, pasak vietinių – neteisingai, 
padalinta, tačiau ilgalaikių nuolatinių pastangų dėka 1991 m. vienai šios teritorijos 
daliai suteiktas valstybės statusas – buvo įkurta Makedonijos Respublika. Šalies te-
ritorija užima 25,7 tūkst. kv. km ir ribojasi su Serbija bei Kosovu šiaurėje, Bulgari-
ja – rytuose, Graikija – pietuose ir Albanija – vakaruose. Šalies reljefas labai įvairus, 

Vilma Daugalienė Makedonijoje
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panašus į šachmatų lentą, joje yra įvairios geomorfologinės kilmės kalnų, daubų, 
laukų, slėnių, tarpeklių. Toks reljefas lemia nevienodas šalies teritorijos klimatines 
sąlygas – nuo tipinio Viduržemio jūros klimato iki tipinio kalnų klimato. Šalyje taip 
pat yra keleto tipų hidrologinių objektų (šaltinių, upių, ežerų, dirbtinių vandens tel-
kinių). Visi šie veiksniai nulėmė 
įvairią ir klestinčią šalies florą 
ir fauną, o pačią šalį patraukliu 
turizmo traukos objektu. Dėl 
istorijos eigoje vykusių svarbių 
tarpusavyje persipynusių įvykių 
radosi daug kultūrinių, istori-
nių ir etnografinių paminklų, 
įdomių verslų, gyvenviečių, tu-
ristinių ir susisiekimo objektų. 
Kelių infrastruktūra ir eismas 
daugiausia išsidėstę palei dide-
lių upių slėnius. 

75 proc. šalies teritorijos už-
ima kalnai. Žemiausias taškas – 
43 m, aukščiausias – 2 764 m 
virš jūros lygio. Beveik 2 proc. 
teritorijos užima upės ir ežerai 
(35 upės ir 43 ežerai, iš kurių tik 
3 natūralūs). 

Šalyje gyvena apie 2 mln. 
gyventojų (pusė jų sostinėje – Skopjė mieste ir kituose miestuose bei miesto tipo 
gyvenvietėse). Iš viso yra 1 753 miestai ir kaimai. Dauguma gyventojų makedonie-
čiai, dar yra albanų, turkų, romų, serbų ir vlachų. Pagal tikėjimą 65 proc. gyventojų 
yra ortodoksai, 33 proc. – musulmonai, 2 proc. – katalikai, protestantai, ateistai ir 
kt. Valstybė yra parlamentinė respublika, vadovaujama prezidento. Po paskutinių 
parlamento rinkimų, įvykusių 2016 m. gruodžio mėn., vyriausybės formavimas už-
truko dėl politinių nesutarimų formuojant valdančiąją daugumą. 

Žemės ūkis Makedonijoje daugelį metų buvo ir tebėra svarbus ūkio sektorius, 
jame dirba didžioji gyventojų dalis. Todėl dar prieš subyrant buvusiai Jugoslavijai 
(1991 m.) buvo pripažinta būtinybė gerinti dirbamos žemės sklypų struktūrą ir 1990 
m. buvo priimtas Žemės konsolidacijos įstatymas. Pirmasis žemės konsolidacijos 
projektas centrinio valdymo (iš viršaus į apačią) būdu pradėtas vykdyti Egri-Bitola 
kadastrinėje savivaldybėje. Pagrindinis tikslas buvo drėkinimo ir sausinimo sistemų 
plėtra, tačiau dėl neaiškios politinės situacijos projektas nebuvo užbaigtas.

2008 m. šis Žemės konsolidacijos įstatymas, o kartu ir Arondacijos įstatymas (šis 
įstatymas priimtas dar 1976 m., juo buvo siekiama suformuoti didelius dirbamos 
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žemės masyvus, 
tinkamus mechani-
zuotam žemės dir-
bimui, nusavinant 
ir perimant žemę iš 
jos savininkų) buvo 
panaikinti, nes jie 
nepateisino lūkes-
čių: netapo instru-
mentu sėkmingai 
žemės konsolida-
cijai, kurioje noriai 
dalyvautų ūkinin-
kai. Tapo akivaizdu, 
kad Makedonijai 
reikia modernios, 
teisiškai pagrįstos 
žemės konsolidaci-
jos sistemos. Nuo 
tada Vyriausybė 
darė daug rimtų 
žingsnių naujai že-
mės konsolidacijos 
programai sukurti. 
Pirmieji žingsniai 
buvo esamos situ-
acijos įvertinimas 
ir kelių bandomųjų 
žemės konsolida-
cijos projektų įgy-
vendinimas. Tai 
buvo vykdoma per 
du Nyderlandų Ka-
ralystės finansuotus 
projektus – EME-
RALD (2008 - 2009 
m.) ir STIME-
RALD (2010 - 2012 
m.). Be įgyvendintų 

bandomųjų žemės konsolidacijos projektų, taip pat parengtas Nacionalinės žemės 
ūkio paskirties žemės konsolidacijos strategijos (2012 - 2020 m. laikotarpiui) pro-

Makedonijos laukai

Skopje miestas –Makedonijos sostinė
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jektas, o pati Strategija patvirtinta 2012 m. Netrukus (2013 m.) patvirtintas ir nauja-
sis Žemės konsolidacijos įstatymas. 

Pagrindinė institucija, atsakinga už žemės ūkio paskirties žemės tvarkymą, taip 
pat ir už žemės konsolidaciją Makedonijoje yra Žemės ūkio, miškininkystės ir van-
dens ūkio ministerija. Jos prašymu, siekiant išbandyti žemės konsolidacijos projek-
tus pagal naująjį Žemės konsolidacijos įstatymą, 2014 m. Jungtinių Tautų Žemės 
ūkio ir maisto organizacija (FAO) pradėjo įgyvendinti techninio bendradarbiavimo 
projektą „Parama nacionalinės žemės konsolidacijos programos parengimui ir įgy-
vendinimui“. Projekto įgyvendinimo metu parama buvo teikiama naujoms teisinėms 
žemės konsolidacijos nuostatoms išbandyti dviejose bandomųjų projektų teritorijo-
se. Taip pat buvo remiami administracinių gebėjimų ugdymas ir mokymai, susiję 
su žemės konsolidacijos projektų įgyvendinimu bei žemės konsolidacijos projektų, 
finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, programos parengimu. Projektas baigtas 
įgyvendinti 2017 m. kovo mėn., tačiau patys bandomieji žemės konsolidacijos pro-
jektai dar galutinai neįgyvendinti, nes tam turi būti pakeistas Žemės konsolidacijos 
įstatymas bei kiti teisės aktai pagal projekto metu pateiktas rekomendacijas ir siūly-
mus. Teisinės bazės keitimas užtruko dėl esamos politinės situacijos šalyje, nes ilgą 
laiką nei Vyriausybė, nei Parlamentas negali normaliai dirbti. Tačiau patys bando-
mųjų projektų rezultatai yra geri ir akivaizdžiai įrodo žemės konsolidacijos reikalin-
gumą dirbamos žemės teritorijoje. Vienoje iš projektų teritorijų – Egri kadastrinėje 
savivaldybėje žemės sklypų skaičius po žemės konsolidacijos sumažėjo nuo 800 iki 
200, taip pat suprojektuoti ir bus įrengti nauji keliai, drėkinimo sistemos.

Makedonijos Žemės ūkio, miškininkystės ir vandens ūkio ministerijos prašymu, 
Europos Komisijos delegacija 2016 m. gruodžio mėn. nusprendė skirti lėšų pradė-
tiems darbams tęsti. 2017 m. sausio mėn., pasirašius sutartį tarp FAO, kuriai pavesta 
įgyvendinti projektą, ir Makedonijos žemės ūkio, miškininkystės ir vandens ūkio 
ministerijos, pradėtas 
realizuoti naujas 3,5 
metų trukmės pro-
jektas „Nacionalinės 
žemės konsolidacijos 
programos integravi-
mas (MAINLAND)“. 
Projekto pagrindinis 
tikslas – padėti Mi-
nisterijai įgyvendinti 
nacionalinę žemės 
konsolidavimo pro-
gramą ir išugdyti 
tinkamo ir skaidraus 
žemės konsolidacijos 

Su kolegomis
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projektų įgyvendinimo gebėjimus. Numatyta 31 veikla, skirta penkiems tikslams 
įgyvendinti:

■ žemės konsolidacijos žinomumui tarp įvairių viešųjų ir privačių suinteresuo-
tųjų šalių, įvairiais lygmenimis (tiek nacionaliniu, tiek regioniniu ir vietiniu 
lygmeniu) didinti ;

■ žemės konsolidacijos programos įgyvendinimo gebėjimams ugdyti (taip pat 
tarp įvairių institucijų – tiek valstybinių, tiek privačių, taip pat įvairiais lygme-
nimis);

■ administracinėms ir valdymo procedūroms, susijusioms su žemės konsolidaci-
jos projektų ir programos įgyvendinimu, parengti;

■ žemės konsolidacijos projektams parengti ir įgyvendinti;
■ žemės konsolidacijos projektų ir programos priežiūros ir vertinimo sistemai 

parengti ir įgyvendinti.
Numatyta, kad 

bus parengtas po-
tencialių visos 
šalies teritorijos 
žemės konsolida-
cijos projektų te-
ritorijų žemėlapis, 
atrinktos 24 žemės 
konsolidacijos teri-
torijos, parengta 15 
galimybių studijų, 
9 žemės konsoli-
dacijos projektai 
ir 4 žemės konso-
lidacijos projektai 

bus visiškai įgyvendinti (įskaitant ir reikiamos infrastruktūros įrengimą). Tuo pačiu 
bus padidintas supratimas apie žemės konsolidaciją ir jos teikiamą naudą, išugdyti 
administraciniai gebėjimai ateityje visuose lygmenyse vykdyti tokius projektus, bus 
sukurta žemės konsolidacijos projektų priežiūros ir vertinimo sistema.

Projektui vykdyti FAO suformavo nacionalinių ekspertų komandą, kuriai vado-
vauja tarptautinis vyriausiasis techninis konsultantas. Juo atrinkta straipsnio autorė. 
Kadangi Lietuvoje panašūs projektai taip pat buvo vykdomi prieš gerą dešimtmetį, 
tai bus iššūkis pabandyti pritaikyti išmoktas pamokas Makedonijos sąlygomis, ku-
rios reikalauja pastangų gerai suprasti vietos žmonių mentalitetą, žemės ūkio sekto-
riaus savitumą, suderinti įvairius Europos Komisijos, FAO, Makedonijos Respubli-
kos reikalavimus siekiant įgyvendinti ambicingus projekto tikslus.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo tik 2017 m. kovo 1 d., taigi šioje įdomioje 
šalyje laukia daug darbų ir iššūkių.

ŽEMĖTVARKA

Projekto aptarimas 
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Žemės reformos pabaiga Kaune: 
pagrįsti lūkesčiai  

ir būsimi sprendimai
Daiva JUKNELIENĖ,  

Jolanta VALČIUKIENĖ 
ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Balandžio 27 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva 
Kaune vyko verslo ir valdžios forumas „Žemės reformos pabaiga: pagrįsti 
lūkesčiai ir būtini sprendimai“, kuriame dalyvavo Žemės ūkio ministerijos, 
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT), Kauno miesto ir Kauno rajono vado-
vai bei atstovai, Kauno regiono verslininkai, nekilnojamojo turto vystytojai 
bei mokslo institucijų atstovai.

Forumo metu pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas nuo-
savybės teisių į žemę atkūri-
mo klausimams mieste, že-
mės reformos užbaigimui bei 
šio proceso perspektyvoms. 
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis konstatavo, 
kad žemės grąžinimo buvu-
siems savininkams procesas 
nepagrįstai užsitęsė, vyksta 
konfliktai tarp valstybinės že-
mės nuomininkų ir buvusių 
žemės savininkų, verslas tapo 
nebaigtos reformos ir NŽT veiksmų įkaitu. Nors NŽT statistika rodo, kad žemės 
reforma iš esmės baigta, tačiau problematika tebėra aktuali ir šiandien. Forumo ini-
ciatoriai dabartinę vyriausybę ragino pagaliau užbaigti žemės reformą 2019 m. ir 
skatino perduoti savivaldybėms teisę disponuoti valstybine žeme. Buvo siekiama 
išsiaiškinti, kodėl NŽT stabdo investicinių projektų vykdymą Kaune.

Apie žemės reformos pabaigą bei numatomus sprendimus išsamią informaciją 
pateikė žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas. „Vyriausybė yra įsipareigo-

Forumo dalyviai ir moderatoriai: žemės ūkio viceministras 
Artūras Bogdanovas (iš kairės), Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų tarybos narys Vidas Butkus 
ir prezidentas Benjaminas Žemaitis
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jusi užbaigti žemės reformą iki 2019 m. ir numačiusi konkrečius veiksmus, kaip šį 
pažadą įvykdyti. Prieštaravimas tarp Vyriausybės nutarimo Nr. 260 ir Žemės įstaty-
mo, dėl kurio pastaruoju metu tvyro įtampa ir konfliktai tarp valstybinės žemės nu-
omininkų ir buvusių žemės savininkų, bus panaikintas artimiausiu metu,“ - pabrėžė 
žemės ūkio viceministras A. Bogdanovas. Pirma užduotis - nustatyti terminą, kada 
žemė bus galutinai sugrąžinta savininkams. Kaimo teritorijose procesas yra įsibė-
gėjęs, planuojama per 2017 m. suprojektuoti visus likusius sklypus šiose teritorijose 
ir per 2018 m. priimti sprendimus atkurti nuosavybes teises. Miestuose situacija 
liūdnesnė, tačiau siekiant kuo sparčiau atkurti nuosavybes teises miestuose, yra jau 
paruoštas ir Seimui pateiktas Žemės reformos įstatymo pakeitimo projektas. Juo 
numatoma įpareigoti savivaldybių institucijas iki 2018 m. sausio 1 d. patvirtinti 
miesto dalių, kuriose numatoma atkurti nuosavybes teises į miestų žemę perduodant 
neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypų sąrašą ir jį viešai paskelbti savivaldybės 
interneto svetainėje. Iki 2019 m. sausio 1 d. organizuoti šiose teritorijose žemės 
valdų projektų rengimą ir juos patvirtinti.“

Žemės ūkio viceministras pabrėžė, kad svarbiausia priežastis, dėl kurios žemės 
reforma negalėjo būti baigta – įstatyme įteisinta galimybė perkėlinėti grąžintiną 
žemę iš vienos vietos į kitą. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesas strigo ir 
dėl objektyvių priežasčių – piliečių neaktyvumo teikiant būtinus dokumentus ir kar-
tais nepagrįstų pretendentų reikalavimų. Savininkams, kurie nesirenka kompensavi-
mo būdo, ar piliečiams, kuriems jau suprojektuoti sklypai ir jie jų nesirenka, sklypai 
bus priverstinai parenkami ar paskaičiuota kompensacija pinigais. Be to, baigiantis 
žemės grąžinimo procesui, liko patys sudėtingiausi ir gerokai daugiau darbo sąnau-
dų reikalaujantys piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo darbai.

Vyriausybė nėra linkusi perduoti savivaldybėms teisės disponuoti valstybine 
žeme – tokios pačios pozicijos laikosi ir Lietuvos Respublikos Prezidentė. „Vy-
riausybė aiškiai pasisako už tai, kad valstybinė žemė nebūtų perduota disponuoti 
savivaldybėms, kol nebus baigtas nuosavybės teisių atkūrimas. Kai šis procesas bus 
baigtas miestuose, tik tuomet mes žadame grįžti prie šių diskusijų iš naujo“ teigė A. 
Bogdanovas.

Forumo metu verslininkai siūlė atkreipti dėmesį į tai, kad NŽT veiksmai kelia 
tam tikras abejones ir stabdo investicinius projektus Kaune. Pasak viceministro Ar-
tūro Bogdanovo, neturime tikslo stabdyti investicinių projektų Kaune. Nesidžiau-
giame praėjusiu laikotarpiu, po kurio susidariusi tokia paralyžiuojanti situacija. 
Sprendžiame prieštaravimus taisydami minėtą Vyriausybės nutarimą, bet nepažada-
me, kad leisim disponuoti žeme, jei žemės nuomos sutartis buvo neteisėta, jei skly-
pai per dideli, jei statybos vykdomos be leidimo. Tačiau principinė nuostata – siekti 
taikos. Vyriausybė priėmė protokolinį sprendimą, kuriuo įpareigojo NTŽ suteikti 
galimybę sudaryti taikos sutartį, jei tai būtų suderinta su racionalumo, efektyvumo, 
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naudingumo visuomenei principu“. Viceministras teigė, kad panaikinus dviprasmy-
bes, bus leidžiama keisti suformuoto sklypo paskirtį, jei ji neprieštarauja bendrajam 
planui, o sumokėjus 5 proc. vienkartinį sklypo vertės mokestį – padidinti užstatymo 
plotą. Baigdamas jis atkreipė visų dėmesį į tai, kad „valstybė yra didžiausias savi-
ninkas Lietuvoje ir jos žemė turi būti valdoma atsakingai, todėl kaip ji yra naudoja-
ma, būtina kontroliuoti“.

Kauno m. administracijos poziciją žemės reformos klausimais išdėstė miesto 
Planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius. Jis apgailestavo, 
kad nuolatinė įstatymų, susijusių su žemės reforma, kaita buvo pagrindinė kliūtis 
sistemingai dirbti. Kiekvienas pasikeitimas praktiškai sąlygojo kaip ir naują žemės 
reformos peržiūrėjimą. Iki 2017 m. Kauno miesto savivaldybė NŽT pateikė 1150 
sklypų nuosavybės teisėms atkurti. 2017 m. numatyta pateikti 332 sklypus, lieka 
dar 250 naujų žemės sklypų poreikis. Žemės sklypų formavimas Kauno miesto teri-
torijoje stringa, nes į planuojamas teritorijas patenka saugomos teritorijos, kultūros 
paveldo objektai, želdiniai ar miesto miškai bei Nekilnojamojo turto registre neį-
registruoti savavališkai pastatyti statiniai. Nuosavybės teisėms atkurti mieste liko 
pačios prasčiausios vietos ir tokių grąžinimui suprojektuotų sklypų šiuo metu yra 
perteklius. Parengus kadastrinių matavimų bylas, pretendentai atsisako minėtų že-
mės sklypų, tokiu būdu Kauno m. savivaldybė patiria nuostolius, kurie nekompen-
suojami, teisės aktai neįpareigoja būsimo pretendento ir nenustato prievolės imti 
suprojektuotą žemės sklypą. Kaip didžiausią problemą pranešėjas įvardijo tai, kad 
pretendentams už jų turėtą žemę pasiūloma labai maža piniginė kompensacija, ne-
atitinkanti rinkos vertės. N. Valatkevičius įvardijo ir Kauno miesto ateities planus: 
„vadovaujantis Lietuvos Žemės įstatymu, poįstatyminiais aktais ir esama situaci-
ja, žemės reformos užbaigimas Kauno mieste gali būti siejamas su miesto žemės 
perdavimu koordinuoti savivaldybėms arba valstybę atstovaujanti NŽT turėtų teisę 
teisingai ir sąžiningai parinkti kompensavimo būdą piliečiams už natūra negrąžina-
mus žemės sklypus ir neperkelti visos naštos savivaldybėms bei suformavus visą 
Kauno miesto teritoriją, t.y. suformavus visų namų valdų ir juridinių subjektų žemės 
sklypus juos teisiškai įregistruoti“.

Forume Kauno regiono verslininkai pasakojo ne vieną problemų sukėlusį atve-
jį, kai 40 - čiai ar 99 metams išsinuomoję valstybinę žemę, susiduria su problemo-
mis, kurias pasak jų sukelia valstybei atstovaujanti NŽT arba staiga atsiradę že-
mės savininkai. Jie taip pat abejojo, ar tikrai dabartinei Vyriausybei pavyks baigti 
žemės reformą 2019 m., nes pastebima tendencija, kad jau ne viena Vyriausybė 
savo programoje buvo įsirašiusi šį siekinį, kuris taip ir liko neįgyvendintas. Fo-
rumo iniciatoriai – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai – linkėjo 
dabartinei Vyriausybei drąsiai ir ryžtingai pakeitus reikiamus teisės aktus baigti 
žemės reformą.

ŽEMĖTVARKA
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Kas galėtų perimti iš valstybės 
melioracijos statinius?

Juozas SMILGEVIČIUS 

Diskusijos šiuo klausimu prasidėjo hidrotechnikų melioratorių bendruome-
nėje tuoj pat po to, kai šalies Vyriausybė 2017 m. kovo 13 d. viešai paskelbė 
siekį 2020 metais nebeturėti valstybinių melioracijos statinių. Juk iki tos datos 
net kuklus siūlymas perduoti žemės savininkų nuosavybėn jų žemėje esantį 
visą drenažą (t.y. tik didesnio skersmens rinktuvus, nes visi sausintuvai ir ma-
žesni rinktuvai jau senokai yra jų nuosavybė) sulaukdavo kategoriško žemdir-
bių organizacijų pasipriešinimo. O čia juk kalba eina apie visus melioracijos sta-
tinius, t. y. sureguliuotus upelius, magistralinius griovius su tiltais, pralaidomis, 
tvenkinių hidrotechnikos statinius.

Štai kaip skamba Vyriausybės programos įgyvendinimo plane šis užmojis:
„Melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarky-

mo modelio įteisinimas, pakeičiant Melioracijos įstatymą.“
(Atsakinga Žemės ūkio ministerija, įgyvendinimo terminas: 2018 m. IV ke-

tvirtis. Rodiklis: valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis: 2016 m. - 
46 proc., 2020 m.- 0 proc.).

Vyriausybės programoje tokio tikslo nebuvo, planuojamas kardinalinis me-
lioracijos statinių nuosavybės pakeitimas viešai nebuvo aptariamas, gimė, ga-
lima sakyti, slapta. Turint galvoje šio klausimo sudėtingumą tenka tik stebėtis 
tokiu drąsiu (gal labiau neapgalvotu) žingsniu. Panagrinėkime, kokie galimi 
tokio Vyriausybės siekio įgyvendinimo būdai, tokio žingsnio pasekmės, o pir-
miausia galimybes apskritai jį įgyvendinti. Labai galimas dalykas, kad Vyriausy-
bė apsigalvojusi atsisakys jos kadencijos laikotarpiu tokį siekį įgyvendinti, bet 
šis ketinimas vis tiek liks pavyzdžiu, kaip „drąsiai“ kai kurios institucijos, visiškai 
neišmanydamos reikalo, imasi vienu kardo kirčiu išspręsti sudėtingą reikalą. 

Koks yra tas valstybės turtas, kurio ji nori atsikratyti

Pavadinimas Matav. vnt. Kiekis Balansinė vertė
 mln. eurų

Nusidėvėjimo
proc.

Sausinimo sistemų statiniai x  971,6 70,6
tarp jų: 
- magistraliniai grioviai km 50 764,4  404,3 84,2
- pylimai km 422,1 13,6 48,2
- drenažas (rinktuvai) tūkst. km 72,2 541,2 61,5
- sausinimo siurblinės vnt. 88 12,5 51,8
Hidrotechnikos statiniai vnt. x 144,2 64,3
tarp jų:
- tiltai „ 1 448 24,0 46,0
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- pralaidos „ 57 444 109,7 68,0
- kiti (reguliatoriai, lieptai) „ 2 165 10,5 67,9
Kiti melioracijos statiniai x 45,8 58,7
tarp jų tvenkiniai „ 358 45,6 58,6

Iš pirmo žvilgsnio įtakingų valdžios atstovų, kurie netikėtai sugebėjo į progra-
mos įgyvendinimo planą įrašyti tokį siekį, nuomonė ekonominiu požiūriu pagrįsta. 
Valstybės turtas turi valstybei duoti pelną, o melioracijos statiniai tiesiogiai nei pa-
jamų, nei pelno jai neduoda, tik reikalauja lėšų jiems eksploatuoti. Tai, kad valstybė 
prižiūri ir remontuoja melioracijos statinius, iš esmės yra žemės ūkio produkcijos 
gamintojų veiklos subsidijavimas. Pelną gauna žemdirbiai, tad tegul jie patys ir 
rūpinasi jiems tarnaujančiu turtu. Taip yra daugelyje Europos šalių. Manyčiau, kad 
tokia logika buvo vadovaujamasi skelbiant šį ketinimą. 

Vis dėlto ūkio subjektų, kurie galėtų perimti savo nuosavybėn visus dabar vals-
tybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, nėra. Šių statinių pri-
vatizavimo galimybės nedidelės. Valstybė gali perduoti žemės savininkams dar li-
kusius jų žemėje valstybei priklausančius didesnio skersmens drenažo rinktuvus, 
vandens nuleidimo griovius (jei jie įrengti vieno savininko žemėje ir jei anksčiau 
jie netapo žemės savininko nuosavybe). Būtų logiška žemės savininkams perduoti 
ir kai kuriuos hidrotechnikos statinius šiuose grioviuose, pvz. nedideles pralaidas, 
skirtas pervažiuoti savininkams per griovius (bet ne pralaidas bendro naudojimo 
keliuose), kitus juose esančius smulkius hidrotechnikos statinius, pvz. lieptus.

O dauguma nuleidžiamųjų griovių ar reguliuotų upelių tarnauja keleto ar dau-
gelio ūkių žemei sausinti, dažniausiai ir žemės nuosavybės ribos eina šių griovių 
ašimi. Tai kaipgi juos privatizuoti: vieną šlaitą vienam žemės savininkui, kitą ki-
tam? Nerealu ir nelogiška. O kas perims techniškai sudėtingas polderines sausinimo 
sistemas ir užtikrins jų veikimą?

Tiltai ir dauguma didesnio skersmens pralaidų taip pat įrengti bendro naudojimo 
grioviuose, dalis jų įrengta bendro naudojimo keliuose. Perdavus jas žemės savinin-
kams, išeitų, kad jie atsakingi už turtą, kuriuo naudojasi visi šalies piliečiai. Kas bus 
atsakingas už jų techninę būklę?

