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UAB „Jonavos hidrotechnika“ specialistai atlieka įrengimo darbus Jonavos mieste.  
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Seminare – pokalbiai  
apie melioracijos ateitį

Juozas SMILGEVIČIUS

Norėdami gauti kvalikacijos atestatus ar pratęsti jų galiojimą, specialistai turi 
įgyti ne tik naujų teorinių žinių, bet ir dalyvauti praktiniuose mokymuose. Toks 
seminaras 2017 m. rugpjūčio 22 - 23 d. vyko Jonavos ir Kėdainių rajonų melio-
racijos objektuose. Jį organizavo Lietuvos melioracijos įmonių asociacija kartu 
su Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. Per dvi seminaro 
dienas su naujovėmis buvo supažindinti du šimtai melioracijos ir hidrotechni-
kos įmonių, taip pat savivaldybių melioracijos bei kitų specialistų. Šiame semi-
nare nemažai laiko buvo skirta strateginiams melioracijos klausimams aptarti.

Pokalbis apie drenažo rekonstrukcijos principus vyko seminaro dalyviams su-
sipažįstant su drenažo sistemų rekonstravimo darbais Kėdainių r. Vaiškonių meli-

oracijos statinių nau-
dotojų asociacijos 
laukuose. Čia seminaro 
dalyviams nebuvo de-
monstruojamos naujos 
melioracijos mašinos. 
Jie buvo supažindinti ir 
aptarė ne tik čia, bet ir 
visoje šalyje naudojamą 
drenažo rekonstravimo 
technologiją, jos trūku-
mus ir perspektyvas. 

Su projektu supa-
žindino jo autorius, 
UAB „Aplinkos inži-
nierių grupė“ projekto 
vadovas Andrius Kam-
ziukas. Darbus atlieka 

UAB „Kedmela“. Kaip ir kiti panašūs projektai, šie darbai finansuojami pasitelkus 
ES struktūrinių fondų paramą. Projektuojant nebuvo įmanoma priimti optimalių 
sprendimų, nes dalis drenažo sistemos yra žemės savininko, kuris nėra šios asocia-
cijos narys, žemėje ir kuris nesutiko, kad jo sklype būtų įrengta naujo rinktuvo dalis.

Pagal dabartinius techninius reikalavimus vietoje neveikiančio drenažo rinktuvo 
įrengiamas naujas rinktuvas, į kurį turi išeiti senieji sausintuvai. Čia ir prasideda bė-
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Su Vaiškonių asociacijos drenažo rekonstravimo problemomis semi-
naro dalyvius supažindino K.Sivickis (kairėje) ir  projekto autorius 
A.Kamziukas (antras iš kairės). Dešinėje - dr. Z.Kinderis
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dos. Nustatyti, kuris 
senas sausintuvas dar 
veikia, o kuris ne, ga-
lima tik atkasus, ir tai 
abejotinu tikslumu, 
nes to paties sausin-
tuvo atskiros vietos 
nevienodos: yra vei-
kiančių arba užneštų 
sąnašomis. Padėtį 
šiame plote apsunki-
na tai, kad jame pries 
42-jus metus dre-
nažas buvo įrengtas 
ženkliai giliau, nes 
buvo taikomas tuo-
metinio Pagirių so-
dininkystės ūkio čia 
pasodintam sodui. 
Tad naujas rinktuvas 
taip pat įrengtas gilus 
naudojant vienkau-
šius ekskavatorius. 
Plotas smarkiai iš-
raustas ir primena 
mūšio lauką, nors 
armens sluoksnis 
nustumtas ir bus grą-
žintas į vietą baigus 
darbus.

Apžiūrint šiuos 
darbus Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis inici-
javo diskusiją dėl tokios drenažo rekonstrukcijos technologijos racionalumo. Įrengti 
naują rinktuvą ir prie jo prijungti dalį senų sausintuvų, kurių atskiri ruožai uždum-
blėję, neracionalu. Juk vis tiek išlieka sena sistema, o naujas rinktuvas neužilgo gali 
taip pat būti užneštas smėliu iš senųjų sausintuvų, nes jų visų patikrinti neįmanoma. 
Be to, nors ir dalies sausintuvų atkasinėjimas brangiai kainuoja. Projekto autoriaus 
A. Kamziuko žodžiais, dabartinio drenažo vieno hektaro rekonstrukcija šiame plote 
kainuoja 3,5 tūkst. eurų. Jeigu visa sistema būtų įrengiama iš naujo, nekreipiant 
dėmesio į senus blogai veikiančius sausintuvus, kaina sumažėtų apie 300 eurų: ir 
rinktuvai, ir sausintuvai būtų įrengti mažesnio gylio, nereikėtų atkasinėti seno dre-
nažo, būtų mažiau rankų darbo. Ir turėtume naują drenažą. 

Norint įrengti naują gilų rinktuvą teko iškasti tokią tranšėją

K.Sivickis rodo pagal projektą numatyto prijungti 
sausintuvo užsinešusio sąnašomis vamzdį
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K. Sivickis ir seminaro darbe dalyvavęs 
melioracijos veteranas doc. Z. Kinderis siū-
lė seminaro dalyviams inicijuoti techninių 
reikalavimų pakeitimus, pereiti prie naujos 
technologijos. (Išsamiau siūlomi nauji dre-
nažo rekonstravimo principai buvo išdėstyti 
K. Sivickio straipsnyje „Kaip rekonstruoti 
drenažą“ mūsų žurnalo 2016 m. Nr. 4).

Atliekant dabartinius rekonstravimo dar-
bus didelis vaidmuo tenka projekto įgyven-
dinimo techninei priežiūrai. Šio projekto 
techninę priežiūrą atlieka patyręs ir atidus 
melioracijos specialistas Bronius Kontrimas. 
Jis pastebėjo, kad numatyti prijungti kai ku-
rie senieji sausintuvai jau yra uždumblėję ir 
vietoje jų reikia įrengti naujus. 

Vis labiau aiškėja, kad ateities melioracija 
turi būti glaudžiau susieta su aplinkosaugos 
priemonių taikymu. Tad trečias seminaro objektas buvo aplinkosauginio pobūdžio. 
Nuvykę į Kėdainių r. Mantvilonių apylinkes, seminaro dalyviai susipažino su prieš 
porą metų įrengtu sedimentaciniu tvenkinėliu ūkininko Alf. Gineito ūkyje. Pagal 
UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ inžinieriaus A. Kamziuko ir ASU Vandens ūkio 
inžinerijos instituto mokslininkų projektą slėnyje greta nuleidžiamojo griovio buvo 
įrengtas tvenkinėlis paviršiniam vandeniui surinkti. Jame nusėda vandens telkinius 
teršiančios mineralinės medžiagos, kurių dėl intensyvaus tręšimo daug ir pavirši-
niame vandenyje, ir drenažo nuotėkyje. Dalis nuleidžiamojo griovio šalia tvenki-

nėlio patvenkta, jame 
apsivalo ir pritekantis 
nuo aplinkinių plotų, ir 
ištekantis iš drenų van-
duo. Projektas buvo 
įgyvendintas 2015 m. 
rudenį aplinkosaugos 
lėšomis. 

Dr. Nijolė Bastie-
nė, kuriai vadovaujant 
buvo įrengtos šios 
aplinkosauginės prie-
monės, supažindino 
seminaro dalyvius su 
sprendimais ir preli-
minariais vandens ap-

Su Montvilonyse įrengtu sedimentaciniu 
tvenkinėliu supažindina dr. N.Bastienė 

Kaip šiandien atrodo 2015 m. įrengtas baseinėlis
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sivalymo rezultatais. Pirmieji tyrimų 
rezultatai rodė šios priemonės efekty-
vumą. Ji apgailestavo, kad pasibaigus 
projektui, tyrimai toliau neatliekami, 
nes niekas jų nefinansuoja. Buvo akcen-
tuota ir tai, kad tokios aplinkosauginės 
priemonės plačiai taikomos užsienyje ir 
kad mūsų šalyje ateityje turės būti nau-
dojamos. Todėl bandomųjų projektų pa-
grindu reikėtų parengti rekomendacijas 
projektuotojams, nes dabar jokie nor-
miniai aktai šių darbų nereglamentuoja. 
Buvo kalbama ir apie tai, kad daugelis 
žemės savininkų nesutinka tokias prie-
mones savo žemėje įrengti dėl to, kad 
prarandama dalis žemės naudmenų. 

Buvo aptartos galimybės taikyti ir 
kitokią vandens apsivalymo priemonę, 
t. y. įrengti dirbtines šlapynes. Bandomasis projektas (šlapynė ant Stabės upelio), 
kurį parengė UAB „Edmeta“ (vadovas E. Nacevičius) buvo įgyvendintas 2015 m. 
pabaigoje. Projektui pasibaigus šių priemonių efektyvumo tyrimai toliau taip pat 
neatliekami. Dirbtines šlapynes, kaip minėjo pristatydamas šį klausimą dr. Valerijus 
Gasiūnas (ASU Vandens ūkio inžinerijos institutas), galima įrengti įvairiais būdais: 
ir praplatinant griovius, ir įrengiant dirbtines šlapynes greta griovių. Žinoma, reikia 

MŪSŲ GYVENIMAS

Patvenktoje griovio dalyje taip pat nusėda teršalai

Apie dirbtinių šlapynių įrengimą kalba dr. V.Gasiūnas
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bent preliminarių 
rekomendacijų pro-
jektuotojams, kaip 
jas įrengti. Deja, pa-
sibaigus projektui, 
įrengtų šlapynių vei-
kimo efektyvumas 
toliau netiriamas.

O seminaro pradžia buvo skirta susipažinti su 
kelių ir gatvių tiesimo technologijomis. Meliora-
cijos įmonės, neturėdamos užsakymų melioracijos 
darbams, jau seniai imasi kitų panašaus profilio 
darbų, tarp kurių ne paskutinę vietą užima kelių ir 
gatvių tiesimas ar rekonstravimas. Pradėję nuo ne-
sudėtingų vietinių žvyrkelių įrengimo ar rekonstra-
vimo, įgiję patirties, dabar šių įmonių specialistai 
dirba ir sudėtingesnius tokio profilio darbus mies-
tuose. Tad pirmasis objektas, su kuriuo susipažino 
seminaro dalyviai, buvo Jonavos miesto Chemikų 
gatvės rekonstravimo darbai.

Su projekto ypatumais seminaro dalyvius supa-
žindino jo autorius UAB „SWECO Lietuva“ (bu-
vusio „Hidroprojekto“) projekto vadovas Rimantas 

Undraitis. Projektuotojai ilgai vargo, kol rado užsakovui (Jonavos miesto savivaldy-
bei) priimtinus šios 977 m. ilgio gatvės rekonstravimo sprendimus. Pradinę projekto 
kainą reikėjo gerokai sumažinti. R. Undraitis papasakojo apie įvairių kompiuterinių 
programų taikymą projektuojant ir įvairių reikalavimų realizavimą projekte. Netgi 
šaligatvių vietose, kur numatytos pėsčiųjų perėjos, reikėjo taikyti skirtingo rašto 
trinkeles, kad žmonės, turintys regėjimo negalią, galėtų susiorientuoti, kur perėja. 

Su projekto įgyvendimo eiga supažindino UAB „Jonavos hidrotechnika“ staty-
bos vadovas Andrius Dūda. Pažanga darbų technologijose akivaizdi. Netgi gatvių 
bortelius („bordiurus“) galima betonuoti vietoje naudojant specialią įrangą, o šių 
darbų kokybė gaunama labai gera. 

Į seminaro programą įėjo ir susipažinimas su garsios firmos „HYUNDAI“ sta-
tybine technika. Ji seminaro dalyviams buvo pademonstruota danų firmos „Pagiriai 
Farms“, užsiimančios žemės ūkio gamyba Lietuvoje, bazėje netoli Pagirių miestelio.

Seminaro dalyviai Jonavos m. Chemikų gatvėje

Apie gatvės rekonstravimo darbų 
problemas ir technologijas kalba 
UAB „Jonavos hidrotechnika“ 
statybos vadovas Andrius Dūda
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Seminaras bai-
gėsi trumpu darbų 
demonstruotuose ob-
jektuose ir drenažo 
rekonstravimo pro-
blemų aptarimu. Ap-
tarimo metu doc. dr. 
Z. Kinderis, beveik 

60 metų dirbantis drenažo efektyvumo 
didinimo srityje, taip išsakė savo nuomo-
nę šiuo klausimu:

„Daugelį metų įrenginėjome kerami-
nių vamzdžių drenažą. Jo neatsižadame, 
jis atliko ir atlieka savo vaidmenį, juo 
nusausinta 2,5 mln. hektarų žemės. Bet 
nieko nėra amžino. Šis drenažas paseno, 
genda, todėl turime žiūrėti į priekį, ieš-
koti efektyvesnių drenažo rekonstravi-
mo būdų“.

Deja, naujų idėjų įgyvendinimo kaip 
ir apskritai visos melioracijos ateitis ne-
aiški. Šalies žemės ūkio vadovai tenki-
nasi tuo, kad drenažo sistemos dar šiaip taip veikia (nors seminaro metu, rugpjūčio 
pabaigoje, nemaža dalis javų Kėdainių rajone dar buvo nenuimta, nes kombainai dėl 
drėgmės pertekliaus negalėjo įvažiuoti į laukus). Ir apskritai valstybė melioracijai 
dabar yra pamotė. Juk nepaprastai menkos biudžeto lėšos, skirtos melioracijai 2017 
m., 2018 metams dar mažinamos, o pati valstybė nori atsikratyti jai priklausančių 
melioracijos statinių. Bet kas galėtų juos perimti, nežino.

Ir dar vienas pastebėjimas. Žemės ūkio ministerija, kuriai derėtų būti naujų idėjų 
generatore ir skleidėja, šio vaidmens nesiima, joje ir šios srities specialistų beveik 
neliko. Naujas idėjas siūlo tik tokie iniciatyvūs žmonės ir entuziastai kaip K. Si-
vickis ir Z. Kinderis. Susidaro įspūdis, kad ministerijos vadovai stengiasi nekreipti 
dėmesio į melioracijos problemas, nes ministerija jų nesupranta, nevertina, nežino, 
kaip jas spręsti, todėl ir nieko nesiūlo. Tad ir gyvename šia diena, be jokios melio-
racijos vizijos. 

 Gatvės drenažo įrengimas

MŪSŲ GYVENIMAS

Gatvės pagrindų įrengimo darbai
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Atgarsiai į konferencijos  
rezoliucijas

Įgyvendinant LŽHIS įstatuose numatytus tikslus - atstovauti ir ginti 
Sąjungos narių profesinius bei darbo interesus, padėti valdžios ir valdy-
mo institucijoms įgyvendinti racionalaus žemės, vandenų ir kitų gamtos 
išteklių naudojimo bei saugojimo programas ir priemones, balandžio 
21 d. ASU vykusios LŽHIS ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu 
buvo priimtos rezoliucijos. Rezoliucijose buvo kreiptasi į Vyriausybę, Sei-
mą, Aplinkos, Finansų, Žemės ūkio ministerijas ir siūlyta imtis priemonių 
spręsti susidariusias problemas žemės tvarkymo ir melioracijos srityje.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) žemės reformos užbaigimą laiko prioritetiniu 
darbu. Ji teigia, kad kartu su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM (NŽT) deda 
visas pastangas, jog per 2017 m. visiems piliečiams būtų suformuoti nuosavybės 
teisėms į žemę atkurti reikalingi žemės sklypai, o per 2018 m. priimti sprendimai 
dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Nuo 2017-05-25 įsigaliojusios Žemės reformos 
įstatymo 22 str. nuostatos įpareigoja savivaldybių institucijas:

■ iki 2018-01-01 patvirtinti miestų teritorijų, kuriose galėtų būti formuojami per-
duodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės 
teisėms į miesto žemę atkurti sąrašą;

■ iki 2019-01-01 šiame sąraše nurodytose miestų teritorijose organizuoti žemės 
valdos projektų ar teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir juos patvirtinti.
Seime įregistruotas grupės Seimo narių pasiūlymas dėl piliečių nuosavybės tei-

sių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 str. pakeitimo. Šiuo įstatymo 
pakeitimu siūloma: 

■ apriboti galimybę keisti vietovę, kurioje būtų formuojamas pageidaujamas gauti 
neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypas, t. y. „uždrausti išvadų vaikščiojimą“;

■ įvardyti konkrečius atvejus, kai dėl pačių piliečių, turinčių teisę atkurti nuosavy-
bės teises į žemę, neveikimo, tinkamai juos informavus, už žemę, turėtą kaimo 
gyvenamosiose vietovėse, būtų atlyginama pinigais;

■ numatyti konkrečius atvejus, kai dėl pačių piliečių, turinčių teisę atkurti nuosa-
vybės teises į žemę miestuose, neveikimo, naujus žemės sklypus jiems parinktų 
Nacionalinė žemės tarnyba.
Dėl finansavimo skyrimo teigiama, kad NŽT teikiamas lėšų poreikis visuomet 

yra tenkinamas. Atsiradus didesniam lėšų poreikiui ministerija ieškos būdų jį pa-
tenkinti.

Šiuo metu rengiamas Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir ka-
dastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 
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2002 m. gruodžio 30 d. Įsakymu, pakeitimo projektas. Organizuojami susitikimai su 
suinteresuotomis institucijomis dėl kai kurių šio projekto nuostatų.

ŽŪM pritaria LŽHIS siūlymui atsisakyti valstybės institucijoms nebūdingų 
funkcijų. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri turėtų peržiūrėti 
NŽT, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“, VĮ Valstybės 
žemės fondo funkcijas.