Apskritai būtų logiška prieš sprendžiant „išvalstybinimo“ problemą išgryninti 
melioracijos statinio sąvoką. Yra daug tvenkinių, apskaitytų kaip melioracijos sta-
tiniai. Šie tvenkiniai kažkada iš tikrųjų tarnavo kaip vandens šaltinis tada rengtoms 
didelėms drėkinimo sistemoms. Per ketvirtį šalies nepriklausomybės amžiaus tų 
drėkinimo sistemų neliko nė žymės, o šie tvenkiniai dabar tarnauja tik rekreacijai 
arba mažosioms hidroelektrinėms ir nieko bendro su melioracija nebeturi. Daugu-
ma jų yra potencialiai pavojingi statiniai.

Yra dar ir mažesnių tvenkinių, įrengtų „partizaniškai“ tuometinių ūkių vadovų 
iniciatyva. Tai taip vadinami bešeimininkiai tvenkiniai, įrengti be techninės doku-
mentacijos, niekieno neprižiūrimi. Kasmet vienas kitas jų sugriūva, laimei neprida-
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rydami didesnių 
nuostolių. Pagal 
šalies įstatymus 
toks bešeimi-
ninkis turtas 
turėtų tapti sa-
vivaldybių nuo-
savybe. Kai kur 
tai padaryta, bet 
toli gražu ne 
visur. Tad me-
lioracijos stati-
niais vadinami 
tvenkiniai, kaip 
ir bešeiminin-
kiai tvenkiniai, 
turėtų tapti sa-
vivaldybių nuo-

savybe, kaip ir vandens pralaidos ir tiltai vietiniuose keliuose. O tiltai ir pralaidos 
bendro naudojimo keliuose turėtų būti perduoti kaip valstybės turtas šiuos kelius 
eksploatuojančioms Susisiekimo ministerijos organizacijoms. O jų eksploatavimo 
išlaidos galėtų būti dengiamos beveik milijardo eurų dydžio Kelių fondo lėšomis.

Likusi melioracijos sistemų infrastruktūra, t. y. magistraliniai melioracijos grio-
viai, sureguliuoti upeliai su visais juose esančiais hidrotechnikos statiniais taip pat 
galėtų tapti savivaldybių nuosavybe. Juk juos ir dabar patikėjimo teise valdo savi-
valdybės. Taip būtų įgyvendintas užsibrėžtas tikslas, t. y. neliktų valstybinių meli-
oracijos statinių. Toks kelias šiandien atrodo vienintelis logiškas. Bet ar tai nebūtų 
tik popierinis žaidimas? Koks skirtumas tarp šių nuosavybės formų? Jokio. Ir kas 
ryžtųsi užkrauti savivaldybėms tokią naštą neturint finansavimo šaltinio?

Kai kurie melioracijos specialistai mato išeitį perduodant tarpūkinius melioraci-
jos statinius melioracijos bendrijoms, dabar vadinamoms asociacijomis. Toks kelias 
įmanomas, bet tik tolimoje ateityje. Juk dabartinės asociacijos apima tik menką 
dalį žemdirbių, o jų pagrindinis tikslas pasinaudoti ES fondų parama melioracijai. 
Iki tokių bendrijų ar asociacijų susikūrimo visoje Lietuvoje labai toli. Juo labiau 
žemdirbiai nesutiks su privalomu dalyvavimu tokiose asociacijose, kaip pvz. yra 
Vokietijoje.

Melioracijos statinių nuosavybės pertvarkymo, naujų teisinių santykių šioje srity-
je suformavimo klausimai neatsiejami nuo esminio Melioracijos įstatymo pakeitimo.

Apskritai, melioracijos klausimai mūsų valstybėje yra taip supainioti, kad juos 
sureguliuoti dabar sunkiai įmanoma. Netgi esminės sąvokos įvairiuose teisės aktuo-
se skiriasi. Net Melioracijos įstatymo 3 straipsnyje, nusakančiame melioracijos sta-

Dauguma tiltų, vadinamų melioracijos statiniais, tarnauja susisiekimui
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tinių nuosavybę, 
yra esminis prieš-
taravimas. Ten 
pasakyta: „Žemės 
sklype esantys 
melioracijos sta-
tiniai yra žemės 
sklypo priklausi-
niai ir nuosavybės 
teise priklauso že-
mės sklypo savi-
ninkui.“ Bet toks 
teiginys neatitinka 
Civiliniam ko-
deksui. Priklau-
sinys nėra sava-
rankiškas turtas, 
neturi savarankiš-

kos vertės. Jei įvardijame statiniais, tai jie negali būti priklausiniai. Bet savo laiku, 
keičiant Melioracijos įstatymą, norint urmu, neklausiant žemės savininko sutikimo, 
padaryti melioracijos statinius jo žemėje savininko nuosavybe, nueita tokiu keliu.

Ir viešai skelbiamos melioracijos statinių vertės yra abejotino tikslumo. Antai, 
kadastruose rašoma, kad 72,2 tūkst. km drenažo rinktuvų, esančių valstybės nuo-
savybe, balansinė vertė yra 541 mln. eurų. Bet projektuotojų skaičiavimais dabar-
tinėmis kainomis vieno rinktuvo kilometro įrengimas vidutiniškai kainuoja apie 13 
tūkst. eurų. Tad visų šių rinktuvų atkuriamoji vertė viršija 900 mln. eurų t.y. 70 proc. 
didesnė už oficialią. Ir kitų melioracijos statinių vertės netikslios, nes jos pagrįstos 
ne tuo, kiek lėšų reikėtų jiems atstatyti dabartinėmis kainomis, o indeksuotomis jų 
įrengimo prieš keliasdešimt metų kainomis. Deja, visos kuriamos melioracijos pro-
gramos remiasi nerealiomis statinių vertėmis. 

Esminį argumentą, kodėl neįmanomas totalinis išvalstybinimas, pateikė kelmiš-
kis melioratorius Apolinaras Jasaitis: „valstybės nuosavybėje yra nemažai nusau-
sintos žemės, tad nori nenori melioracijos statiniai šioje žemėje lieka valstybei“. 
Pateikiame jo nuomonę:

„Dirbdamas savivaldybės Žemės ūkio skyriuje, kiekvieną dieną betarpiškai su-
siduriu su melioracijos problemomis. Labai lengva reformas daryti „popieriuje“ 
nežinant, nematant, neišmanant ir nesitariant.

Blogai padaryta Melioracijos įstatymu atskiriant valstybinius ir privačius me-
lioracijos statinius. Kol yra laisvos valstybinės žemės ar žemės kaina yra mažesnė 
už drenažo remonto sąnaudas, tol žemės savininkai, nuomininkai, naudotojai nesi-
rūpins jiems priklausančiais drenažo rinktuvais ir sausintuvais, jau nekalbant apie 

Ar žemės savininkas imsis atsakomybės už tvenkinių pavojingų 
hidrotechnikos statinių eksploatavimą? 
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visą drenažą. Drenažo remonto darbus retkarčiais atlieka tik stambieji ūkininkai, 
dažnai pažeisdami technologijas, naudojamos medžiagos irgi kelia abejones. To-
dėl skeptiškai vertinu mintį, kad visą drenažą būtina atiduoti žemės savininkams. 
Atvirkščiai, reikia pasinaudoti proga ir vėl sujungti visą drenažo sistemą su visais 
rinktuvais ir sausintuvais ir kitais jos elementais į visumą. Geriausias variantas 
būtų visus melioracijos statinius palikti valstybės nuosavybe ir už jų naudojimąsi 
rinkti mokestį, kuris būtų mokamas į tam tikslui įkurtą fondą. Kitas variantas - me-
lioracijos statinius perduoti savivaldybių žinion ir prie jų renkamo žemės mokesčio 
pridėti vieną eilutę už melioruotą plotą. 

Jeigu privatizuosime visus melioracijos statinius, kaip yra įrašyta Vyriausybės 
veiksmų programoje, tada drąsiai galime melioracijai giedoti Requiem. Jeigu kas 
patyrinėtų žemės sklypų ir melioracijos sistemų ribas, taptų aišku, kad praktiškai 
šis veiksmas sunkiai įgyvendinamas. Bus atvejų, kai drenažo rinktuvas eis ir sklypų 
riba, melioracijos griovio viduriu eina sklypo riba, arba sklypas yra atitrauktas nuo 
griovio ir pan.“ 

Panašios nuomonės, kad didelė dalis melioracijos statinių turėtų likti valstybės 
nuosavybe, laikosi nemažai rajonų melioracijos specialistų. Tačiau valstybė neišgali 
šiam tikslui skirti biudžeto lėšų, o ES fondų parama melioracijai greit gali sumažėti 
arba išvis išsekti.

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis šiuo klausi-
mu laikosi skeptiškos nuomonės. Jo nuomone, svarbiau yra įkurti Melioracijos fon-
dą, kurio lėšomis būtų galima renovuoti blogai veikiančius pasenusius melioracijos 
statinius. Vyriausybės deklaruotą siekį jis taip pat laiko neįgyvendinamu dalyku.

Žemės ūkio ministerijos specialistų nuomone, melioracijos statiniai turėtų būti 
perduoti žemės savininkams ir savivaldybėms, o valstybės pareiga būtų tik šių stati-
nių eksploatavimo valstybinė priežiūra bei šios veiklos koordinavimas. Bet negirdė-
ti, kad kas nors konkrečiai būtų daroma, kokiais būdais siūloma pasiekti tokį tikslą. 

Jau baigiant rengti šią publikaciją Žemės ūkio ministerija patvirtino priemonių 
planą Vyriausybės planams įgyvendinti. Ir ką mes matome? Planuojami veiksmai 
šiuo klausimu rodo, kad ministerijos specialistai negali parengti kitokio negu dabar 
veikiančio „melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių mode-
lio“. Planuojama melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisi-
nių santykių pertvarkymo studijai parengti samdyti instituciją ar specialistų grupę. 
Tad tokį modelį, veikiausiai, siūlys teisininkai ir kiti specialistai, gal būt net nesusiję 
su žemės ūkio problemų specifika. O jeigu studijos parodys, kad šalyje nėra ūkio 
subjektų, galinčių iš valstybės perimti melioracijos statinius?

Pagrindinį žodį, kaip spręsti melioracijos problemas, turėtų tarti žemdirbių or-
ganizacijos. Bet kol kas jos tyli, nors jau 2018 m. turėtų būti parengtas melioracijos 
statinių išvalstybinimo modelis. Elgiamasi kaip sakoma senoje patarlėje: „kol žai-
bas netrenks, mužikas nepersižegnos“. Bet ilgai tylėti neišeis.
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Siūlomi nauji drenažo sistemų 
rekonstravimo principai

Doc. dr. Zenonas KINDERIS 
Doc. dr. Kazys SIVICKIS

 

Melioracijos sistemos ir jų statiniai tarnauja vidutiniškai jau pusę am-
žiaus, o jų eksploatacinis laikotarpis beveik išseko (grioviai yra nusidė-
vėję per 80 proc., drenažo rinktuvai – per 60 proc.). Atlikti drenuotų plotų 
drenažo būklės tyrinėjimai patvirtina didelį rinktuvų ir sausintuvų uždum-
blėjimą. V. Paškevičiaus tyrinėjimai Šilalės r. rodo, kad rinktuvai uždum-
blėję 30 - 40 proc. jų skerspločio, sausintuvai – 40 - 50 proc. skerspločio. 
G. Milius Joniškio r. rado, kad rinktuvai uždumblėję 32 - 75 proc., sau-
sintuvai 43 - 71 proc. skerspločio. A. Jankauskas Ukmergės r. nustatė, 
kad rinktuvai uždumblėję 10 -60 proc., o sausintuvai 40 - 75 proc. skers-
pločio. E. Nacevičiaus tyrinėjimai Rokiškio r. Rodo, kad rinktuvai uždum-
blėję 3 - 80 proc., sausintuvai – 10 - 100 proc. skerspločio, D. Adomaitis 
Radviliškio r. nustatė, kad rinktuvai uždumblėję 16 - 51 proc., sausintuvai 
30 - 40 proc. skerspločio.

Lietuvoje visas keraminių vamzdžių drenažas yra daugiau ar mažiau uždum-
blėjęs ir šio proceso sustabdyti neįmanoma. Vienintelis būdas užtikrinti ateityje 
efektyvų drenažo veikimą – jį rekonstruoti. Melioracijos (drenažo) rekonstravi-
mas – esamų sistemų pertvarkymas keičiant statinių parametrus ir konstrukcijas 
(atstumus tarp sausintuvų, rinktuvų skersmenis), įrengiant gamtosaugos priemones 
ir taikant kitas naujoves.

Tačiau drenažo sistemų rekonstravimo mokslinių tyrimų šalyje nėra. Praktinė 
patirtis taip pat neapibendrinta. Dabar rengiami melioracijos sistemų rekonstravimo 
projektai neatitinka rekonstravimo sąvokos nuostatų. Rekonstravimui parenkami 
ūkininkų žemėse esami neefektyviai veikiančio drenažo ploteliai, parengiamos už-
duotys juose esančiam drenažui rekonstruoti. Tokie projektai iš esmės atitinka tik 
drenažo sistemų remonto reikalavimus.

Siūlomas esminis drenažo rekonstravimo principas laikytis esamų drenažo siste-
mų ribų, kurios priklauso nuo reljefo formų ir hidrologinio režimo ypatumų. Žemės 
savininkų sklypų ribos yra laikinos, jos neturi įtakoti drenažo sistemų ribų keitimo. 
Minėtų projektuotojų skaičiavimai rodo, kad bandant drenažo sistemas rekonstruoti 
laikantis žemės sklypų ribų darbų kaštai didėja 20 - 25 proc., mažėja sausinimo 
efektyvumas, sudėtingėja sistemų eksploatavimas, trumpėja jų amžius ir t.t.

Todėl drenažo sistemų rekonstravimo projektuose būtina numatyti drenažo rink-
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tuvus ir sausintuvus iš naujų medžiagų ir konstrukcijų, tikslesnių parametrų ir taiky-
ti naujus sprendinius. Negalima į naujas drenažo sistemas įjungti esamų sausinimo 
efektyvumo nebeužtikrinančių keraminių vamzdžių sistemų dalių, nes jos terštų 
naujas sistemas ir spartintų jų uždumblėjimą.

Taikantis prie esamo reljefo sąlygų drenažas būtų seklesnis, sumažėtų rinktuvų 
skersmuo. Šio drenažo įrengimui būtų galima naudoti daugiakaušius ekskavato-

rius, kurių darbo 
sąnaudos yra ma-
žesnės. Naudojant 
naujas drenų kons-
trukcijas padidėtų 
atstumas tarp dre-
nų, nusausinimas 
taptų pigesnis ir 
efektyvesnis. Iš 
uždarų lomų pa-
viršinis vanduo į 
drenažą būtų su-
leidžiamas per pa-
viršinio vandens 
nuleistuvus, ne-
reikėtų papildomų 
drenažo rinktuvų 
iki nuleistuvų. Be 
to, esant palankes-
nėms reljefo sąly-
goms būtų galima 
tinkamiau įreng-
ti aplinkosaugos 
priemones azotui 
ir fosforui išplauti 
iš drenažo siste-
mų. Būtų galima 
įrengti patvankos 
šulinius gruntinio 
vandens lygiui 
pakelti sausringu 

laikotarpiu, įrengti nedideles šlapynes. Šiuo variantu rekonstruojant drenažo sis-
temas, jų rekonstravimas būtų pigesnis, būtų galima efektyviau sumažinti fosforo 
ir azoto junginių išplovimą iš dirvožemio, prisidėti prie ES iškeltų direktyvų įgy-
vendinimo.

Siūlomas šio ploto drenažo rekonstravimo plano variantas

Ukmergės r. Mūšelės melioracijos statinių naudotojų asociacijos 
žemėje nuolat užmirkę plotai
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Lietuvos melioracijos įmonių 
asociacija 2016 metais

  
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija yra didžiausių šalies melioracijos 

įmonių susivienijimas. 2017 m. pradžioje ji vienijo 61 įmonę: 4 akcines ben-
droves, 52 uždarąsias akcines bendroves, 2 individualias įmones ir 3 mokslo 
institucijas. 2016 m. iš asociacijos narių buvo išbraukta bankrutuojanti UAB „Vil-
nista“, į asociaciją priimta UAB „Ignalinos melioracija“. 

Didžiausia asociacijos įmonė 2016 metais buvo UAB „Sumeda“, gavusi 11,6 
mln. eurų pajamų. Joje dirbo vidutiniškai 290 darbuotojų. Nedaug nuo jos atsili-
ko UAB „Plungės lagūna“, gavusi 10,8 mln. eurų pajamų, kurioje dirbo viduti-
niškai 224 darbuotojai. Tarp didesnių įmonių taip pat paminėtina UAB „Kamesta“ 
(Kaunas), UAB „Kvėdarsta“ (Šilalės r.), UAB „Plungės Jonis“, UAB „Utenos me-
lioracija“, UAB „Limega“ (Šiauliai). Tarp mažiausių asociacijos įmonių yra UAB 
„Širvintų melioracija“, 2016 m. gavusi tik 174 tūkst. eurų pajamų. Joje dirbo tik 6 
darbuotojai. 

2016 metai asociacijos įmonėms buvo vieni prasčiausių. Jos atliko darbų ma-
žiau negu ankstesniais metais, bendrosios pajamos buvo 21 mln. eurų mažesnės, o 
vidutinis darbuotojų skaičius 300 mažesnis negu 2015 metais (2016 m. asociacijos 
įmonėse buvo vidutiniškai 3273 darbuotojai). Tai susiję su menkomis valstybės in-
vesticijomis į ir tuo, kad 2016 m. dar nebuvo pradėti ES fondų lėšomis finansuojami 
2014-2020 m. programos darbai. Asociacijos įmonių atliekamų darbų rinkos nesta-
bilumą paskutiniaisiais metais rodo tokie duomenys:

Metai
Bendrosios pajamos, 

mln. eurų
Pasikeitimas lyginant su 
praėjusiais metais, proc.

Pasikeitimas lyginant 
su 2008 m. proc. 

2007 142,9 x
2008 165,5 +15,7 x
2009 95,8 -42,1 -42,1
2010 110,3 +15,1 -33,3
2011 133,5 +21,1 -19,3
2012 129,7 -2,9 -21,6
2013 136,7 +5,4 -17,4
2014 137,7 +0,8 -16,8
2015 121,0 -11,5 -26,4
2016 100,6 -17,4 -39,2

Svarbiausieji asociacijos veiklos klausimai aptariami visuotiniuose narių susi-
rinkimuose. 2016 metais buvo organizuoti keturi tokie susirinkimai. Juose svarsty-
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ta: melioracijos statinių statybos leidimų išdavimo klausimai; studijų ASU Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakultete aktualijos; KP 2014 – 2020 metų programos priemo-
nės „Investicijos į materialųjį turtą“ pagal veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ 
I šaukimo paraiškų vertinimo problemos, prognozės ir pasiruošimas II paraiškų tei-
kimo etapui; UAB „Sistela“ rengiamų melioracijos darbų normatyvų ypatumai; KP 
2014 – 2020 metų programos veiklos „Žemės ūkio vandentvarka“ įgyvendinimo 
taisyklių pakeitimas; melioracijos darbų kokybė ir leistini nuokrypiai nuo normaty-
vinių reikalavimų; statybų sektoriaus asociacijų siūlymai Vyriausybei ir ministeri-
joms; 2017 m. valstybės biudžetas melioracijos reikmėms.

Bendrus asociacijos įmonėms svarbius klausimus padeda spręsti asociacijos ad-
ministracija, t. y. pirmininkas K. Sivickis ir vicepirmininkas J. Račas.

Buvo aktyviai bendradarbiaujama su Žemės ūkio ministerijos vadovais ir spe-
cialistais melioracijos norminių dokumentų rengimo, įmonių ir specialistų atesta-
vimo, vandentvarkos investicinių projektų įgyvendinimo kllausimais. Asociacijos 
pirmininkas kartu su doc. Z. Kinderiu parengė ir pateikė Žemės ūkio ministerijos 
vadovybei bei Seimo Kaimo reikalų komitetui Melioracijos fondo gaires. Gairėse 
išdėstytos fondo kūrimo prielaidos, sudarymo principai, pagrįsti mokesčio į fondą 
normatyvai, atsižvelgiant į naudojamos žemės našumą. 

Kaip ir kiekvienais metais, asociacija kreipėsi į Seimo Biudžeto ir finansų, Kai-
mo reikalų komitetus, prašydama valstybės biudžete 2017 metams papildomai nu-
matyti melioracijos reikmėms 34,7 mln. eurų, iš jų 29,4 mln. eurų investicijoms. Tai 
būtų leidę labiau pasirūpinti nors stambesnių, valstybei priklausančių melioracijos 
statinių tvarkymu. Tuo pačiu būtų leidę rangovinėms organizacijoms atlikti dau-
giau darbų. Seimo Kaimo reikalų komitetas šiam siūlymui pritarė, tačiau tvirtinant 
valstybės biudžetą papildomų lėšų melioracijai nebuvo skirta, nors gautas premjero 
patikinimas, kad melioracijos finansavimo ir biudžeto problema tikrai bus spren-
džiama 2018 metais. 

Asociacija teikė siūlymus Aplinkos ministerijai dėl sureguliuotų upelių tvar-
kymo, siekdama įteisinti, kad sureguliuoti upeliai (magistraliniai grioviai) būtų 
tvarkomi vadovaujantis Melioracijos įstatymu, o ne paviršinių vandenų tvarkymo 
reikalavimų aprašo nuostatomis. Dalį problemos pavyko išspręsti, bet principinis 
klausimas liko, kurį turėtų išspręsti šios kadencijos Žemės ūkio ir Aplinkos mi-
nistrai. 

Asociacija kartu su Žemės ūkio ministerija organizavo tarptautinį hidrotechni-
kos specialistų seminarą Panevėžio ir Biržų rajonuose. Seminare dalyvavo ŽŪM, 
Panevėžio ir Biržų savivaldybių melioracijos tarnybų specialistai, šių rajonų projek-
tavimo ir hidrotechninės statybos įmonių specialistai, Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Anglijos, Gruzijos, Baltarusijos, Rusijos hidrotechnikos specialistai.

Pagal asociacijos medžiagą parengė 
Juozas Smilgevičius
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Melioracijos fondas (gairės)
Doc. dr. Kazys SIVICKIS 

Doc. dr. Zenonas KINDERIS 

Sausinimo sistemos Lietuvoje iš esmės buvo įrengtos 1960–1990 metais 2,5 
mln. ha plote. Šiuo metu apie 250 tūkst. ha melioruotame plote žemės ūkio veikla 
jau nebegalima dėl techniniu ir agrotechniniu požiūriu blogos sausinimo sistemų 
būklės. Apytikriai dar toks pat nusausintas plotas žemės ūkio veiklai yra nenau-
dojamas dėl įvairių kitų priežasčių. Taigi, realiai naudojama 2 mln. drenažu sau-
sinamos žemės. Nerekonstruojant sausinimo sistemų, jų būklė nuolat prastėja, to-
kius plotus tenka išbraukti iš žemės ūkio naudmenų, o senkant naudmenoms kyla 
grėsmė, kad negebėsime apsirūpinti savais maisto produktais. Be to, nekreipiant 
dėmesio į drenažo atnaujinimo būtinybę, kyla grėsmė netekti paruoštų melioraci-
jos specialistų.

Remontas ir rekonstravimas
Melioracijos statinių remontas – darbai, kuriais atstatomi sugedę melioracijos 

statiniai, nekeičiant jų buvusių parametrų bei konstrukcijos (keičiami sulūžę, suirę, 
perklojami užsidumblinę ar suaižėję vamzdžiai, atkuriamos drenažo žiotys, kontro-
liniai šuliniai, vandens nuleistuvai, stiprinami hidrotechnikos statiniai ir pan.).

Pažangesni ir ekonomiškai stipresni ūkininkai sausinimo sistemas remontuoja 
savo lėšomis ir jėgomis. Tačiau, remontas tai ne rekonstravimas, melioracijos siste-
mos neatnaujinamos. Be to, remontas dažniausiai atliekamas be projektų, remonto 
projektiniai sprendimai neišsaugomi, o tai vėliau tampa rimtu kliuviniu sausinimo 
sistemų rekonstravimui.

Melioracijos statinių rekonstravimas – esamų melioracijos sistemų pertvarky-
mas keičiant melioracijos statinių parametrus ir konstrukciją (perskaičiuojant ir 
keičiant atstumus tarp drenažo sausintuvų, griovių; keičiant rinktuvų skersmenis ir 
vietą, griovių parametrus ir panašiai) bei statant papildomus melioracijos statinius ir 
kartu įgyvendinant aplinkosaugos priemones (įrengiant sėsdintuvus, reguliuojamus 
drenažo šulinius, priekrantines drenas ir t. t.).

Šiuo metu melioracijos sistemos rekonstruojamos išskirtinai ES finansinės para-
mos lėšomis. Pažymėtina, kad atnaujintos ir modernizuotos sistemos turi užtikrinti 
tolygų žemės sausėjimą. Tačiau ES paramos lėšomis finansuojamuose rekonstra-
vimo projektuose dažniausiai pasiduodama užsakovų (ūkininkų) spaudimui taisyti 
konkrečius gedimus (drenažo defektus) sausinimo sistemų nerekonstruojant ir ne-
atnaujinant iš esmės.

Skaičiuotinas sausinimo sistemų amžius – apie 50 metų. Nerekonstravus jų per 
tokį laiką, drenažo defektų taisymas nebepadės, ir žemės ūkio paskirties žemė ga-
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liausiai taps nesausinama. Europoje, pav. Anglijoje, sausinimo sistemos rekonstruo-
jamos kas 10–15 metų.

Rekonstruoti sausinimo sistemas Lietuvoje būtina dėl:
■  esamų melioracijos sistemų ženklaus nusidėvėjimo (65 proc.);
■  griežtėjančių aplinkosaugos reikalavimų sausinamoms žemėms;
■  tvarios ž. ū. vandentvarkos įgyvendinimo, keičiant drenažo konstrukcijas dėl 

klimato kaitos ypatumų.
Melioracijos sistemos buvo įrengtos valstybės lėšomis už daugiau kaip 2 mlrd. 

eurų, ir drenažas privačion žemės savininkų nuosavybėn atiteko veltui. Finansa-
vimo resursų rekonstravimui neieškojimas bei melioracijos sistemų ir dirvožemio 
netausojimas sukūrė žemės ūkiui problemas, kurių spręsti kol kas rimtų bandymų 
nematyti. Tuo tarpu neišvengiamas sausinimo sistemų senėjimas, taip pat aplinko-
saugos reglamentai dėl taršos iš intensyviai naudojamų žemės ūkio sklypų privers 
ūkininkaujančius ieškoti finansavimo šaltinių ir naudoti sausinimo sistemų rekons-
travimui naujas technologijas: reguliuojamą (patvenktą) drenažą, pakrančių drenas, 
biotopus (šlapynes), denitrifikacijos bioreaktorius, kt. Naujų inžinerinių sprendimų 
poreikis atsiranda dėl to, kad Lietuva tarptautinių aplinkosaugos organizacijų (pvz. 
HELCOM) vertinimu įvardijama kaip viena didžiausių Baltijos jūros teršėjų ir iki 
2021 metų yra įpareigota 11 tūkst. tonų sumažinti azoto patekimą į Baltijos jūrą. 
Didelė problema yra spartus žemės rūgštėjimas, ypač Žemaitijoje. Todėl sausinimo 
sistemų rekonstravimo (atnaujinimo) projektuose būtina taikyti priemones, kurios 
sustabdytų žemės rūgštėjimą.

Melioracijos fondas drenažo rekonstravimui
Senkant ES ir valstybės biudžeto finansinei paramai, kaip šaltinį vėlesniam meli-

oracijos finansavimui ir esamų drenažo sistemų tobulinimui matytume melioracijos 
fondą (programą). Senosios ES ir kitos šalys taip pat kitko nesugalvojo. Vokietijoje, 
Olandijoje, Anglijoje, Danijoje, Suomijoje, Estijoje žemės sausinimo sistemos re-
konstruojamos išimtinai pagal žemės savininkų prašymus, dažniausiai kooperacijos 
pagrindais ir profesionalių įmonių jėgomis.

Melioracijos fondo stiprybių ir silpnybių analizė rodo, kad stiprybių yra žen-
kliai daugiau, ir jos leistų panaudoti palankias galimybes ir padėtų išvengti grėsmių. 
Svarbiausia silpnybė, į kurią reiktų atkreipti ypatingą dėmesį, yra ūkininkai. Ūki-
ninkų neišprusimas melioracijoje lemia jų silpną motyvaciją, baimę kooperuotis, 
jiems nesuprantama fondo koncepcija, veši įsitikinimas, kad rūpintis melioracija 
privalo valstybė. Taip pat svarbus veiksnys yra didelė ūkių poliarizacija pagal ūkio 
dydį, taip pat pagal ūkininkų amžių. Todėl fondas (programa) turėtų būti įteisintas 
įstatymu ir kaupiamas savivaldybėse kartu su žemės mokesčiu. Nustačius kaupti į 
fondą po 30–50 Eur nuo 1 ha melioruotos žemės, mokestis nebūtų toks ženklus ir 
sudarytų apie 10 proc. ūkininkų grynojo pelno, gaunamo iš hektaro.
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Drenažo rekonstravimo darbų kaina 

Statinys ir jo įrengimas Matav.
vnt.

Vnt. kaina,
Eur

1 ha reikia
vnt

Kaina 1 ha,
Eur

Drenažo rinktuvai (polietileno
vamzdis 145 mm skersmens) 100 m 1390 1 1 390

Drenažo sausintuvai (gofruotas
polietileno vamzdis) 100 m 440 4,2 1 848

Vandens nuleistuvai vnt 618 0,1 62

Drenažo žiotys vnt 155 0,1 16

Drenažo šuliniai vnt 474 0,5 237

Tyrinėjimas (grunto
kasimo darbai) 100 m3 32 5,32 170

Inžinerinės paslaugos 372

1 ha kaina iš viso 4 095

Naujųjų sistemų ilgaamžiškumo tyrinėjimų šiuo metu nėra. Todėl visų drenažo 
sistemų atnaujinimo terminą siūloma priimti 99 m (teisiškai priimtas žemės nuomos 
terminas).

2 000 000 ha x 4096 Eur / 99 metų = 82,7 mln. Eur/per metus.
Taigi, norint per 99 metus rekonstruoti visas drenažo sistemas (2 mln. ha), kas-

met melioracijos fonde būtina sukaupti 82,7 mln. eurų. Vidutinis 1 ha metinis mo-
kestis – 41,3 Eur.

Tai būtų minimalios lėšos, nes vargu ar bus drenažas toks ilgaamžis. Todėl fondo 
resursas turėtų palaipsniui augti. Fondo šeimininkais būtų savivaldybės teritorijoje 
melioruotą žemę naudojantys ūkininkai ir kiti naudotojai, skirstantys fondo lėšas 
pagal savo nustatytą tvarką ir prioritetus. Šių lėšų sankaupa į fondą būtų savotiškas 
drenažo sistemų draudimas. Be fondo ūkininkai nei finansiškai, nei techniškai, nei 
tuo labiau psichologiškai nebūtų pajėgūs investuoti į melioracijos sistemų tobulini-
mą, jas rekonstruojant. Iš fondo ūkininkas galėtų tikėtis finansinės paramos jo laukų 
esminėms melioracijos problemoms spręsti.

Tuo tarpu melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus ūkininkai turėtų 
finansuoti tiesiogiai, be fondo pagalbos. Tačiau remonto darbus taip pat būtina 
atlikti pagal projektus, kad būtų išsaugomi padaryti projektiniai sprendimai, kad 
vėliau, ruošiantis rekonstravimui, atliktas remontas netaptų kliuviniu sausinimo 
sistemų atnaujinimui. Sausinimo sistemas, pastatytas iki 1984 m., būtina rekons-
truoti besąlygiškai jau dabar. Sausinimo sistemas, įrengtas po 1984 m., galima 
laikyti patikimesnėmis, nes tuo metu visuose melioracijos projektuose buvo pra-
dėtos naudoti filtracinės medžiagos, be to, buvo tiksliau skaičiuojamas paviršinis 
vanduo.
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Tikslų metinį mokestį galima būtų nustatyti pagal žemės našumo balą, kuris 
naudojamas žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Įnašų į fondą dydis:
VĮ Valstybės žemės fondo duomenimis, iki 35 balų žemės yra 24 %, 35–45 

balų – 41 %, 45–55 balų – 32 % ir 55–> 3%.

Žemės
našumo balai

Žemės kiekis,
įvertintas tokiais

balais, proc.

Drenažu
sausinama

žemė, įvertinta
tokiais balais, ha

Mokestis
į melioracijos 

fondą
už 1 ha

Suma,
tūkst.
Eur

iki 35 24 480 000 30 14 400

35–45 41 820 000 40 32 800

45–55 32 640 000 50 32 000

55 ir daugiau 3 60000 59  3 540

Iš viso: 100 2.000.000 82 740

Skaičiuotinas metinis fondo mokestis būtų: esant iki 35 balų – 30 Eur/ha, 35–45 
balų – 40 Eur/ha, 45–55 balų – 50 Eur/ha, 55 ir daugiau balų – 59 Eur/ha.

Valstybės biudžeto lėšos melioracijai

Valstybės biudžetas melioracijai kasmet skiria 10 mln. eurų paprastosioms išlai-
doms. Šiuos pinigus naudoja savivaldybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių 
eksploatavimo, t.y. priežiūros ir remonto valstybinei (valstybės perduotai savival-
dybėms) funkcijai atlikti. 

Visų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūrai, 
remontui ir rekonstravimui bei polderių eksploatacijai kasmet reikėtų skirti apie 50 
mln. eurų, o skiriama tik 10 mln. arba 17 proc. Rekonstravimas ir statyba turėtų būti 
vykdoma valstybės biudžeto lėšomis kapitalo investicijoms (VIP). Tačiau tokių lėšų 
melioracijai (valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekons-
travimui) neskiriama jau nuo 2012 metų, o privatizuoto drenažo sistemų rekons-
travimui valstybės biudžeto lėšos iš viso negali būti skirtos. Drenažo sistemos gali 
būti rekonstruojamos tik privačiomis melioruotos žemės savininkų ir/ar naudotojų 
lėšomis. 

Taigi, su pasiūlymais įteisinti tokį fondą, kurio dėka būtų tinkamai tobulinamos 
esamos melioracijos sistemos ir gerinama melioruotos žemės būklė, žemdirbių var-
du žemės ūkio ministrui reiktų kreiptis į naują Seimą, Vyriausybę ir pateikti kartu su 
ekspertais (taip pat ir melioracijos srities) parengtų atitinkamų teisės aktų projektų 
rinkinį.
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Dar kartą apie melioraciją 
Silvirijus DANGVECKAS  
hidrotechnikos inžinierius

Pasitraukė šešioliktoji vyriausybė, o valstybės valdymą perėmė naujos poli-
tinės jėgos – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Lietuvos socialdemokra-
tų partijos koalicjos suformuota septynioliktoji, kuriai teks uždavinys įgyvendinti 
valdančiosios koalicijos programą.

Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 patvirtintame programos 
įgyvendinimo plane numatyta, kad bus pertvarkomi melioracijos sistemų nuosa-
vybės santykiai ir atsakomybė, t. y. kad iki 2020 m. melioracijos statinių valstybės 
nuosavybėje neturi likti. Tuo tikslu iki 2018 metų pabaigos Žemės ūkio ministerija 
turės parengti melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių 
santykių pertvarkymo modelį, jį įteisinti pakeičiant Melioracijos įstatymą. Tai labai 
ambicingas tikslas, kurį pasiekti vien tik Melioracijos įstatymo pakeitimo nepakaks.

Šešioliktosios Vyriausybės užmojai šioje srityje buvo gerokai kuklesni. Ji per 
ketverius metus buvo įsipareigojusi „racionaliai naudojant valstybės biudžeto ir Eu-
ropos Sąjungos lėšas, suremontuoti 10 tūkst. hektarų, rekonstruoti 20 tūkst. hektarų 
sausinimo sistemų“. Ar tai pavyko įgyvendinti – klausimas, nes Lietuvos meliora-
cijos įmonių asociacijos ir įmonių asociacijos „Melioracijos ir hidrotehnikos pro-
jektai“ Žemės ūkio ministerijai pateiktoje medžiagoje tvirtinama, kad net Europos 
Sąjungos lėšomis rengiami projektai neatitiko melioracijos sistemoms ir jose esan-
čių įrenginių bei statinių rekonstravimui keliamų reikalavimų. Kodėl tokie projektai 
buvo parengti ir teigiamai įvertinti, galėtų atsakyti tik juos ekspertavusių įmonių 
vadovai. Bet tai atskira tema.

Dar 2013 me-
tais Žemės ūkio 
minsterija buvo 
numačiusi pa-
rengti Melioraci-
jos įstatymo kai 
kurių straipsnių 
pakeitmus, įgali-
nančius perduoti 
visas sausinimo 
sistemas žemės 
savininkams, ne-
priklausomai nuo 
rinktuvų skers-
mens dydžio. 

NUOMONĖS

Nerenovuojamas drenažas visą laiką neveiks
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Per ketverius metus 
iš vietos pajudėta 
nebuvo, straipsnių 
pakeitimai dienos 
šviesos neišvydo. 
Tai buvo sąmoninga 
tuometinių ministeri-
jos vadovų politika – 
nieko nedaryti, nieko 
nekeisti, neerzinti 
žemės savininkų, nes 
tokiu atveju už visų 
drenažo sistemų re-
montą jie turėtų mo-
kėti iš savo pajamų. 

Dabartinės Vyriausybės planuo-
se numatyti melioracijos priemonių 
įgyvendinimo terminai labai trumpi, 
rengiamų dokumentų projektų apim-
tys didžiulės, todėl žvalgytis į šalis 
šias priemones įgyvendinančiam 
ŽŪM departamentui nebus kada, juo 
labiau, kad melioracijos specialistų 
pajėgos pačioje Žemės ūkio ministe-
rijoje yra mikroskopinės. Tačiau ne-
atrodo, kad departamentas suprastų 
ateinančių darbų mastą. 

Žemės ūkio ministerijoje nepa-
vyko išsiaiškinti, kas rengė Vyriau-
sybės programos priemonių įgyven-
dinimo planą, t. y. įrašė jame tokią 
revoliucinę idėją. Autoriai, rengę šį 
planą, turėjo labai rimtai apsvarstyti, kaip jį reikės įgyvendinti, tačiau jau dabar 
aišku, kad to padaryta nebuvo. Praėjo pusmetis nuo priemonių patvirtinimo, tačiau 
praktiškai nieko nedaroma. Nesudaryta darbo grupė dokumentams rengti, neaišku, 
kokios kompetencijos specialistai bus į ją kviečiami. Vyriausybės programos prie-
monių įgyvendinimo plane numatytam darbui atlikti vien tik melioracijos specia-
listų pastangų ir kompetencijos nepakaks, todėl pagrindiniais dirigentais turėtų būti 
kvalifikuoti ekonomistai, finansininkai bei teisininkai, kuriems technines konsulta-
cijas galėtų teikti nepriklausomi melioracijos specialistai.

Kas galėtų perimti nuosavybėn polderių  
hidrotechnikos statinius?

Drenažo remontas – nepigus dalykas
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Nemaloni užduotis
Didelių melioracijos darbų laikotarpiu 1960 - 1990 m. buvo siekiama 

kuo daugiau nedirbamų plotų paversti žemės ūkio naudmenomis, o tam 
reikėjo ne tik įrengti drenažą, pašalinti mišką bei krūmus, bet ir nurinkti 
nuo jų akmenis. Šis darbas tuometinėms melioracijos įmonėms buvo vie-
nas nemaloniausių.
 
Tik viename kitame Lietuvos rajone sausinamuose ir kultūrinamuose plotuo-

se nebuvo stambesnių akmenų, daugelyje rajonų jų buvo apstu. Lengviau būdavo 
dirbti melioracijos darbus Šakių, Jurbarko, Kauno ir keleto kitų rajonų melioracijos 
įmonėms, kur akmenų buvo mažiausiai. Ypač akmenuoti buvo Skuodo, Kretingos, 

Klaipėdos, Vil-
niaus, Šiaulių ir 
kai kuriuose kituo-
se rajonuose meli-
oracijai parenka-
mi plotai. Juose 
kasmet reikėdavo 
nurinkti po 20-30 
tūkst. m3 akmenų. 
Kai kada nesiskai-
tant su ekonomi-
ne logika sklypai 
melioracijai buvo 
parenkami labai 

akmenuoti, kurių žiūrint sveikos nuovokos akimis, išvis nederėjo liesti. Reikėjo nu-
sausinti bei sukultūrinti net tokius sklypus, kur ir drenažo nebuvo galima įrengti prieš 
tai iš trasų neiškėlus didesnių akmenų. Nemaža dalis melioracinės technikos, ypač 
daugiakaušių ekskavatorių, lūždavo dėl susidūrimo su akmenimis.

Net ir iš plotų, kurių nereikėjo sausinti ir kultūrinti, kasmet buvo nurenkama po 
400 - 600 tūkst. m3 lauko akmenų. Pačių intensyviausių darbų periodu pritaikant 
žemdirbystei naujus plotus per 1971 - 1980 m. buvo nurinkta 7,9 mln. m3 akmenų, 
t.y. kasmet beveik po 800 tūkst. m3. Vėlesniais metais, didėjant sausinimo sistemų 
rekonstravimo darbams, nurenkamų akmenų kiekis mažėjo, nes iš tų plotų akmenys 
jau buvo nurinkti anksčiau. Iš viso per 1960-1990 m. apytikriais duomenimis iš 
laukų buvo nurinkta apie 15 mln. m3 akmenų. Nurinktinų akmenų kiekį nustaty-
davo tyrinėtojai, ir projektuose buvo numatomos lėšos šiems akmenims nurinkti ir 
pervežti į saugojimo aikšteles. Reikėdavo nustatyti ne tik paviršiuje esančių, bet ir 
iš ariamojo sluoksnio reikiamų pašalinti akmenų kiekį. Kadangi darbų apimtis buvo 
sunkiai išmatuojama, „draugiški“ tyrinėtojai šio kiekio, žinoma, nepamažindavo. 

Ir tokius plotus reikėjo sukultūrinti
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Iš pradžių buvo rei-
kalaujama, kad meli-
oratoriai nurinktų tik 
stambius akmenis, kurių 
briauna viršijo 30 cm., 
nes smulkesni akme-
nys praslysdavo tarp 
vadinamųjų kelmarovių 
„dantų“, o kitų mašinų 
šiai operacijai atlikti 
dar nebuvo. Mažesnių 
akmenų nurinkimas ran-
komis buvo paliekamas 
tuometinių ūkių nuožiū-
rai. Neužilgo reikalavi-
mai buvo sugriežtinti ir 
melioracijos darbų metu 
jau buvo reikalaujama 
nurinkti visus akmenis, 
kurių briauna didesnė 
kaip 12 cm. Stambūs 
akmenys būdavo kel-
marovėmis išjudinami, 
užverčiami ant metali-
nių rogių-lakštų ir veža-
mi į sukrovimo vietas. 
Vėliau vidutinio dydžio 
akmenys būdavo suren-
kami akmenų nurinki-
mo mašina UKP-0,6, 
prikabinama prie ratinių 
traktorių. Tuometinėje 
„planinėje“ ekonomi-
koje, kaip ir visko, trū-
ko reikiamų mašinų ir 
transporto, net elemen-
tarių metalinių rogių-
lakštų. 

Kadangi lėšų melio-
racijai buvo apsčiai, vė-

lesniu periodu kultūrtechninių darbų ėmėsi patys ūkiai. Paprastai rankomis būdavo 
nurenkami smulkesni akmenys. Tokių darbų apskaita buvo menka, ir neretai ūkiams 

Akmenų išvežimas iš melioruojamo ploto

Akmenų nurinkimas mašina UKP-0,6

Nuo sausinamo ploto nurinktų akmenų krūvos. 
Klaipėdos r. Vėžaičių eksp. ūkis
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būdavo apmokama už 
abejotino kiekio akmenų 
nurinkimą.

Buvo net eksperimen-
tų - smulkiems akmenims 
išrinkti naudoti bulvių 
kasimo mašinas. Toks 
darbas buvo keletą metų 
dirbamas Melioracijos ir 
vandens ūkio ministeri-
jos šefuojamame Šalči-
ninkų r. Jašiūnų tarybi-
niame ūkyje, kur kasmet 
30 - 40 ha dirbamos že-
mės būdavo apvaloma 
nuo smulkių akmenų. Bet 
neužilgo žemės dirbimo 
metu į paviršių iškildavo 
nauji akmenys. Žinoma, 
tokie darbai nebuvo pa-
remti ekonomine logika. 
Bet tuomet lėšų meliora-
cijai pakako.

Akmenų nurinkimas 
buvo tik pirmoji darbo 
stadija. Dar neparankes-
nė buvo užduotis tuos 
akmenis pristatyti per-
dirbti į skaldą, kitaip sa-
kant „realizuoti“. Betono 
gamybai ir įvairiems ki-
tiems darbams Lietuvai 
reikėjo daug skaldos, ir 
nemaža jos dalis buvo ga-
minama akmenskaldėse 
susmulkinus melioracijos 
įmonių atvežtus akmenis. 
Žinoma, tokios skaldos 
kokybė nebuvo aukščiau-
sia, nes dažnai, išskyrus 
vasarą, purvo kiekis vir-

ISTORIJA

Kai kada prieš įrengiant drenažą tekdavo iš drenų trasų iškelti  
akmenis. Kupiškio MSV sukonstruotas akmenų iškeltuvas

Smulkių akmenų nurinkimas bulviakase Šalčininkų r.  
Jašiūnų t. ūkyje

Akmenų pakrovimas į geležinkelio platfomas 
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šydavo reikalavimus. Iš pradžių melioratorių atvežti akmenys buvo vienintelė žalia-
va skaldai gaminti. Vėliau statybinių medžiagų gamintojai įrengė skaldos gamyklą 
Ukrainoje, Karpatų kalnuose, o Pakruojo rajone pradėta gaminti dolomitinę skaldą. 

Apie du trečdalius iš melioruojamuose žemės sklypuose nurinktų akmenų rei-
kėdavo susmulkinti iki didžiausio tuometinėms žiauninėms akmenskaldėms įvei-
kiamo dydžio, t.y. iki 30 cm. Tai buvo atliekama juos susprogdinant vadinamaisiais 
uždedamaisiais užtaisais. Šį darbą atlikti turėjo teisę vienintelė Lietuvoje kelinin-
kams priklausiusi sprogdinimo darbų valdyba. Tačiau buvo atvejų, kai vienas kitas 
užtaisas nesprogdavo, ir vėliau dėl to pasitaikė keletas nelaimingų atsitikimų. Be to, 
didelius akmenis sprogdinant tiesiog melioruojamuose laukuose, laukai būdavo iš 
naujo užteršiami akmenų skeveldromis, buvo neparanku juos išvežti žiemos metu. 
Kad būtų užtikrintas saugumas, vėlesniu laiku visi nurinkti stambesni akmenys bū-
davo suvežami į aptvertas nuolatines sprogdinimo aikšteles. Tokių aikštelių kie-
kviena melioracijos įmonė paprastai turėjo keletą, priklausomai nuo to, kur būdavo 
nurenkama daugiausia akmenų, kad gabenimo išlaidos būtų kuo mažesnės. Antai, 
1975 m. tokių nuolatinių aikštelių melioracijos įmonės turėjo 82. Saugumo sumeti-
mais, jos būdavo aptveriamos, įrengiamos atokesnėse vietose. 

Akmenų realizavimas buvo nemažas galvos skausmas vairuotojams ir mechani-
kams, nes krovimo metu buvo gadinami saviverčių automobilių kėbulai. Kadangi 
tokių automobilių labai reikėjo kelių tiesimo ir kitiems darbams, buvo sugalvota 
akmenis gabenti bortiniais automobiliais. Taigi teko išspręsti akmenų iškrovimo 
problemą. Dar viena akmenų gabenimoo problema buvo geležinkelis. Akmenims 
atvežti pvz. iš Akmenės ar Kretingos į Vilnių ar Kauną reikėjo atviros geležinkelio 
platformos, kurių, kaip ir visko, trūko. Melioracijos įmonių mechanikams teko kai 
ką patiems konstruoti ir gaminti, pvz. grotelinius kaušus akmenims pakrauti.

Akmenų realizavimo užduotys melioracijos statybos valdyboms, kurioms teko 
„laimė“ dirbti akmeninguose rajonuose, buvo ypač didelės. Jau 1965 m. Akmenės, 
Kretingos, Šiaulių, Trakų, Vilkaviškio MSV patiekė skaldai gaminti kiekviena po 
20-25 tūkst. m3 akmenų. Ne visi akmenys buvo tiekiami iš melioruojamų plotų. 
Neretai būdavo pigiau juos pristatyti iš artimesnių labai akmeningų vietovių, negu 
nurinktų ir sukrautų labai nutolusiuose melioruotuose plotuose.

Įmonių vadovai už šios užduoties vykdymą niekaip nebuvo skatinami. Akmenų 
tiekimas buvo papildoma užduotis, į kurios vykdymą nebuvo atsižvelgiama nusta-
tant vadovų atlyginimą. MSV vadovai ir premijų už akmenų realizavimą negauda-
vo, gi už užduočių nevykdymą nuobaudų būdavo. Vis dėlto akmenų realizavimo 
užduotys buvo vykdomos sunkiai.

Čia derėtų pridurti, kad tokia lauko akmenų panaudojimo sistema, kai juos skal-
dai gaminti tiekė melioracijos įmonės, buvo tik Lietuvoje. Kitos Sovietų Sąjungos 
melioracijos įmonės, tarp jų ir mūsų kaimynai Latvijoje bei Estijoje, tokių užduočių 
neturėjo. 

Juozas Smilgevičius
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Hidrotechnikos veteranas,  
niekada nesigailėjęs  

dėl pasirinktos profesijos
Seniai išėjęs į užtarnautą poilsį, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 

veteranas doc. dr. Bronislovas Ruplys kas rytą praveria Aleksandro Stulginskio 
universiteto trečiųjų rūmų duris ir užveria jas vienas paskutiniųjų. Jei kurią dieną jis 
nepasirodo darbe, susirūpina Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto kolek-
tyvas. Docentas tiek jauniems, tiek vyresniems kolegoms simbolizuoja profesijos 
tęstinumą, yra didelis moralinis autoritetas ir patarėjas ne vien tik darbo klausi-
mais. Įvairiapusė kompetencija, pareigingumas, kūrybiškumas, geras humoro 
jausmas – tai savybės, kuriomis apibūdina docentą Bronislovą Ruplį kolegos. 

Šių metų balan-
dį vykusiame Lie-
tuvos žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjun-
gos suvažiavime 
Bronislovui Ru-
pliui buvo suteik-
tas LŽHIS Garbės 
nario vardas. Ta 
proga paprašėme 
jo pasidalinti min-
timis apie nueitą 
gyvenimo kelią, 
dabarties darbus ir 
ateities iššūkius. 

- Gimėte ir augote Šiaurės Lietuvoje, Biržų krašte. Pamenu jūsų pasakojimą, 
kad su hidrotechnika ir melioracija jums teko susipažinti dar vaikystėje. Papasako-
kite apie tai.

- Vaikystės ir jaunystės metai buvo nelengvi. 1933 m. pradžioje žuvo tėvelis. 
Mamytė liko su dviem berniukais. Man buvo vos pustrečių, o broliukui – dar nė 
vienerių metukų. Kartu gyveno sena anyta ir neįgalus vyro brolis. Turėjome 19 ha 
žemės ir 3 ha miško. Mamytei 1935 metais teko tekėti antrą kartą, 1937 m. gimė 
sesutė. Reikėjo samdyti tai berną, tai mergą padėti ūkininkauti. Sulaukęs penkerių 
tapau piemeniu, dešimties – pusberniu, o 16 - 17 metų – jau bernu, pakeisdamas 
samdinį.

B.Rupliui įteikiamas LŽHIS Garbės nario pažymėjimas
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Tai buvo nepriklausomos Lietuvos laikai. Gyvenimas palengva gerėjo. Tuome-
tinė Lietuvos vyriausybė labai rūpinosi žemės ūkio gamybos skatinimu ir produkci-
jos realizavimu užsienyje. Gautos pajamos buvo skiriamos žemės ūkio ir kitų šakų 
plėtrai, taip pat gyvenimo sąlygoms gerinti. 1935 m. buvo baigtas tiesti Biržų - Va-
balninko plentas, įsteigta autobuso linija Biržai - Kaunas, Vabalninke buvo atidaryta 
nauja moderni 6 klasių mokykla.