Konferencijos rezoliucijoje buvo kreiptasi į Vyriausybę ir Seimą „šalies biu-
džete kasmet numatyti 50 mln. eurų valstybės lėšų valstybės nuosavybėje esantiems 
melioracijos ir hidrotechnikos statiniams rekonstruoti, remontuoti bei prižiūrėti“.

Finansų ministerija savo atsakyme informuoja, kad Vyriausybės nariai dar šį 
pavasarį pasitarime (nors pasitarimo sprendimas nėra teisės aktas) sutarė rengiant 
2018 m. biudžeto projektą biudžeto asignavimus planuoti ne didesnius kaip 2017 
m. Tad 2018 m. melioracijos statinių valdymui ir naudojimui nenumatoma skirti di-
desnių asignavimų kaip 2017 m. t. y. 10,49 mln. eurų. Finansų ministerija atkreipia 
dėmesį ir į tai, jog Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta, kad 2020 
m. valstybės nuosavybėje melioracijos statinių neturi likti. (Kitaip sakant, kam vals-
tybei skirti asignavimus turto, kurio ji nori neužilgo atsikratyti, naudojimui - J.S.).

Tad valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūrai ir remontui skiriamų 
valstybės biudžeto asignavimų nenumatoma didinti, o šių statinių rekonstravimui 
lėšos ir dabar neskiriamos.

Konferencijos rezoliucijoje buvo kreiptasi į Aplinkos ministeriją, kad:
„kartu su Žemės ūkio ministerija išspręstų anksčiau sureguliuotų upelių - dre-

nažo vandens priimtuvų - remonto (rekonstrukcijos) darbų vykdymo ir jų finansa-
vimo klausimus, tai yra pakeistų arba papildytų teisės aktus nuostatomis, kurios 
leistų vykdyti sureguliuotų upelių - drenažo vandens priimtuvų - remontą (rekons-
trukciją)“

Aplinkos ministerija savo atsakyme teigia, kad „melioracijos tikslais sureguliuo-
tų upių ir upelių tvarkymo darbų aplinkos ministro patvirtinti teisės aktai nedrau-
džia“. Tačiau „tokių vandens telkinių tvarkymo darbai gali būti vykdomi vadovau-
jantis paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu“, t. y. su dideliais 
apribojimais. O į tai, kad dauguma šių melioracijos nuleidžiamųjų griovių ir van-
dens imtuvų yra valstybei priklausantys melioracijos statiniai ir turėtų būti eksploa-
tuojami pagal techninius reikalvimus, kad dauguma jų neturi natūraliems upeliams 
būdingų vagų, atsižvelgti nenorima.

Kartu atsakyme konstatuojama, kad Žemės ūkio ministerija konkrečių pasiūly-
mų dėl tokių „upių ir upelių tvarkymą“ reguliuojančių teisės aktų pakeitimo nėra 
pateikusi.

Iš institucijų gautų atsakymų tekstai – atgarsiai į konferencijos rezoliucijas publi-
kuojami LŽHIS tinklalapyje „lzhis.lt“ (dokumentai).

Vanda Vasiliauskaitė 
Juozas Smilgevičius
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Žemės sklypų kadastro duomenų 
formavimą reikia pertvarkyti

Aurelijus ŽIVATKAUSKAS 
Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros lektorius

 
Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma 

nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizi-
nių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų 
parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų 
plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Atkūrus Lietuvos Res-
publikos nepriklausomybę (po 1991 m.), žemės sklypų kadastro duomenys 
buvo nustatomi matavimus atliekant preliminariai arba geodezinių matavimų 
metodais. Daugeliu atvejų urbanizuotose teritorijose (miestuose ir miesteliuo-
se) kadastriniai matavimai buvo atliekami geodeziniais matavimo metodais vie-
tinėse ir (ar) sąlyginėse koordinačių sistemose. Tuo metu agrarinėse teritorijose 
žemės sklypai buvo formuojami skubos tvarka, žemės reformos žemėtvarkos 
projektai rengiami senoje ir prastos kokybės kartogra-
finėje medžiagoje. Būtent agrarinėse teritorijose dau-
guma suformuotų žemės sklypų vietovėje paženklinti 
apytikriai, naudojant minimalias matavimo priemones 
(juostas, ruletes, dvimetrius), įtvirtintų riboženklių tin-
kamai nesusiejant su stabiliais vietovės objektais, ne-
matuojant žemės sklypų kraštinių (azimutų, rumbų, 
vidaus kampų), kadastro duomenys buvo nustatyti 
turint apytikslius žemės sklypų matmenis.

 
Šiuo metu tikslinant žemės sklypų kadastro duomenis, 

neišvengiama problemų, dėl anksčiau vykdytų mažesnio 
tikslumo matavimų, skirtingai interpretuojamų teisinių 
dokumentų bei pradinės informacijos prieštaringumo. 
Šiandien, pamatavus žemės sklypą geodezinėmis priemonėmis, žemės sklypų kon-
figūracijos pasikeitimai ir plotų nesąryšiai, viršijantys leistinas ribas, pateisinami 
nekokybiška kartografine medžiaga, geodezinės įrangos nenaudojimu, skubėjimu 
vykdyti žemės reformą. Aš manau, kad vis tik reikėtų įvardyti ir kitas priežastis. Tai 
didelės nekontroliuojamos paklaidos, gautos matuojant linijų ilgius, parengiant lau-
ko matavimo brėžinius, sudarant žemės sklypų planus, skaičiuojant žemės sklypų 
plotus ne klasikinės geometrijos metodais.

Nemažos dalies šiuo metu atliekamų kadastrinių matavimų kokybė yra abejoti-
na, nes praktiškai nevykdoma kadastro duomenų nustatymo vietovėje patikra ir ma-
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tininkų veiklos kontrolė. Kadastro duomenų nustatymo kokybinius principus iškrei-
pia ir vykdomi viešieji pirkimai, kuriuose svarbiausiu sutarties įvykdymo rodikliu 
tampa darbų įvykdymo terminas ir mažiausia kaina. Dėl šios priežasties nemaža da-
lis matininkų, siekdami laiku ir nebrangiai atlikti darbus, naudoja netinkamas tech-
nologijas, žemės sklypų ribas atstato (nustato) netiksliai, neanalizuodami teritorijų 
planavimo dokumentų, neužtikrindami teisės aktais nustatyto koordinačių tikslumo.

Matininkai privalo surinkti, išanalizuoti pradinius duomenis ir jais vadovautis. 
Tai žemės sklypų matavimo planai, abrisai ar ribų nustatymo brėžiniai, žemės skly-
pų ribų paženklinimo vietovėje aktai, žemėtvarkos projektai, bendrieji ir detalieji 
planai ir kita. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad pradiniai duomenys prieštarauja vieni 
kitiems arba yra netikslūs, todėl negali atitikti teritorijų planavimo dokumentų. Pa-
rengti žemės sklypų planai neatitinka nei abriso duomenų, nei preliminarių žemės 
reformos žemėtvarkos projektų. Kita vertus matininkui surinkti pradinius duomenis 
kadastriniams matavimams atlikti yra itin sudėtinga, nes nemažai projektų, žemės 
sklypų planų ar kitų dokumentų yra dingę. Pradinio duomenų paketo formavimą 
apsunkina ir tai, jog keletas NŽT prie ŽŪM teritorinių skyrių, vadovaudamiesi As-
mens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, matininkui, kaip trečiajai šaliai, užti-
krindami asmens duomenų apsaugą, neteikia gretimų žemės sklypų planų ir abrisų, 
reikalingų tinkamai suformuoti žemės sklypą ar atkurti jo ribas. Tad norėdami tin-
kamai ir kokybiškai nustatyti žemės sklypų ribas bei kadastro duomenis, matininkai 
privalo daugiau dėmesio skirti matavimams bei antrinių duomenų – kadastro žemė-
lapio - analizei. Pažymėtina, kad nemažai problemų kyla dėl skirtingai suvokiamų 
teisinių dokumentų (jų išaiškinimo trūkumo), taip pat specialistų keliamų papildo-
mų reikalavimų tikrinant ir derinant bylas NŽT prie ŽŪM teritoriniuose skyriuose 
bei VĮ „Registrų centras“ filialuose.

Analizuojant preliminariai pamatuotų žemės sklypų planų ir abrisų duomenis 
neretai nustatoma, kad nesutampa šiuose dokumentuose įrašyti linijų ilgiai, žemės 
sklypų konfigūracija neatitinka žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių. 
Abrisuose nurodyti ne visi linijų ilgiai. Šiuos trūkumus lėmė matininkų ir žemė-
tvarkos projektų autorių netinkamai parengti žemės sklypų dokumentai. Galima 
daryti prielaidą, kad tikslinant teritorijų planavimo dokumentus (žemės reformos 
žemėtvarkos projektus) žemės sklypų savininkams, kuriems buvo koreguojamos 
žemės sklypų ribos, nebuvo pakoreguoti jų planai, nebuvo patikslinti kadastro duo-
menys ir kiti dokumentai, nebuvo pakartotinai paženklinami žemės sklypai, dėl to 
žemės sklypų savininkai naudojasi žemės reformos pradžioje parengtų planinių 
dokumentų pagrindu, kurie žemės reformos eigoje, tikėtina, ne kartą buvo keičia-
mi. Matininkas, tikslindamas kadastro duomenis nustatęs neleistiną ploto trūkumą, 
konfigūracijos pokyčius ar identifikavęs kitas problemas, kreipiasi į NŽT prie ŽŪM 
teritorinį skyrių pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 p. dėl išvados pa-
teikimo ir tolesnių darbų eigos. Teritorinio skyriaus specialistas priima sprendimą 
projektą koreguoti arba motyvuotai jį atmeta. Į šią procedūrą žiūrint kiek plačiau, 
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matininkai, parengę situacijos brėžinius, taiso projektų autorių klaidas ir taip kore-
guoja patvirtintus projektus. Manau, kad siekiant išspręsti žemės sklypų konfigū-
racijos ar neleistiną ribinę paklaidą viršijančio ploto problemas yra tikslinga atlikti 
kompleksinius žemės sklypų kadastrinius matavimus stabiliais vietovės objektais 
apibrėžtoje teritorijoje. 

Dažnai pasitaikanti problema nustatant žemės sklypų kadastro duomenis yra pri-
važiavimo kelių bei vietinės reikšmės kelių tinklo projektavimas. Žemės reformos 
žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyven-
dinimo metodikos 102 ir 106 p. aiškiai nurodoma, jog žemėtvarkos projekto pa-
ženklinimo darbai apima žemės sklypų ribų ir suprojektuotų kelių parodymą – pa-
ženklinimą vietovėje. Žemėtvarkos projekte suprojektuoti vietinės reikšmės vidaus 
keliai pažymimi žemės sklypo, besiribojančio su keliu, abrise bei žemės sklypo 
plane ir apie juos informuojami asmenys, kuriems paženklinami prie šių kelių su-
projektuoti žemės sklypai. Šios metodikos 45 p. nurodyta, jog vietinės reikšmės 
keliai projektuojami taip, kad jie jungtų valstybinės reikšmės kelius su nekilno-
jamojo turto objektais ir esamais (projektuojamais) žemės sklypais. Analizuojant 
žemėtvarkos projektus pastebima, kad dažniausiai problemų kyla, kai prie žemės 
sklypų nesuprojektuoti privažiavimo keliai arba kelių tinklas visai nesuformuotas. 
Yra labai daug atvejų, kai žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės keliais, 
tačiau prie jo privažiuoti legaliai neįmanoma, nes nėra įrengtų legalių nuovažų. Jei-
gu žemės sklypų savininkai savavališkai įsirengia nuovažas, yra baudžiami admi-
nistracine tvarka. Taigi ateityje laukia daug ginčų sprendimų dėl privažiavimo prie 
suformuotų žemės sklypų. Tai kur kas sudėtingesnė situacija, nei iš pirmo žvilgsnio 
atrodo. Įrengti nuovažą bet kurioje vietoje negalima, nes kelių statybos techniniuo-
se reglamentuose yra nurodyti minimalūs atstumai tarp nuovažų priklausomai nuo 
kelio kategorijos. Be to, visos nuovažos turi būti suderintos su inžinerinio statinio 
savininku – valstybės įmone, administruojančia atitinkamo regiono kelius.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teritorijų planavimo dokumentai turi būti ren-
giami remiantis tęstinumo ir suderinamumo principais. Praktikoje pasitaiko atvejų, 
kuomet skirtingu laiku parengti žemės reformos žemėtvarkos projektai ir jų papil-
dymai prieštarauja vienas kitam. Verta akcentuoti ir tai, kad projektų papildymai 
rengiami naudojantis skaitmeniniu kadastro žemėlapiu (antrinis duomenų šaltinis) 
bei erdvinių duomenų rinkiniais (netikslūs duomenys), išsamiau neišanalizavus ir 
neįvertinus parengtų teritorijų planavimo dokumentų. 

Šios ir kitos problemos išryškėja tikslinant ar nustatant žemės sklypų kadastro 
duomenis, kai rengiamas žemės sklypo planas arba renkama pradinė informacija. 
Projektų autorių klaidos sukelia nemažai problemų žemės sklypų savininkams, to-
dėl nemažai žemės sklypų lieka be privažiavimų arba jie suformuoti neracionaliai, 
taip sukeliant konfliktus ir teisminius ginčus tarp gretimų žemės sklypų naudotojų. 

Svarbu akcentuoti ir tai, jog nuosavybės teisės buvo atkuriamos prie valstybei 
svarbių inžinerinės infrastruktūros statinių – kelių. Ateityje prireikus įgyvendinti 
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šalies infrastruktūros plėtrą, bus rengiami žemės paėmimo viešiesiems poreikiams 
projektai, o lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto. Manau, kad atkuriant nuosavybės 
teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus 
privalėjo būti numatytos potencialios plėtros teritorijos. 

Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų bylos parengimas yra labai su-
dėtingas ir ilgas procesas. Todėl neretai jo eigoje išvengti klaidų nepavyksta. Tai tik 
pagrindžia NŽT atlikta žemės sklypų bylų tikrinimo aktų analizė. Per 2016 metus 
NŽT skyriuose iš viso buvo pateikta 126 241 kadastro duomenų byla, iš kurių dėl 
nustatytų klaidų ar trūkumų atmesta 23,88 proc. (30 143 vnt.). Apibendrinant gali-
ma teigti, jog klaidų priežastys gali būti žinių ir kompetencijos stoka (pradedantieji 
matininkai), neatidumas, dideli darbų krūviai, teisinės bazės skirtingas interpretavi-
mas NŽT teritoriniuose skyriuose bei kitos techninės klaidos.

Be kita ko, kadastro duomenų nustatymo procesas tampa sudėtingesnis dėl in-
formacijos sklaidos stokos. Matininkus pavėluotai arba kadastro duomenų bylos 
rengimo eigoje pasiekia teisės aktų arba konkrečių nuostatų taikymo išaiškinimai. 

Visi šie išaiškinimai pagrįsti teisės aktais, tačiau NŽT teritoriniam skyriui pa-
teikus derinti kadastro duomenų bylas, parengtas iki išaiškinimų publikavimo, jos 
yra atmetamos, kaip netinkamai parengtos, o matininkas yra priverstas kartoti pro-
cedūras, kartais net nuo žemės sklypo ribų paženklinimo vietovėje. Taip kadastro 
duomenų bylos parengimas pailgėja dvigubai. 

Gana įdomi nauja, šiais metais pasirodžiusi teisės aktų taikymo rekomendacija 
„Dėl griovių užimtos žemės“. Tuo atveju, jeigu žemės sklypo kadastrinių matavimų 
metu „kartografuojant žemės naudmenas griovio užimtas žemės plotas yra miško 
žemėje, tai minėtas griovio užimtas žemės plotas priskirtinas prie miško žemės, 
o jeigu griovys yra žemės ūkio ar kitos paskirties žemėje, tai priskirtinas prie už-
statytos teritorijos“. Toks teisės akto išaiškinimas turės įtakos valstybinės žemės 
fondo apskaitai. Turėtų didėti miškų ir užstatytos teritorijos plotas. Mano suprati-
mu, negalima tokiu būdu interpretuoti grioviams priskiriamas žemės naudmenas ir 
taip iškreipti žemės fondo apskaitos duomenis. Manau, kad tikslinga griovių užimtą 
žemę apskaityti atskira eilute. Tokie duomenys būtų labai reikšmingi melioracijos 
įrenginių priežiūros sektoriui ir kitoms suinteresuotoms tarnyboms.

Apibendrinant galima teigti, kad kadastro duomenų bylos parengimas priklauso 
ne tik nuo matininko kompetencijos ir pakankamos situacijos analizės, bet ir nuo 
teisinių dokumentų bei jų taikymo rekomendacijų kaitos. 

Asmeninė patirtis kadastrinių matavimų srityje leidžia išskirti grubias matinin-
kų ir planus derinančių institucijų klaidas, dėl kurių nukenčia kadastro duomenų 
nustatymo kokybė, o kitiems matininkams apsunkinami darbai (po įregistravimo 
matavimai naikinami tik teismo sprendimu). Išskirčiau šiuos pagrindinius atvejus: 
žemės sklypų ribos kerta inžinerinius statinius – bendrojo naudojimo kelius, geo-
deziškai pamatuoto kelio ribos neatitinka realios geografinės padėties, suformuotų 
ir įregistruotų žemės sklypų ribos kerta teisiškai įregistruotus statinius, abejotina 



13

ŽEMĖTVARKA

valstybei priklausančių žemės sklypų ribų nustatymo kokybė, geodeziškai matuotų 
ir įregistruotų žemės sklypų ribų neatitikimas realios vietovės situacijos, kitos pro-
blemos, atliekant kadastrinius matavimus.