Nuo 1940 m. prasidėjo Lietuvos okupacija. 1941 m. jokių kautynių mūsų krašte 
nebuvo. 1944 m. mažas vokiečių būrelis gretimame Mieliūnų kaime saugojo plentą 
į Biržus. Pasirodžius didesniems sovietų būriams, vokiečiai uždegė du mockūniečių 
pastatus ir pasitraukė link Biržų. Mūsų nelaimei, matyt atsitiktinai, prie vieno už-
degto pastato vokiečių kulka mirtinai kliudė mano neįgalų dėdę. Dar sekė ir didelė 
ūkinė bėda – sovietinis leitenantas įžūliai „rekvizavo“ mūsų arklį su vežimu.

Teko kartu su visais patirti 1945 - 1950 m. pokario sunkumus, išgyventi tra-
gedijas. Pusės mūsų kaimo sodybų gyventojai buvo ištremti į Sibirą. Turiu dėkoti 
likimui, kad mažiausiai trimis atvejais mūsų namuose nebuvo pralietas kraujas, ne-
sudeginti mūsų pastatai. Neužmirštamas jaunystės metų prisiminimas – sovietinio 
automato nugvelbimas...

Pirmoji pažintis su melioracija buvo kaimo balos nusausinimas magistraliniu 
grioviu, o pažintis su hidrotechnika – istorinio kelio tarp Mockūnų ir Ilgalaukių kai-
mų vandens pralaida tame griovyje. Be to, kaimo vyrai, dalyvavę gretimo Tatulos 
upelio reguliavimo darbuose, atsinešdavo iš ten iškasto juodojo ąžuolo. Jis buvo 
labai tvirtas ir kietas, peiliu neįpjaunamas, lyg liudijantis atliekamų darbų svarbą. 
Drenažas buvo rengiamas dvarininko Jansono žemėje, jis buvo visų dėmesio cen-
tre. Po daugelio metų sužinojau, kad tuomet melioracijos darbams vadovavo vėliau 
buvęs mano dėstytojas Stasys Buožis.

- 1949 metais atvykote į Kauną ir įstojote mokytis į tuometinės Lietuvos žemės 
ūkio akademijos (LŽŪA) Parengiamąjį skyrių, o jį baigęs 1950 m., į LŽŪA Hidro-
melioracijos – žemėtvarkos fakultetą. Kuo ypatingi buvo studijų metai?

- Iš mano išgyvenimų paminėtini: 1949 m. smarkus peršalimas su sąnarių už-
degimu ir paveikta širdimi; 1952 m. – prievartinis „įgrūdimas“ į komjaunimą (su-
krėstas dvi dienas nėjau į paskaitas); 1954 m. – įdomi gamybinė praktika Latvijoje 
(statėme nemažą hidroelektrinę), tais pačiais metais pirmasis apsilankymas šokiuo-
se ( LŽŪA aktų salėje).

Iš nemažo būrio įdomių asmenybių paminėsiu lietuvį sovietinį generolą Albiną 
Čepą. „Susimoviau“ per karinio parengimo egzaminą. Generolas, jau pagyvenęs 
vyras, iš savo kabineto LŽŪA Centriniuose rūmuose (Kęstučio gatvėje) atėjo į Hi-
dromelioracijos – žemėtvarkos fakulteto dekano kabinetą Laisvės alėjoje, paprašė 
iškviesti mane, o man atėjus, paklausė: „Ar jums bus patogu perlaikyti karinį egza-
miną ateinančią savaitę?..“ (!)

- 1955 m., gavęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą tų pačių metų pabaigo-
je įstojote į aspirantūrą LŽŪA Hidroįrengimų katedroje, vėliau ją tęsėte Ukrainos 
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mokslų akademijos Matematikos institute. Kas pastūmėjo pasirinkti mokslininko ir 
dėstytojo kelią? 

- Gal pati pagrindinė priežastis buvo anksčiau minėtas sveikatos sutrikimas. Kita 
priežastis – šiokia tokia mokslinio darbo patirtis dirbant studentų mokslinėje drau-
gijoje (SMD), gerai įvertinti atlikti moks-
liniai darbeliai.

Dėstytojo kelias po aspirantūros, po 
disertacijos apgynimo buvo vienas iš re-
aliausių, nes dėstytojų lietuvių su „laips-
niais“ tuo metu labai trūko, kai kuriuos 
dalykus dėstė specialistai iš Rusijos rusų 
kalba.

- Sakoma „paversk pomėgį darbu, ir 
nereikės dirbti nė vienos dienos gyvenime“. 
Jūsų darbas tapo viso gyvenimo hobiu. 
Turbūt niekada nesigailėjote pasirinkęs hi-
drotechnikos inžinieriaus specialybę? 

- Tikrai nesigailėjau ir dabar nesigailiu.
- Dešimčių suprojektuotų ir pastatytų 

hidrotechnikos statinių visoje Lietuvoje, 
įskaitant ir Kruonio HAE, geofiltracijos 
skaičiavimai, hidrauliniai tyrimai LŽŪA 
laboratorijose, hidrotechnikos statinių 
lauko laboratorijos prie Graužės upelio projektas – tai tik maža dalis jūsų veiklos. 
Iš 1988 m. išleisto vadovėlio „Hidrotechniniai statiniai“ nelengvų šio dalyko pa-
slapčių mokėsi šimtai ir dar tebesimoko nemažai hidrotechnikos studentų, o kur dar 
modeliai, stendai, metodinė medžiaga ir daugiau nei šimtas mokslinių publikacijų, 

dešimtys mokslo po-
puliarinimo ir kitokių 
straipsnių. Visgi kokį 
savo nuveiktą dar-
bą įvertintumėte kaip 
svarbiausią, reikšmin-
giausią jūsų profesi-
nėje veikloje? 

- Manau, kad svar-
biausias, reikšmin-
giausias darbas mano 
profesinėje veikloje 
yra geofiltracijos tyri-
mai ir prognozės Kai-
šiadorių – Kruonio hi-

Pirmieji geofiltracijos modeliavimo  
bandymai (1956 m.)

Prie slenkstinės užtvankos stendo (1990 m.)
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droakumuliacinės elektrinės statiniuose ir jos aplinkoje. Priklausiau Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos nuolatinei Kaišiadorių HAE darbo režimo nustatymo ir kontrolės 
komisijai. Tyrimais nustatėme, kad „žaliųjų“ gąsdinimai, jog didžiuliai plotai aplink 
HAE aukštutinį baseiną užmirks, nepasitvirtins, ir jie iš tikrųjų nepasitvirtino. Šių 
tyrimų pagrindinis vykdytojas buvo mano aspirantas, o vėliau kolega prof. hab. dr. 
Česlovas Ramonas, deja, jau miręs.

Ant mano rašomojo stalo šiandien guli visas pluoštas rašinių ir dokumentų apie 
Ukmergės aplinkosaugininkų suorganizuotą dviejų Siesarties upės hidromazgų sa-
vininkų apiplėšimą už pastangas atkurti 1944 m. hitlerininkų susprogdintus hidro-
mazgų elementus. Iš vieno savininko buvo „išlupta“ per 300 000 litų!

- Vykdant sudėtingus geofiltracijos, hidraulinius tyrimus tikriausiai teko semtis 
patirties iš užsienio kolegų, o vėliau jau pačiam skleisti savo patirtį?

- Pradinis „užsienis“ buvo Sovietų Sąjungos respublikos. Iš jų universitetų, ins-
titutų gavau daug informacijos, nes hidrotechnikai ten iš tikrųjų buvo „aukštumoje“.

1990 metais atsivėrė visas mokslo ir technikos pasaulis. Atsirado galimybė daly-
vauti konferencijose, susipažinti, net susidraugauti su daugelio šalių mokslininkais, 
inžinieriais. Teko Lietuvą pristatyti pasauliui. Dėl efekto visur demonstravau Europos 
žemėlapį su Lietuva jos centre (!), didžiulius drenuotų žemių plotus, Kruonio HAE.

Modeliuojant Kairiškių HE dviejų turbinų veikimo variantą
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- Su žmona Irena Rita sukūrėte gražią šeimą, užauginote dvi atžalas. Kokiais 
keliais pasuko jūsų vaikai? 

- Dukra Rita – gydytoja. Jos šeimoje dukra ir du sūnūs: dukra Goda – gydytoja, 
gyvena Kaune, augina Jorę ir Žilviną, mano provaikaičius. Jos sūnus Gytis baigęs 
Dailės akademiją, o sūnus Vytautas studijuoja verslo vadybą. Abu dar viengungiau-
ja, daugiausia gyvena Vilniuje.

Sūnus Vidmantas – LŽŪA absolventas, hidrotechnikos inžinierius, jo veiklos 
vingiai iš Lietuvos pasuko Europos Sąjungos tarnybon. Dirbo Bulgarijoje, Ki-
pre, Albanijoje, dabar dirba Serbijoje. Rūpinasi dukra Austėja, sūnumis Algirdu 
ir Arūnu.

- Diskusijose visada sakote, ką galvojate, nesilankstote ir nepataikaujate, drąsiai 
ginate savo poziciją. Ar laikas užglaistė aštrius charakterio kampus?

- Neseniai gana smarkokai paburbėjau dėl kolegų veiksmų projektuojant Dva-
riukų užtvankos naują segmentinį uždorį ir apie Gedimino kalno šlaitų remontą. 
Mea culpa! 

- Pokalbiuose su kolegomis pastebiu jūsų laisvamaniškas pozicijas. Kuo tikite ir 
ko bijote? 

- Netikėtas klausimas. Kol gyvenau kaime, buvau neblogas katalikas ir ne „bam-
byzas“ nuo Biržų pagal Balį Sruogą. Katalikybės pagrindus formavo namų aplinka, 
Vabalninko bažnyčios kunigai. Iki keturių pradinės mokyklos skyrių imtinai, t. y. 
iki 1940 m. vidurio, tikybos pamokos buvo ir mokykloje, kiekvieną dieną trumpai 
pasimelsdavome prieš pirmąją pamoką ir po paskutinės.

Tikėjimo silpnėjimas prasidėjo kartu su sovietine okupacija 1940 m., per karą 
1941 – 1945 m., per antrąją sovietinę okupaciją 1945 – 1990 m. Ypač drastiškas ti-
kybos neigimas pasireiškė studijų LŽŪA pradžioje. Vienas kolega pirmakursis buvo 
pašalintas iš LŽŪA už bažnyčios lankymą. Aš pats, du sykius dalyvavęs mišiose 
Sobore, po to nesiryžau rizikuoti. Tam tikros įtakos turėjo ir negatyvi istorinė infor-
macija, susijusi su religija, pavyzdžiui, apie kryžiuočių ir kalavijuočių agresiją. Vis 
dėlto manau, kad laisvamanio „titulas“ man nėra priimtinas. Šeimoje katalikiškos 
šventės švenčiamos be pertraukos. Daugelį metų – uždengus langus, nes mūsų butas 
pirmame aukšte.

Man brangūs susitikimo su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, mano žemiečiu, 
prisiminimai. Įkvepia fundamentalus pranciškonų pareiškimas: „...Ko reikėtų veng-
ti – tai tokios aktyvistinės ideologijos, kai iš ekoaktyvistų pavirstame ekoteroris-
tais...“. Tų ekoteroristų pilna Lietuva... 

Tikiu – ne, drįstu manyti, – begalinis kosmosas be galo ilgai išliks begalinis. 
Bijau – ne, drįstu manyti, – mūsų motinos Žemės gyventojų lemtis, likimas – su 
daugeliu klaustukų... Bijau – ne, bet būtų nesmagu patirti trečią infarktą žygiuojant 
iš namų į ASU ar atvirkščiai...
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- Garbiame am-
žiuje teko „susi-
draugauti“ su kom-
piuteriu. Mėgstate 
dainas, domitės po-
ezija. Jums sveti-
mas šiuolaikinis 
informacinių tech-
nologijų pasaulis? 

- Prisipažįstu, 
kad „draugystė“ 
su kompiuteriu sil-
pnoka. Bandau pa-
siteisinti – vis su-
sitelkdavo darbai 
darbeliai, kuriuos 
tekdavo atlikti sku-
biau, „mokymosi“ dirbti kompiuteriu sąskaita. Tas atotrūkis vis mažėja ir mažėja... 
Mėgstama muzika – dainos, poezija – su rimu ir ritmu.

Gal galėčiau šiuolaikiniam informacinių technologijų pasauliui priskirti (nors iš 
dalies) geofiltracijos, hidraulikos, gruntų mechanikos modeliavimą.

- Mūsų kartos studentams buvo svarbi dėstytojų erudicija, dalyko išmanymas, 
moraliniai principai ir vertybės. Dabar kartais atrodo, kad jaunimui daugiau rūpi 
ne dalyko esmė, bet pateikimo forma, sumažėjo pagarbos ir noro mokytis. Kaip ma-
note, ar šiandieniniai studentai jus suprastų? 

- Pirmiausia man tektų suprasti šiuolaikinius studentus ... ir studentes, „traukian-
čias dūmą“.

- Numatomas aukštųjų mokyklų jungimas ir mūsų universitetui yra reali grėsmė 
ištirpti kitų universitetų sudėtyje. Kita vertus, į hidrotechninės statybos inžinerijos 
studijų programą stoja mažai jaunuolių, ši specialybė nepopuliari. Ar tai turės pa-
sekmių šalies ūkiui ateityje? 

- Grėsmė mūsų universitetui ištirpti kitų universitetų sudėtyje, manau, mažiau 
skausminga, negu beveik neviešinamos hidrotechnikos inžinierių rengimo pabaig-
tuvės, dabartinės studijų programos nepopuliarumas.

Globalus pavojus Lietuvai – tapti savais „laukiniais vakarais“... Biržų rajone 
mano Mockūnų gretimų didelių Deikiškių bei Ilgalaukių kaimų jau neliko nė pėd-
sako be jokio derinimo su „kvalifikuotais“ kraštovaizdžio specialistais...

- Sąjungos ASU Hidrotechnikų skyriaus vardu sveikinu gerbiamą Bronislovą 
tapus jos Garbės nariu ir dėkoju už nuoširdų pokalbį.

Kalbėjosi Midona Dapkienė

Su kolegomis hidrotechnikais švenčiant 80-jį jubiliejų 
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Šią vasarą Laima 
Gustainienė (Juodvir-
šytė) švenčia savo jubi-
liejinį gimtadienį. Ji – 
ilgametė žemėtvarkos 
specialistė, žmogus, ku-

rio nuopelnais žemėtvarkai netenka abejoti.
Laima gimė 1937 m. birželio 22 d. Kau-

ne mokytojų šeimoje. 1954 m. baigusi Kauno 
žemės ūkio technikumą ir įgijusi žemėtvarkos 
technikės specialybę, buvo paskirta dirbti į Ši-
lalės rajoną. 1959 m. ji paskiriama Šilalės ra-
jono vyriausiąja žemės tvarkytoja. Darbą de-
rino su neakivaizdinėmis studijomis Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje ir 1974 m. jas baigė.

Specialistės stropumas, organizaciniai 
gebėjimai ir išsiugdyta atsakomybė už paves-
tus darbus neliko nepastebėti. Nuo 1975 m. 
Laima jau vadovavo Žemės ūkio ministeri-
jos Žemėtvarkos valdybos Žemės naudojimo 
kontrolės skyriui. Bėgo metai, vyko reorga-
nizacijos, keitėsi ministrai, istorijos skersvė-
juose keitėsi darbovietės pavadinimai, o Lai-
mos kompetencija, dalykinės ir žmogiškosios 
savybės ne tik neprarado vertės, bet nuolat 
turtėjo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
reorganizavus Žemės ūkio ministeriją, iki 
1998 m. Laima Gustainienė dirbo ministeri-
jos vyriausiąja žemėtvarkos inžiniere, rūpi-
nosi žemės reformos darbais. 

Jaunesniems žemėtvarkos specialistams 
ji buvo ne tik mokytoja, nes nevengė pasakyti 
tiesos į akis, bet ir užtarėja. Savo žiniomis 
mielai dalindavosi ir mes, jaunesnieji, ne-
pastebimai mokydavomės iš jos ne tik profe-
sijos, bet ir elgesio kultūros.

Man su Laima teko dirbti sprendžiant že-
mės reformos klausimus. Buvo be galo sun-
kus metas, nes pečius prislėgė visiškai nauji 
iššūkiai, tačiau Laimos patirtis leido paly-
ginti greitai „įeiti į vėžes“.

Nuo 1998 m. ji pakviečiama dirbti Seimo 
kontrolieriaus patarėja žemės klausimais. 
Šiose pareigose dirbo iki 2006 m. Šiame dar-
be ypač vertingas buvo jos gebėjimas ben-
drauti su žmonėmis, atidžiai ir geranoriškai 
išklausyti visus besiskundžiančius, jiems pa-
tarti ir padėti. 

Ir išėjusi į užtarnautą poilsį ji dar dau-
gelį metų talkino jauniems specialistams 
sprendžiant žemės grąžinimo klausimus. Jos 
kompetencija ir žmogiškasis profesinio so-
lidarumo supratimas buvo labai reikalingi 
narpliojant sudėtingas žemės grąžinimo situ-
acijas, o jų žemės reformos srityje begalės. 
Jubiliatės geras darbas daug kartų įvertintas 
padėkos, garbes rastais.

Jubiliatė su vyru Gediminu užaugino ir į 
gyvenimą išleido du sūnus Gediminą ir Liną. 

Jubiliatė ir šiandien tebėra energinga, 
šmaikštaujanti, į telefono skambučius atsi-
liepianti jaunatvišku balsu. Niekada nesi-
skundžia, kad jai sunku. Tai žmogus, iš kurio 
mokaisi gyvenimo išminties, nes, kaip ji sako, 
jeigu tik dejuosi, būsi ne tik neįdomus, bet ir 
nuo tavęs nusisuks draugai.

Miela Laimute, tegul Jums jubiliejinis 
gimtadienis teikia pasididžiavimą nuveiktais 
darbais. Te visi gyvenimo keliai, kuriuos teks 
įveikti, nebūna sunkūs, tegul jais į namus at-
eina prasmingo gyvenimo džiaugsmas..

Su pagarba ir meile, buvusi kolegė  
iš ŽŪM Violeta Veličkienė

Laimai Gustainienei – 80

Pranciškui Zubei – 80
Buvusiam ilga-

mečiam Šilutės MSV 
vadovui, melioracijos 
veteranui Panciškui 
Zubei sukako 80 metų.

Jubiliato biografija nesudėtinga. Že-
maitis, gimęs 1937 m. birželio 7 d. Skuodo 
r. Udralių k. 1962 m. baigęs LŽŪA ir įgijęs 
hidrotechnikos inžinieriaus diplomą visą ak-
tyvią gyvenimo dalį dirbo pamaryje, buvo 
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Antanui Rimvydui   
Krušnauskui – 80

Garbingą 80 m. gy-
venimo sukaktį pažymėjo 
hidrotechnikos inžinie-
rius Antanas Rimvydas 

Krušnauskas, 37-erių metų profesinės vei-
klos laikotarpį pašventęs Pamario kraštui.

Antanas gimė 1937 m. birželio 12 d. 
Kaune tarnautojų šeimoje. Pasibaigus ka-
rui, pradinius mokslus krimto Jurbarke, 
vėliau, jau dirbdamas šaltkalviu remon-

tininku, 1959 m. baigė Jurbarko darbo 
vidurinę mokyklą. Polinkis inžinerinėms 
techninėms disciplinoms patraukė į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulte-
tą. Hidromelioracijos studijose su išplėsto-
mis mokymosi programomis, gamybinėmis, 
mokomosiomis praktikomis prabėgo beveik 
pusšeštų metų. 

Jau nuo pat pirmojo kurso gamybinės 
praktikos pamiltas pajūris patraukė Anta-

Šilutės MMS, vėliau MSV bei UAB „Šilutės 
melioracija“ meistras, darbų vykdytojas, 
gamybinio techninio skyriaus viršininkas, 
melioracijos darbų baro vadovas, vyriau-
siasis inžinierius, viršininkas, generalinis 
direktorius. Profesinę veiklą baigė 2011 m. 

Nuo Šilutės MSV (tuomet MMS) gimta-
dienio praėjo 67 metai - daugiau nei pusė 
amžiaus. S. Volbekas, A. Šimkus, A. Kriščiū-
nas, B. Vosylius, A. Brazdeikis, A. Petronis, 
P. Zubė - šie žmonės, buvę įmonės vadovai, 
ją kūrė iš nieko, tobulino, buvo be galo ieš-
kantys ir nenuilstantys vadovai, kurių dėka 
Šilutės MSV tapo viena galingiausių melio-
racijos įmonių Lietuvoje.

Ženklūs, labai reikšmingi pokyčiai val-
dyboje atsirado vadovaujant A. Petroniui ir 
po to jo mokiniui Pranciškui Zubei. Aleksan-
dro reiklumas, rūpestingumas, atsakomybės 
jausmas persidavė Pranciškui, o po to jau 
kai kas liko ir mums, jo auklėtiniams.

Tuo metu melioracijos valdyba, be savo 
tiesioginių funkcijų – pamario žemės melio-
ravimo, polderinių sistemų įrengimo turėjo 
ir savotišką socialinę funkciją. Po meliora-
cijos vėliava buvo „paslėpti“ gyvenviečių, 
kraštovaizdžio tvarkymo darbai, gyvenamų-
jų namų statyba. Tokie procesai vyko visuose 
rajonuose, o Šilutėje ta veikla buvo išvystyta 
labai ženkliai. Labai daug triūso ir kantry-

bės reikėjo įdėti P. Zubei, kol buvo pastatytas 
Šilutėje gyvenamųjų namų kvartalas su visa 
infrastruktūra, poilsio namai Nidoje, įrengta 
poilsiavietė Šilininkuose, sporto kompleksas 
Šilutėje, daugelyje gyvenviečių įrengti van-
dens telkiniai. 

Taip, šiandien MSV jau nėra, bet liko at-
likti darbai. Ir nesvarbu, kad žmonės keičiasi 
ir ne visi žino, kas tas vertybes sukūrė, bet 
visu tuo jie naudojasi ir džiaugiasi. Mes, bu-
vusieji Pranciškaus darbuotojai - mokiniai, 
labai puikiai suvokiame, kad jam tai nebuvo 
darbas, už kurį gauni pareiginį atlyginimą, 
laukiant darbo dienos pabaigos ir galvojant 
apie kolektyvinį sodą. Savaitėje jam buvo 
septynios darbo dienos be savaitgalių, atos-
togos - be atostogų. 

Įvertinusi nuopelnus, Lietuvos žemė-
tvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjun-
ga įrašė Pranciškų Zubę į Sąjungos Garbės 
knygą..

Gerb. Pranciškau, linkėdami stiprios 
sveikatos bei optimizmo gražaus jubiliejaus 
proga, kviečiame ir toliau būti mūsų melio-
ratorių rate, nepamiršti, kad esi mums bran-
gus žmogus, mūsų mokytojas ir mielas prie-
telis, su kuriuo mes esame susiję stipriais 
ryšiais.

Šilutės melioratorių vardu 
Rimantas Liatukas
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ną visam gyvenimui. Po metų darbo Šilutės 
MSV įgijo inžinieriaus diplomą, čia sukūrė 
šeimą. Iki 1967 m. buvo Šilutės MSV meis-
tras, vėliau darbų vykdytojas. Būdamas 
energingas ir veiklus, Jubiliatas neapsiri-
bojo vien statybos darbais. 1967 - 1973 m. 
dirbo RVŪPI Šilutės skyriuje inžinieriumi, 
čia teko išeiti projektavimo darbų pradžia-
mokslį projektuojant melioracijos ir hidro-
technikos statinius sudėtingose pamario 
sąlygose. Bene daugiausia buvo nuveikta 
projektuojant mažųjų laivų, motorinių valčių 
prieplauką ir elingus Rusnės saloje, o vėliau 
kuruojant jų statybos darbus. 1973 m. Anta-
nas grįžta į Šilutės MSV ir paskiriamas tech-
ninio skyriaus viršininku. Šiose pareigose jis 
galėjo pritaikyti įgytą projektuotojo patirtį. 
1979 m. vėl grįžta į RVŪPI Šilutės skyrių. 
Nuo 1987 m. jis buvo Hidrotechnikų grupė-
je projektų vyriausiasis inžinierius. Gausus 
polderių, kanalų ir apsauginių pylimų Ne-
muno žemupio kraštas turėjo hidrotechni-
nės statybos specifiką. Jubiliatas sėkmingai 
vadovavo projektinės dokumentacijos rengi-
mui, prižiūrėjo projektų įgyvendinimą. Daug 
darbo ir inžinerinės minties įdėjo projektuo-
jant Blaškių vasaros polderį ir jo siurblinę, 
Kintų žuvininkystės ūkio Rugulių polderio 
sausinimą ir drėkinimą. 

1990 m. A. Krušnauskas buvo išrinktas 

Šilutės miesto meru ir baigė profesinę hidro-
techniko veiklą. Tai buvo naujas iššūkis jo 
gyvenime: buvo nelengva, nes tai įvyko pa-
čioje Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, 
kai naujus jaunos valstybės siekius ir tikslus 
teko įgyvendinti praktiškai. Baigęs kadenci-
ją Antanas dar porą metų dirbo danų UAB 
„Komrit“ generaliniu direktoriumi, plėtoda-
mas nendrinių gaminių panaudojimo vers-
lą. 1997 m. tapo Žemaičių Naumiesčio m. 
seniūnu. 2001 m. Antanas išėjo užtarnauto 
poilsio. 

Jau daugiau kaip penkiolika metų An-
tanas laiką skiria aktyviam poilsiui kolekty-
viniame sode bei jaunystės pomėgiui - žve-
jybai. Gyvena visavertį gyvenimą, domisi 
valstybės ir profesinės bendruomenės rei-
kalais. Nenurimo ir įgimta aistra žvejybai, 
įgaudama vis naujų atspalvių. Su žmona Ge-
novaite užaugino sūnų ir dukrą, džiaugiasi 
penkiais vaikaičiais.

Sveikiname tave, Antanai, garbingo Ju-
biliejaus proga, linkime, kad bėgantys metai 
Tau ir žmonai būtų dosnūs sveikatos, kad 
gyvenimas nenurimtų ir teiktų džiaugsmo 
artimųjų ir draugų būryje. Linkime sugauti 
didžiausią savo gyvenime žuvį bei sulošti ge-
riausią proferanso partiją

Studijų draugų vardu
Jonas Jašinskas, Emilis Balodis

Žemėtvarkos vete-
ranui Vytautui Sima-
navičiui sukako 75-eri 
metai. Vytautas gimė 
1942 m. balandžio 1 d. 

Marijampolėje. 1959 m. baigęs šio miesto 
II vidurinę mokyklą studijavo žemėtvarką 
LŽŪA ir 1964 m. įgijo žemėtvarkos inžinie-
riaus diplomą. 1966 – 1980 m. dirbo Respu-
blikinio žemėtvarkos projektavimo instituto 

Vilniaus žemėtvarkos skyriuje inžinieriumi, 
vyresniuoju inžinieriumi, vykdė valstybinių 
miškų atribojimo darbus, rengė sėjomainų 
projektus ir ūkių teritorijos organizavimo 
projektus, o nuo 1977 m. – žemės skyrimo 
projektus. 

Dalis gyvenimo susijusi su kitokia vei-
kla: Vytautas, turėdamas karininko laipsnį, 
1965 m. ir 1968 – 1969 m., turėjo atlikti 
karinę tarnybą Vilniuje ir Rusijos Tolimuo-

 Vytautui Reimundui 
Simanavičiui – 75
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Balandžio 19 d. že-
mėtvarkos veteranei 
Irenai Guigienei sukako 
70 metų. Jubiliatė viena 
labiausiai patyrusių, 
autoritetingiausių, gerą 

vardą turinčių šalies žemėtvarkos specia-
lisčių, 40 gyvenimo metų susiejusi su žemė-
tvarka.

Irena gimė 1947 m. balandžio 19 d. 
Krekenavoje. 1954 - 1965 m. mokėsi Kre-
kenavos vidurinėje mokykloje, o 1966 m. 
rugsėjį pravėrė LŽŪA Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakulteto auditorijų duris. Po 
penkerių studijų metų Irena 1971 m. įgijo 
žemėtvarkos inžinierės diplomą. Studijuo-
dama susipažino su tame pačiame fakultete 
studijuojančiu hidromelioraciją Jonu Guiga 
ir penktame kurse už jo ištekėjo. Su Jonu už-
augino sūnų Julių ir dukrą Donatą. Jie tarsi 
pratęsė tėvų gyvenimą - abu baigė Lietuvos 
žemės ūkio universitetą. Donata tapo kraš-
totvarkos specialiste, o Julius – mechanikos 
inžinieriumi. 

1971 m. Irena pradėjo dirbti Respu-
blikinio žemėtvarkos projektavimo ins-

tituto Vilniaus skyriuje inžiniere. Rengė 
perspektyvinius teritorijų organizavimo, 
sėjomainų, miškų transformavimo ir kitus 
projektus. 1977 m. gerą patirtį turinčią 
specialistę Utenos r. valdžia pakvietė dirbti 
rajono žemėtvarkininke. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę ir pradėjus žemės refor-
mą, prasidėjo šaliai reikšmingi ir kupini 
įtampos nuosavybės teisių atkūrimo dar-
bai, pareikalavę ir organizacinių gebėjimų, 
ir savitvardos bei stiprių nervų. Nuo 1992 
m. I. Guigienė dirbo Utenos r. žemėtvarkos 
tarnybos vadove. Reikėjo žmonių, kurie 
galėtų dirbti agrarinės reformos ir rajono 
žemėtvarkos tarnybose, o tokių specialis-
tų stigo, tad teko mokyti žemėtvarkos ne-
nutuokiančius kitų sričių specialistus. Jos 
nuoširdžiu darbu ir pastangomis nuosavy-
bės teisių į žemę atkūrimo darbai Utenos 
rajone vyko sparčiai.

1995 m. įkūrus apskritis, Jubiliatė dirbo 
Utenos apskrities Žemės ūkio departamento 
Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus viršinin-
ke, o 1997 m. tapo Utenos aps. viršininko 
administracijos Žemės tvarkymo depar-
tamento direktore. Darbo dar padaugėjo, 

Irenai Guigienei – 70

siuose Rytuose, Amūro srityje. 1980 – 1991 
m. dirbo Dujinių įrengimų derinimo ir dujo-
fikacijos orgtechnikos valdyboje. 

1991 m. jis grįžo dirbti į Valstybinio 
žemėtvarkos instituto Vilniaus žemėtvarkos 
skyrių. Rengė žemės reformos žemėtvarkos 
projektus Anykščių rajone, o nuo 1998 m. iki 
išėjimo į pensiją 2009 m. buvo VŽI Vilniaus 
žemėtvarkos skyriaus grupės, vykdančios 
žemės reformos darbus Ukmergės ir Širvin-
tų rajonuose, vadovas.

Vytautas jam pavestus darbus atlikdavo 
dorai, buvo nuoširdus, kūrybingas ir imlus 
naujovėms. Žemės reformos metu įgijo pa-

garbą žmonių, kuriems projektavo ūkinin-
kavimui reikalingas žemės valdas, matavo 
grąžinamos žemės sklypus. 

Šiuo metu Vytautas – Vilniaus miesto 
Antakalnio bendruomenės choro „Šilas“ 
bei ansamblio „Šilo aidai“ dalyvis. Kartu 
su žmona Irena džiaugiasi darnia šeima – 
vaikais ir vaikaičiais.

Kurso draugų ir buvusių bendradarbių 
vardu jubiliatui linkiu stiprios sveikatos, 
jaunatviško entuziazmo ir mokėjimo matyti 
tai, kas gyvenime yra gero ir gražaus.

Pranas Aleknavičius
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nes jos rūpesčiu tapo jau nebe vieno Ute-
nos, bet ir Anykščių, Ignalinos, Molėtų bei 
Zarasų rajonų žemėtvarka. Didelė patirtis 
jai leido greitai rasti problemų sprendimo 
kelius, žemėtvarkos darbai rajonuose vyko 
sklandžiai. Nuo 2010 m. iki išėjimo į pensiją 
2012 m. dirbo NŽT Žemės tvarkymo depar-
tamento Žemėtvarkos skyriaus Žemėtvarkos 
planavimo dokumentų valstybinės priežiū-
ros poskyrio vyriausiąja specialiste.

Jubiliatė, turinti didžiulę patirtį žemė-

tvarkos srityje, bendraudama su interesan-
tais, kolegomis, visuomet buvo nuoširdi ir 
dėmesinga, jų gerbiama už kantrybę, tole-
ranciją, gebėjimą spręsti itin sudėtingus že-
mės tvarkymo klausimus .

Mielai Jubiliatei linkime geros sveika-
tos, džiaugtis bei mėgautis kiekviena aki-
mirka vaikų ir vaikaičių apsuptyje. Būkite 
laiminga.

Kolegų vardu
Romualdas Survila

Gegužės 18 d. Alek-
sandro Stulginskio 
universiteto Vandens 
išteklių inžinerijos ins-
tituto docentui dr. Anta-

nui Dumbrauskui sukako šešiasdešimt metų. 
Antanas Dumbrauskas gimė Klaipėdos 

r. netoli Gargždų. 1975 m. baigęs vidurinę 
mokyklą įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos 
ir žemėtvarkos fakultetą. Dar būdamas stu-
dentu pradėjo dirbti laborantu Hidromeli-
oracijos sistemų eksploatacijos katedroje. 
Su pagyrimu baigęs studijas 1980 m. pra-
dėjo dirbti toje pačioje katedroje asistentu. 
1982 - 1988 m. mokėsi LŽŪA neakivaizdi-
nėje aspirantūroje, kurią vainikavo diser-
tacija tema „Lietuvos drenuotų priemolio 
dirvožemių pavasario polaidžio nuotėkio 
analizė, skaičiavimas ir prognozavimas“. 
Šis mokslinis darbas vienintelis Lietuvoje, 
kuriame išsamiai nagrinėti nuotėkio for-
mavimosi procesai mažuose drenuotuose 
baseinuose sniego tirpsmo metu. Už šį dar-
bą 1988 m. Antanui Dumbrauskui buvo su-
teiktas technikos mokslų daktaro laipsnis. 
1990 metais – suteiktas docento pedagogi-
nis vardas. 

Vėliau sekė kiti svarbūs moksliniai, pe-
dagoginiai ir organizaciniai darbai: toliau 

tyrė paviršinio nuotėkio formavimosi dės-
ningumus sniego tirpsmo metu, gilinosi į 
hidrodinaminį modeliavimą, projektuojamų 
hidrotechninių statinių galimą įtaką potvy-
nių rizikai. Per paskutinius kelis dešimtme-
čius jis atliko daug reikšmingų mokslinių 
darbų, susijusių su potvynių Nemuno deltoje 
prognozavimo ir jų žalos įvertinimu, polde-
rių eksploatacija, reguliuotų upelių natūrali-
zavimu, melioracijos statinių GIS bazės to-
bulinimu. Ypač svariai Antanas prisidėjo prie 
2012 - 2016 m. Aplinkos apsaugos agentūros 
užsakymu atlikto darbo „Potvynių grėsmės ir 
potvynių rizikos įvertinimas ir žemėlapių pa-
rengimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dau-
guvos upių baseinų rajonuose“. Šiuo metu 
Jubiliatas gilinasi į pažangiausius nuotolinių 
tyrimų metodus, siekdamas juos pritaikyti 
vertinant melioracijos griovių būklę. 

2004 - 2015 m. doc. A. Dumbrauskas 
dirbo LŽŪU/ASU Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakulteto mokslo prodekanu, daug 
pastangų skirdamas naujausios mokslinių 
tyrimų įrangos įsigijimui ir laboratorijų 
modernizavimui. Jo nuopelnai pedagogi-
nėje veikloje taip pat labai ryškūs: daugelį 
metų dėstė inžinerinės ir urbanistinės hi-
drologijos, mokslinių tyrimų metodologijos, 
taip pat hidroprocesų skaitmeninio mode-

Antanui Dumbrauskui – 60
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liavimo, geografinių informacinių sistemų ir 
kitus dalykus. Antanas yra vienas ryškiau-
sių ir seniai Lietuvoje pripažintų vandens 
inžinerijos GIS specialistų. Turi didelį au-
toritetą tarp bendradarbių ir studentų. Per 
paskutinius keletą metų su bendraautoriais 
parašė mokomąsias knygas „Hidroprocesų 
skaitmeninis modeliavimas“ ir „Geoinfor-
macinių sistemų pagrindai“, paskelbė dau-
giau kaip 60 aukšto lygio mokslinių ir kelias 
dešimtis mokslo populiarinimo straipsnių. 

Doc. A. Dumbrauskas aktyviai ben-
dradarbiauja su Lietuvos ir užsienio 
universitetų mokslininkais, skaito pra-
nešimus tarptautinėse konferencijose, da-
lyvauja moksliniuose projektuose. Jis yra 
aktyvus GIS specialistų bendruomenės, 
Lietuvos mokslininkų, Tarptautinės hidrolo-
gijos mokslų ir Šiaurės šalių hidrologų są-
jungų narys. Nuolatos teikia konsultacijas 

inžinieriams projektuotojams, yra įvairių 
ekspertų komisijų narys. 

Gyvenime Jubiliatas kuklus, taktiškas ir 
labai geranoriškas, darbštus, pareigingas 
ir tikslo siekiantis žmogus. Už gerą ir są-
žiningą darbą jis buvo apdovanotas įvairių 
organizacijų padėkos raštais, o 2017 m. – 
Aleksandro Stulginskio universiteto Atmini-
mo medaliu.

Jubiliatas kartu su žmona Laimute už-
augino dukrą Agnę. Turi anūkę. Dukra pa-
sekė tėvelio pėdomis baigdama bakalauro 
studijas LŽUŪ Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakultete. 

Mielas Antanai, gražaus jubiliejaus pro-
ga linkime Tau sveikatos, tokios pat nesen-
kančios energijos ir dar daug džiugių gyve-
nimo akimirkų.

ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto 
kolektyvo vardu Arvydas Povilaitis

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,  
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus 

ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Antaną Dumbliauską
Liudą Jankauskaitę

Vytautą Šimą

Emiliją Kuzmienę
Algimantą Levinskienę

Vytautą Pilkauską
Aleksandrą Rimidį

Kostą Rūtę
Joną Vigantą Vainonį

Danutę Albrechtienę
Oną Brazdžiūnienę

Eleną Celiešiūtę
Antaną Dovidavičių 

Bronių Gervicką
Lionę Grigoravičienę
Gintautą Šatkauską

Viktoriją Zvicevičienę

Ireną Čaguvienę

Stasį Dūdą
Mariją Feiferienę
Petrą Stasiulionį

Kazį Krisiūną
Oną Zamislovienę

Virmantą Cechanavičių
Genovaitę Pakštaitienę
Alvyrą Sasnauskaitę

Feliksą Undžį



69

PRISIMINIMAI

Ketvirtis amžiaus  
„Vilniaus melioracijoje“

Jonas JAŠINSKAS  
Hidrotechnikos inžinierius

Melioracijos veteranas Jonas Vytautas Jašinskas nuo 1966 m. pradžios dau-
giau kaip ketvirtį amžiaus dirbo Vilniaus melioracijos statybos valdyboje, 1974 - 
1992 m. buvo šios didelės melioracijos įmonės vyriausia-
sis inžinierius, po privatizavimo, iki 2003 m. buvo vienos 
MSV dalies, vėliau vadintos UAB „Vūsta“, direktoriumi. 
Skelbiame J. Jašinsko išsamų pasakojimą apie profe-
sinės veiklos pradžią, darbą Vilniaus MSV, melioracijos 
sistemų statybos patirtį, įmonėje dirbusius melioracijos 
specialistus. Manome, kad šie prisiminimai apie atliktus 
praeityje melioracijos darbus, sąlygas ir aplinkybes, ku-
riomis buvo dirbama, bus įdomūs ne tik melioracijos ve-
teranams bet ir jaunajai specialistų kartai. 

Gaila, bet 1950 m. įkurta viena pirmųjų Lietuvoje me-
lioracijos įmonių, Vilniaus MMS (melioracijos mašinų sto-
tis), vėliau pervadinta Vilniaus MST (melioracinės statybos trestu), daugelį metų 
veikusi MSV pavadinimu (paskutiniuoju laikotarpiu UAB „Vilnista“), atlikusi daug 
reikšmingų darbų, veikusi strategiškai puikioje vietoje sostinės pakraštyje, po 
šalies nepriklausomybės atkūrimo dėl blogos vadybos nesugebėjo prisitaikyti 
prie rinkos ekonomikos sąlygų ir neseniai patyrė bankrotą.

Redakcija 

Šie prisiminimai iš esmės skirti supažindinti su ilgai trukusiu darbu Vilniaus me-
lioracijos statybos valdyboje ir dideliais melioracijos darbais, kuriuos atliko ši įmo-
nė. Dabar Salininkai, kur veikė įmonė, jau miesto teritorija, ir įmonės nebėra. Bet 
vis dėlto reikia pradėti nuo studijų laikų kai savo gyvenimą susiejau su melioracija...

Sparčiai besiplečiantiems melioracijos darbams Lietuvoje akivaizdžiai reikėjo 
daugiau specialistų, tad 1959 m. rudenį padvigubinus priėmimą į LŽŪA Hidrome-
lioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dieninio skyriaus hidromelioracijos studijas, šios 
specialybės studentais tapo penkiasdešimt pirmakursių - dvi akademinės grupės. 
Be abejo, ir atranka buvo ne tokia griežta, be to, ne visi priimtieji buvo pasirengę 
rimtoms studijoms. Tad laikas mūsų, pirmakursių, skaičių greit pakoregavo ir liko-
me viena grupė. Mums pirmiesiems teko išbandyti naują studijų programą, paremtą 
gausiomis gamybinėmis praktikomis po kiekvieno kurso. Pailgėjo ir studijų trukmė 
iki 5,5 metų, kartu sumažėjo ir mūsų gretos. Tik 1964 m. Kalėdų išvakarėse, apgynę 
diplominius projektus, įgijome hidrotechnikos inžinierių kvalifikaciją.
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Šalia džiugių įvykių 
buvo ir netikėtumų: mūsų 
likimus ėmusi spręsti są-
junginė Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerija 
penketą absolventų nu-
siuntė dirbti į Vidurinės 
Azijos respublikas (tie-
sa, labai ilgai jie ten ne-
užsibuvo). Likusieji 25 
buvome paskirti dirbti 
Lietuvos melioracijos or-
ganizacijose. Pagal tuo-
metinę tvarką turėjome 
atidirbti pagal paskyri-

mus ne mažiau kaip trejus metus. Bet likimas vėl pakoregavo planus ir mus vėl 
išblaškė: daugeliui teko atlikti karinę tarnybą.

Naujokų surinkimo punkte Kaune buvome nukirpti ir kariškai perrengti ir tuoj 
po Naujųjų metų išvežioti į tarnybos vietas. Bet buvo ir kai kas sėkmingo. Mes 
visi tuometiniai šauktiniai buvome Lietuvos aukštųjų mokyklų ir technikumų ab-
solventai. Kariniai daliniai jau buvo suformuoti iš rudeninio šaukimo naujokų ir 
mus nukreipė į vadinamuosius „stroibatus“, t,y. statybos batalionus, kuriuose ka-
riniai dalykai buvo ne taip ryškiai akcentuojami, o kareiviai buvo naudojami kaip 
darbo jėga karinių objektų statybose. Mūsų, 80 lietuvių kuopa buvo jėga, su kuria 
skaitydavosi vadinamieji „seniai“, mėgę skriausti pirmamečius. Mane paskyrė va-
dovauti statybos brigadai meistro pareigomis ir netgi mokėjo šiokį tokį atlyginimą. 
Kariuomenėje neklausė, ką galiu ir ką moku, tad daug ko teko išmokti, įgijau geros 
statybų patirties.

Didžiausias džiaugsmas buvo tai, kad pasikeitus įstatymui, baigusieji aukštąjį 
mokslą privalėjo tarnauti tik vienerius metus. Tad šiaip ne taip įtikinus kariuomenės 
biurokratus, pavyko užbaigus tarnybą grįžti į Lietuvą 1965 m. pabaigoje. Prieš Kalė-
das Akademijoje atsiėmėme diplomus: mokymo programoje buvo numatyta įteikti di-
plomus po vienerių metų bandomojo laikotarpio paskyrimo vietoje. Mums paskyrimo 
vietą atstojo karinė tarnyba, tad tapome laisvi, galėjome patys pasirinkti darbo vietą. 

Pagal paskyrimą turėjau važiuoti į Mažeikių MSV, bet joje nepasirodžiau. Gal-
vojau apie darbą Šiauliuose, tačiau galiausiai nulėmė atsitiktinumas. Būdamas 
Vilniuje susitikau Antaną Daugaravičių, su kuriuo buvau gerai pažįstamas nuo 
priešdiplominės praktikos Šiaulių MSV laikų. Jis 1965 m. buvo paskirtas Vilniaus 
MSV vyriausiuoju inžinieriumi, ten sėkmingai darbavosi, tik skundėsi, kad labai 
trūksta specialistų su aukštuoju išsilavinimu. Jis pasiūlė ilgai negalvoti, o kartu 
su keliais kolegomis atvykti dirbti. Taip 1966 m. sausį su kurso draugu Alfon-
su Arštikiu pradėjome dirbti Vilniaus MSV. Apsigyvenome vieninteliame MSV 

Tarnybos kariuomenėje metu su lietuviais (J.Jašinskas viduryje)
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bendrabutyje, buvome paskirti technikais.
Darbą pradėjau Trakų Vokės upėtakių 

veislyno cecho ir tvenkinių rekonstravimo 
objekte prižiūrimas meistro P. Silicko, o A. 
Arštikys pradėjo dirbti darbų vykdytojo Kęs-
tučio Švenčionio žinioje Arnionių ir Arvydų 
žuvininkystės ūkių žuvininkystės tvenkinų 
statyboje bei Žeimenos žuvininkystės ūkio 
žuvų veislyno Meškerinės kaime netoli Pa-
bradės statyboje.

Su K. Švenčioniu teko gyventi viename 
bendrabučio kambaryje. Jis ir A. Arštikys 
dėl jų darbo vietos atokumo visą savaitę gy-
vendavo objektuose (Molėtų, Švenčionių r.) 
ir į bendrabutį grįždavo tik poilsio dienomis. 
Pasirodžius K. Švenčioniui, gyvenimas ben-
drabutyje tarsi atgydavo. Aukšto, tvirto sto-
to, skardaus balso Kęstučio pasakojimai apie 

įvairius įvykius, anekdotai visad sulaukdavo didelio aplinkinių dėmesio. Ir dirbo jis, 
hidrotechnikas statybininkas, įmonėje nuo pat Kauno politechnikumo baigimo 1956 
metais. Turėjo puikią inžinerinę nuovoką ir didelę patirtį. Iš jo gaudavome daug 
naudingų patarimų, sėmėmės hidrotechninės statybos organizavimo ir praktinių 
įgūdžių. Jis nestokojo jaunatviško veržlumo, optimizmo, bei, sakyčiau, novatoriš-
kumo. Pamenu, kaip Žeimenos žuvininkystės ūkio žuvų veislyne statomiems tven-
kiniams žiemos metu, nesant tinkamos gamybinės bazės, buvo pagaminti vandens 
išleidimo iš tvenkinių vadinamųjų „vienuolių“ bokšteliai. Jie buvo išlieti žeminėje 
(rūsyje) naudojant elektros bei kilnojamų krosnelių „buržuikų“ šilumą. Tai labai 
paspartino neršto tvenkinių įrengimą pavasarį.

Tvenkiniai buvo statomi sudėtingų hidrogeologinių sąlygų plotuose. Arnionių 
žuvininkystės ūkyje pasinaudojant žiemos šalčiais užpelkėjusiame miško plote per 
dvejus metus buvo paruoštas 40 ha ganyklinio tvenkinio dugnas, ištisai pašalinant 
mišką ir kelmus. Ten pat nepaprastai sudėtingomis sąlygomis buvo pastatyta siur-
blinė tvenkiniams užpildyti vandeniu. Siurblinės pamatai buvo įrengti 6 m žemiau 
negu ežero vandens horizontas. Čia puikios panašaus pobūdžio darbų patirties įgavo 
mano kolega Alfonsas.

 K. Švenčionis dar pasidarbavo Margių žuvininkystėa ūkio tvenkinių statyboje 
(kartu su E. Laugaliu, J. Giniūnu, F. Olišausku, T. Puzinu) bei sutvarkant Trijų Kryžių 
kalno Vilniuje šlaitus ir taką į kalno viršūnę. 1971 m. jis tapo Kintų žuvininkystės 
ūkio vyriausiuoju inžinieriumi. Po trejų metų grįžęs į Vilnių iki 1991 m. vadovavo 
Žuvininkystės valdybos žuvininkystės ūkių statybos direkcijai. Mūsų gyvenimo keliai 
buvo išsiskyrę, bet ne ryšiai: ir toliau nemažai bendravome, dalijomės patirtimi, kol 
1996 m. netikėta lemtis mus amžinai išskyrė. 

Darbų vykdytojas Kęstutis Švenčionis 
(dešinėje)
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Aš pats po poros 
metų savarankiš-
kai užbaigęs dar-
bus Trakų Vokėje, 
persikėliau dirbti į 
Buivydiškių žemės 
ūkio technikumo prie 
Vilniaus tvenkinius. 
Juos rekonstravome, 
pastatėme naujus, 
pritaikydami kaip 
mokymo bazę tech-
nikume rengiamiems 
ichtiologams.

Prasidėjus drėki-
nimo sistemų staty-
bos bumui, savo profesinę veiklą teko ilgam susieti su šiais darbais. Jau turėdamas 
darbų vykdytojo statusą, 1968 m. pradėjau Panerių daržininkystės ūkio drėkinimo 
sistemos statybos darbus Gudelių kaime, šalia Salotės ežero. Kaip sakoma, pradėti 
teko „nuo balto lapo“. Drėkinimo vamzdynai buvo suprojektuoti iš aukšto slėgio 
polietileninių vamzdžių, kuriuos gavome iš Maskvos Borisovo gamyklos. Tačiau 
teko patiems sukonstruoti šių vamzdžių suvirinimo, antgalių plieniniams flanšams 
uždėti formavimo aparatus, gerai išstudijuoti vamzdynų jungiamąsias dalis, arma-
tūrą, vamzdžių ir vamzdynų hidraulinio išbandymo įrangą, tokių išbandymų niuan-
sus, apmokyti dirbančiuosius. Sunkumus įveikėme, darbai buvo baigti ir dalyvau-
jant aukšto rango rajono ir net tuometinės Vyriausybės atstovams pirmoji drėkinimo 
sistema Vilniaus rajone buvo perduota eksploatuoti. 

Tačiau jau kitą dieną, demonstruojant drėkinimo procesą saviems darbuoto-
jams, vamzdynas sprogo. Vėliau paaiškėjo, kad tai įvyko dėl hidraulinio smūgio, 
nes projekte nebuvo numatytas apsauginis vožtuvas. Gerai buvo bent tai, kad tai 
neatsitiko vakar. Nesėkmės padarinius greit pašalinome, ir sistema vėl veikė. Tad 
pirmoji mūsų patirtis buvo nelabai saldi. Visgi po kokių aštuonerių metų sistema 
buvo rekonstruota, nes vėliau išaiškėjo, kad plastmasiniai vamzdžiai dėl sezoninių 
temperatūros svyravimų tapdavo neatsparūs ir trūkinėdavo. Juos teko keisti asbo-
cementiniais.