Įvertinus per 2015 – 2017 m. laikotarpį atliktus kadastrinius matavimus, paste-
bėta, kad kas penktam žemės sklypui (iš viso pamatuota 250 sklypų) buvo reika-
lingas NŽT teritorinio skyriaus sprendimas dėl tolesnių darbų eigos. Tokie mastai 
leidžia daryti prielaidą, jog atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus pro-
blemos, susijusios su žemės sklypų konfigūracijos pasikeitimais ir ploto nesąryšio 
pokyčiais neleistinumo ribose, neišvengiamos. Daugelis analizuotų atvejų parodo 
tai, jog žemės sklypų ploto pokyčiui po kadastrinių matavimų įtakos ir daugiau 
veiksnių, ne tik vienasmenis matininko sprendimas. Pastebima, kad dažniausia plo-
to pokyčio, viršijančio maksimalią leistiną paklaidą, priežastis yra skirtingu metu 
parengtų žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jų papildymų nesuderinamumas, 
todėl nesiderina ir linijų ilgiai, nurodyti preliminariuose žemės sklypų planuose ar 
abrisuose. Šiuo atveju ryškėja ir chaotiškos žemės reformos pasekmė: nauji žemės 
sklypai nuosavybės teisėms atkurti ar įgyti privačion nuosavybėn (laisvos valsty-
binės žemės pirkimas) buvo formuojami paskubomis, neišanalizavus ir neįvertinus 
projektuojamos teritorijos, todėl neretai nustatomas ribų nesuderinamumas ar že-
mės sklypų persidengimas. 

Linijų ilgių nesutapimas planinėje medžiagoje taip pat vienas iš veiksnių, le-
miančių ploto pokytį po kadastrinių matavimų. Nekilnojamojo turto kadastro nuos-
tatuose ar Nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo taisyklėse 
nereglamentuojami linijų ilgių santykiniai nuokrypiai nuo nurodytųjų prelimina-
riuose planuose. Akcentuotina, jog ne visada yra įmanoma tiksliai atstatyti žemės 
sklypų ribas pagal planuose ir (ar) abrisuose pateiktą informaciją, nes atliekant ka-
dastrinius matavimus būtina atsižvelgti į esamą žemės ar miško naudojimą, vieto-
vėje anksčiau įtvirtintus ir išlikusius riboženklius. Žemės reformos įstatyme aiškiai 
reglamentuota tai, kad „vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribos 
vėliau atliekant kadastrinius matavimus, nekeičiamos“. Vis dar pasitaiko atvejų, 
kuomet asmenys neteisėtai pakeičia riboženklių padėtį, juos perkeldami arba netin-
kamai atstatomi sunaikinti riboženkliai, todėl vadovaujantis šia nuostata, detaliau 
neanalizuojant situacijos gali būti pažeisti tiek valstybės, tiek kitų trečiųjų asmenų 
interesai, priėmus sprendimą ribų vietovėje netikslinti. 

Per 25 žemės reformos metus tose pačiose kadastro vietovėse palyginti dažnai 
keitėsi projektų autoriai. Tikėtina, kad naujas žemėtvarkos projekto autorius neįsi-
gilindavo į projekto teritorijoje esamus sprendinius ir toliau projektuodavo naujus 
žemės sklypus. Kita vertus pastaruoju metu parengti žemės reformos žemėtvarkos 
projektų papildymai sulaukė didelės kritikos. Visų pirma jie parengti naudojantis 
antriniu šaltiniu – kadastro žemėlapio duomenimis. Be to, šiuose projektuose apstu 
įvairių klaidų ir techninio broko. 

Analizė rodo tai, kad preliminariems planams sudaryti naudota kartografinė me-
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džiaga nėra pagrindinis rodiklis, lemiantis didesnį ar mažesnį ploto skirtumą nuo 
juridiškai registruoto. Didžiąja dalimi problemų kyla, kai susideda keletas nepa-
lankių aplinkybių, tokių kaip linijų ilgių skirtumai, būtinybė derinti ribą su greta 
geodeziškai pamatuotu žemės sklypu, klaidinantys ir neracionalūs teritorijų plana-
vimo dokumentų sprendiniai, klaidingai nustatytos riboženklių įtvirtinimo vietos, 
projektuotojo netaikomos matematikos ir klasikinės geometrijos priemonės ir kita.

Tai iliustruoja pateikiamas žemės sklypo, kad. Nr. 3828/0001:417 situaci-
jos brėžinys ir problemos aprašymas. Atlikus kadastrinius matavimus Varėnos r. 
Marcinkonių seniūnijoje, Kašėtų kaime, buvo nustatytas ploto trūkumas, viršijan-
tis leistiną maksimalią paklaidą. Buvo kreiptasi į NŽT dėl išvados pateikimo ribų 
nustatymui ir kadastro duomenų patikslinimui. Matuojamo nekilnojamojo turto 
registre įregistruoto žemės sklypo plotas yra 4,5 ha (žemės sklypas suformuotas 
atliekant preliminarius matavimus). Matuojamo žemės sklypo maksimali leistina 
(ribinė) paklaida tarp nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto, 
apskaičiuoto žemės sklypo ploto, atlikus kadastrinius matavimus yra: Pribinė = 0,08 
x = ±0,1697 ha. Atlikus kadastrinius matavimus, sklypo plotas tėra 3,9640 ha, plo-
to skirtumas -0,536 ha. Žemės sklypo ploto skirtumas viršija maksimalią leistiną 
(ribinę) paklaidą (susidaro ploto trūkumas). Atlikus linijų ilgių analizę, nustatyta, 
kad atliekant preliminarius matavimus nebuvo suformuotas reikiamo dydžio miško 
žemės sklypas. Žemės sklypo plane ir ribų nustatymo abrise pateiktais linijų ilgiais 
neįmanoma gauti 4,5 ha ploto, kuris deklaruojamas tiek žemės sklypo plane, tiek 
abrise. Supaprastinta metodika dviem būdais skaičiuojant žemės sklypo plotą gau-
name 4,01 ha. Klaidingo ploto skaičiavimo pasekmė – apie 0,5 ha miško žemės 
sklypo ploto trūkumas.

NŽT parengė išvadą, kurioje teigiama, kad matuojamo žemės sklypo planas pa-
rengtas teisingai ir kad žemės sklypo savininkui už žemės sklypo ploto skirtumą, 
kai išmatuoto žemės sklypo plotas yra mažesnis, vadovaujantis Vyriausybės 1998 
m. nutarimu „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ patvir-
tintu privačios žemės, miško sklypo skirtumo kompensavimo tvarkos aprašu, kom-

Žemės sklypo Varėnos r. Marcinkonių k., situacijos brėžinys
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pensuojama pinigais nebus. Taigi šiuo konkrečiu atveju žemės sklypo savininkas 
dėl 0,5 ha ploto trūkumo patiria nemenkus finansinius nuostolius vien dėl to, kad 
žemėtvarkos projekto autorius, formuodamas žemės sklypą, nesugebėjo pritaikyti 
klasikinės geometrijos žinių. Tokie ir panašūs atvejai neprideda pasitikėjimo žemės 
reformos ir žemės administravimo sistema Lietuvoje, o veikiau mažina NŽT presti-
žą. Pažymėtina ir tai, jog notarai, tvirtindami žemės pirkimo - pardavimo sandorius, 
privalo akcentuoti, kad įsigyjant žemės sklypą, kuris pamatuotas preliminariais ma-
tavimais, nėra jokios garantijos dėl juridiškai įregistruoto ploto teisingumo ir esamų 
(nesamų) žemės sklypo ribų vietovėje.

Reziumuojant reikėtų pasakyti, kad matininko veiklos sąlygos pagerėtų, jeigu 
NŽT imtųsi radikalių veiksmų ir pertvarkytų visą žemės sklypų kadastro duome-
nų nustatymo procesą kompleksiškai pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės 
kontrolės, profesinės bendruomenės rekomendacijas. Be to, norėtųsi, kad NŽT pri-
siimtų atsakomybę dėl klaidų, padarytų žemės reformos metu. Matininkų bendruo-
menė turi būti įtraukta į teisinės bazės kūrimą ir tobulinimą, jos nariai turi jaustis 
pilnateisiais profesijos atstovais ir valstybės piliečiais.

25-eri metai nuo ūkių  
reorganizavimo pradžios

 Prof. Pranas ALEKNAVIČIUS

Agrarinė reforma Lietuvoje pradėta įgyvendinti pagal 1991 m. liepos 30 d. 
įstatymą „Dėl žemės ūkio įmonių turto privatizavimo“ ir 1991–1992 m. priimtus 
Vyriausybės nutarimus. Šiais teisės aktais buvo siekiama įteisinti privačion nuo-
savybėn žemės ūkio gamybos priemones ir sukurti ūkius, galinčius funkcionuoti 
rinkos ekonomikos sąlygomis. Deja, kaimo pertvarka vykdyta skubotai ir be tinka-
mo valstybės reguliavimo. Ūkių reorganizacija nebuvo siejama su žemės reformos 
žemėtvarkos projektais, kuriuose turėjo būti formuojamos besikuriančių žemės ūkio 
bendrovių ir ūkininkų ūkių racionalios žemės valdų ribos, garantuojant jose šiems 
ūkiams ilgalaikį žemės naudojimą ir prioritetinį jos privatizavimą. Todėl agrarinės 
reformos metu dominavo tik reorganizuojamų kolūkių ir valstybinių ūkių turto iš-
sidalijimas. 

Šį laikmetį apibūdinančio leidinio „Agrarinės reformos įvertinimas“ pratarmėje 
1996 m. rašiau: „1991 m. priimtame Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstaty-
me žemės ūkio įmonių pertvarkymas numatytas kaip galimybė, o ne kaip privaloma 
sąlyga. Daug klausimų įstatyme buvo aptarti abstrakčiai, nustatant principus (pvz., 
žemės ūkio įmonių reformavimo projekto ruošimas ir svarstymas). Nebuvo nustaty-
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ti nei įstatymo įgyvendinimo pradžia, nei darbų tempai ir vykdymo terminai. Siek-
dama parengti detalesnį įstatymo įgyvendinimo mechanizmą, Vyriausybė pirmiau-
sia buvo numačiusi atlikti eksperimentus keliuose ūkiuose; vėliau tai buvo pamiršta 
ir nuspręsta žemės ūkio įmonių pertvarkymą atlikti totaliniu būdu, visoje Lietuvoje, 
ir kiek įmanoma greičiau. Šių Vyriausybės priimtų nutarimų pasekmės tapo aki-
vaizdžios jau 1992 metais. Jas bandė analizuoti įstatymų leidėjai, kitos institucijos 
ir užsienio ekspertai. Lietuvos Respublikos Seimas sudarė komisiją Vyriausybės 
1991 m. spalio 12 d. nutarimų vykdymo teisinėms, ekonominėms ir socialinėms 
pasekmėms įvertinti. Šios komisijos parengta medžiaga buvo apsvarstyta Seimo 
neeilinėje sesijoje 1996 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais. Svarstymo pagrindinė 
priežastis – išsiaiškinti, kodėl efektyviai veikusios žemės ūkio sistemos nepavyko 
pertvarkyti be didelių nuostolių ir sugriovimų, ir ką tai davė Lietuvos valstybei, taip 
pat – patiems žemdirbiams, kurių labui šie agrarinės reformos įstatymai buvo su-
galvoti. Deja, svarstant kai kurie momentai nebuvo įvertinti. Seimo nariai daugiau 
akcentavo politinius agrarinės reformos motyvus. Dažnai jų diskusija priminė Rable 
personažų pokalbius, kai atsakoma ne apie tai, ko klausiama. Stebino ir oponentų 
sugebėjimas kaltintojus paversti kaltaisiais demonstruojant kazuistikos meną. Svars-
tytu klausimu Seimas priėmė nutarimą, kuriuo nuspręsta komisijos išvadas paskelbti 
visuomenei, o jos parengtą medžiagą perduoti Generalinei prokuratūrai. <...>.

Išklausius diskusiją Seime, susidaro įspūdis, kad mes nieko nepasimokėme iš 
istorijos. Juk buvo sunaikintas arba prarado vertę nacionalinis turtas. Skaitytojams, 
kuriems rūpi ne vien savo problemos, bet ir tautos gerovė, visuomenės interesai, 
vertėtų prisiminti palyginimą: Herodotas aprašo atvejį, kai paimtas į nelaisvę ka-
ralius Krezas klausia jo valstybę užkariavusio karaliaus Kiro: „Kieno miestą ten 
plėšia ir degina tavo kariai? Mano miestą? Ne, jie plėšia tavo miestą ir naikina tavo 
turtus“. Lietuvoje prarasto žemdirbių turto vertė siekia 35 milijardus litų, ir tai jau 
ne vien šio turto savininkų reikalas – tai didelis nuostolis visai valstybei. Kyla abe-
jonė, ar savo atsakomybę už agrarinės reformos pasekmes šiandien tikrai supranta 
buvę valstybės vadovai ir pareigūnai, nuo kurių valios priklausė nurodymai pradėti 
vykdyti agrarinę reformą ir jos eigos kontrolė.“ (citatos pabaiga).

Norėdamas pateisinti savo partijos nuostatas dėl kaimui primestų ekonominių ir 
socialinių sukrėtimų, ūkininkas ir politikas Kazys Starkevičius pasisakė taip („XXI 
amžiaus“ priedas Nr. 22 (25), 2001 m.): „Atstačius nepriklausomybę, kaime kilo su-
maištis, blaškymasis. Ją pradėjo ir, deja, toliau tebetęsia politikai, kurių ne vienas – 
mažai ką nutuokiantis apie žemės reformos ypatumus, apskritai apie kaimo reikalus. 
Arba tarnaujantys atskiroms politinėms grupuotėms. <...>. Kad ir gyvulių fermos. 
Vykstant reformai, jos sugriautos, nuniokotos. Kai kada išgirsti sakant, kad tai esą 
Vytauto Landsbergio kaltė. Taip gali kalbėti neišmanėlis ar piktavalis žmogus. Tos 
sovietmečio laikų fermos daugiausia buvo pritaikytos gaminti pienui bei mėsai ir 
jiems gabenti į Sovietų Sąjungą. <...>. Beje, Algirdas Brazauskas mėgsta kai kada 
pasigirti, kiek daug sovietmečiu Lietuvoje buvo pristatyta gyvulininkystės pastatų. 
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O ko gi verti tokie 
pastatai?! <...>. 
Bet visa bėda, kad 
mes neturime atei-
ties kaimo vizijos, 
nesukurtas ūkio 
modelis.“ (citatų 
pabaiga). Tačiau 
kalbėtojas pamiršo 
paskaičiuoti, kiek 
kainuoja rekons-
truoti esamą gamy-
binį pastatą, ir kiek 
lėšų reikia naujų 
pastatų statybai 
vietoje sugriautų 
fermų. Žemės ūkio 
ministerijos duomenimis, kaime valstybės ir kolūkių lėšomis 1951 – 1990 m. pa-
statyta ir atiduota naudoti 1857 tūkst. vietų karvidžių, 3176 tūkst. vietų kiaulidžių, 
10347 tūkst. vietų patalpų paukščiams. Kiekviename ūkyje buvo sandėliai produk-
cijai laikyti ir technikos kiemai su remonto dirbtuvėmis. Iš šių pastatų didžioji dalis 
reformos metu buvo sunaikinta, apleista arba panaudota ne pagal paskirtį. Žemės 
ūkio statinius geriausiai išsaugojo žemės ūkio bendrovės ir stambieji ūkininkai, tai 
turėjo įtakos ir šių ūkių efektyvesnei ekonominei veiklai. Lietuvos žemės ūkio ben-
drovių asociacijos prezidento Petro Puskunigio duomenimis, juridinių asmenų ūkiai 
naudoja 13,7 proc. visų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir, nors mokėdami 
valstybei kelis kartus didesnius mokesčius nei kiti ūkininkaujantys asmenys, šiame 
plote išaugina 27–28 proc. šalies bendrosios žemės ūkio produkcijos. 

Prievartinis (privalomas) stambiųjų žemės ūkio įmonių likvidavimas sąlygojo 
ir paspartintą privačių fizinių asmenų ūkių steigimą. Dauguma ūkininkų kūrėsi ne-
turėdami reikiamų gamybos priemonių, praktiškai plyname lauke. Valstybės gali-
mybės paremti ūkininkus buvo ribotos. Žemės ūkio nuosmukiui turėjo įtakos ne tik 
buvusių ūkių ir jų aptarnavimo sistemos sunaikinimas, bet ir „kainų žirklės“, rinkų 
praradimas, pakitusios ekonominės ūkininkavimo sąlygos, didesnės galimybės įsi-
darbinti miestuose ir užsienio valstybėse. Dėl šių priežasčių žemės ūkio gamyba 
užsiimančių asmenų skaičius kaimo vietovėse pradėjo sparčiai mažėti. Žemės re-
formos pradžioje (1993 m.) asmeniniam ūkiui žemę buvo gavę 413,1 tūkst. šeimų. 
Visuotinio žemės ūkio surašymo duomenimis, 2003 m. Lietuvoje apskaityta 272,1 
tūkst. ūkių, 2010 m. – 199,9 tūkst. ūkių. 2007 m. žemės ūkio naudmenas deklaravo 
197,7 tūkst. ūkių, 2016 m. – 137,0 tūkst. ūkių. Iš jų tik 95 tūkst. yra stambesni kaip 
3 ha, tai yra esant mišriai gamybos specializacijai, turi galimybę auginti prekinę 
žemės ūkio produkciją:

ŽEMĖTVARKA

Lytagros ŽŪB (Kauno r.) modernizuota žemės ūkio gamyba
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Rodikliai
Žemės ūkio naudmenų plotas ūkyje, ha

Iš viso
<<3 33-10 110-50 550-200 2200-500 >>500

Ūkių skaičius, tūkst. 442,0 553,1 331,0 88,7 11,7 00,5 1137,0

Deklaruotas plotas: 
tūkst. ha
proc.