Po šios pirmosios sistemos statybos, kurią galima vadinti „apšilimu“, sekė didžio-
ji drėkinimo sistemų ir stambių hidrotechninės paskirties objektų statyba Vilniaus 
rajone. 1968 m. buvo pradėtas drėkinimo sistemos įrengimas Buivydiškių žemės 
ūkio technikumui, po to sekė darbai Maišiagalos ir Glitiškio daržininkystės ūkiuose. 
Ir šių sistemų statyba buvo nelengva. Vamzdynams buvo naudojami ketiniai vamz-
džiai, gaunami iš Leningrado ir Lipecko gamyklų. Vamzdžių sujungimo būdas buvo 
vienintelis: vadinamoji „čekanka“. Turėjome pasiruošti labai kruopščių ir sąžinin-

Turistinėje kelionėje
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gų specialistų šiam 
imliam rankiniam 
darbui. Sąžiningu-
mo ir kruopštumo 
lygis išaiškėdavo 
tik po vamzdynų 
hidraulinių ban-
dymų. Be to, to-
limų pervežimų 
metu, pakraunant 
ir iškraunant ketaus 
vamzdžius jie įskil-
davo. Ir tai paaiškė-
davo tik išbandymų 
metu. 

Vis dėlto su lai-
ku mūsų patirtis 
augo, paspartėjo 
statybos tempai. 
Kadangi tokių dar-
bų daugėjo, 1971 
m. MSV buvo įkur-
tas specializuotų 
darbų baras, tada 
vadinamas „aikšte-
le“ o aš buvau pa-
skirtas jos vadovu. 
Inžinerijos tech-
nikos darbuotojų 
gretas papildė jauni 
specialistai Albinas 

Krutkis, Pranas Vaičiūnas, Tautvydas Budreika, Vladas Urbonas, Tautvydas Plauška. 
Šiuo nelengvu specializavimosi laikotarpiu didžiulę paramą visais įmanomais 

būdais mums teikė A. Daugaravičius. Jo, MSV vyriausiojo inžinieriaus, dėmesys 
drėkinimo objektų statybai buvo nuolatinis. Jis rūpinosi, kad nestrigtų aprūpinimas 
medžiagomis ir komplektavimo įrenginiais (anais laikais tie dalykai labiausiai ir 
strigdavo). Vesdavo derybas su subrangovais, tiesiančiais elektros linijas, montuo-
jančiais įrengimus, kad į vandens siurblines laiku būtų atvesta elektros energija. 
Jis daug patardavo atliekant techniškai sudėtingus tvenkinių hidrotechninių statinių 
bei drėkinimo siurblinių statybos darbus. Būdavo giliai susipažinęs su visomis šių 
objektų statybos problemomis ir kartais atrodydavo, kad Antanas šias problemas 

MSV įrengtas tvenkinys Maišiagaloje. 2017 m. 

Tvenkinys Kiemelių k. 2017 m. 
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geriau žino negu mes patys. Jis buvo paprastas žmogus, niekada nebendravo pakeltu 
tonu, buvo pareigingas, reiklus, bet tolerantiškas vadovas.

Vėliau plūstelėjo dar viena nauja drėkinimo sistemų statybos banga Maišiaga-
los ūkyje Kiemelių k., Glitiškio daržininkystės ūkyje Akmenos k., Vilniaus tary-
binio ūkio-technikumo ūkyje Tarnėnų k. Tai buvo laistymo sistemos su dideliais 
tvenkinių ir jų hidrotechnikos statinių statybos kompleksais ant Dūkšto, Akmenos, 
Asdrės upių. Reikėjo pastatyti didelius, iki 30 ha tvenkinius su vandens nuleidimo 
šachtomis, siurblines, nutiesti privažiavimo kelius, pastatyti tiltus. Dėl didelių be-
tonavimo darbų šiose statybose teko įsirengti cemento sandėlius, laikinus betono 
gamybos mazgus, nes šiuolaikinių mobilių betono maišymo ir pervežimo mašinų 
tada nebuvo. Betono gamybai reikėjo užtikrinti elektros energijos ir vandens tie-
kimą. Sunkumų buvo, bet šie objektai 1974 - 1976 m. buvo sėkmingai užbaigti ir 
atiduoti eksploatuoti.

Darbų sėkmę skatino ir pačiuose Salininkuose vykusios permainos. Buvo sti-
prinama MSV gamybinė bazė, gerinamos dirbančiųjų socialinės buitinės sąlygos. 
Nuo 1963 m. įmonei vadovavęs Jonas Dudys pasirodė esąs nuoseklus ir atkaklus 
gamybinės bazės plėtotojas, melioratorių gyvenvietės Salininkuose puoselėtojas. 
Buvo pastatyta valgykla, parduotuvė, vaikų lopšelis-darželis, 27 butų gyvenamasis 
namas, didelis bendrabutis. Vėliau buvo pastatyta vidurinė mokykla. Daugeliui ir 
nežinoma, kad ši statyba buvo finansuojama iš melioracijai skirtų lėšų prisidengiant 
profesinės techninės mokyklos mechanizatoriams rengti pavadinimu, nes kitaip 

tuo metu nebuvo įmanoma pastatyti 
(melioracijai lėšų buvo apstu, o naujų 
mokyklų statyba naudojant švietimui 
skirtas lėšas tuo metu buvo neleidžia-
ma). Tai buvo puiki dovana Salinin-
kų gyventojams. Žinoma, tokia staty-
ba neapsiėjo be ministerijos vadovų, 
pirmiausia ministro Jono Veličkos 
pritarimo. Deja, rajono vadovai šios 
dovanos reikšmės nenorėjo įvertinti 
ir vėliau mūsų siūlymui pavadinti šią 
mokyklą J. Veličkos vardu nepritarė. 

Pačioje Salininkų gyvenvietėje 
buvo plečiamas gatvių tinklas, jos 
asfaltuojamos, sodinami medeliai ir 
gyvatvorės, įrengiami gėlynai ir gazo-
nai. Šiam tikslui gerai pasitarnavo va-
dinamieji „subotnikai“ t. y. pavasari-
nės talkos. Tvarkant gyvenvietę talkų 
metu gerai padirbėjo ir mūsų kolekty-

Daugelį metų MSV vadovavo Jonas Dudys



75

vo moterys E. Dudienė, St. 
Švelnikienė, S. Kerienė va-
dovaujant vyriausiajai bu-
halterei J. Baranauskienei. 
Po talkų paprastai sekdavo 
malonios vakaronės, joms 
moterys paruošdavo „ce-
pelinų balių“. Vakaronių 
metu gražiai pabendrauda-
vome, aptardavome aktua-
lijas ir perspektyvas. O vyr. 
buhalterės pavaduotojas V. 
Akstinas visus džiuginda-
vo akordeono muzika. Tai 
telkė kolektyvą, kuris buvo 
draugiškas, stabilus.

Už gyvenvietės gra-
žinimą ir plėtrą buvome 
apdovanoti Liaudies ūkio 
pasiekimų parodos Mas-
kvoje sidabro ir bronzos 
medaliais, sąjunginiame 
konkurse mums buvo pri-
pažinta antroji vieta. Vei-
kė pučiamųjų orkestras, 
šokių ratelis, šachmatų, 
šaškių, šaudymo sporto 
sekcijos, medžiotojų bū-
relis. Buvome aktyvūs 
melioratorių spartakiadų 
dalyviai. Sąjunginiame 
„socialistiniame“ lenkty-
niavime geriausiai pasiro-
džiusiems darbuotojams 
buvo įteiktos J. Gagarino 
vardo Žvaigždės gairelės. 

(Pabaiga kitame 
numeryje)

Spaudai parengė  
Juozas Smilgevičius
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MSV gamybinio skyriaus inžinierius Bronius Bagdonas 

Gamybinio-techninio skyriaus viršininkas  
Antanas Motiejūnas (dešinėje)

Baro vadovas Algimantas Baužys su kolegomis aptaria darbų eigą
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Mykolas Burba
(1933-2017)

Gegužės 6 d. eidamas 84-sius metus mirė melioracijos veteranas 
Mykolas Burba.

Velionis gimė 1933 m. rugsėjo 3 d. Šiaulių aps. Kuršėnų vlsč. 
Drąsučių kaime. Mokėsi Kuršėnų gimnazijoje, kurią baigęs 1951 m. 
įstojo į Panevėžio hidromelioracijos technikumą ir 1953 m. įgijo hi-
drotechniko kvalifikaciją. Tai buvo pirmoji technikumo parengta hi-
drotechnikų laida. 

Profesinę melioratoriaus veiklą M. Burba pradėjo Mažeikių r. Tirkšlių MTS melioracijos 
būrio viršininku. 1956 m. pradėjo dirbti Telšių teritorinėje sausinimo sistemų valdyboje Ma-
žeikių r. baro melioratoriumi. Reorganizavus šias valdybas 1958 m. buvo paskirtas Mažeikių 
r. Melioracijos grupės viršininku, o 1965 m. Mažeikų sausinimo sistemų valdybos (vėliau 
melioracijos eksploatavimo valdybos) viršininku. 1988 m. melioracijos eksploatavimo or-
ganizacijas sujungus su melioracijos įmonėmis dirbo Mažeikų MSV inžinieriumi. Atkūrus 
melioracijos eksploatavimo tarnybas, 1991 m. M. Burba buvo paskirtas Mažeikių valsty-
binio melioracijos skyriaus viršininku, o 1995 m. tapo Mažeikių r. žemės ūkio valdybos 
Melioracijos tarnybos viršininku. 1996 m. išėjo į užtarnautą poilsį. 

M. Burba 41-erius gyvenimo metus rūpinosi Mažeikių r. melioracijos sistemų eksplo-
atavimu, melioracijos įrenginių priežiūra, melioracijos darbų planavimu ir finansavimu, jų 
technine priežiūra. Šį darbą jis sugebėjo sumaniai organizuoti. Sukaupė didžiulį patyrimą, 
buvo darbštus, stropus, sąžiningas, reiklus sau ir bendradarbiams, melioracijos sistemų pro-
jektuotojams ir rangovams.

Kartu su artimaisiais liūdime dėl šios netekties. 
 Bičiulių ir buvusių bendradarbių vardu

Konstantinas Šakys

Jaroslavas Urniežius
(1932-2017)

Birželio 5 d. eidamas 86-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė 
žemėtvarkos veteranas Jaroslavas Urniežius.

Velionis gimė 1932 m. kovo 6 d. Kauno r. Gaižuvėlės k. 1951 m. 
baigęs Babtų vidurinės mokyklos 9 klases, mokėsi matininkų kursuose 
Kaune, vėliau atliko karinę tarnybą. 1960 m. baigė Kauno žemės ūkio 
technikumą , 1973 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją.

1955 - 1961 m. J. Urniežius buvo Žemės tvarkymo valdybos Kau-
no geodezijos padalinio technikas, 1961 - 1972 m. - Respublikinio žemėtvarkos projekta-
vimo instituto Kauno geodezijos skyriaus vyresnysis inžinierius, 1972 - 1992 m. - to paties 
skyriaus grupės vadovas. 

Prasidėjus žemės reformai, J. Urniežius dirbo Kauno r. Babtų seniūnijos agrarinės re-
formos tarnyboje. Išėjęs į užtarnautą poilsį, padėdavo dukterims, mėgo bitininkauti, žvejoti, 
mielai susitikdavo ir bendraudavo su buvusiais kolegomis. 

Liūdime dėl šios netekties. Jaroslavas Urniežius palaidotas Panevėžiuko (Kauno r.) ka-
pinėse. 

Buvusių kolegų vardu Vanda Vasiliauskaitė
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ATSIMENAME

Pasitikdami Lietuvos  
valstybės atkūrimo šimtmetį, 

prisimename juos
Partizaninė kova Lietuvoje prieš Sovietų Sąjungos valdžią vyko 1944 – 1953 

metais, nors atskiri kovotojai išsilaikė iki septintojo dešimtmečio. Okupavus Lie-
tuvą, prasidėjo gyventojų trėmimai, masinės represijos, mirties bausmės ir prievar-
tinis šaukimas į sovietų karo tarnybą. Į partizaninį judėjimą įsitraukė apie 50 tūkst. 
gyventojų ir apie 100 tūkst. rėmėjų, iš kurių 30 tūkst. žuvo. Mirties bausme ir lais-
vės atėmimo bausmėmis (dažniausiai 25 m.) buvo nuteista apie 16 tūkst. partizanų 
rėmėjų. Kovotojų už mūsų laisvę kapai išsibarstę po visą mūsų kraštą ir Sibirą, 
dažnai nežinomi.

Tarp jų 1951 m. kovo 19 d. už mūsų laisvę žuvo Labanoro girioje Šiaurės Rytų 
srities štabo partizanai:

Romualdas Survila

Vytautas Pakštas – 
VAIDoTAS, g. 1922 m.;
Natalija Deveikytė – 
VAIDILUTė, g. 1922 m.;
Antanas Bulka – 
DAINIUS, g. 1926 m.;
Steponas Jakučionis – 
AUŠRA, g 1923 m.;
Stasys Juodis – 
ČIŽIKAS, g. 1920 m.;
Balys Graužinis – 
UoSIS, g. 1923 m.;
Stasė Daškevičiūtė – 
ŽIEDAS, g. 1923 m.;
Steponas Satkevičius – 
GINTVYTIS, g. 1927 m.;
Jurgis Trinkūnas – 
DAGYS, g. 1918 m.;
Juozas Kušeliauskas – 
PUTINAS, g. 1920 m.

Paminklas Labanoro partizanamsPaminklas Labanoro partizanams

Partizanų žeminės Labanoro girioje vietaPartizanų žeminės Labanoro girioje vieta
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Atvirųjų vagų hidraulika

2017 m. pradžioje Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto leidykla „Technika“ išleido prof. 
Valentino Šaulio vadovėlį „Atvirųjų vagų hidrauli-
ka“. Atvirųjų vagų hidraulika – tai mokslas, nagri-
nėjantis vandens tekėjimo gamtinėse (natūraliose 
ir kastinėse) vagose dėsningumus.

 Be vandens, atvirosiomis vagomis žemupio 
link plukdomi ir nešmenys. Tai gana sudėtingi pro-
cesai, kuriems įtakos turi ir žmonių veikla – upių 
vagose statomos užtvankos, apsauginiai pylimai, 
slenksčiai, vandens pralaidos, tiltai ir kiti statiniai, 
kurie vienaip ar kitaip lemia vagų tėkmę. Todėl 
atvirosiose vagose vykstančių procesų išmanymas 
leidžia tinkamai vertinti upės pusiausvyros sutrik-
dymą ir nukreipti jį sau palankia kryptimi.

Leidinys skirtas Lietuvos universitetinių ir 
aukštųjų mokyklų Aplinkos inžinerijos, Vandens ūkio, Statybos fakultetų studen-
tams, pasirinkusiems vandens ūkio inžinerijos magistrantūros studijų ar panašias 
programas. Juo gali naudotis ir pagrindinių bei tęstinių studijų studentai, kurių pro-
gramose yra hidraulikos, skysčių mechanikos ar panašūs moduliai.

Vadovėlio autorius prof. Valentinas Šaulys – hidrotechnikos inžinierius, techni-
kos mokslų daktaras, ASU Vandens ūkio instituto ir VGTU Aplinkos apsaugos ir 
vandens inžinerijos katedros profesorius, ilgametis Lietuvos vandens instituto (Vi-
lainiai) Hidrotechnikos, Melioracijos skyrių vedėjas, daug dirbęs sausinimo sistemų 
magistralinio tinklo priežiūros, natūralizacijos bei hidraulinio pralaidumo klausi-
mais. Šia tematika yra paskelbęs per 50 mokslinių publikacijų, puikiai pažįsta upių 
ir upelių vagų procesų dinamiką.

Profesorius gana sudėtingus atvirųjų vagų hidraulikos klausimus moka pateikti 
paprasta, studentams suprantama kalba. Minėtina, kad V. Šaulio mokomoji knyga 
„Skysčių mechanika“ 2016 metais VGTU bibliotekos surengtame konkurse užėmė 
pirmąją vietą ir VGTU studentų buvo pripažinta populiariausiu ir labiausiai studi-
joms padėjusiu leidiniu.

Naujojo vadovėlio autorius, atsižvelgdamas į pasaulinę patirtį ir šalies poreikius, 
įžvalgiai suformulavo pagrindines vadovėlio temas. Jame, be pagrindinių bendrųjų 
žinių apie skysčius, pusiausvyros dėsnius, hidrostatinio slėgio jėgas, pateikiamos 
pagrindinės atvirųjų vagų hidrodinamikos lygtys. Vadovėlyje pateikiami vandens 
persiliejimo per slenksčius ir tėkmės energijos slopinimo hidrauliniai skaičiavimai, 
aptariami vagos nešmenų dinamikos klausimai, kalbama apie atvirųjų vagų hidrau-
linį pasipriešinimą, išskiriant vagų formos, vingiuotumo, nešmenų formų ir auga-
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lijos daromą įtaką, glaustai pristatomi atvirųjų vagų hidrogeodinamikos pagrindai.
Hidrotechnikos specialistams įdomus turėtų būti žmonių veiklos įtakos atvirųjų 

vagų būklei skyrius, kur aptariama savireguliacijos sistema: baseinas, vandens srau-
tas, vaga. Didinant žemės ūkio naudmenų plotus labiausiai buvo keičiami upeliai 
ir aukštupiai: jie buvo tiesinami, gilinami, kad padidėtų srovės greitis o kartu ir 
vandens pralaidumas, reikalingas didesniam iš sausinamų laukų surinktam vandens 
kiekiui nutekėti. Tai upių ir upelių sureguliavimas.

Sureguliuoto upelio sąvoka sietina su jo pritaikymu laiku nuleisti perteklinį van-
denį. Šiandien vartojamas sureguliuoto upelio terminas, tačiau ekologiniu požiūriu 
tai natūralaus upelio išreguliavimas. Todėl vadovėlyje vartojamas labiau upelio kai-
tos esmę atitinkantis terminas – reguliuotas upelis, nes sureguliuotą upelį hidrotech-
nikai jau natūralizuoja.

Vadovėlyje pristatomos upių ir upelių natūralizavimo galimybės siejamos su 
sausinimo sistemų renovavimo tikslingumu, aptariami sureguliuotų upelių hidrau-
likos klausimai, atkūrimo galimybės ir upelių atkūrimo priemonės, kad ateityje jie 
galėtų būti kuo natūralesni ir kartu tenkintų sausinimo funkcijos reikalavimus.

Išleista ir elektroninė vadovėlio versija, tad jį galima rasti ir studijuoti internete. 
Elektroninės versijos privalumas – joje pateiktos spalvotos iliustracijos. Prisijungti 
prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos el. knygų tinklalapio gali-
ma adresu http://www.ebooks.vgtu.lt. Keletas vadovėlio egzempliorių taip pat yra ir 
ASU bibliotekoje.

BIBLIOGRAFIJA

Vadovėlis labiausiai orientuotas į vandens ūkio inžinerijos magistrantūros stu-
dijų studentus, tačiau jis bus pravartus kiekvienam, norinčiam atnaujinti ir pagilinti 
hidraulikos žinias. Naudingų dalykų čia ras ir gamybininkai praktikai.

Albinas Krutkis
VGTU Hidraulikos laboratorijos vedėjas
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Sektinas pavyzdys
Neseniai išėjo dvi melioracijos veteranų parengtos knygos, apie kurias nori-

si papasakoti žurnalo skaitytojams. Tai knygos ne apie profesinę veiklą, o apie 
autorių genčių ir jų gimtųjų vietų istorijas. Autorių, nebe jaunų žmonių, veiklu-
mas, užsispyrimas vertas pagarbos.

Aleksandras Petronis, bu-
vęs Šilutės melioracijos staty-
bos valdybos vadovas, o vėliau 
vienas Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijos vadovaujan-
čiųjų darbuotojų, jau senokai 
peržengęs 85 m. amžių, 2015 
m. išleido knygą „Petronių gi-
minė“. Šioje nemažos apimties, 

gausiai iliustruotoje knygoje surinktos daugelio 
artimųjų ir kitų giminės narių gyvenimo istorijos. 

2016 m. knygą „Jonavos 
kaimas“ 400 egz. tiražu išlei-
do LŽŪA 1963 m. absolven-
tas hidrotechnikos inžinierius 
doc. dr. Pranas Žagarys. Reikia tik stebėtis, kaip 
85 m. slenkstį peržengusiam žmogui užteko jėgų 
ir entuziazmo parengti per 500 psl. knygą apie 
gimtąjį kaimą Rokiškio rajone, jo žmones, blaško-
mus karo ir pokario audrų. Pats autorius šią knygą 
apibūdina kaip „tarp istorijos memuarų“, nes joje 
apstu nukrypimų ir samprotavimų aktualiomis is-
torijos ir nūdienos temomis. Istorijos daktaro P. Janausko nuomone, knyga „gražus 
ir svarbus paminklas gimtinei – kaimui ir jo žmonėms“.

Šios knygos - gražus ir sektinas pavyzdys hidrotechnikų ir žemėtvarkininkų ben-
druomenių nariams, veteranams, kurie turi jėgų, laiko ir gebėjimų surinkti giminės, 
gimtojo kaimo ar ilgamečio profesinio darbo detales, aplinkybes, aprašyti žmones, 
su kuriais dirbta ir bendrauta. Daugelio jų jau nebėra tarp mūsų, tad tokie aprašy-
mai – prikėlimas iš užmaršties. Laikas bėga greit, jaunesniais netampame, o praei-
ties įvykiai blėsta iš atminties, tad labai atidėliojant galima ir nesuspėti... 

Juozas Smilgevičius

BIBLIOGRAFIJA
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Knyga apie žemės reformos darbus
  

Šiais metais iš spaudos išėjo dar viena prof. 
dr. Prano Aleknavičiaus sudaryta knyga „Žemės 
reformos žemėtvarkos darbai 1991 - 2016 m.“. 
214 puslapių knygoje skelbiami įvairių autorių 
straipsniai. 

P.Aleknavičius straipsnyje „Žemės reforma Lietu-
vos Respublikoje“ nagrinėja žemės reformos teisinius 
pagrindus, išryškindamas žemės nuosavybės atkūrimo 
teises, nuosavybės teisių atkūrimo būdus, žemės skly-
pų formavimo nuostatas, atskirai pateikia duomenis 
apie žemės nuosavybės atkūrimo teises miestuose. 
Šiame straipsnyje taip pat pateikiama žinių apie namų 
valdų ir sodininkų bendrijų sodų sklypų privatizavimą, 
valstybinės žemės pardavimą, nuomą bei likusios ne-
privatizuotos žemės tvarkymą. Pabaigoje pateikiami 

žemės reformos darbų rezultatai. Kitame P. Aleknavičiaus straipsnyje „Valstybinės 
žemėtvarkos tarnybos 25 metų veiklos paminėjimui“ atsigręžiama į žemės reformos 
pradžią ir nuveiktus darbus per 25 metus. Straipsniuose „Žemės reformos rezultatų 
apibendrinimas“ ir „Nepriklausomoje Lietuvoje atliktų žemės ūkio paskirties žemės 
pertvarkymo darbų lyginamoji analizė“ skaitytojas ras daug duomenų ir išvadų apie 
atliktus darbus. Straipsnyje „Žemės reformos istorinės paralelės ir Jono Aleksos 
idėjų tęstinumas“ P. Aleknavičius palygina prieškario kaimo plėtros programas su 
dabarties programomis, pabrėždamas, kad J. Aleksos įžvalgos nėra praradusios ak-
tualumo ir šiandien.

Bendraautorių V. Stravinskienės, A. Aleknavičiaus ir P. Aleknavičiaus straips-
nyje „Ūkių žemės naudojimo perspektyvos Lietuvoje“ išanalizuoti žemės ūkio 
naudmenų pokyčiai ir pateikiamos išvados dėl tolimesnės žemės ūkio raidos regu-
liavimo. Įdomių tyrimų medžiaga pateikiama A. Aleknavičiaus, M. Aleknavičiaus 
ir P. Aleknavičiaus straipsnyje „Didelių ūkių žemės valdų optimizavimas“ bei A. 
Aleknavičiaus, P. Aleknavičiaus ir V. Gurskienės straipsnyje „Kaimo plėtros žemė-
tvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika“.

B. Mikutos straipsnyje „Žemės kadastro ir registro raida Lietuvoje“ pateikiama 
žemės nuosavybės teisių nuo XII a. iki mūsų dienų ir modernaus šiuolaikinio žemės 
kadastro ir registro apžvalga. S. Staliūnas straipsnyje „Laukiame teisingų sprendi-
mų“ pateikia keletą pamąstymų apie ateities žemės tvarkymą Lietuvoje.

Romualdas Survila
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Atmintinos datos
Romualdas SURVILA

2018 metais švęsime Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo 100 metų 
jubiliejų. Po 50 metų okupacijos šalis vėl atsirado Europos žemėlapyje. Lietuvos 
nepriklausomybės tęstinumas buvo užtvirtintas 1990 m. kovo 11 d. Pasaulis buvo 
beužmirštąs, kad lietuvių tauta, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1009 
metais, kelis šimtmečius valdžiusi vieną iš didžiųjų valstybių Europoje, tebėra gyva. 
Atkūrę nepriklausomybę, palengva vėl tapome Pasaulio dalimi. Žemiau nurodytos 
datos, kada Lietuva vėl tapo pasaulio tarptautinių organizacijų nare. 