886,8 3301,7 6639,8 8828,0 5515,1 5525,6 22897,0

33,0 110,4 222,1 228,6 117,8 118,1 1100,0

Tai, kad agrarinė reforma paspartino kaimų nykimą, rodo ir statistiniai duo-
menys. Kaimo gyventojų skaičius 1990 m. buvo 1179,8 tūkst., 2016 m. – 945,3 
tūkst. (sumažėjo 19,9 proc.). Iki šiol nepavyksta sustabdyti ir gyvulių skaičiaus 
mažėjimo: 1990 m. Lietuvos ūkiuose buvo laikoma 847,7 tūkst. karvių ir 2730,2 
tūkst. kiaulių, o 2016 m. – atitinkamai 300,6 tūkst. ir 642,9 tūkst. Padaugėjo tik 
prekinės augalininkystės produkcijos – 1990 m. javų derlius buvo 3,1 mln. t,  
2016 m. – 6,4 mln. t.

Pradėjus žemės reformą, žemėtvarkininkų pagalba buvo reikalinga įteisinant 
naudotis žemę persitvarkantiems ar naujai besikuriantiems ūkiams. 1991 m. Vy-
riausybės patvirtintoje žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikoje 
buvo nustatyti reikalavimai formuoti kompaktiškas, racionalaus dydžio ir ribų ūkių 
žemėnaudas kaip pagrindinius, ilgalaikius gamybinių teritorinių sistemų elementus. 
Deja, 1997 m. metodika pakeista perrašius įstatymus ir Vyriausybės nutarimus. Vie-
toje kompleksiškai sprendžiamų agrarinių teritorijų paskirstymo ūkiams klausimų 
liko tik žemės privatizavimas atskirais grąžinamos žemės ar parduodamos valstybi-
nės žemės sklypais. Šiuo metu nė viename žemėtvarkos projekte ar schemoje nėra 
žymimos ūkių žemės valdų ribos, ūkinių centrų vietos ir gamybinių objektų juose 
parametrai, ūkinius centrus su laukais jungiančių kelių tinklas. Kadangi ūkių stei-
gimas ir plėtra palikta savieigai, dabartinis stichiškai susiformavęs stambiųjų ūkių 
naudojamos žemės sklypų išsidėstymas žemėtvarkos požiūriu primena ikivalaki-
nį laikotarpį. Išnagrinėjus 15 Jonavos rajono stambiųjų ūkių deklaruojamų pasėlių 
kartografavimą, nustatyta, kad vidutiniškai viename 334 ha ploto ūkyje yra apie 22 
vienas su kitu nesusisiekiančių (t. y. įsiterpusių į kitų ūkių naudojamą žemę) laukų 
masyvų, o vidutinis atstumas iš ūkinio centro į laukus sudaro 4,35 km. Tai ūkiams 
padidina darbo laiko sąnaudas, transporto išlaidas ir auginamos produkcijos savi-
kainą. Panaši padėtis yra ir kituose rajonuose.

Išsklidusi ūkių žemėvalda turėtų būti tobulinama panaudojant Žemės įstatyme 
numatytus žemėtvarkos planavimo dokumentus – tiek rengiant ir įgyvendinant že-
mės konsolidacijos projektus, tiek nustatant ūkių žemės valdų perspektyvines ri-
bas savivaldybių ar jų seniūnijų teritorijoms rengtinose žemėtvarkos schemose (o 
ūkiams įstatymu turėtų būti numatyta prioritetinė teisė šiose perspektyvinėse ribose 
esančius žemės sklypus įsigyti nuosavybėn ar išsinuomoti). Kol kas, žemės refor-
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mos baigiamųjų darbų metu, reikėtų atlikti perspektyvių ūkių žemės poreikio ir ga-
mybos plėtros galimybių tyrimus. Tokie tyrimai galimi tik bendromis žemėtvarkos 
specialistų, savivaldybių administracijos ir Žemės ūkio rūmų pastangomis, taip pat 
atlikus didelio skaičiaus ūkių anketinę apklausą.

Suvestiniai tyrimų („Ūkių žemės valdų inventorizacijos“) duomenys apim-
tų tokius rodiklius, kurie turėtų būti parengiami ir analizuojami pagal skirtingas 
ekonominės plėtros sąlygas turinčius rajonus (kai kur – ir seniūnijas) ir iš viso 
Lietuvoje:

1. Prekinę žemės ūkio produkciją auginančių ūkių bendras naudojamos žemės 
plotas, iš jo nuosava žemė, nuomojama iš valstybės žemė, nuomojama ar pa-
naudos pagrindais naudojama privati žemė.

2. Lėšų suma, kurią ūkiai, nuomodami žemę, sumoka nuomos mokesčio per me-
tus: a) valstybei; b) privačios žemės savininkams.

3. Ūkiai savo veiklos perspektyvoms užtikrinti pageidautų ir turėtų lėšų pirkti 
žemės ūkio paskirties žemės sklypus, esančius ekonomiškai pagrįstu (raciona-
liu) atstumu nuo ūkio centro ar jo naudojamos žemės laukų masyvo: 3.1) savo 
naudojamos valstybinės žemės sklypus; 3.2) kitus valstybinės žemės sklypus: 
a) nedeklaruojamus (apleistus arba dirvonuojančius), b) kitų asmenų naudoja-
mus; 3.3) privačios žemės sklypus: a) savo nuomojamus, b) nedeklaruojamus 
(apleistus arba dirvonuojančius), c) kitų asmenų naudojamus.

4. Žemės sklypai ir jų plotas, kuriuos ūkiai galėtų parduoti arba išnuomoti kitiems 
arčiau esantiems ūkiams, kadangi dėl didesnio atstumo ar kitų priežasčių ūkiui 
ekonomiškai neapsimoka jų toliau naudoti. 

5. Žemės sklypai ir jų plotas, kuriuos ūkiai pageidautų papildomai išsinuomoti iš 
kitų asmenų ir iš valstybės.

6. Ūkių pasiūlymai dėl problemų, trukdančių žemės ūkio plėtrą, sprendimo, taip 
pat dėl valstybės paramos poreikio gamybinių objektų statybai, kelių bei meli-
oracijos įrenginių remontui ir kitiems teritorijos tvarkymo darbams.

Parengti duomenys visų pirma reikalingi žemės ūkio plėtros ir racionalaus že-
mės naudojimo politikai įgyvendinti. Jie leistų:

■ išsiaiškinti žemės supirkinėjimo spekuliaciniais tikslais atvejus ir mastą;
■ rengiant žemėtvarkos schemas suprojektuoti ūkių žemės valdų perspektyvines 

ribas;
■ vietovėse, kur ūkių naudojami žemės sklypai išsidėsto nekompaktiškai – įstaty-

mu įteisinti poreikį (galimybę ar įpareigojimą) reguliuoti žemės valdų formavi-
mą pagal žemėtvarkos planavimo dokumentus;

■ suaktyvinti ir tikslingai vykdyti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą ir naudo-
jimą reglamentuojančių įstatymų laikymosi valstybinę kontrolę;

■ realiau planuoti ir taikyti valstybės paramos priemones sudarant sąlygas išsau-
goti ekonomiškai gyvybingus ūkius ir pagerinti padėtį atsiliekančiuose šalies 
regionuose.



20 

ŽEMĖTVARKA

Žemės fondo duomenys  
žemėlapiuose

Giedrius VASAITIS 
VĮ Valstybės žemės fondo 

Informacinių technologijų skyriaus vadovas

 Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys nuo 2015 metų sausio 1 dienos 
rengiami pagal atnaujintą metodiką, kuri patvirtinta žemės ūkio ministro 2016 m. 
gruodžio 13 d. įsakymu. Žemės fondo apskaitos duomenų parengimo atsakingoji 
institucija – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. Duomenis, kurių reikia žemės 
fondo apskaitai ir kurių Valstybės žemės fondas negali nustatyti naudodamasis Že-
mės informacinėje sistemoje (ŽIS) sukauptais erdviniais duomenimis, žemės fondo 
apskaitos taisyklių nustatyta tvarka teikia Nacionalinė žemės tarnyba ir valstybės 
įmonė Registrų centras. Parengti žemės fondo duomenys skelbiami Žemės informa-
cinės sistemos svetainėje http://zis.lt/statistika/zemes-apskaita/.

Iki šiol žemės fondo duomenis buvo galima peržiūrėti atsisiuntus PDF dokumen-
tą arba šių duomenų analizei skirtoje paslaugoje, kuri pasiekiama adresu http://zis.
lt/statistika/zf/. 2017 metais žemės fondo duomenys buvo perkelti ir į žemėlapius. 
Buvo sukurtas 11 žemėlapių rinkinys, kur duomenys vaizduojami pagal rajonus ir 
savivaldybes. Parengti tokie žemėlapiai: duomenys apie žemės naudmenas; duome-
nys apie žemės ūkio naudmenas; duomenys apie miškus (miško žemę); duomenys 
apie kelius; duomenys apie užstatytas teritorijas; duomenys apie žemę, užimtą van-

dens telkinių; duo-
menys apie kitą 
žemę; duomenys 
apie apleistą žemę; 
laisvos žemės fon-
do žemė; nepri-
vatizuojama NŽT 
patikėjimo teise 
valdoma valstybi-
nė žemė; duome-
nys apie miestų 
žemę. 

Visi žemėla-
piai sudėti į vieną 
internetinę apli-
kaciją, tad patogu 
vienoje vietoje 

Žemės fondo duomenų žemėlapių aplikacija
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peržiūrėti žemės fondo duomenis pagal įvairias temas. Internetinėje aplikacijoje 
pateiktas kiekvieno žemėlapio aprašymas, kuriame nurodyta, kokie duomenys vaiz-
duojami žemėlapyje. Žemėlapiai prieinami iš žemės informacinės sistemos svetai-
nės arba tiesiogiai adresu http://arcg.is/2q6SrtQ.

Žemėlapius patogu peržiūrėti tiek kompiuteryje, tiek mobiliuosiuose įrenginiuo-
se. Žemėlapių aplikacija padaryta taip, kad prisitaikytų prie ekrano dydžio ir bet 
kokio dydžio ekrane ją būtų patogu naudoti.

ŽEMĖTVARKA

Duomenys apie apleistą žemę

Duomenys apie žemės ūkio naudmenas
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Kodėl vasarą paplūsta miestai ir kaip 
valdyti liūčių nuotekas?

Doc. Antanas DUMBRAUSKAS,  
prof. Petras PUNYS 

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Urbanistinė hidrologija – nauji iššūkiai
Po kiekvienos intensyvesnės liūties, kuri pridaro bent kiek žalos viename ar ki-

tame mieste, žiniasklaida suklūsta - kalbina mokslininkus ar valdininkus, tačiau tai 
greit praeina ir gyvenimas vėl teka savo vaga. Jei prieš du tris dešimtmečius rūpestį 
kėlė tik pavasarį sniego tirpsmo ar ledo sangrūdų sukelti upių potvyniai, tai dabar vis 
dažnesni intensyvių vasaros liūčių padariniai. Ir ne tik upių potvyniai, bet ir paplūs-
tančios miestų gatvės, tankiai užstatytos teritorijos, atnešančios žalą žmonių turtui. 
Kyla klausimas, kodėl vis dažniau susiduriame su liūčių daroma žala ir ten, kur nėra 
upių ar upelių. Anot meteorologijos profesoriaus A. Bukančio, tam reikšmingą įtaką 
daro klimato kaita. Reiškinių, būdingų tropiniam klimatui, kartojimasis dažnės, tad 
projektuojant paviršinio vandens nuotakyno sistemas į tai reikia kreipti dėmesį. 

Ar tik klimato kaita čia kalta? Dar moksleiviams per geografijos pamokas aiški-
namas vandens tėkmių susidarymas upėse, kurį lemia amžinasis vandens apytakos 
ratas (hidrologinis ciklas). Kuo gi jis skiriasi natūraliame upyne ir urbanizuotoje arba 

užstatytoje aplinko-
je? Tai urbanistinės 
hidrologijos sritis, 
skirtinga nei klasiki-
nė upių hidrologija. 
Išsivysčiusiose ša-
lyse hidrotechnikos 
ar vandentvarkos 

studentams tai ne naujiena. Tik 
Lietuvoje kai kurios „išmintingos“ 
galvos atranda naują meteorologinį 
reiškinį - „lietaus bombas“ ar net 
gruntinio vandens pakilimą po be-

Potvynis 2017 m. vasarą Vilniuje Narbuto g.

Vilniaus vakarinis aplinkelis
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toninėmis aikštelėmis. Miesto terito-
rijoje labiausiai pakeičiami šie hidro-
loginio ciklo komponentai – kritulių 
sunkimasis į gruntą (infiltracija) ir 
paviršinis nuotėkis. Šiuos pokyčius 
sukelia natūralaus grunto suardymas, 
dirbtinių dangų atsiradimas, pastatai, 
gamtinių vandentėkmių krypčių per-
formavimas. Gerėjant ekonominėms 
sąlygoms, brangstant žemei, didėja 
užstatymo tankis, plečiamos gatvės, 

šaligatviai ar takai padengti asfalto, trinkelių ar kitokia danga, įrengiamos automo-
bilių aikštelės, o tai sparčiai didina vandeniui nelaidžių dangų dalį miesto teritorijo-
je. Vien jau pastatų stogų plotas daro reikšmingą įtaką. Visas šis paviršius, anksčiau 
buvęs laidus vandeniui, dabar pasidarė mažai laidus arba visiškai nelaidus, tad lie-
taus vanduo užuot susigėręs į gruntą, nuteka paviršiumi ir patenka į lietaus nuotekų 
tinklą, kuris nebeatlaiko tokios apkrovos. Jam persipildžius, vanduo plūsta į gatves 
ir aikštes, kurios išsidėsčiusios natūraliose arba dirbtinėse reljefo įdubose. 

Čia galima įžiūrėti ir naudos – intensyvių liūčių metu miestas apsivalo - nuplauna-
mi paviršiuje susikaupę transporto, gamyklų, energijos ir kitos gamybos metu susida-
rę teršalai, taip pat iš kaimyninių, industrinių šalių debesimis atkeliavusi tarša, iškri-
tusi su krituliais. Tačiau didžiausia blogybė – visa tai tiesiogiai patenka į upes. Jei su 
fekalijomis Lietuvoje susitvarkoma, tai lietaus nuotekų tvarkymo progresas nežymus. 
Miestų paviršinio vandens tvarkytojai turėtų imti pavyzdį iš melioratorių. Jie panašias 
„lietaus bombas“ sėkmingai neutralizuoja - sugeba apginti laukus nuo užtvinimo. 

Kodėl vasarą paplūsta miestai? 
Šios vasaros birželio mėn. gale Vilnių ištikusi liūtis nebuvo ekstremali - tik de-

šimtmetė (lietaus aukš-
tis - 48 milimetrai pa-
sitaiko ne rečiau kaip 
kas 10 metų), tačiau 
žala didžiulė. Panašus 
intensyvus lietus sos-
tinėje buvo fiksuotas 
1993 m. O kas būtų, 
jei Vilnių būtų paplo-
vusi trisdešimties ar 
net penkiasdešimties 
metų pasikartojimo 
liūtis, nekalbant apie 
šimtametę (beveik dvi-

Vrublevskio g. Vilniuje (prie Katedros) 1931 m. vasarą

Patvinusios gatvės. Autorius Evaldas Virkietis
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gubai didesnė)? Vasarą 
tvinsta ne tik Vilnius, 
bet Kaunas, Šiauliai,  
kitos intensyviai ur-
banizuotos teritorijos. 
Kenčia ir dideli  mies-
tai – Ryga, Maskva, 
Paryžius. Pastarajam 
panašiu laiku iškritusi 
šiek tiek didesnė liūtis 
nei Vilniuje (54 mm) 
per 2 val. pridarė dide-
lių aibių - paskandino 
metro stotis.   Mūsų 
miestų vairuotojai pir-
mieji gatvėse patiria, 
ką reiškia siautėjan-
čios liūtys - automobi-
liai tiesiogine prasme 
skęsta. Meteorologai 
teigia, kad apie 70 
proc. dienų su perkū-
nija ir liūtimis pasi-
taiko nuo birželio iki 
rugpjūčio mėnesio.

Kodėl paviršinio 
vandens nuotakynas 
nebeatlaiko didėjan-

čios apkrovos? Ogi todėl, kad daugelis tokių sistemų suprojektuota ir pastatyta gana 
seniai, remiantis tais laikais sukaupta mokslinių tyrimų patirtimi ir pagal juos pa-
rengtomis projektavimo metodikomis. Deja parenkant nuotakyno hidraulinius para-
metrus nei tokios miestų plėtros, nei klimato kaitos poveikio tada niekas neįvertino 
(o gal ir neturėjo galimybių to padaryti). 