Data Tarptautinė organizacija

1991-09-10 Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija
1991-09-17 Jungtinės Tautos (JT)
1991-09-18 Tarptautinis olimpinis komitetas
1991-09-27 Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
1991-10-04 Tarptautinė darbo organizacija
1991-10-08 Tarpparlamentinė sąjunga
1991-10-12 Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga
1991-10-15 JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) 
1991-10-17 Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija
1991-11-04 Interpolas
1991-11-09 Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO)
1991-11-17 Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio 

draugijų federacija
1991-11-25 Pasaulio sveikatos organizacija
1992-01-01 Pasaulinė pašto sąjunga, Tarptautinė standartizacijos organizacija
1992-01-30 Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
1992-02-15 Jungtinių Tautų plėtros programa
1992-03-05 Baltijos jūros valstybių taryba
1992-04-21 Tarptautinė finansų korporacija
1992-04-29 Tarptautinis valiutos fondas
1992-04-30 Pasaulinė intelektualinės nuosavybės apsaugos organizacija
1992-06-18 Pasaulinė muitų organizacija
1992-07-03 Pasaulinė meteorologijos organizacija
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1992-07-06 Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (Pasaulio bankas)

1992-09-22 Daugiašalių investicijų garantijų agentūra

1993-02-06 Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF)

1993-05-14 Europos Taryba

1993-11-18 Tarptautinė atominės energijos agentūra

1995-11-28 Tarptautinė migracijos organizacija

1995-12-07 Tarptautinė jūrų organizacija

1998-05-15 Cheminio ginklo draudimo organizacija

1999-10-28 Visuotinė branduolinių bandymų draudimo sutarties organizacija

2001-05-12 Pasaulio turizmo organizacija

2001-05-31 Pasaulio prekybos organizacija

2004-03-29 Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO)

2004-05-01 Europos Sąjunga

Be abejonės, svarbiausios yra Jungtinės Tautos, NATO ir Europos Sąjunga. 
Lietuvos laukia dar vienas svarbus stojamasis egzaminas į Ekonominio bendra-

darbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO). Norint įstoti į EBPO reikia išspręsti tei-
sinius klausimus, susijusius su vietiniu ir tarptautiniu kyšininkavimu. Lietuvai rei-
kia plėsti juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės taikymą, užtikrinti pajamų, 
gautų iš sandorių, sudarytų papirkinėjant pareigūnus, konfiskavimą. EBPO atkreipė 
dėmesį, kad mūsų šaliai būtina įgyvendinti valstybės valdomų įmonių reformą, pa-
keisti Miškų įstatymą ir mažinti urėdijų skaičių, gerinti sveikatos apsaugos sistemą 
ir vartotojų teisių apsaugą, siekti geresnio mokesčių surinkimo, skatinti rinkos li-
beralizavimą, skaitmeninę ekonomiką, inovacijas ir mokslinius tyrimus, stiprinti 
švietimo sistemą. Reikalavimai griežti, tačiau jie verčia Lietuvą pasitempti. Juos 
įgyvendinus, naudą pajus visi šalies žmonės.

EBPO bendradarbiauja su maždaug 130 šalių, kurios nėra organizacijos narės, 
su G-7 (septynių galingiausių pasaulio valstybių klubu), G-20 (dvidešimties eko-
nomiškai pajėgiausių pasaulio valstybių klubu), OPEC (naftos gamintojų karteliu), 
Ramiojo vandenyno aljansu ir kt. Jeigu Lietuva taps EBPO nare, ji turės pirminę 
prieigą prie to, kas vyksta pasaulyje, kartu per organizaciją galės globaliu lygmeniu 
kelti jai rūpimus klausimus. Buvimas EBPO nare labai palankiai vertinamas tarp-
tautinėse organizacijose.

Prie EBPO jau yra prisijungusi Latvija ir Estija. Jos narėmis yra 35 šalys. Pri-
sijungti prie EBPO Lietuva pakviesta 2015 m. birželyje. Jei mūsų šalis susitvarkys 
su keliamais reikalavimais, yra tikimybė, kad Lietuva taps šios organizacijos nare 
jau 2018 metais. 

TAI ĮDOMU
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Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos narių sąrašas

KRONIKA

1. Pranas Aleknavičius
2. Juozas Bajoras
3. Jonas Jasinskas

4. Albinas Kusta
5. Gediminas Murauskas
6. Kazys Sivickis
7. Antanas Siudikas

8. Vytautas Skuodžiūnas
9. Juozas Smilgevičius
10. Gediminas Zabarauskas

Akmenės 
hidrotechnikų skyrius
1. Gediminas Čaplikas
2. Aloyzas Daščioras
3. Algimantas Erstikis
4. Aldonis Eselinas
5. Rimantas Kraujutis
6. Rolandas Naglys
7. Vytautas Petkevičius
8. Lukas Romančionis
9. Aleksas Smilgys
10. Kęstutis Stonys
 
Alytaus 
hidrotechnikų grupė
1. Juozas Kazlauskas
2. Gintaras Klimavičius
3. Brigita Pangonienė
4. Mindaugas Petrikas
5. Jaunius Stankevičius
 
Anykščių 
hidrotechnikų grupė
1. Audronius Juodis
2. Zenonas Bagdonas
3. Rimas Dikčius
4. Darius Giriūnas
5. Kazimieras Giriūnas
6. Bronislovas Laurikėnas
7. Valentinas Vanagas
 
Biržų 
hidrotechnikų skyrius
1. Deimantas Simėnas
2. Bronislovas Armonavičius
3. Vytautas Stasys
 Čiuplinskas

4. Virginijus Degutis
5. Stanislovas Mačiulskis
6. Jonas Morkvėnas
7. Jonas Morkvėnas
8. Laima Ožinskienė
9. Juozas Petronis
10. Janina Pranauskienė
11. Rimantas Šikšnys
12. Jonas Ulenskas
13. Ligita Urbonienė
 
Jonavos 
hidrotechnikų grupė
1. Donatas Šematonis
2. Irena Butkevičienė
3. Vladas Dedelė
4. Mindaugas Gritėnas
5. Tadas Lopeta
6. Jan Masiuk
7. Paulius Petraška
8. Linas Sabaliauskas
9. Petras Šimkus
 
Joniškio 
hidrotechnikų grupė
1. Dalia Zabulionienė
2. Vygintas Balčiūnas
3. Irena Čaguvienė
4. Viktoras Kiudulas
5. Sigitas Lelionis
6. Povilas Stonkaitis
7. Stasys Šileika
 
Jurbarko 
hidrotechnikų skyrius 
1. Antanas Endriukaitis
2. Algirdas Ambrakaitis

3. Roma Bakšienė
4. Eugenijus Bakšys
5. Mindaugas Beinarys
6. Irena Dunauskienė
7. Romas Juknevičius
8. Sigitas Kumetaitis
9. Martynas Kursevičius
10. Elena Lukinavičienė
11. Edmundas Lukošiūnas
12. Kęstutis Naujokas
13. Juozas Paulauskas
14. Algirdas Petraitis
15. Mindaugas Tamulis
 
Kauno 
hidrotechnikų skyrius
1. Edmundas Markuckis 
2. Mantas Beniulis
3. Mindaugas Dabužinskas
4. Adas Endzelis
5. Paulius Grenda
6. Vytautas Kairys
7. Antanas Kreivaitis
8. Valentinas Marcinkevičius
9. Giedrius Nevedomskis
10. Marius Pacauskas
11. Julius Laimutis Petraitis
12. Paulius Prohomovas
13. Ričardas Ragočius
14. Regimantas Sedleckas
15. Dainius Simanvičius
16. Aurelijus Skaisgirys
17. Henrikas Steponavičius
18. Kęstutis Steponavičius
19. Egidijus Vaičiūnas
20. Kęstutis Vaičiūnas
21. Audrius Žotkevičius
 

GARBĖS NARIAI

HIDROTECHNIKŲ SEKCIJA
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Kelmės 
hidrotechnikų skyrius
1. Apolinaras Jasaitis
2. Romas Atkočaitis
3. Petras Bublys
4. Albinas Būzius
5. Raimundas Dikavičius
6. Vygantas Ivoškus
7. Gipoldas Karklelis
8. Gediminas Paškevičius
9. Žilvinas Penikas
10. Jurgita Reimerienė
11. Remigijus Reimeris
12. Gvidas Ščeponavičius
13. Virginija Zasčiurinskienė
14. Edgaras Žąsytis
15. Tomas Žimkus
 
Kėdainių 
melioratorių skyrius
1. Algimantas Žvikas
2. Alvydas Gailiūnas
3. Arvidas Lankauskas
4. Kęstutis Merfeldas
5. Kęstutis Mingaila
6. Regimantas Pečiulis
7. Vidmantas Serva
8. Kęstutis Skorupskas
9. Jolanta Šulcienė
10. Mindaugas Vansys
11. Mantas Žvikas
 
Klaipėdos 
hidrotechnikų grupė
1. Algirdas Mitrofanas 
2. Augustas Burba
3. Jonas Dumašius 
4. Raimondas Klapatauskas
5. Andrius Malinauskas
6. Žaimantas Pastarnokas
7. Petras Žibas
8. Donatas Žvinklys

Kupiškio 
hidrotechnikų grupė
1. Juozas Puzonas
2. Kornelijus Baltakys
3. Rimantas Bimbiris
4. Ričardas Merkys
5. Marius Narkevičius
6. Paulius Petkevičius
7. Mindaugas Strakšys
8. Rolandas Velutis
 

Lazdijų 
hidrotechnikų grupė
1. Rimantas Želionis
2. Artūras Dumbliauskas
3. Benas Jarmalavičius
4. Andrius Rupšys
5. Edmantas Šumskis
 
Marijampolės
hidrotechnikų skyrius
1. Janina Murauskienė
2. Vidmantas Murauskas
3. Drąsius Bakelis
4. Rasutė Chorchordinienė
5. Darius Čekauskas
6. Algimantas Dilius
7. Aurimas Karpavičius
8. Jonas Kazakevičius
9. Robertas Kičas
10. Antanas Kisieliauskas
11. Mantas Kisieliauskas
12. Vidas Lugauskas
13. Giedrė Matulienė
14. Raimondas Matulis
15. Dovydas Pažėra
16. Juozas Purvinskas
17. Lina Švedkauskienė
18. Gintautas Uldinskas
19. Raimondas Valinčius
20. Algimantas Venclovas
21. Vidas Vosylius
 
Mažeikių 
hidrotechnikų skyrius
1. Vladimiras Zarudnij
2. Henrikas Baranauskas
3. Alfonsas Gaudiešius
4. Jūratė Giedrienė
5. Gintautas Grigutis
6. Algirdas Kryžius
7. Algirdas Kryžius
8. Vytautas Mažeikis
9. Konstantinas Šakys
10. Feliksas Undžys
11. Adelija Vėlavičienė
12. Kazimieras Žilėnas
 
Molėtų 
hidrotechnikų grupė
1. Stasys Pečiūra
2. Vidmantas Dicevičius
3. Eugenijus Grybauskas
4. Jonas Juščius

5. Gediminas Pranskūnas
6. Jonas Repečka
7. Adas Trakymas
 
Pakruojo 
hidrotechnikų skyrius
1. Jolita Kinčiuvienė
2. Gintarė Balnienė
3. Jonas Janilionis
4. Augustas Liebus
5. Regina Liebuvienė
6. Justinas Macijauskas
7. Gediminas Macijauskas
8. Gintaras Misius
9. Romualda Tamošaitytė
10. Kazimieras Valantinas
11. Algirdas Vepštas
 
Panevėžio 
hidrotechnikų skyrius 
1. Vidmantas Bernatavičius
2. Edita Balčiūnienė
3. Algirdas Januška
4. Tomas Jasinskas
5. Stasys Kaniava
6. Julė Kaniavienė
7. Vilma Kaniavaitė
8. Valentinas Kievinas
9. Raimondas Kiudulas
10. Petras Maskaliovas
11. Albinas Mikeliūnas
12. Kęstutis Salickas
13. Romualdas Tvarkūnas
 
Panevėžio 
melioratorių grupė
1. Antanas Berežanskis
2. Algis Dzikas
3. Beatričė Rimkevičienė
 
Pasvalio 
hidrotechnikų skyrius
1. Algimantas Šilinikas 
2. Arūnas Butrimas
3. Rolandas Čeponis
4. Mantas Mulevičius
5. Vidutė Požemeckienė
6. Simona Ruželytė Zubienė
7. Virginijus Slančiauskas
8. Juozas Stulga
9. Ramūnas Stulga
10. Arūnas Valatkevičius
11. Šarūnas Varna
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12. Gražvydas Zubas
 
„Plungės lagūnos“
hidrotechnikų skyrius
1. Edverdas Grubas
2. Almutis Bieliauskas
3. Darius Bieliauskas
4. Arvydas Bieliauskas
5. Viktoras Bubelė
6. Tomas Černeckis
7. Rima Kasputienė
8. Andrius Kasputis
9. Aleksandras Lukas
10. Albinas Maslauskas
11. Kazys Mikalauskas
12. Vytautas Milius
13. Antanas Paulauskas
14. Bronius Simaitis
15. Alfredas Varnelis
 
„Plungės Jonio“
hidrotechnikų skyrius
1. Algirdas Kazlauskas
2. Židrūnas Gelumbickis
3. Nikolaj Filipov
4. Gediminas Januška
5. Paulius Jurevičius
6. Renata Kazlauskienė
7. Julius Lekštys
8. Romualdas Mažonavičius
9. Arūnas Paulavičius
10. Marius Petkus
11. Algimantas Plaipa
12. Evaldas Pučinskas
13. Rimas Rašinskas
14. Rimantas Razma
15. Elvyra Sakalauskienė
16. Lina Stagniūnaitė 
 Mitkienė
17. Antanas Šalvis
18. Gražina Stomkė
19. Jonas Varkalys
20. Steponas Varkalys
21. Aušra Volskytė Lekštienė
22. Žydrūnas Vilnius
23. Vilmantas Urbonavičius
 
Prienų 
hidrotechnikų skyrius
1. Algirdas Budrys
2. Arvydas Bijaminas
3. Juozas Blekaitis
4. Arvydas Mikušauskas

5. Valdas Paulauskas
6. Julius Paulauskas
7. Juozas Prakapas
8. Aušra Tamošiūnienė
9. Andrius Valatka
10. Tadas Zakarauskas
11. Algimantas Žilinskas
12. Romas Žiobakas
 
Radviliškio
hidrotechnikų skyrius
1. Henrikas Bogušas
2. Vilius Dumskis
3. Kęstutis Garbačiauskas
4. Darius Jurevičius
5. Vitalija Kablienė
6. Justinas Kerėžius
7. Nerijus Mataitis
8. Antanas Purvaneckas
9. Dainius Rabačiauskas
10. Algimantas Rainys
11. Gintautas Vičas
 
Raseinių 
hidrotechnikų grupė
1. Ričardas Valinčius
2. Vilmantas Bacys
3. Antanas Bartkus
4. Vaida Beržanskaitė
5. Mindaugas Daunius
6. Stasys Janušas
7. Artūras Juška
8. Giedrius Lukminas
 
Rokiškio 
hidrotechnikų grupė
1. Jonas Smalinskas
2. Raimundas Gervys
3. Alvydas Gudonis
4. Valentinas Daščioras
5. Irmantas Kligys
6. Andrius Nėniškis
7. Leontijus Prusakovas
8. Simas Smalinskas
9. Danutė Žėglaitienė
 
Skuodo hidrotechnikų
skyrius
1. Juozas Kusas
2. Donatas Budrikis
3. Rimvydas Daukšas
4. Daumantas Daukšys
5. Martynas Kusas

6. Danis Mačernis
7. Vincentas Navickas
8. Antanas Paulikas
9. Pranas Šopaga
10. Gintaras Timbaras
11. Liudas Viršilas
12. Liudvikas Žukauskas
 
Šakių melioratorių skyrius
1. Vilhelm Haase
2. Danutė Buteikienė
3. Virgilijus Buteikis
4. Algimantas Dabašinskas
5. Ričardas Dabašinskas 
6. Vidmantas Kameneckas
7. Arvydas Macijauskas
8. Valdas Savukaitis
9. Laima Savukaitienė
10. Marius Savukaitis
11. Jonas Stanaitis
12. Vytautas Unguvaitis
13. Rimantas Vaičiūnas
14. Vytautas Valavičius
15. Jonas Žemaitis
 
Šilalės 
hidrotechnikų grupė
1. Aurimas Tamošaitis
2. Edvinas Beržinis
3. Vidmantas Daulius
4. Alfonsas Gerulis
 
„Šilutės polderių“
hidrotechnikų grupė
1. Ričardas Olberkis
2. Povilas Būdvytis
3. Vytautas Jakštas
4. Giedrė Kondrotavičienė
5. Virginijus Kunickas
6. Alva Olberkienė
7. Paulius Olberkis
8. Darius Valeika
9. Arūnas Vilčiauskas
 
Šilutės „Kavestos“
hidrotechnikų skyrius
1. Rimantas Liatukas
2. Arvydas Butrimas
3. Audronė Barasienė 
4. Jurgita Bartišiūtė 
5. Asta Dainiuvienė
6. Vilma Dūdienė
7. Dionizas Liatukas
8. Arūnas Meilė
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9. Aivaras Misius
10. Donatas Stakvilevičius
11. Kęstutis Špelveris
12. Valdas Žemgulys
 
Šilutės „Stamelos“
hidrotechnikų grupė

1. Stanislovas Liepis
2. Kostas Girčius
3. Aurimas Kankalis
4. Matas Liepis
5. Giedrius Odinbergas
6. Alvyda Poškienė
7. Tomas Šimkus
 
Švenčionių 
melioratorių grupė

1. Rasa Čibirienė
2. Vytautas Gaidys
3. Valdas Pauliukevičius
4. Jonas Rakita
 
Telšių hidrotechnikų 
skyrius

1. Lukas Valančius
2. Alvidas Adomaitis
3. Vytautas Čeplinskas
4. Darius Gedvilas
5. Angėlina Kieliauskienė
6. Irmantas Kranauskas
7. Ričardas Kranauskas
8. Paulius Kranauskas
9. Remigijus Puplauskis
10. Jonas Vaičiulis
11. Alvydas Vaičiulis
 
Ukmergės
hidrotechnikų grupė

1. Rimantas Martinonis
2. Jonas Levulis
3. Vidmantas Pratapas
4. Raimondas Puodžiūnas 
5. Birutė Stundienė
6. Aleksandra Vaičiūnienė
7. Stasys Žvirblis
 
Utenos hidrotechnikų
skyrius

1. Saulius Vildžiūnas
2. Paulius Augustaitis
3. Egidijus Bukys

4. Inga Danauskienė
5. Arvydas Kalytis
6. Albinas Kazanavičius
7. Tomas Kelevičius
8. Paulius Kirdeikis
9. Vaidas Kraujelis
10. Mantas Kraujelis
11. Alvydas Kučinskas
12. Juozas Malakauskas
13. Liuonius Purvinis
14. Žydrūnas Purvinis
15. Aušrinė Purvinienė
16. Andrius Trinkūnas
 
Varėnos 
hidrotechnikų grupė

1. Vladas Skindaras
2. Adolfas Kancevičius
3. Albertas Miškinis
4. Kazimieras Velžys
5. Rimantas Žalimas
 
Vilkaviškio
hidrotechnikų skyrius

1. Robertas Belozaras
2. Arūnas Austinskas
3. Lina Galvydienė
4. Lina Inkratienė
5. Arvydas Jackūnas
6. Rimas Janulevičius
7. Kęstutis Kielius
8. Donatas Krukas
9. Deimantė Maurutytė 
 Maslauskienė
10. Agnė Viltrakytė
 
Vilniaus m. Salininkų
hidrotechnikų grupė

1. Jonas Vytautas Jašinskas
2. Vytautas Kelmelis
3. Henrikas Kosinskas
4. Tautvydas Plauška
 
„Kauno 
hidroprojekto“ skyrius

1. Reda Poderienė
2. Iveta Bagdonavičiūtė
3. Benas Beniušis
4. Virgilijus Budžys
5. Rima Budžienė
6. Audrius Bunevičius
7. Karolis Bunevičius
8. Jūratė Buzienė

9. Giedrius Čiečkius
10. Ramūnas Čeponis
11. Vacius Čeponis
12. Vytautas Griškonis
13. Marija Griškevičienė
14. Rolandas Gruodis
15. Laimontas Jakštas
16. Rimanta Jakštienė
17. Tadas Jančiauskas
18. Kęstutis Jucevičius
19. Robertas Kulvinskas 
20. Edgaras Lašinas
21. Dainius Liekis
22. Augenija Margevičienė
23. Edmundas Mazėtis
24. Algimantas Melionas
25. Romualdas Mickevičius
26. Ernesta Mockutė 
 Juknevičienė
27. Gintaras Motiejaitis 
28. Darius Novikas
29. Linas Petrulionis
30. Ramunė Sabaliauskaitė
31. Alfredas Skiragis
32. Vidmantas Striaupa
33. Povilas Šakėnas
34. Aušra Šumskienė
35. Laura Talačkienė
36. Raminta Varnaitė
37. Živilė Vasiliauskienė
38. Julius Vilkas
39. Rima Zaikauskienė
 
Kauno projektuotojų
hidrotechnikų grupė

1. Remigijus Pužas
2. Remigijus Bliujus
3. Mindaugas Gricius
4. Agnė Indriškevičienė
5. Asta Vitartaitė
6.  Izidorius Vitartas
7. Edvardas Nacevičius
 
„Šiaulių 
hidroprojekto“ skyrius

1. Arūnas Adomaitis
2. Dainius Adomaitis
3. Kęstutis Aužbikavičius 
4. Arūnas Balčytis
5. Mantas Balčytis
6. Egidijus Bučys
7. Lina Baltkojienė
8.  Remigijus Baranauskas
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9. Saulius Darginavičius 
10. Romualdas Dominauskas
11. Aldona Dominauskienė
12. Adolfas Dumbrauskas
13. Irena Eselinienė
14. Kastutis Kardinskas
15. Audronė Kardinskienė
16. Vytautas Karvelis 
17. Jonė Janina Kruncholcaitė
18. Viktorija Lašinskienė
19. Gintaras Leščinskas
20. Juozas Markevičius
21. Ieva Mockienė
22. Eglė Paškevičienė
23. Darius Penkauskas
24. Petras Raudonis
25. Vaidotė Rimkevičienė
26. Martynas Rypšys
27. Birutė Skiriuvienė
28. Gintarė Skrockienė
29. Robertas Skrockis
30. Nijolė Songailienė
31. Asta Staniulienė
32. Marius Staniulis 
33. Artūras Stonys
34. Aida Šimaitytė
35. Giedrė Šimkutė
36. Paulius Šukys
37. Andrius Tamulevičius
39. Alina Tamulionienė
40. Kazys Tamulionis
41. Albinas Tamošiūnas
42. Loreta Tvaronavičienė
43. Arūnas Tvaronavičius
44. Gražina Varnienė
46. Bronislovas Vepštas
47. Egidijus Venckus
48. Ernestas Vitkauskas
 
Šiaulių „Kelprojekto“
hidrotechnikų grupė

1. Oksana Riaubienė
2. Arūnas Kundrotas
3. Vytautas Norvilas
4. Vilius Riauba
5. Rita Tendzegolskytė
 
ASU hidrotechnikų skyrius

1. Midona Dapkienė
2. Inga Adamonytė
3. Raimundas Baublys
4. Antanas Ciūnys
5. Vitas Damulevičius
6. Laima Didžiūnaitienė

7. Antanas Dumbrauskas
8. Ramūnas Gegužis
9. Loreta Grigaitienė
10. Vytautas Grigaitis
12. Vidmantas Gurklys
13. Vincas Gurskis
14. Leonas Katkevičius
15. Dalius Kliūčius
16. Renė Kustienė
17. Algis Kvaraciejus
18. Arūnas Lukoševičius
19. Erikas Martinaitis
20. Antanas Maziliauskas 
21. Vytautas Mickevičius
22. Otilija Miseckaitė
23. Feliksas Mikuckis
24. Petras Milius
25. Algirdas Minskas
26. Algimantas Patašius
27. Arvydas Vytautas 
 Povilaitis
28. Petras Punys
29. Algirdas Radzevičius
30. Dainius Ramukevičius
31. Saulius Rimavičius
32. Bronislovas Ruplys
33. Rytis Skominas
34. Raimondas Šadzevičius
35. Darius Šapkauskas
36. Valdas Šeporaitis
37. Arvydas Šikšnys
38. Laima Taparauskienė
39. Rimvydas Tumas 
40. Vilimantas Vaičiukynas
41. Antanas Vaitiekūnas
42. Linas Vasiljevas
43. Raimundas Vileilis
44. Gitana Vyčienė
45.  Juozas Vyčius
46. Žydrūnas Vyčius
47. Alvydas Žibas
48. Gražina Žibienė
 
Vandens tyrimų
instituto hidrot. grupė
1. Aurelija Rudzianskaitė
2. Giedrius Baigys
3. Valerijus Gasiūnas
4. Stefanija Misevičienė
5. Vaclovas Poškus
6. Aloyzas Stirka
7. Povilas Šukys
 
VGTU hidrotechnikų
1. Albinas Krutkis

2. Valentinas Šaulys
3. Marina Valentukevičienė
 
„Valstybinės ekspertizės“
hidrotechnikų skyrius
1. Vytautas Bubėnas
2. Agnius Baltmiškis
3. Rimgaudas Barokas
4. Tadas Čekanauskas
5. Violeta Galvydytė
6. Audronė Juknevičienė
7. Vytautas Leistrumas
8. Gintautas Milius
9. Donata Šliauterė
10 Leonas Vigėlis
 
Vilniaus „Kumpono“
hidrotechnikų grupė
1. Liudvikas Sladkevičius
2. Mantas Čibiras
3. Algis Jankauskas
4. Algirdas Jasiulis
5. Vygintas Žulys
 
Inžinerinio projektavimo
hidrotechnikų skyrius
1. Karolis Mickevičius
2. Antanas Balnis
3. Marius Mankauskas
4. Lucija Mickevičienė
5.  Povilas Liutkevičius
6.  Aivaras Paškauskas
7. Akvilė Širvinskaitė
8. Jonas Veigneris
9. Vaidas Žilėnas
10. Linas Žilinskas
 
Vilniaus m.
hidrotechnikų skyrius
1. Mindaugas Gudžiūnas
2. Jonas Banys
3. Antanas Gudaitis
4. Edmundas Dervinskas
5. Karolis Dumbrauskas
6. Matas Grigonis
7. Saulius Jasius
8. Vytautas Juozas Kęstutis
9. Marytė Kmitienė
10. Arūnas Lingis
11. Julius Mačiulaitis
12. Brigita Mikaitytė
13. Aleksandras Petronis
14. Jonas Račas
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ŽEMĖTVARKOS SEKCIJA

Alytaus aps. 
žemėtv. skyrius

1. Lijana Ramonaitienė
2. Vilma Aleknavičienė
3. Vitalija Balčienė
4. Violeta Banienė
5. Giedrius Bardziliauskas
6. Rasina Batulevičienė
7. Jūratė Budreikienė
8. Laima Busaitienė
9. Audronė Gerasimovienė
10. Nida Geštautaitė
11. Toma Guntulienė
12. Rasa Jadenkienė
13. Diana Jančienė
14. Vita Jakubauskaitė
15. Vilma Kalendauskaitė
16. Kęstutis Kazlauskas
17. Gema Kazlauskienė
18. Mantas Kryžiokas
19. Romas Maksimavičius
20. Ilona Marčinskienė
21. Giedrius Marčiulaitis
22. Karolis Mardosa
23. Lina Navašinskienė
24. Jolita Nevulienė
25. Zigmas Pilvelis
26. Jolanta Ražanauskaitė
27. Liucija Rinkevičiūtė
28. Neringa Sarneckienė
29. Regina Samuolienė
30. Ona Savickienė
31. Ingrida Simonaitienė
32. Daiva Sirvidienė
33. Renata Sorakienė
34. Ričardas Šlekys
35. Arūnas Valavičius
36. Tomas Valentukonis
 