Apmaudu, kad ir dabar projektavimas vyksta gan chaotiškai. Urbanistinės hidro-
logijos tyrimai jau seniai nefinansuojami, bent jau Lietuvos mokslo tarybos (LMT) 
neremiami, nes tai nėra lazerių, bioinžinerijos, ekosistemų ar sveikatos (žmogus 
joms tarsi nepriklauso) sritis. Anksčiau panašaus pobūdžio taikomuosius tyrimus 
kažkiek finansuodavo ministerijos pagal savo sritis, dabar gi viskas sukoncentruota 
LMT rankose. Be tyrimų negalima tobulinti ir skaičiavimo metodikų. Dabartinė 
nuotakyno projektavimo metodika pritaikyta labai nedideliems plotams, o hidro-
loginių skaičiavimų metodika atvirkščiai – dideliems upių baseinams (beje, ji taip 

Perteklinis vanduo gatvėse - savivaldybių rūpestis

Kai gatvės virsta vandens takais. Evaldo Virkiečio nuotraukos
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pat labai pasenusi). Taigi turime kaip ir properšą, kur negalima taikyti nei vienos, 
nei kitos dabar naudojamos metodikos. Projektuojant nuotakyno tinklus atskiriems 
kvartalams neatsižvelgiama į mieste susiformavusį paviršinio nuotėkio surinkimo 
baseiną pagal reljefą, kuris, kaip jau minėjome, yra nepastovus dėl miesto plėtros. 
Kaip naujas kvartalas ar parkavimo aikštelė paveiks esamą situaciją visame basei-
ne? Žodžiu problema nevertinama kompleksiškai. O tada ir turime labai fragmen-
tuotą ir margą vaizdą. Liūtys, neseniai praūžusios Vilniuje ir Kaune, kurios dar nėra 
ekstremalios, išryškina tokios situacijos ypatumus. 

Upių vandens kokybė labai priklauso nuo miestų nuotekų. Beveik susitvarkyta 
su buitinėmis nuotekomis, bet paviršinės dėl jų nepalyginamo staigumo ir didelių 
kiekių, lieka didelė problema, ypač neprognozuojamos jų šalutinės pasekmės. Štai 
kad ir pirmoji vasaros liūtis Vilniuje. Nevalytos nuotekos ne tik suplaukė į Nerį, bet 
sudarė sąlygas į upę patekti ir buitinėms nuotekoms (visiškai sutrikdė siurblinės 
darbą). 

Miestų liūčių vandenį „sukišti į vamzdžius“ - blogas sprendimas
Vandentvarkos inžinieriai, plėtodami paviršinių nuotekų tinklus, stengiasi 

viską „sukišti į vamzdžius“ - požemį, po to dar valyti nuotekas, jas pumpuoti 
naudojant brangią energiją. Tuo tarpu pigiausia liūčių vandenį nuleisti paviršiu-
mi – būdu, artimu gamtiniam būdui, laikinai akumuliuojant natūraliose ar dirb-
tinai suformuotose įdubose ar net žolių terasose (toliau vadinkime jas tvenkinė-
liais). Tokie tvenkinėliai negadintų kraštovaizdžio, natūraliai apvalytų nuotekas, 
o tinkamai suprojektavus jie galėtų būti naudojami rekreacijai. Apsivalęs liūčių 
vanduo būtų palaipsniui išleidžiamas į nuotakyno tinklą. Svarbiausia, tvenkinė-
liai „nupjautų“ liūties sukeltų nuotekų pikus, leistų įrengti mažesnio skersmens 
vamzdynus - jie atpigtų. 

Tokios iniciatyvos kaip „Rain harvest“ (Lietaus kaupimas) nuosekliai įgyven-
dinamos JAV ir daugelyje ES šalių. Štai vienas iš daugelio šios programos kompo-
nentų - kiekvienas namo savininkas skatinamas įsirengti talpyklas, į kurias sutekėtų 
vanduo nuo stogo, o vėliau jį panaudoti vejos laistymui. Tai nėra kažkas naujo. Net 
ir Lietuvos kaimo žmonės tą darė ir dabar daro. Bet tai tik menkas trupinėlis prie-
monių gausoje, kurių yra daug visiškai paprastų ir nebrangių, nesunkiai įgyvendi-
namų, bet tam reikia miestų valdžios koordinacijos, o pastariesiems – mokslininkų 
patarimų ir rekomendacijų. Mūsų šalyje neatlikta jokių tyrimų, analizuojančių kurio 
nors Lietuvos didmiesčio reljefo ir nuotakyno su tvenkinėliais išsidėstymo harmo-
ningumą. 

Aplinkos ministerija intensyviai užsiima pelkių atkūrimu ir kitais ekologiniais 
projektais, ir tai nėra blogai,. Neseniai įgyvendinto bandomojo projekto - dirbtinų 
šlapynių įrengimo laukuose idėja gali būti perkelta ir į urbanizuotą teritoriją. Nauda 
dviguba – būtų išlyginami smarkių liūčių nuotekų „spygliai“ ir apvalomas vanduo. 
Esame siūlę nuo upių potvynių kenčiantiems miestams (Kretingai ir Klaipėdai) ap-
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sisaugoti laikinai sukaupiant potvynių vandenį upelio slėnyje – pievoje. Technolo-
gijos yra, deja, jos nenaudojamos. 

Technologijos - prieinamos, tik reikia mokėti panaudoti
Kaip jau minėjome, turime metodiškai neaprėptą urbanizuotų teritorijų liūčių 

nuotėkio modeliavimo properšą, kuri gali būti užpildyta pritaikant JAV karo inži-
nierių hidrologinės inžinerijos centro (US ACE HEC http://www.hec.usace.army.
mil) ar Aplinkos apsaugos agentūros (US EPA) būtent tam tikslui sukurtas ir svar-
biausia - nemokamas programines įrangas – HEC-HMS arba SWMM. Šioje su-
pervalstybėje yra sukaupta didžiulė patirtis, tai kodėl ja nepasinaudoti. ASU šios 
programinės įrangos naudojamos kaip puiki metodinė priemonė Hidrotechnikos in-
žinerijos programos atskiruose dalykuose. Deja projektavimo ar konsultacinės įmo-
nės jų nenaudoja. Problema – hidrologinių žinių stygius, be to, skirtingas kai kurių 
parametrų suderinamumas su Lietuvoje naudojamais reglamentais ir projektavimo 
taisyklėmis. Šių programų taikymas darosi dar realesnis, kai šalyje buvo atliktas 
didžiųjų miestų žemės paviršiaus lazerinis skenavimas ir šie duomenys prieinami 
geoportale. Vadinasi, galima susikurti detalius skaitmeninius reljefo paviršiaus mo-
delius, kurie yra pagrindinis komponentas taikant minėtąją programinę įrangą. Kita 
vertus, yra ir dar pažangesnių programinių paketų, kad ir komercinių, bet įperkamų. 
Jau dabar kiekviena didesnė projektavimo įmonė naudoja AutoCAD Civil 3D pa-
ketą, kuris turi hidrologinį-hidraulinį modulį. Yra ir tvenkinėlių įrengimo miestuose 
specifinių programų. Negirdėjome, kad kas jas naudotų mūsų šalyje. 

Urbanistinių teritorijų užtvinimo rizikos prevencijos programos 
Neseniai patvirtintas ambicingas Vandenų srities plėtros 2017 – 2023 metų pro-

gramos įgyvendinimo veiksmų planas labai mažai ir tik abstrakčiai paliečia miestų 
užtvinimo prevenciją, pabrėžia aplinkos teršimo mažinimą paviršinėmis nuoteko-
mis. Be jokio konkretumo jas rekomenduoja tvarkyti naudojant „lokalius techni-
nius sprendinius“, vykdyti miestų paviršinių nuotekų tinklų, skirtų užtvinimo rizikai 
mažinti, rekonstrukciją ir/ar naują statybą, atlikti tinklų inventorizaciją. Programoje 
ištisai vyrauja biologinės aplinkos apsaugos/pagerinimo veiksmai, o tiesiogiai žmo-
gui, jo turto saugos užtikrinimui miesto aplinkoje - minimalus dėmėsys, išskyrus 
upių potvynių žalos prevenciją. 

Dar viena svarbi detalė. Upėse ir kituose vandens telkiniuose yra išplėtotas 
vandens (nuotėkio) stebėsenos tinklas. Deja juo negali pasigirti paviršinių nuotekų 
nuleidimo tinklai. Nėra nė vienos veikiančios stoties, realiu laiku registruojančios 
nuotėkio apskaitą miesto teritorijoje. Anksčiau projektavimo, mokslo tyrimo insti-
tutai savo lėšomis rengdavo vandens matavimo sotis. Kolegos iš Vilniaus, VGTU  
yra bandę jas rengti, tačiau lėšų negavę rankas nuleido. 

Tad projektuojant tinklus skaičiavimai atliekami aklai, nepatikrinami pagal re-
alių matavimų duomenis, nes jų nėra. Atviras klausimas dėl skaičiavimo metodikų 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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patikimumo, jų atitikimo realybei. Neįmanoma parengti jokio teritorijos paviršinio 
nuotėkio formavimosi skaitmeninio modelio, neatlikus jo derinimo pagal stebėtus 
duomenis. Visa tai veda prie nemalonios išvados – nuotakynai, greičiausiai, pro-
jektuojami neekonomiškai, neišvengiant klaidų, į juos neintegruojamos gretimos 
teritorijos. 

Vandens įstatymas neleidžia prisiliesti su inžineriniais sprendiniais prie upių 
ir upelių. Tačiau visiškai ramybėje paliekamas miestų ar kitų užstatytų teritorijų 
smulkus hidrografinis tinklas. Jis beatodairiškai naikinamas, kanalizuojamas, lai-
kinų vandentėkmių vanduo kuo skubiausiai „kišamas į vamzdžius“, siekiant viską 
iškloti betoninėmis trinkelėmis. Šito geriausias pavyzdys Kaune ruožais kanalizuo-
tas Girstupio upelis. Urbanistinio kraštovaizdžio architektams atvirų vandens plotų, 
tvenkinėlių sudarymas užstatytose teritorijoje kažkodėl nerūpi. Trūksta dialogo su 
miestų vandentvarkos, hidrologijos specialistais. 

Sprendimo keliai 
Kol dar įspūdžiai neišblėso ir galima surinkti bent kokią informaciją, būtina at-

kurti miestų poplūdžių vyksmą, išmokti pamokas, kad būtų  išvengta panašių atvejų 
ateityje. Neaišku, kas turi imtis iniciatyvos. Vilniuje žalą patyrę verslininkai planuo-
ja į teismą nutempti nuotekų tinklų eksploatuotojus. O didieji mokslo vyrai -akade-
mikai, profesoriai  ir panašūs į juos iniciatyvos nerodo. Užsidarę savyje, visuomenei 
nematomi, nors dalis jų remiami valstybės pinigais. Yra ir pasiteisinimas - jų moks-
linė produkcija vertinama tik už prestižinius straipsnius užsienio leidiniuose. O čia 
žemiškos, „kanalizacijos“ problemos – tai ne aukšto lygio tyrimai. Mokslinių tyri-
mų užsakovas  LMT tai visiškai ignoruoja, reikalauja proveržio prestižinėse srityse. 

Gražus pavyzdys. Prieš gerą dešimtmetį didelės liūtys siautėjo Vakarų Lietuvo-
je, apsėmė Klaipėdą, jos priemiesčius, Kretingą, sugriovė užtvankas. Vienintelis 
Klaipėdos universiteto hidrologas tik savo asmenine iniciatyva (niekas jam už šį 
darbą nemokėjo) užfiksavo patvankos vandens lygius, kuriais remiantis vėliau buvo 
galima atkurti potvynio eigą. Savivaldybė skubiai ėmėsi veiksmų: mokslininkams 
suteikė galimybes rekonstruosi šį potvynį, buvo parengtos rekomendacijos, situaci-
ja aptarta moksliniuose renginiuose. Dar vienas pavyzdys: 2014 m. Latvijoje Baus-
kės savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos pasienio rajonais, inicijavo studiją 
„Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo sistemos valdymo gairės“. 

Manytume, kad reikia pradėti nuo bandomojo projekto kuriame nors didmiesty-
je: atlikti detalų tyrimą - paviršinio nuotėkio modeliavimą, vėliau gautus rezultatus 
integruoti į esamas nuotakyno sistemas. Tada paaiškėtų karščiausi taškai, galimybės 
situaciją pagerinti ir kaštai. Be abejo, prieš tai reiktų išmatuoti realiu laiku nuotekų 
srautus. Tačiau tai tik svajonė. Jau taip susiklostė, kad šalyje praktiniai tyrimai ne-
vertinami ir nefinansuojami, o garbinami tik „aukšto lygmens“ tyrimai. Jei sugre-
tintume visų tų „aukšto lygmens“ tyrimų pelną su paskutinės liūties žala, kažin kas 
nusvertų. 
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Tarptautinis melioratorių  
seminaras Latvijoje

Antanas GUDAITIS 
VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas

Latvijos Respublikos žemdirbystės ministerija, Nekilnojamo turto valdymo 
agentūra prie Latvijos Respublikos žemdirbystės ministerijos, Latvijos Res-
publikos melioracijos įmonių sąjunga 2017 m. gegužės 24 - 26 dienomis or-
ganizavo tarptautinį seminarą „Modernių technologijų plėtra melioracijoje“. 
Seminaro darbe dalyvavo per 80 melioracijos specialistų iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Suomijos, Rusijos, Gruzijos, Olandijos. Lietuvai atstovavo 19 meliora-
cijos specialistų iš Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos rangovinių įmonių, 
Žemės ūkio ministerijos Išteklių kokybės politikos departamento Melioracijos ir 
biokuro skyriaus, ASU žemėtvarkos ir vandens ūkio fakulteto, melioracijos pro-
jektavimo įmonių ir Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo. Seminaras vyko 
Vidžemės krašto Smiltenės rajone. 

Pagrindinį pranešimą apie žemių melioracijos svarbą Latvijoje skaitė Latvijos 
Respublikos žemdirbystės ministerijos Miškų departamento direktorius Arvidas 
Ozolas. Pranešėjas akcentavo, kad žemių sausinimas ir jų techniškas eksploatacinis 
palaikymas gali intensyvinti žemės ūkio gamybą bei prisidėti prie globalizacijos su-
keltų padarinių švelninimo. Latvijoje visas melioracijos infrastruktūros turtas per-
duotas specialiai tam sukurtai įmonei - Nekilnojamo turto valdymo agentūrai prie La-

Seminaro dalyviai 
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tvijos žemdirbystės 
ministerijos. Latviai 
šiuo metu eksplo-
atuoja 1,6 mln. ha 
sausinamų žemių, iš 
jų 0,5 mln. ha miš-
kų. Miškų sausini-
mo sistemų eksplo-
atacija ir tvarkymas 
paliktas savieigai. 
Agentūra užsiima tik 
žemės ūkio paskir-
ties žemės sausinimo 
klausimais. Latvijoje 

eksploatuojama 50 polderių, 1000 km pylimų, 120 tūkst. km magistralinių griovių. 
Panašiai kaip ir pas mus vedama melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita, 
kuriama melioracijos informacinė sistema. Melioracijos projektų skaitmenizavimo 
darbai iš esmės baigti 2016 m. Informacija kaupiama pagal baseinus (Lietuvoje - 
pagal administracines teritorijas). Melioracijos turto perdavimas į vienas rankas 
Latvijoje įvyko prieš 7-erius metus ir pasiteisino. Agentūroje veikia keturi regio-
niniai padaliniai. Finansiniai ir žmoniškieji ištekliai valdomi centralizuotai. Taip 
koncentruojamas išteklių valdymas, aiškūs atsakomybės ir valdymo klausimai, vie-
šųjų pirkimų organizavimas ir procedūros. Melioracijos sistemų rekonstrukcijos ir 
tvarkymo darbai finansuojami ES bei valstybės biudžeto lėšomis. Per 2007 - 2013 
metus Latvijoje įvykdyta 650 projektų, kurių vertė 34,5 mln. eurų. Iki 2020 m. 
planuojama į melioracijos sistemų atnaujinimą investuoti 85 mln. eurų. Vykdant 
melioracijos sistemų pertvarkymo darbus atsižvelgiama į aplinkos saugojimo rei-
kalavimus, tarptautinius Baltijos jūros taršos mažinimo įsipareigojimus. Tačiau 
pranešėjas pabrėžė, kad pagrindinis melioracijos uždavinys užtikrinti žemės ūkio 
naudmenų gerą agrotechninę būklę. Latvijos žemės ūkio universitetas jau neruošia 
melioracijos specialistų. Specialistų stygių planuojama kompensuoti juos rengiant 
Smiltenės technikos mokyklos bazėje, kur šiuo metu ruošiami kelių statybos speci-
alistai, technikai mechanikai, statybos mašinų operatoriai. Mokymo bazė aprūpinta 
mokymui reikalinga šiuolaikine technika, geodezinėmis matavimo priemonėmis. 
Auditorijos ir laboratorijos taip pat pritaikytos moderniam mokymo procesui. Pa-
grindinių statybinių mašinų valdymo įgūdžiams lavinti įrengtos simuliatorių klasės, 
demonstraciniai stendai, laboratorijos. Lyginant techninį aprūpinimą ir materialinę 
bazę su mūsų ASU ir Marijampolės kolegija, Smiltenės mokykla turi pranašumų.

Baltarusijos melioracijos ir hidrotechnikos mokslinio tyrimo instituto specialisto 
Vladimiro Makojedo pranešimas buvo apie melioracijos sistemų atnaujinimą Balta-
rusijoje. Baltarusija šiuo metu turi 2,9 mln. ha sausinamos žemės, iš jų 1 mln. ha nu-

Sodyba Amatciemio gyvenvietėje
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sausinti durpynai. Žemės 
sausinimo būtinybė ta pati 
kaip ir pas mus. Žemių už-
mirkimą lemia skirtumas 
tarp atmosferinių kritulių 
ir drėgmės išgaravimo. 
Melioracijos darbai Balta-
rusijoje pripažinti valsty-
binės svarbos, ir drenažo 
sistemos ne remontuoja-
mos bet rekonstruojamos. 

Kasmet sistemos pertvarkomos apie 35 tūkst. ha plote. Kasmetinis poreikis tokiems 
darbams – 100000 ha. 

Estijos atstovas Mati Martson savo pranešime pastebėjo, kad Europos Sąjungoje 
nėra vieningos melioracijoje naudojamų medžiagų sertifikavimo sistemos bei koky-
bės reikalavimų. Ypač aktuali problema plastikinių drenažo vamzdžių techninių ir 
kokybės parametrų standartizavimas. Pranešėjas akcentavo melioracijos svarbą da-
bartiniams žemės ūkio gamybos mastams išsaugoti. Estijoje yra 1,3 mln. ha sausi-
namų žemių, iš jų 696 tūks. ha sausinami miškai ir 608 tūkst. ha žemės ūkio paskir-
ties žemė. Vidutinis melioracijos sistemų amžius Estijoje 41-50 metų. Melioracijos 
statiniai rekonstruojami kaip ir pas mus pritraukiant ES lėšas. 2004 - 2006 metais 
tam panaudota 8,3 mln., 2007 - 2013 metais - 42 mln. eurų. Šiuo metu estai planuoja 
melioracijos sistemų sutvarkymo darbus 2014 - 2020 metų programos periodui už 
45 mln. eurų. Planavimo ir finansavimo užduotims parengti sudarytas Nacionali-

Supažindinimas su darbais

Seminaro dalyviai laukuose
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nis komitetas, kuris teikia vyriausybei 
pasiūlymus dėl reikalingo melioraci-
jos sistemų pertvarkymo ir reikiamo 
finansavimo.

Estijoje melioracijos statiniai pri-
klauso žemės savininkams. Valstybė 
prie melioracijos sistemų eksploatavi-
mo ir tvarkymo prisideda per ES lėšų 
pritraukimą bei teikdama organizaci-
nę ir metodinę pagalbą. Melioracijos 
darbus koordinuoja Estijos žemės 
ūkio ministerija. Prie ministerijos vei-

kia Melioracijos in-
formacinės sistemos 
tarnyba - melioracijos 
registras. Meliora-
cijos registras iš es-
mės vykdo tokias pat 
funkcijas kaip mūsų 
rajonų savivaldybių 
administracijos ir 
Valstybės žemės fon-
do Melioracijos sky-

rius. Tarnyboje dirba apie 30 melioracijos ir informatikos specialistų, tarnyba turi 
savo filialus regionų centruose ir didesnėse savivaldybėse. Yra puikiai aprūpinti 
orgtechninėmis, programinėmis ir transporto priemonėmis.

Estai melioracijos informacinę sistemą kuria panašiais metodais kaip ir mes. 
Skirtumas tik tas, kad estai jau prieš 10 metus suprato, jog šiuos darbus reikia cen-
tralizuoti, melioracijos projektų skaitmenizavimo duomenų rengimo paslaugas 
perkant konkursų būdu be rangovinių organizacijų paslaugų. Įkūrus melioracijos 
registro tarnybą, per pastaruosius 6-eris metus buvo faktiškai iš naujo parengta me-
lioracijos duomenų bazė, jų duomenys integruoti į visos Estijos informacinę siste-
mą, sukurtas melioracijos duomenų portalas. Prisijungus prie melioracijos duomenų 
portalo, galima naudotis kitų registrų ir duomenų bazių informacija. Visa ši infor-
macija yra vieša ir teikiama nemokamai.

Lietuvos pranešimą „Melioracijos sistemų tvarkymo ypatumai mažinant dre-

Renovuotas griovys
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nažo vandens NPK taršą į 
vandens telkinius“ skaitė 
UAB „Aplinkos inžinierių 
grupės“ direktorius Petras 
Punys. Buvo parodytas Kė-
dainių rajone įgyvendintas 
bandomasis projektas. 

 Seminaro dalyviai lan-
kėsi netoli Ciesio, už 80 
km nuo Rygos nutolusioje 
Amatciemio gyvenvietėje 
bei susitiko su jos įkūrėju 
Aivaru Zvirbuliu. Gyven-
vietė pastatyta 300 ha ploto 
sudėtingo reljefo ir gam-

tinių sąlygų pelkėtoje, miškingoje teritorijoje. Čia nėra tvorų. Kiekvienas namas 
turi priėjimą prie vandens telkinio. Kaimynas nemato kaimyno. Čia absoliuti tyla 
ir ramybė. Žmogus gyvena gamtos apsuptyje. Deklaruojamas naujas požiūris į gy-
venamąją aplinką, siekiama gyvenvietėje išlaikyti natūralią gamtinę aplinką su tam 
tikru reguliavimu. Pelkės paverčiamos tvenkiniais, miškas pertvarkomas į parką. 
Gyvenvietėje pavyko išlaikyti balansą tarp natūralios gamtinės aplinkos, modernių 
urbanizacijos technologijų ir gyvenamosios aplinkos estetikos. Susidomėjimas šiuo 
projektu milžiniškas. Gyvenvietėje jau pastatyta apie 100 sodybų. 

Seminaro metu teko susipažinti su stambiu Latvijos ūkininku Valdžiu Circeniu, 
Strenču rajone valdančiu 1200 ha Irbites ūkį. Šiame ūkyje įgyvendinti du ES finan-
suojami melioracijos sistemų rekonstravimo projektai. 2016 m. savo jėgomis ir fi-
nansiniais ištekliais 50 ha plote atstatytos melioracijos sistemos, kur drenažas buvo 
įrengtas 1970 m., bet paskutinius 20 metų sistemos buvo neprižiūrimos, užaugusios 
krūmais ir medžiais. Pernai šiame plote buvo atlikti kultūrtechniniai darbai: išrauti 
krūmai, surinkti akmenys, suremontuotas drenažas, sutvarkyti grioviai. Ši pavasarį 
pasėti vasariniai javai. Mūsų ir Baltarusijos delegacijos nuomone, šiame plote dre-
nažo remontas neužtikrins efektyvaus žemės naudojimo, jau dabar ryškėja užmirku-
sių plotų salelės, kurių nebuvo galima šį pavasarį įdirbti. Įvertinus aplinkybes, kad 
plotas nebuvo dirbamas 20 metų ir buvo apžėlęs krūmais, kurių šaknys, tikėtina, 
pažeidė drenažo linijas, šio ploto drenažo sistemas teks rekonstruoti. 

Seminaro dalyviai tiek posėdžių salėje, tiek individualiai diskutavo drenažo sis-
temų atnaujino, modernių technologijų taikymo, specialistų rengimo klausimais. 
Įdomu buvo sužinoti, kas daroma kaimyninėse valstybėse, kad melioracijos siste-
mos ne tik sausintų žemę bet ir padėtų tausoti gamtą, užtikrintų darną tarp intensy-
vios žemdirbystės ir aplinkos. Seminaras buvo naudingas ne tik profesine prasme. 
Diskusijos, asmeniniai kontaktai, dalykinis bendravimas tarp šalių melioratorių 
vyko ir kultūrinės programos metu.

M.Gudžiūnas išbando buldozerio simuliatorių
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Tarptautinė konferencija  
„Baltic surveying‘17“

Doc. Virginija GURSKIENĖ 
ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė

Gegužės 10 - 12 dienomis (šį kartą Jelgavoje, Latvijos žemės ūkio univer-
sitete), 26-ąjį kartą po Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo žemėtvarkos 
ir gretimų sričių atstovai rinkosi į kasmetę tarptautinę mokslinę metodinę kon-
ferenciją „Baltijos šalių žemėtvarka‘17“ („Baltic Surveying‘17“). Pagrindinis 
konferencijos organizatorius – šio universiteto Aplinkos ir civilinės inžinerijos 
fakultetas. Konferencija siekiama suburti įvairių šalių mokslininkus, valdymo įs-
taigų ir įmonių atstovus aptarti naujausius žemėtvarkos, geodezijos bei kadas-
tro pasiekimus, keistis nuomonėmis ir patirtimi. Konferencijoje perskaitytas 31 
pranešimas ir pristatyta 11 stendinių pranešimų. Be šeimininkų latvių, renginyje 
dalyvavo atstovai iš 11 šalių – Lietuvos, Estijos, Baltarusijos, Ispanijos, Kazach-
stano, Lenkijos, Moldovos, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos ir Vengrijos.

Aleksandro Stulginskio universitetui (ASU) konferencijoje atstovavo net septyni 
dalyviai – dėstytojai A. Aleknavičius, M. Aleknavičius, D. Gudritienė, V. Gurskienė 
ir doktorantai J. Augutienė, R. Gaudėšius ir D. Gečaitė. Vykome ne tik pasidalinti 
patirtimi, užmegzti naujus ryšius, bet ir padėti surengti konferenciją. Pirmąją die-

Diskusijoje apie studijų programas ir procesą doc. V. Gurskienė pristato 
ASU ŽGI studijų programas
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ną buvome supažindinti su 
pagražėjusiu po pastarųjų re-
konstrukcijų Jelgavos miestu 
bei Latvijos žemės ūkio uni-
versitetu. O mūsų delegacija 
viešnagės pradžioje su Latvi-
jos kolegomis diskutavome 
dėl naujų mokslo projektų 
rengimo, derinome INTER-
REG projekto veiklas.

Antroji dienos dalis buvo 
skirta studijų klausimų apta-
rimui. Įdomi Estijos kolegų 
patirtis, jų universitetuose 
jau beveik 10 metų taiko-
ma studijų sistema 3+2. 
Pirmoji – bakalauro studijų 

pakopa – trunka trejus metus. Išlaikiusieji egzaminus ir gavusieji pirmos pakopos 
baigimo pažymėjimus, toliau visi absolventai dvejus metus mokosi magistrantūros 
studijose.

Su tam tikra nuostaba sekėme Moldovos žemės ūkio universiteto giminingo fa-
kulteto dekano dr. O. Horžan kalbą. Pranešėjas pristatė jo šalyje numatomas aukš-
tojo mokslo pertvarkas – iš beveik 30 valstybinių universitetų numatoma palikti tik 
5 - 6, ženkliai sumažinti studijų programų skaičių. Jau dabartiniu metu pradėjus po-
kyčius, dalyje katedrų sumažėja dėstytojų, likusiems – didėja darbo krūviai, dėsto-
mų dalykų skaičius. Šiuo laikotarpiu nukentės ir studijų kokybė. Nors tai Moldovos 
situacija, bet kokia ji panaši į mūsų šalyje numatomas permainas. 

Studentų skaičiaus mažėjimas palietė ir Kazachstano nacionalinį agrarinį univer-
sitetą Almatoje. Šioje šalyje žemėtvarkos bei kadastro specialistai rengiami daugiau 
kaip dešimtyje universitetų, todėl nelengva išlikti konkurencingiems. O kolegos iš 
Lenkijos ir Ukrainos negali skųstis pageidaujančių studijuoti jaunuolių skaičiumi. 
Mokslą finansuoja valstybė. Darbą palengvina greitai atnaujinama įranga, inovacijų 
diegimas.

Ketvirtadienis – pagrindinė konferencijos diena - pradėta stendinių pranešimų 
peržiūra ir diskusija apie bendrų straipsnių rengimą. Didelio susidomėjimo sulaukė 
esto dr. S. Maasikamae mokslinių tyrimų idėjos, susijusios su priemiestinių terito-
rijų zonavimo pagrindimu.

Į konferencijos plenarinį posėdį centriniuose universiteto rūmuose ėjome jaukia 
Lielupės atšakos Driksos upės krantine. Pakelėje stabtelėjome prie vargšo studento 
po skėčiu skulptūros. Posėdį pradėjo Latvijos ŽŪU Žemėtvarkos katedros vedėja 
prof. V. Paršova, pasidžiaugusi, kad dalyvių gretas papildė naujų šalių atstovai ir 
kad daugiašalis bendradarbiavimas vyksta ne tik renginių metu. Fakulteto dekanė 

Plenarinį posėdį vedė prof. V. Paršova
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prof. D. Zigmundė taip pat 
pabrėžė tarptautinio bendra-
darbiavimo svarbą, padėkojo 
užsienio dėstytojams, įsitrau-
kusiems į studijų procesą fa-
kultete.

Latvijos Respublikos Vy-
riausybės atstovas V. Vesperis 
savo pranešime akcentavo, 
kuo yra svarbus žemės ište-
klių valdymas siekiant darnios 
teritorijų plėtros. Jis teigiamai 
vertino didėjančius miškų 
plotus, bet atkreipė dėmesį ir 
į probleminę situaciją – inva-
zinių rūšių plitimą. Lektorius 
teigė, jog vykdant teritorijų 
tvarkymo darbus, būtinos pakankamos priemonės biologinei įvairovei išsaugoti. 

Apie naujus iššūkius vykdant žemės reformą kalbėjo mūsų delegacijos atstovas 
prof. A. Aleknavičius. Nors Lietuvoje nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesas 
gana specifinis ir dar nebaigtas, bet nauji šios reformos etapai – žemės konsolida-
cija, su žemės tvarkymu susijusios kaimo plėtros priemonės, įdiegta Žemėtvarkos 
planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema – labai geras pavyzdys kitų 
šalių žemės tvarkymo ir administravimo specialistams.

Kaip teigė Estijos lektorė E. Jurgenson, Estijos žemės reforma buvo gana nuo-
sekli, didžioji dalis šalies nekilnojamojo turto objektų jau išmatuoti tiksliais kadas-
triniais matavimais, tačiau problemų iškyla. Prie dalies žemės sklypų nenumatyti 
privažiavimo keliai, kiek sudėtingesnės negu kitose šalyse nekilnojamųjų daiktų 
įregistravimo procedūros, nes objektai registruojami net trijuose registruose ir kt.

Latvijos Aplinkos apsaugos ir regioninės politikos ministerijos atstovas E. Ka-
postinš pristatė pagrindines Latvijos žemės politikos kryptis. Jis teigė, kad numatytų 
klausimų sprendimą palengvino nuo 2015 m. įsigaliojęs Žemės valdymo įstatymas, 
tačiau jau reikalingos jo korekcijos. Reiktų įteisinti pastovų (nors kas 5 m.) infor-
macijos apie žemės išteklius atnaujinimą. Prelegentas paminėjo poreikį tobulinti 
informacines sistemas, gerinti jų prieinamumą. Tikslios ir patikimos informacijos 
apie žemės išteklius gavimas laiku leidžia surasti ir priimti geriausius sprendimus. 
Svarbus dėmesys turi būti skiriamas dirvožemio apsaugai.

Pristatydamas Rusijos Samaros regiono ekonominį potencialą, Samaros valstybi-
nio ekonomikos universiteto rektorius, prof. G. Khasaev pasidžiaugė, kad jų univer-
sitetas yra vienas iš darnaus regionų planavimo lyderių, vykdantis ne vieną svarbiau-
sių šalies regioninio planavimo projektų. Latvijos žemės ūkio universiteto rektorė, 
prof. I. Pilverė aptarė šalies bioekonomikos plėtros galimybes. Ji pabrėžė, kad dar-

Prof. A. Aleknavičius skaito pranešimą plenariniame posėdyje
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ni plėtra turi būti tiesiogiai susieta su racionaliu žemės ir jos išteklių naudojimu.
Šiam posėdžiui pasibaigus, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Latvijos 

žemės ūkio bei Samaros valstybinio ekonomikos universitetų.
Daug įdomių pranešimų buvo perskaityta atskirose sekcijose. Žemėtvarkos sek-

cijoje lektoriai pristatė nekilnojamojo turto objektų rinkos kainų pokyčius Lenkijoje 
(dr. M. Heldak) ir Estijoje (dr. M. Kaing), Lenkijos žemės ūkio paskirties žemės 
valdymo patirtį (dr. K. Kurovska ir dr. H. Kryszk). Diskutuota apie Ukrainos žemės 
išteklių aplinkosauginį vertinimą (dr. N. Krysenik) bei žemės kadastro formavimo 
ypatumus (N. Bavrovska ir O. Boryshkevych). Samariečiai (dr. G. Khasaev ir kt.) 
pristatė žemės mokesčių, priklausomai nuo ekonominių ir geografinių veiksnių, 
modeliavimo rezultatus. Su dideliu susidomėjimu buvo išklausytas mūsų atstovo dr. 
M. Aleknavičiaus atlikto tyrimo apie turizmo plėtrą Lietuvos ir Lenkijos pasienio 
regionuose pristatymas. 

Apie ilgamečių tyrimų rezultatus diskutavo ir Geodezijos sekcijos atstovai. Dr. 
A. Celms pristatė su mūsų universiteto atstovais atliktų bendrų tyrimų, susijusių su 
Latvijos ir Lietuvos nacionalinių aukščių sistemų patikra, naudojant GPNS matavi-
mus, rezultatus. Apie Ukrainos aktyvių atraminių stočių, reikalingų geodeziniams 
matavimams, išdėstymą bei naudojimą, kitų Europos šalių stočių panaudojimo gali-
mybes papasakojo prof. S. Savchuk. Jo teigimu, gana didelės galimybės naudojantis 
gretimų šalių stotimis, kiek sudėtingesnė situacija tik su Baltarusija. Įdomūs buvo ir 
kitų kolegų pranešimai. Ukrainos atstovas iš Kijevo V. Bogdanets aptarė GIS tech-
nologijų taikymo ypatumus, o prof. N. Kablak iš Užgorodo pristatė GPNS taikymo 
galimybes meteorologijoje. 

Doktorantai, jauni dėstytojai ir mokslo darbuotojai pirmaisiais savo mokslinės 
veiklos rezultatais pasidalijo Jaunųjų mokslininkų sekcijoje. Joje aptarti erdvinių 
geodezinių metodų taikymo ypatumai (A. Khoptar), nekilnojamojo turto kadastro 
sistemos Ispanijoje (S.D. Caaveiro) ir Vengrijoje (A. Molnar), žemės konsolidacijos 
poreikis kaimiškose vietovėse (D. Gečaitė) ir miestuose (J. Augutienė), miesto teri-
torijų optimizavimo kryptys Kijevo aglomeracijoje (O. Tsvyakh) ir kt.