Kauno aps. 
žemėtvark. skyrius
1. Dalė Gulijeva
2. Kristina Arnašienė
3. Daiva Gudavičienė
4. Virginija
 Gerasimavičienė
5. Salomėja Kemzūrienė
6. Giedrė Kiškienė
7. Kristina Krumplytė
8. Audronė Liaudanskaitė
9. Jūratė Misevičienė
10. Algirdas Sandonavičius
11. Romutė Stašelienė
12. Audrutė Šilalienė
13. Valdas Šilelė
14. Nijolė Špokienė
15. Raimondas Špokas
16. Vincas Zakarauskaas
17. Bangutė Zinkienė
18. Atėnė Žemaitienė
19. Dainius Žemaitis
20. Gintaras Žigas
 
Klaipėdos aps. 
žemėtvark. skyrius
1. Dalius Vitkus
2. Tomas Alsys
3. Gražina Braziulienė
4. Loreta Bručkienė
5. Vitalius Butkus
6. Indrė Černiauskaitė
7. Astrida Daukintienė 
8. Rita Daukšienė
9. Algirdas Didžiulis
10. Aurimas Gečas
11. Gediminas Gečas
12. Sonata Girdvainienė
13. Romualdas Gudjonis

14. Dainora Jankauskienė
15. Roma Jokubaitienė
16. Romualdas Jonikas
17. Nijolė Jonikienė
18. Artūras Juočas
19. Ilona Kuhlinienė
20. Lina Kuklienė
21. Indrius Kuklys
22. Diana Krivaitienė
23. Loreta Lankutienė
24. Algimantas Lotužis
25. Laimutis Luožys
26. Saulenė Narkuvienė
27. Robertas Niklovas
28. Mindaugas Ragauskas
29. Darius Rumšas
30. Vaidas Simaitis
31. Kęstutis Simutis
32. Irina Simutienė
33. Jolita Sudeikytė
34. Dalia Ona Šimkienė
35. Jūratė Šimkuvienė
36. Rolandas Taujenis
37. Daina Tauraitė
38. Indrė Valavičienė
39. Rasida Vrubliauskienė
 
Panevėžio aps. 
žemėtvark. skyrius

1. Laima Petrutienė
2. Linas Balčas
3. Živilė Balčienė
4. Vitalija Baublienė
5. Marija Bidlauskienė
6. Danutė Čekienė
7. Aida Čirvinskienė
8. Vida Einorytė
9. Audronė Eremavičienė
10. Virginija Grišinienė

15. Jonas Rušas
16.  Paulius Ulickas
17.  Donatas Zubrus
18. Vytautas Kęstutis Žiūkas
19. Romas Baltrukonis
 
Aplinkosaugininkų
hidrotechnikų skyrius
1. Gintautas Sabas 

2. Saulius Babilius
3. Vytautas Bernadišius
4. Marius Buja
5. Zigmas Butvilas
6. Kastytis Čeсhavičius
7. Augustas Čereška
8. Antanas Didžiapetris
9. Andrius Kairys
10. Juozas Kriščiūnas
11. Aušra Liutkevičienė

12. Algimantas Malinauskas
13. Gintaras Motiejaitis
14. Aurelijus Rimas
15. Stanislovas Rukevičius
16. Pranas Stokė
17. Sergejus Tretjakovas
18. Alfredas Vaišnoras
19. Rimvydas Juozas 
 Vaitiekūnas
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11. Regina Grudzinskienė
12. Dalia Gvozdienė
13. Valytė Jakštonienė
14. Elvyra Kasiulynienė
15. Inga Kaupienė
16. Rimutė Kavaliauskienė
17. Erna Komandierienė
18. Žilvinas Kunšinskas
19. Jadvyga Marcinkevičiūtė
20. Zinaida Marmokienė
21. Alė Mašalienė
22. Palmyra Prašmantienė
23. Jurgis Puniškis
24. Jogana Raugienė
25. Alvyra Sasnauskaitė
26. Rita Stipinienė
27. Audrius Stundžia
28. Gražina Šimoliūnė
29. Sigitas Šukys
30. Alfonsas Švipas
31. Ramunė Uselienė
32. Violeta Valantinienė
 
Telšių aps. 
žemėtvark. skyrius
1. Alfruzina Katarskienė
2. Audronė Aleksienė
3. Arvydas Armalis
4. Marius Atraškevičius
5. Dalia Baginskienė
6. Gediminas Baginskis
7. Vytautas Beržinis
8. Ona Brazdauskienė
9. Rima Burnickienė
10. Saulius Bumblauskas
11. Gražvydas Gedrimas
12. Edmundas Gedvilas
13. Ligita Jankauskaitė
14. Algis Jankus
15. Steponas Januška
16. Algirdas Jarutis
17. Rimvydas Jonauskas
18. Aurimas Jonikas
19. Audrius Kačinskas
20. Alvydas Ketvirtis
21. Živilė Kibeikienė
22. Regina Krauleidienė
23. Vaidutis Krūminas
24. Saulius Leščiauskas
25. Gema Liegaudienė
26. Janina Malūkienė
27. Dalius Monstavičius
28. Doneta Pakalniškienė
29. Gintautas Paldavičius

30. Artūras Pilvinis
31. Arūnas Račas
32. Aurelija Rainužienė
33. Andrius Raudys
34. Rima Reimarienė
35. Erika Rekašienė
36. Ramūnas Remeikis
37. Povilas Sadauskis
38. Algirdas Slavinskis
39. Aušrinė Stanaitienė
40. Linas Stankus
41. Asta Stankuvienė
42. Dina Stapanian
43. Zigmantas Šimkus
44. Mindaugas Šimkus
45. Vidmantas Šmitas
46. Milda Šukienė
47. Darius Šukšteris
48. Paulius Šverba
49. Dalius Tamošaitis
50. Jurgita Varnelienė
51. Janina Virkšienė
52. Vaida Viržintaite
53. Mantas Viržintas
54. Antanas Žilys
55. Algirdas Žymančius
56. Regina Žutautienė
57. Juratė Žvirblienė
58. Irena Žvirzdinienė
 
VŽF Kauno skyrius

1. Linas Dapkus
2. Roma Abišalienė
3. Mindaugas Arbačiauskas
4. Danutė Butkienė
5. Rasa Čiuladaitė
6. Rolandas Čmukas
7. Sigita Dabužinskaitė
8. Daiva Dirvanauskienė
9. Laura Drabužinskienė
10. Remigijus Draudvilas
11. Gintarė Dzikaitė
12. Arvydas Gilvickis
13. Irena Grečnienė
14. Benita Jačėnienė
15. Algis Kabašinskas
16. Inesa Kolesnikovienė
17. Laimutė Kudirkienė
18. Giedrė Laugalienė
19. Meilė Lodienė
20. Ingrida Marcinkevičiūtė
21. Skina Mauručienė
22. Ričardas Petrauskas
23. Elena Petraitienė

24. Rita Petručionienė
25. Jūratė Piličiauskienė
26. Gediminas Pukelevičius
27. Linas Puknys
28. Irena Radavičienė
29. Vitalija Ramoškienė
30. Ramūnas Rutkauskas
31. Milda Stankevičienė
32. Vaida Tamošauskienė
33. Aušra Timofejeva
34. Valentinas Tupčiauskas
35. Rasa Valuckienė
 
VŽF Šiaulių skyrius

1. Rita Vėtienė
2. Vaiva Astrauskienė
3. Gintarė Banaitienė
4. Anna Banienė
5. Jurgita Baranauskė
6. Algirdas Brazauskas
7. Virginija Braždžiūnienė
8. Saulius Burba 
9. Serhiy Cheres
10. Albina Dovidauskienė
11. Irmina Dranginienė
12. Algirdas Gedminas
13. Salomėja Grigalaitienė
14. Valerija Jokūbaitienė
15. Aldona Klimienė
16. Virgilijus Kūris
17. Lina Lauciutė
18. Rima Mazuraitienė
19. Judita Meiliulienė
20. Jolita Mozerienė
21. Janina Petkevičienė
22. Gražina Rimienė
23. Zenonas Risovas
24. Laima Severova
25. Marius Skačkauskas
26. Danutė Sitnikienė
27. Janina Ščeponienė
28. Vytautas Šliažas
29. Sigitas Terleckis
30. Danutė Tvaranavičienė
31. Rūta Valiuškienė
32. Algimantas Valys
33. Vytenis Valys
34. Ramutė Venckuvienė
 
VŽF Vilniaus skyrius
1. Palmira Ačienė
2. Albinas Buja
3. Gražina Čepienė
4. Vilma Gargasienė 
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5. Veronika Griganavičiūtė 
6. Irena Guigienė
7. Genovaitė Indrulėnaitė
8. Julė Jasinskienė
9. Rima Jevdokimovaitė
10. Rasa Matonienė
11. Audrius Petkevičius
12. Vytautas Reimantas 
 Simanavičius
13. Vidija Stasiūnaitė
14. Kristina Stašelytė
15. Lina Stonienė
16. Romualdas Survila
17. Albina Varanauskienė
18. Gintautas Vasiliauskas
19.  Ona Zamislovienė
 
NŽT skyrius
1. Giedrė Leimontaitė
2. Jurgita Augutienė
3. Jovita Butkienė
4. Vilma Daugalienė
5. Loreta Dovidauskienė
6. Asta Jovaišienė
7. Zita Kvietkienė
8. Tomas Ladukas
9. Gintarė Lapytė Čibirienė
10. Valentina Lodienė
11. Daiva Mikalauskienė
12. Jurgita Milieškaitė
13. Jurgita Macinkevičienė
14. Ieva Nakvosienė
15. Eglė Pletkienė
16. Edita Slovikaitė
17. Silvestras Staliūnas
18. Vilma Sudonienė
19.  Alina Šileikienė
 
ASU žemėtv. skyrius
1. Jolanta Valčiukienė
2. Edita Abalikštienė
3. Audrius Aleknavičius
4. Virginija Atkocevičienė
5. Giedrius Balevičius
6. Algirdas Bielinskis
7. Violeta Bielinskienė
8. Marius Bytautas
9. Aušra Butkienė
10. Evaldas Grybauskas
11. Daiva Gudritienė
12. Nijolė Virginija
 Gustaitienė 
13. Virginija Gurskienė
14. Giedrė Ivavičiūtė 

15. Virginija Gurskienė
14. Giedrė Ivavičiūtė 
15. Daiva Juknelienė
16. Birutė Agutė
 Kavaliauskienė
17. Vilma Kriaučiūnaitė
 Neklejonovienė
18. Antanas Miknius
19. Judita Monkevičiūtė
20. Darius Pupka
21. Vilma Šalkauskienė
22. Vaiva Stravinskienė 
23. Remigijus Ūsas
24. Svajūnas Venckus
25. Rūta Venckienė
26. Aurelijus Živatkauskas
27. Ina Živatkauskienė
 
Kupiškio žemėtv. skyrius
1. Virginija Bražienė
2. Jolanta Badarienė 
3. Regina Bočiulienė
4. Eimantas Bražys
5. Audronė Kurulienė
6. Dalia Petrulienė
7. Vitalijus Treibša
8. Aušra Uldukienė
9. Alma Valintelienė
10. Valerijus Voversys
11. Danguolė Voversienė
 
„Geometros“
žemėtv. skyrius
1. Egidijus Stašelis
2. Simona Adomaitytė
3. Vaida Alsienė
4. Vaiva Janaščiuvė
5. Simona Jankauskaitė
6. Mindaugas Juozaponis
7. Lineta Juškaitė
8. Aušrinė Kazickienė
9. Iveta Kubiliūtė
 Apanavičienė
10. DianaMocevičienė  
11. Saulius Mocevičius
12. Reda Pilipčikaitė
13. Ligita Rybakovienė
14. Jurgita Romanovič
15. Daiva Sabaliauskaitė
16. Aušrinė Stankevičienė
17. Audrius Strikaitis
18. Aušra Šimkuvienė
19. Modestas Vaišvilas
20. Evelina Valmienė

21. Ramūnas Vaškevičius
22. Eglė Urbanavičiūtė
23. Inga Zabarskaitė
 
Jurbarko žemėtv. skyrius

1. Dalia Štuikienė
2. Jurgita Abromaitė
3. Ona Greičiūnienė
4. Irena Jankauskienė
5. Aurelija Lankutienė
6. Irena Martinkienė
7. Jurgita Miliuvienė
8. Živilė Remeikienė
9. Gintas Steponaitis
10. Nerija Štulienė
11.  Rima Tolpežnikienė
 
Utenos ir Ignalinos 
žemėtv. grupė

1. Jūratė Balinskienė
2. Marytė Bražiūnienė
3. Rasa Kviečiūnienė
4. Valdas Raketis
5. Janina Ribokienė
6. Neringa Šmatavičienė
7. Darijus Žukauskas
 
Vilkaviškio žemėtv. grupė

1. Vilija Belozarienė
2. Laimutė Atkočiūnienė
3. Laura Krunkauskienė
4. Alma Mačiulaitienė
5. Vilimantas Šlekys
6.  Danguolė Žardinskienė
 
„Registrų centro“
žemėtvarkininkų grupė

1. Kazys Maksvytis
2. Algis Bagdonas
3. Bronislovas Mikūta
4. Antanas Tumelionis
 
„Arvimedos“
žemėtvarkininkų grupė

1. Nomeda Vilčinskaitė
2. Danutė Bašinskienė
3. Arvydas Mačiulskas
 
Jungtinė Aukštaitijos
žemėtvarkininkų grupė

1. Zita Černiauskienė
2. Vita Vilūnaitė
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 Juozas Smilgevičius

Rengiami aukštųjų mokyklų pertvarkos planai
Gegužės 30 d. seimas pritarė Vyriausybės parengtoms Lietuvos valstybinių aukštųjų mo-

kyklų tinklo pertvarkos gairėms (planui). Pagal šį planą Lietuvoje turėtų likti 5 valstybiniai 
universitetai, vietoj dabar veikiančių 14. Siūloma, kad sostinėje veiktų klasikinis Vilniaus 
universitetas (VU) ir profilinis Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Prie VU turėtų 
būti prijungti Mykolo Romerio, Lietuvos 
edukologijos universitetai, o Šiaulių uni-
versitetas taptų VU padaliniu – Šiaulių 
akademija. Kaune siūloma įkurti Kau-
no universitetą, sujungiant šiame mieste 
esančius Aleksandro Stulginskio, Kauno 
technologijos, Lietuvos sporto ir Vytauto 
Didžiojo universitetus. Vyriausybė mano, 
kad Kaune gali likti ir vienas profilinis 
universitetas – Lietuvos sveikatos mokslų. 
Atskiras universitetas liktų Klaipėdoje.

Toliau reformos gaires svarstys Seimo 
Švietimo ir mokslo komitetas. Konkretūs 

KRONIKA

Patvirtintas Vyriausybės programos įgyvendinimo  
plano darbų sąrašas

Žemės ūkio ministerija 2017 m. gegužės mėn. patvirtino Vyriausybės programos įgyvendi-
nimo plano darbų ir veiksmų, už kurių vykdymą atsakinga ministerija, vykdytojus.

Vienas svarbių darbų įgyvendinant Vyriausybės programą, už kurį tiesiogiai atsakinga mi-
nisterija, yra melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas. Vyriau-
sybė siekia, kad 2020 m. valstybės nuosavybėje melioracijos statinių neliktų.

Planuojama tokia darbų eiga:
1. Parengti Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių 

pertvarkymo studijos (toliau – Studija) techninę specifikaciją ir pristatyti ją suinteresuo-
toms institucijoms ir socialiniams partneriams (2017 m. II – III ketv.);

2. Surengti viešą konkursą dėl Studijos parengimo (2017 m. IV ketv.–2018 m. I ketv.);
3. Pristatyti parengtą Studiją suinteresuotoms institucijoms (2018 m. II ketv.).
4. Įvertinus Studijos išvadas, pasirinkti racionaliausią melioracijos statinių valdymo, fi-

nansavimo ir teisinių santykių modelį (2018 m. II ketv.);
5. Parengti ir pateikti svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Melioracijos įstatymo 

pakeitimo projektą (2018 m. III ketv.);

   Pagal Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir Žemės ūkio ministerijos planuojamus 
veiksmus melioracijos statinių išvalstybinimas turi būti įgyvendintas 2020 m:

Rodiklis 2017 2018 2019 2020

Valstybei priklausančių melioracijos 
statinių dalis, proc. 46 46 46 0

 Susitarimą dėl susijungimo pasirašo VDU rektorius 
prof. J.Augutis ir ASU rektorius prof. A.Maziliauskas
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įstatymų pakeitimai turėtų būti parengti iki 2018 metų birželio. Tačiau veikiausiai be esminių 
pakeitimų šis planas nebus įgyvendintas. Jau dabar Vytauto Didžiojo universitetas, siekiantis 
likti savarankišku, sudarė sutartį su Aleksandro Stulginskio universitetu dėl susijungimo. ASU 
ir VDU išplatino pareiškimą dėl Kauno universitetų pertvarkos, kuriame kreipiamasi į šalies 
vadovus kviečiant juos bendradarbiauti sprendžiant šių universitetų susijungimo klausimus. 
Šį pareiškimą kartu su VDU atstovais pasirašė ASU Tarybos pirmininkas Edvardas Makelis, 
ASU Senato pirmininkas prof. Rimantas Velička, ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas. 
Šių universitetų bendruomenės, kaip ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Taryba, mano, 
kad Kauno regione turi veikti trys universitetai: du – specializuoti (sveikatos mokslų ir techno-
logijų) ir vienas klasikinis (universalus) Vytauto Didžiojo universitetas. Pareiškime nurodoma, 
jog ASU ir VDU pradeda universitetų susijungimui reikalingų dokumentų rengimą ir kviečia 
Seimo ir Vyriausybės atstovus bendradarbiauti sprendžiant šių dviejų universitetų susijungimo 
klausimus. ASU rektoriaus prof. A.Maziliausko teigimu, su VDU susitarta ASU pagrindu įkur-
ti autonomišką specializuotą žemės ūkio, miško ir kaimo plėtros akademiją. 

Vyriausybė siūlo pertvarkyti ir kolegijų tinklą, nors neseniai jos buvo reorganizuotos. Siū-
loma vietoj dabar esančių dvylikos kolegijų palikti devynias. Kaune numatoma sujungti Kau-
no miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją su Kauno kolegija ir Kauno technikos kolegija.

Numatoma 2018 metais priimti studentus mokytis naujai suformuotose aukštosiose 
mokyklose. Susijungus aukštosioms mokykloms, studentai gautų naujos mokyklos di-
plomą. Tai galiotų ne tik priimtiems po sujungimo asmenims – anksčiau įstoję studentai 
naujos aukštosios mokyklos diplomą gautų, jeigu naujame universitete, kolegijoje ar 
akademijoje studijuotų daugiau kaip pusę studijų trukmės.

Juozas Smilgevičius

Pertvarkomos Žemės ūkio ministerijai  
pavaldžios įmonės

Žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu paskirtai projekto valdymo grupei 
pavesta iki 2017 m. rugsėjo 1 d. parengti ir suderinti Žemės ūkio ministerijos valdymo srities 
valstybės įmonių (VĮ Valstybės žemės fondo, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro 
„Gis-centras“ ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro) vykdomų funkcijų opti-
mizavimo projektą, kuris bus teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Būtinus veiksmus, įsteigiant naują valstybės įmonę, numatyta atlikti iki 2018 m. liepos 1 d.

ŽH informacija

Rengiama knyga apie LŽHIS 100 m. istoriją
Siekdama deramai pažymėti Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 

įkūrimo 100 metines (Sąjunga įkurta 1918 m. gruodžio 28 d.), .LŽHIS taryba nutarė parengti 
ir išleisti knygą „Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (1918 - 2018)“. 

Knygoje, be medžiagos apie Sąjungos veiklą 1918-2018, metais bus skelbiamos visų 
Sąjungos narių profesinės veiklos biografijos ir nuotraukos (pagal 2017 - 2018 m. sąra-
šus, nepriklausomai nuo jų įstojimo į Sąjungą datos ar profesinės veiklos trukmės). 

Sąjungos skyrių ir grupių vadovams išsiųstos anketos. Jos turėtų būti užpildomos apie 
visus Sąjungos skyriaus (grupės) narius pagal Sąjungos narių 2017 m. sausio 1 d. sąrašą. Pri-
reikus arba pasikeitus duomenims, jie bus patikslinti pagal 2018 m. sausio 1 d. narių sąrašą. 

KRONIKA
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Pageidautina, kad anketos būtų parengtos kompiuterine forma ir pateikiamos el. paštu. 
Nuotraukos taip pat pateikiamos el. paštu JPEG arba TIFF formatu. 

Anketos pateikiamos knygos redaktoriams:
Apie Hidrotechnikos sekcijos narius:
J. Smilgevičiui (el. p. juozasred@gmail.com, tel. 8-646 66930) 
Apie Žemėvarkos sekcijos narius:
R. Survilai (el. p. survilar2@gmail.com, tel. 8-698 10 153).
Sąjungos narius, kurie negavo šios informacijos ir anketų iš savo skyrių (grupių) vadovų, 

dėl duomenų ir nuotraukų pateikimo kviečiame kreiptis tiesiogiai į redaktorius.
Knyga bus išleista 2018 m. pabaigoje.

Juozas Smilgevičius
Romualdas Survila

Tikslinamas geoido modelis
VGTU Geodezijos instituto mokslininkų grupė Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu 

atlieka didelės apimties gravimetrinius matavimus, skirtus Žemės paviršiaus modelio (geoido) 
tikslumui padidinti. Tikslindami šį modelį, specialistai nužymės apie 27 tūkst. gravimetrinių 
ženklų, GPNS (Globalinės padėties nustatymo sistemos) matavimais nustatys šių ženklų geo-
dezines koordinates, elipsoidinius ir normalinius aukščius bei išmatuos juose sunkio pagreitį, 
taip pat atliks 3 tūkst. papildomų gravimetrinių ženklų gravimetrinius bei geodezinius mata-
vimus sunkio lauko intensyvios kaitos regionuose bei parengs gravimetrinių ženklų katalogą. 

Nuo 2016 m. Lietuvoje žemės paviršiaus taškų aukščiai nustatomi Lietuvos aukščių sis-
temoje (LAS07). Kai taškų aukščiai nustatomi kosminės geodezijos metodais, naudojamas 
Lietuvos Respublikos geoido modelis LIT15G, kurio tikslumas yra 2 cm. Iki 2020 metų geoido 
modelį planuojama patikslinti iki 5 mm. Parengus 5 mm tikslumo geoido modelį bus sudarytos 
prielaidos Globalinės navigacinės palydovinės sistemos prietaisais išmatuoti žemės paviršiaus 
taškų aukščius tokiu tikslumu, kuris praktiškai tenkins ūkinės veiklos poreikius.

NŽT informacija

Tarptautinis hidrotechnikų seminaras
Gegužės 24 - 26 d. Latvijoje vyko tarptautinis seminaras „Modernių technologijų plėtra 

melioracijoje“. 
Seminaro darbe dalyvavo per 80 melioracijos specialistų iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, 

Suomijos, Rusijos, Gruzijos, Olandijos. Lietuvai atstovavo 19 melioracijos specialistų iš Lie-
tuvos melioracijos 
įmonių asociacijos, 
Žemės ūkio ministe-
rijos, ASU Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto, meliora-
cijos projektavimo 
įmonių ir Valstybės 
žemės fondo.

Seminaras vyko 
Vidzemės krašto 
Smiltenės rajone. Se-
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Kauno žemėtvarkos veteranų susitikimas
Balandžio 28 d. Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje žemė-

tvarkos veteranai susitiko su šio skyriaus darbuotojais. Pasidalinta mintimis apie dabartiniu 
metu vykdomus žemėtvarkos darbus, apie žemės tvarkymo tolesnę raidą bei žemėtvarkininko 
profesiją. Susirinkę kolegos pasveikino Algimantą Levinskienę 80-ties metų proga.

Vytautas Skuodžiūnas

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti:

*Pranciškui Zubei, hidrotechnikos veteranui, 80 m. jubiliejaus proga;
*Irenai Guigienei, žemėtvarkos veteranei, 70 m. jubiliejaus proga;

*Evaldui Rožanskui, VĮ „GIS-Centras“ direktoriui, 50 m. jubiliejaus proga.

*VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui „GIS-Centras“,  
įmonės 25 m. jubiliejaus proga.

ŽH informacija 

minaro metu pranešimai ir diskusijos vyko drenažo sistemų atnaujinimo, modernių technolo-
gijų taikymo ir specialistų rengimo klausimais.

Plačiau apie seminarą bus rašoma žurnalo trečiajame numeryje.
ŽH informacija

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijoje
Kovo 29 d. Vilniuje įvyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių vadovų susirin-

kimas. 
Įmonių vadovai pritarė asociacijos pirmininko K. Sivickio pateiktai asociacijos 2016 m. 

veiklos ataskaitai bei finansinės veiklos ataskaitai.
Susirinkime aptarti drenažo sistemų rekonstravimo esminiai principai, kuriuos įmonių va-

dovams pristatė asociacijos pirmininkas K. Sivickis bei darbuotojų iš Ukrainos atrankos ir jų 
įdarbinimo Lietuvoje klausimai.

Taip pat apsvarstyti kiti aktualūs reikalai.
Juozas Smilgevičius

1926 - 2013 m. išleisti žurnalai paskelbti  
Sąjungos interneto svetainėje

LŽHIS interneto svetai-
nėje www.lzhis.lt galima rasti 
visus 1926 - 2013 m. išleistus 
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Įmonės „Aras“ atliekami naturalaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai Kamanų pelkėje. 
Apie Akmenės melioratorių darbus skaitykite 11-17 pusl.         

Kovo 29 d. Vokietijos diplomatiniame archyve Vytauto Didžiojo 
universiteto prof. Liudas Mažylis rado Vasario 16-osios Lietuvos 
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Nemunas ties Radžiūnais (Alytaus r.).
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