Trečiąją konferencijos dieną vyko dalykinis susitikimas su Smarde savivaldybės 
atstovais.

Konferencijos pranešimų medžiaga paskelbta dvejuose leidiniuose: mokslo 
straipsnių žurnale „Baltic Surveying“ ir šios konferencijos pranešimų leidinyje in-
ternetiniame puslapyje http://www.vbf.llu.lv/lv/international-scientific-methodical-
conference-baltic-surveying .

Susipažinimas su naujausių mokslinių tyrimų rezultatais aktualus ir svarbus vi-
siems žemėtvarkos atstovams. Aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas vyks ištisus 
metus. Naujos patirtys ir pažintys – reikšmingi žingsniai siekiant fundamentalių 
mokslinių tyrimų, aukštos studijų kokybės.

Nuo kitų metų kinta konferencijos geografija – vyksime į Lenkiją – pagrindi-
niais konferencijos „Baltic Surveying“ organizatoriais 2018 m. sutiko būti Varmijos 
ir Mozūrijos universiteto Olštyne atstovai.
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Baltijos geodezijos kongresas 
Lenkijoje

Prof. Audrius ALEKNAVIČIUS 
ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

2017 m. liepos 22 – 25 dienomis Lenkijoje, Gdanske, vyko tarptauti-
nė mokslinė konferencija „Baltijos geodezijos kongresas“. Konferenciją 
organizavo Gdansko technologijos universitetas, Varmijos ir Mozūrijos 
universitetas Olštyne bei IEEE (Elektros ir elektronikos institutas). Ji yra 
viena didžiausių su geodezija, kartografija, GIS bei kadastru susijusių 
konferencijų šalyse, esančiose aplink Baltijos jūrą. Šiame renginyje da-

lyvavo daugiau nei 120 pranešėjų iš 11 šalių: 
Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Alžyro, Jungtinių 
Arabų Emiratų, Turkijos, JAV, Irano, Estijos, Ispa-
nijos ir Vokietijos. Konferencijoje taip pat dalyva-
vo Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojai 
Audrius Aleknavičius ir Giedrius Balevičius.

Konferencijos tikslas – integruoti geodezijos žinias 
praktikoje bei paskelbti naujausius mokslo pasiekimus 
ir patirtį šioje srityje. Pranešimų tematika taip pat buvo 
labai įvairi, apimanti platų tyrimų spektrą. Pagal temas 
pranešimai buvo paskirstyti net į septynias sekcijas: 
Geoinformatika ir GIS pritaikymas; Palydoviniai tyri-

mai; Jūros ir kranto GIS; Geodezija ir matavimai; Statyba; Fotogrametrija ir nuo-
toliniai tyrimai; Erdvinis planavimas, kadastras ir miesto plėtra. Šeštadienį vyko 
virtuali sesija, kurioje pranešimai buvo interaktyvūs. Esant tokiai pranešimų gausai, 
ne visada buvo įmanoma  išklausyti visų pranešėjų. Pranešimų santraukas galima 
rasti čia: http://bgc.systemcoffee.pl/index.php?id=7.

Konferencijoje Giedrius Balevičius kartu su kolega iš Latvijos Armands Celms 
paskelbė kartu atlikto tyrimo rezultatus – „Nacionalinės aukščių sistemos patikra 
Baltijos šalyse naudojant GPNS“. Audrius Aleknavčius kitoje sekcijoje pristatė pra-
nešimą  „Faktorių, įtakojančių privačios žemės rinką Lietuvoje, analizė“. 

Pranešime analizuojamas privačios žemės pardavimas Lietuvos administracinėse 
teritorijose 2015 – 2016 m. laikotarpiu. Tyrimų tikslas – nustatyti žemės rinkos inten-
syvumą ir žemės kainą lemiančias priežastis, kurios atskirose savivaldybėse nevieno-

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Prof. A.Aleknavičiaus 
pranešimas
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dos. Tyrimams 
pasirinkti objek-
tai, kurių žemės 
rinka aktyviau-
sia, tai – ūkinin-
kavimui nau-
dojama žemės 
ūkio paskirties 
žemė, sodininkų 
bendrijų sodų 
sklypai ir namų 
valdų žemės 
sklypai. Išnagri-
nėti  žemės san-
dorių statistiniai 

duomenys bei masinio žemės vertinimo vidutiniai rodikliai,  informacija apie dirvo-
žemių našumą, žemės ūkio gamybą ir teritorijų planavimo dokumentai. Atlikus ko-
reliacinę analizę nustatyta, kad žemės ūkio paskirties žemės rinkos aktyvumui įtakos 
turi savivaldybės teritorijoje esančių miestų dydis ir juridinių asmenų ūkių turimos 
nuosavybės teise žemės ploto dalis visame privačios žemės ūkio paskirties žemės 
plote, o kainai – žemės ūkinė vertė, žemės naudojimo intensyvumas ir savivaldybėje 
esančių miestų dydis.

Ši konferencija buvo svarbi ne vien dėl naujų žinių ir idėjų, tačiau ir dėl naujų 
pažinčių. Daug laiko praleidome kartu su Latvijos žemės ūkio universiteto delega-
cija, kadangi  mus nuo seno sieja glaudus ryšys ir bendradarbiavimas.

Konferencijos metu taip pat buvo aptarti  bendradarbiavimo su Lenkijos kole-
gomis iš Olštyno klausimai. Tradicinė konferencija „Baltic Surveying“ šiais metais 
vyko Latvijoje, tačiau norint išplėsti dalyvių ratą, buvo nuspręsta 2018 metais ją 
organizuoti Lenkijoje, Varmijos ir Mozūrijos universitete Olštyne. Buvo gera proga 
aptarti organizacinius klausimus, su kuriais susidurs būsimi konferencijos organi-
zatoriai.

Gdansko technologijos universiteto pastatas, kuriame ir vyko konferencija, yra 
nuostabus architektūrinis paveldas. Jis pastatytas 1904 metais, tačiau Antrojo pa-
saulinio karo metu buvo labai stipriai apgriautas. Šiuo metu jis restauruotas ir mo-
dernizuotas, išlaikant kiek galima originalias architektūrines detales. Gdanskas taip 
pat turi nuostabų senamiestį, kuriame yra daug istorinių ir lankytinų vietų, savita 
architektūra ir savita miesto dvasia. 

Dalyvavimas šioje konferencijoje davė ne tik mokslinės bei praktinės patir-
ties, bet ir leido susipažinti  su išskirtiniu miestu ir ilgametes tradicijas turinčiu 
universitetu.

Gdansko senamiestis
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Nelengvi žemėtvarkos žingsniai 
Makedonijoje

Vilma DAUGALIENĖ 
Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto  

organizacijos projekto vadovė

2017 m. kovo 1 d. Makedonijoje pradėtas vykdyti 3,5 metų trukmės 
Europos Komisijos (EK) ir Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto orga-
nizacijos (FAO) finansuojamas projektas „Nacionalinės 
žemės konsolidacijos programos integravimas (MAIN-
LAND)“ (projekto biudžetas – 2,56 mln. Eur), nors ir ne-
labai sparčiai, tačiau įsibėgėja. 

Projekto pagrindinis tikslas – padėti Žemės ūkio, miški-
ninkystės ir vandens ūkio ministerijai įgyvendinti nacionalinę 
žemės konsolidacijos programą ir sukurti tinkamo ir skaidraus 
žemės konsolidacijos projektų įgyvendinimo gebėjimus. Pa-
grindiniai projekto naudos gavėjai – smulkieji ūkininkai ir 
kaimo bendruomenės, turintys įveikti problemas, atsiradusias 
dėl ūkių smulkumo ir dirbamos žemės didelės fragmentacijos, 

kurios lemia mažą ūkių 
produktyvumą ir menką 
gebėjimą konkuruoti rin-
koje (tiek vidaus, tiek tarptautiniu mastu).

Pagrindiniai projekto partneriai – Makedo-
nijos žemės ūkio, miškininkystės ir vandens 
ūkio ministerija, Nekilnojamojo turto kadastro 
agentūra, Nacionalinė konsultavimo agentūra, 
taip pat vietos savivaldos organizacijos, atsto-
vaujančios žemės savininkams ir naudotojams. 

Šalies, kurioje 2015 m. duomenimis gyve-
no 2,07 mln. gyventojų, teritorija – 25,7 tūkst. 
km2, iš kurios 857 kv. km2 užimta vandenimis, 
o 24, 8 tūkst. km2 tenka įvairios paskirties že-
mei. Kalvos ir kalnai, kurie užima 79 proc. 
šalies teritorijos, dažnai atskirti dideliais slė-
niais (lygumos užima tik 19 proc. teritorijos, 
2 proc. tenka upėms ir ežerams). Iš viso šalyje 
yra 1 263 tūkst. ha (50,1 proc.) žemės ūkio pa-

Žemėnauda Makedonijo-
je – labai fragmentiška
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skirties žemės, 44,3 
proc. užima miškai ir 
apie 4 proc. - vande-
nys ir kitos paskirties 
žemė.

2015 m. dirba-
mos žemės buvo 
511,5 tūkst. ha, ku-
rios 81 proc. - ariama 
žemė, daržai ir sodai, 
7 proc. - pramoniniai 
sodai ir vynuogynai, 
11 proc. - pievos. 
Ganyklos užima 751 
tūkst. ha (60 proc.) 
visos žemės ūkio pa-
skirties žemės. Apie 
trečdalį ariamos že-
mės (134 tūkst. ha) 
užima pūdymai arba 
nedirbama žemė. Per 
pastaruosius aštuo-
nerius metus ūkių 
skaičius žemės ūkio 
sektoriuje mažėja, o 
vidutinis ūkio dydis 
didėja. 2013 m. ūkių 
surašymo duome-
nimis, buvo 170,9 
tūkst. ūkių (2010 
m. – 192,1, o 2007 
m. – 192,7 tūkst.).

Žemės ūkio, 
miškininkystės ir 
vandens ūkio minis-
terijos duomenimis, 
Ūkių registre dekla-
ruota apie 120 tūkst. 
ūkių (225 tūkst. ha 
žemės ūkio paskir-
ties žemės, 427 tūkst. 
žemės sklypų). Apie 

Ganyklos Makedonijoje

Didžiausia šalies teritorijos dalis - kalnai

Makedonijos laukuose
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80 proc. dirbamos žemės yra privati ūkininkų žemė, o likusieji 20 proc.- valstybinė 
žemė. Dauguma ūkių, turinčių mažiau nei 1 ha žemės, gamina mišrią produkciją 
(tokių ūkių yra net 63 proc., o ūkiai iki 3 ha sudaro 90 proc.bendro skaičiaus). Abie-
jų nuosavybės formų žemė labai fragmentuota. Vidutinis šeimos ūkio dydis – 1,85 
ha, jį sudaro 5 - 7 žemės sklypai (vidutinis žemės sklypo dydis – 0,2 ha).

Žemės ūkio kooperatyvai dar tik steigiasi ir nežiūrint vyriausybės skiriamo dė-
mesio ir paramos jų vaidmuo šalyje kol kas menkas. Artimiausiu metu bus pradėtas 
vykdyti EK finansuojamas projektas, kuris, tikėtina, žemės ūkio kooperacijos vai-
dmenį padidins.

Drėkinimo sistemos įrengtos 30 proc. ariamos žemės, tačiau tik 5 proc. šios 
žemės (20 - 25 tūkst. ha) drėkinama. Šią vasarą Balkanus nuniokojo karščio banga, 
pavadinta „Liuciferiu“ – daugiau nei du mėnesius oro temperatūra viršijo 35 laips-
nius karščio, nulėmusi sausras, liūtis ir krušą, miškų gaisrus. Tai labai nuniokojo 
žemės ūkio sektorių, šiuo metu dar skaičiuojami nuostoliai. Todėl tinkamos infras-
truktūros įrengimas tampa dar svarbesnis. Artimiausiu metu bus pradėtas vykdy-
ti dar vienas EK finansuojamas projektas, skirtas nedidelių, nebrangių ir aplinkai 
draugiškų drėkinimo sistemų sukūrimui ir esamų atnaujinimui (skirta 3 mln. eurų). 
Šalyje aktyviai veikianti EK delegacija, skirdama finansinę paramą strateginių pro-
jektų finansavimui, didelį dėmesį skiria vykdomų projektų koordinavimui, todėl 
MAINLAND projekto vykdymo metu bus daug koordinacinių veiksmų su minėtais 
projektais, taip pat ir su kitais tarptautinių organizacijų finansuojamais projektais, 
vykdomais šalyje.

Tokios aplinkybės akivaizdžiai pagrindžia faktą, kad žemės konsolidacija yra 
įvardyta kaip prioritetas Vyriausybės programoje, tuo pačiu ir strateginiuose šalies 
integracijos į Europos Sąjungą dokumentuose. Tai aiškiai atsispindėjo ir oficialaus 
projekto atidarymo renginyje 2017 m. gegužės 8 d., taip pat pirmajame informa-
ciniame seminare 
apie žemės konso-
lidaciją liepos 4 d., 
kuriame dalyvavo 
gausus būrys ži-
niasklaidos atstovų 
ir žurnalistų. Nuo 
2017 m. birželio 1 
d. oficialiai pradė-
jus dirbti naujajai 
šalies vyriausybei, 
pareigas pradėju-
siam eiti jaunam ir 
energingam žemės 
ūkio ministrui p. 
Ljupcho Nikolovs-

Informacija žiniasklaidai apie žemės konsolidavimo projektą
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ki, pagal profesiją 
teisininkui, jau ne 
kartą teko viešai 
pristatyti strategi-
nius ministerijos 
veiksmus, taip pat 
ir susijusius su pa-
sirengimu žemės 
konsolidacijai. Vi-
siems liepos 4 d. 
vykusio informa-
cinio seminaro da-
lyviams buvo ti-
krai netikėta, kad 
viso renginio metu 
aktyviai dalyvavo 
aukščiausio rango 
pareigūnai – EK 
delegacijos amba-
sadorius bei nauja-
sis žemės ūkio mi-
nistras. Tiek toks 
dėmesys renginiui, 
tiek šių aukštų pa-
reigūnų pasisaky-
mai akivaizdžiai 
liudija žemės kon-
solidacijos svarbą 
šalyje vykdomų 
reformų kontekste 
bei išreiškia para-

mą projektui.
Nežiūrint to, kasdieninėje veikloje projekto komandai tenka dirbti su senąja mi-

nisterijos komanda, kuri bando susivokti naujoje politinėje situacijoje ir ne itin no-
riai kimba į darbus, taip pat ir numatytus projekte. Tuo pačiu metu vykdoma viešojo 
sektoriaus administracinė pertvarka, kurią naujoji vyriausybė numačiusi užbaigti iki 
šių metų pabaigos. Šios aplinkybės nepadeda įgyvendinti projekte numatytų veiklų 
ir laikytis darbų grafiko.

Vieni pirmųjų darbų – pagal anksčiau vykusio FAO projekto rekomendacijas kuo 
skubiau padėti ministerijos specialistams parengti Žemės ūkio paskirties žemės kon-
solidacijos įstatymo pakeitimą, poįstatyminius teisės aktus, taip pat susijusių teisės 
aktų pakeitimus, kuriuos priėmus būtų galima užbaigti įgyvendinti bandomuosius 

Makedonijos kraštovaizdis

Tipiškas šalies peizažas
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žemės konsoli-
dacijos projek-
tus. Teisės aktų 
pakeitimai su-
siję su funkcijų 
vykdant žemės 
konsolidacijos 
projektus per-
žiūra (sprendi-
mų priėmimas 
iš vyriausybės 
numatomas per-
kelti į ministeri-
ją), valstybinės 
žemės ūkio pa-
skirties žemės 
valdymu, taip pat techninio pobūdžio dalykais. Suprantama, tokiems klausimams 
reikia ilgesnio nagrinėjimo, gilinimosi, tačiau šis darbas yra prioritetinis ir projektų 
užbaigimas itin svarbus siekiant akivaizdžiai pademonstruoti žemės konsolidacijos 
rezultatus ir toliau sėkmingai vystyti šį šaliai labai reikalingą ir svarbų procesą. 

Nors teisės aktų pakeitimai rengiami ir tikėtina rugsėjo-spalio mėnesį bus plačiai 
svarstomi įvairiuose lygmenyse, tačiau tai neužkerta kelio vykdyti kitas projekto 
veiklas – numatyti teritorijas, kuriose tikslinga vykdyti žemės konsolidaciją, ten 
organizuoti susitikimus su žemės savininkais ir naudotojais, supažindinant juos su 
numatoma vykdyti veikla, pačiu žemės konsolidacijos procesu, rinkti įvairią infor-
maciją, reikalingą priimant sprendimą dėl tikslingumo vykdyti žemės konsolidaci-
jos projektą tam tikroje vietovėje. Šie veiksmai lydimi atskiros studijos, numatan-
čios teritorijų, kuriose tikslinga vykdyti žemės konsolidacijos projektus, žemėlapio 
parengimą, taip pat susijusių procedūrų (žemės konsolidacijos projekto teritorijos 
parinkimo, parengiamųjų žemės konsolidacijos projekto darbų, vėliau – paties pro-
jekto rengimo darbų aprašymu), įvairių grandžių specialistų mokymo plano rengi-
mu, mokymų organizavimu, sertifikavimo, stebėsenos ir priežiūros sistemos kūri-
mu. Šių projekto veiklų vykdymas prisidės prie teisinių dokumentų rengimo, todėl 
projekte numatyta, kad ministerijos specialistai turi glaudžiai dirbti kartu su projek-
to komanda ir tokiu būdu mokytis ir geriau susipažinti su veikla, kurią pasibaigus 
projektui jie turės vykdyti patys.

Taigi, tokiomis aplinkybėmis projektas visgi vykdomas, nors ir su tam tikrais 
vėlavimais. Rudenį planuojami pirmieji susitikimai su žemės savininkais ir naudo-
tojais, vietos valdžios institucijų atstovais siekiant atrinkti 12 teritorijų, kuriose bus 
rengiamos žemės konsolidacijos galimybių studijos. Laukia nelengvas, bet įdomus 
laikotarpis šioje savo ypatumų nestokojančioje Balkanų šalyje.

KELIONĖS

Šalies vyriausybei pristatomas konsolidavimo projektas



44 

KELIONĖS

Inovatyvios akvakultūros kursai 
Islandijoje

Birutė GRIGAITYTĖ, Džiugas LAŽAUNINKAS  
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentai 

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas kartu su Novia taikomų-
jų mokslų universitetu (Suomija), Latvijos žemės ūkio universitetu ir Es-
tijos gyvybės mokslų universitetu jau kelinti metai vykdo mokymo pro-
jektą „Tvarūs vandens telkiniai ir pakrantės“. Šių universitetų dėstytojai 
ir studentai turi galimybę dalyvauti įvairios trukmės mokymosi mainuose, 
kursuose. Projekto partneris taip pat yra Westfjords universiteto centras, 
turintis padalinių visoje Islandijoje.

Vakarų fiordai (angl. Westfjords) – kalnuotas regionas šiaurės vakarų Islandi-
joje, kurio pakrantė išraižyta fiordų ir apsupta stačių kalvų. Dėl reljefo ypatumų 
šis regionas yra ypač patrauklus akvakultūrai. 2015 metų duomenimis, ten buvo 
įsikūrusios 6 akvakultūros įmonės, nors populiacija šiame regione yra mažiausia 
visoje Islandijoje. 

Šių metų kovo mėnesį Talknafjorduro miestelyje vyko Inovatyvios akvakultūros 
kursai, skirti vyresniųjų kursų bakalauro studijų studentams ir magistrantams. Kur-
sų tikslas buvo ne tik skatinti susidomėjimą inovacijų poreikiu ir galimybėmis šioje 
srityje, bet ir pačiam kurti verslą. Kaip visos Islandijos, taip ir šio regiono, žuvinin-
kystė ir akvakultūra yra pagrindiniai ekonomikos varikliai. Ši šalis garsėja nuosta-

bia nepaliesta gamta, 
švariais vandens tel-
kiniais, tad plečiantis 
akvakultūros verslui 
būtina diegti inova-
cijas, kad kiek įma-
noma būtų sumažinta 
rizika pakeisti esa-
mas ekosistemas.

Westfjords uni-
versiteto centro ini-
ciatyva atsirado ga-
limybė studentams 
iš minėtame projekte 
dalyvaujančių uni-
versitetų nuvykti į 

Inovatyvios akvakultūros kursų dalyviai iš įvairių šalių



45

KELIONĖS

šiuos kursus. Kursai mums buvo nemokami, kelionės ir pragyvenimo išlaidos da-
linai buvo padengtos Nordplus mobilumo lėšomis, dalį lėšų skyrė VŪŽ fakultetas, 
nes Islandija – brangi šalis.

Inovatyvios akvakultūros kursai vyko anglų kalba, tačiau galėjai išgirsti daugybę 
skirtingų kalbų: anglų, norvegų, islandų, latvių, estų, lietuvių, vokiečių ar net kinų. 
Iš įvairiausių pasaulio vietų susirinkę studentai dalijosi skirtinga patirtimi akvakul-
tūros srityje ir verslo kūrimo idėjomis, aplankėme kelias akvakultūros įmones.

Lankėmės dar besikuriančioje įmonėje „Arctic smolt“ (uždara recirkuliacinė sis-
tema lašišoms auginti) bei dviejuose „Arnarlax“ įmonės padaliniuose. Pastarojoje 
turėjome galimybę apžiūrėti iš arčiau žuvų auginimo varžas (varžos – tai papras-
tai ant plastikinio rėmo plūduriuojantys, prie dugno inkaru pritvirtinti tinklai), kai 
buvo plaukiama atlikti tam tikrus varžos priežiūros ir aptarnavimo darbus, taip pat 
modernią kamerų sistemą, įrengtą pačioje varžoje, kuri leidžia stebėti žuvų šėrimą, 
taip taupant pašarą. Tai labai svarbu, kadangi tokiu būdu susidaro mažiau atliekų, ir 
įmonės išlaidos sumažėja (išlaidos pašarui gali siekti iki 50 proc.).

Kursai baigėsi visos savaitės metu rengtų verslo idėjų pristatymu. Pirmoji stu-
dentų grupė sugalvojo įkurti akvakultūros konsultacinę įmonę, kuri padėtų naujai 
besikuriantiems ūkiams sutvarkyti dokumentus licencijai bei kitiems ne mažiau 
svarbiems dokumentams gauti, kadangi Islandijoje tai gali užtrukti iki 5 metų, ir 
daugeliui naujų ūkių tai yra kliūtis. Kita grupė pasiūlė išmetamas į krantą tonas 
dumblių rinkti ir naudoti kaip biokurą tose vietovėse, kur geoterminis šildymas ne-
prieinamas. Kitos dvi kursų dalyvių grupės kūrė idėjas, kaip pritraukti dar daugiau 
turistų į Vakarų fiordų regioną: siūlė rengti ekskursijas į akvakultūros įmones, o po jų 
restorane vaišinti iš jūros dumblių pagamintais patiekalais. Mūsų grupės idėja buvo 
akvaponikos sistemoje auginti Rusijos eršketus bei juoduosius pomidorus, vandens 
temperatūrai palaikyti naudojant geoterminį šildymą. Tai būtų itin patrauklu, taip 
patys islandai galėtų už-
siauginti daržovių, žuvų 
atliekas panaudodami kaip 
trąšą.

Kursų tikslas buvo ska-
tinti susidomėjimą inovaci-
jų poreikiu ir galimybėmis 
šioje šakoje. Pamatėme, 
su kokiomis problemomis 
susiduria ūkiai, tai mums 
padėjo geriau suprasti ino-
vacijų poreikį ir svarbą. 
Grįžome kupini įvairiausių 
įspūdžių ir naujų idėjų, ku-
rias galbūt ateityje galėsi-
me pritaikyti ir savo šalyje.

Žuvų auginimo varžos
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Priimti LŽHIS konferencijos 2017 m. balandžio 21 d.
Įregistruoti Juridinių asmenų registre 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos  
inžinierių sąjungos įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (toliau – Sąjunga) 

yra savanoriškai susivienijusių žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų, 
dirbančių žemėtvarkos, vandens ūkio, hidrotechnikos, melioracijos, aplinko-
saugos ir giminingose srityse organizacija. Ji tęsia 1918-1940 metais veikusios 
Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos veiklą. 

2. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietu-
vos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, 
kitais įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

3. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis 
organizacinį, teisinį ir finansinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas 
bankuose. Sąjunga turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: „Lietuvos Respu-
blika. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga.“ Už savo 
prievoles ji atsako tik savo turtu.

4. Sąjunga bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių visuome-
ninėmis organizacijomis.

II. SĄJUNGOS TIKSLAI
5. Plėtoti ir stiprinti žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų bendradarbiavi-

mą, skatinti jų kūrybinę veiklą, rūpintis jų teisine padėtimi, ugdyti etiką, par-
eigos jausmą, profesinę garbę ir orumą.

6. Atstovauti ir ginti Sąjungos narių profesinius ir darbo interesus.
7. Padėti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms įgyvendinti racionalaus 

žemės, vandenų ir kitų gamtos išteklių naudojimo, jų saugojimo programas 
ir priemones. 

8. Teikti pasiūlymus valstybės inst itucijoms žemės tvarkymo, jos naudojimo, 
geodezijos, kartografijos, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkymo, 
melioracijos ir hidrotechnikos, vandens ūkio, aplinkosaugos problemų spren-
dimo klausimais.

9. Siekti, kad žemės tvarkymo ir administravimo darbai tarnautų bendrai tautos 
gerovei. Siekti, kad žemėtvarkos planavimo dokumentai būtų rengiami kva-
lifikuotai naudojant šiuolaikines technologijas, kad jų pagalba būtų tinkamai 
įgyvendinamos žemės naudojimo valstybinio reguliavimo priemonės.

10. Siekti narystės giminingose tarptautinėse organizacijose, aktyviai dalyvau-
ti jų veikloje, organizuoti bendrus susitikimus, simpoziumus, konferencijas, 
analizuoti užsienio šalių mokslo ir technikos pažangos medžiagą ir panau-
doti ją sprendžiant žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, Nekilnojamojo 
turto kadastro, vandens ūkio, melioracijos, hidrotechnikos, hidroenergetikos, 
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gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos, ir kitų giminingų šakų plėtros 
problemas Lietuvoje.

11. Rūpintis žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų kvalifikacijos kėlimu, 
mokslo ir technikos pasiekimų diegimu profesinėje veikloje. Nustatyta tvar-
ka organizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimą, jų profesinių žinių tikrinimą 
bei atestavimą. Populiarinti ir propaguoti žemėtvarką, hidrotechniką ir meli-
oraciją, rinkti ir kaupti šių sričių istorinę medžiagą, leisti žurnalą „Žemėtvar-
ka ir hidrotechnika“ ir kitus leidinius. 

12. Sąjunga turi teisę vykdyti teisės aktais leistinas veiklas.

III. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
13. Sąjungą sudaro nariai ir garbės nariai (toliau – Sąjungos nariai).
14. Sąjungos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolat gyvenan-

tys Lietuvoje užsieniečiai, turintys žemėtvarkininko arba hidrotechniko ar 
joms prilygintą specialybę, taip pat aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos spe-
cialistai bei turintys inžinerinį išsilavinimą giminingų profesijų specialistai, 
ne mažiau kaip vienerius metus dirbantys žemėtvarkos, vandens ūkio, me-
lioracijos, hidrotechnikos, aplinkosaugos ir giminingose srityse, pritariantys 
Sąjungos tikslams ir jos įstatams, prisidedantys prie Sąjungos veiklos ir mo-
kantys nario mokestį. 

15. Sąjungos nariu pageidaujantis tapti asmuo, Skyriaus (grupės) vadovui pa-
teikia rašytinį prašymą. Sprendimą dėl priėmimo Sąjungos nariu Sąjungos 
taryba priima artimiausio posėdžio metu. Prašymą pateikęs asmuo apie 
priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu adresu. Jei prašymas 
dėl priėmimo netenkinamas, pareiškėjas turi teisę Sąjungos tarybos sprendi-
mą apskųsti Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai), kurio 
sprendimas yra galutinis. Stojantysis privalo sumokėti stojamąjį mokestį, ku-
rio dydį nustato Sąjungos visuotinis narių susirinkimas (konferencija).

16. Garbės nariu gali būti asmuo, ypač nusipelnęs Lietuvai savo darbais žemė-
tvarkos, hidrotechnikos ir melioracijos srityse. Garbės nario vardą, pritarus 
Sąjungos tarybai, Sąjungos prezidento teikimu suteikia Sąjungos visuotinis 
narių susirinkimas (konferencija). Garbės nariui įteikiamas tai patvirtinantis 
dokumentas. 

17. Sąjungos narys turi teisę:
17.1. dalyvauti Sąjungos organizuojamuose susirinkimuose, renginiuose, bal-

suoti priimant sprendimus, teikti pasiūlymus dėl Sąjungos veiklos;
17.2. rinkti ir būti išrinktas į Sąjungos vadovaujančius ir revizijos organus;
17.3. gauti informaciją apie Sąjungos bei jos padalinių veiklą;
17.4. gauti Sąjungos paramą ginant savo teises ir profesinius interesus;
17.5. išstoti iš Sąjungos, apie tai raštu įspėjęs atitinkamą skyrių arba grupę. Iš-

stojimo iš Sąjungos data laikoma pranešimo apie išstojimą atitinkamo sky-
riaus ar grupės vadovui pateikimo data; 

17.6. remti Sąjungą piniginiais įnašais.
18. Sąjungos narys privalo:
18.1. laikytis įstatų, vykdyti Sąjungos vadovaujančių organų nutarimus;
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18.2. mokėti nario mokestį; 
18.3. dalyvauti Sąjungos veikloje;
18.4. laikytis profesinės etikos.
19. Sąjungos narys, nevykdantis įstatų reikalavimų ir nemokantis nario mo-

kesčio daugiau kaip dvejus metus iš eilės, gali būti pašalintas iš Sąjungos. 
Pašalinimo klausimą Skyriaus (grupės) vadovo arba ne mažiau kaip 3 ta-
rybos narių teikimu sprendžia Sąjungos taryba. Sprendimas priimamas ne 
mažiau kaip 2/3 tarybos narių balsų dauguma. Tarybos sprendimas gali būti 
skundžiamas Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai), kurio 
sprendimas yra galutinis.
Tarybos nario pašalinimo iš Sąjungos klausimą gali spręsti tik Sąjungos vi-
suotinis narių susirinkimas (konferencija). Sprendimas priimamas paprasta 
balsų dauguma.

20. Sąjungai iki išstojimo dienos sumokėti mokesčiai ar įnašai nariui išstojus ar jį 
pašalinus iš Sąjungos negrąžinami.

21. Išstoję iš Sąjungos į ją pakartotinai priimami tokia pat tvarka, kaip ir stojant 
pirmąjį kartą. 

IV. SĄJUNGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
22. Sąjungos veikla organizuojama teritoriniu profesiniu principu įsteigus sky-

rius ar grupes. 
23. Sąjungos skyriai steigiami ten, kur yra ne mažiau kaip 10 narių, o Sąjungos 

grupės - esant ne mažiau kaip 5 nariams. Sprendimą dėl skyriaus (grupės) 
įsteigimo priima taryba.

24. Skyriaus susirinkime išrenkamas skyriaus pirmininkas, o grupėje - grupės 
vadovas.

25. Savo veikloje skyriai (grupės) vadovaujasi Sąjungos įstatais, visuotinio narių 
susirinkimo (konferencijos) nutarimais, Sąjungos tarybos nutarimais ir savo 
sprendimais.

26. Sąjungos nario mokestį renka skyrių pirmininkai (grupių vadovai). Kon-
krečioms Sąjungos tikslus atitinkančioms priemonėms įgyvendinti skyriuje 
(grupėje) gali būti renkamos tikslinės lėšos. Skyriaus pirmininkas (grupės 
vadovas) pasibaigus kalendoriniams metams raštu informuoja Sąjungos ta-
rybą apie surinktas lėšas ir nurodo kam jos išleistos. Informacijos pateikimo 
terminą nustato Sąjungos taryba.

27. Skyriaus narių skaičiui sumažėjus iki 9 jis pervardinamas į grupę. Grupės na-
rių skaičiui sumažėjus iki 3 ir mažiau ji likviduojama. Likę šios grupės nariai 
prisijungia prie kitos Sąjungos grupės ar skyriaus.

28. Jei skyriaus ar grupės veikla prieštarauja įstatų reikalavimams, jų veikla Ta-
rybos sprendimu gali būti laikinai sustabdoma iki visuotinio narių susirinki-
mo (konferencijos). Galutinį sprendimą dėl tolimesnės šių padalinių veiklos 
priima visuotinis narių susirinkimas. 

29. Likvidavus skyrių ar grupę likęs jų valdomas turtas ir lėšos perduodamos 
Sąjungai.

30. Sąjungos skyriai (grupės) pagal profesinės veiklos kryptis sudaro dvi Sąjun-
gos sekcijas - žemėtvarkos ir hidrotechnikos.
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V. SĄJUNGOS ORGANAI
31. Sąjungos organai yra: 
31.1. visuotinis narių susirinkimas (konferencija);
31.2. vienasmenis valdymo organas – Sąjungos prezidentas;
31.3. kolegialus valdymo organas – Sąjungos taryba;
31.4. revizijos komisija.

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
(KONFERENCIJA)

32. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Sąjungos organas. Jis sušau-
kiamas ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. Skelbimas apie šaukiamą 
visuotinį narių susirinkimą pateikiamas Sąjungos internetiniame puslapyje 
ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki Sąjungos tarybos nustatytos visuotinio 
narių susirinkimo datos. Jame dalyvauti turi teisę visi Sąjungos nariai arba 
jų deleguoti atstovai. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, jei 
jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 Sąjungos narių.

33. Vietoje visuotinio narių susirinkimo Tarybos nutarimu gali būti šaukiama 
Sąjungos narių konferencija, kuri turi visas visuotinio narių susirinkimo tei-
ses. Atstovavimo konferencijoje normas nustato Sąjungos taryba. Konferen-
cijos sprendimai yra teisėti, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/4 atstovavi-
mo teisę turinčių Sąjungos narių. Atstovavimo konferencijoje norma negali 
būti didesnė kaip vienas atstovas (delegatas) nuo 10 narių. Atstovai (delega-
tai) išrenkami skyriaus (grupės) susirinkime 2/3 balsų dauguma. Jei grupėje 
yra mažesnis Sąjungos narių skaičius negu Tarybos nustatyta atstovavimo 
konferencijoje norma, grupės nariai juos atstovauti gali įgalioti vieną atstovą 
(delegatą). 

34. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija):
34.1. išklauso, svarsto Sąjungos finansinių metų veiklos ir revizijos komisijos 

ataskaitas, Sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir jas tvirtina;
34.2. nustato Sąjungos veiklos kryptis laikotarpiui iki kito visuotinio narių susi-

rinkimo (konferencijos);
34.3. priima, papildo, keičia Sąjungos įstatus;
34.4. renka (atšaukia) Sąjungos tarybą;
34.5. renka iš Sąjungos Tarybos narių tarpo tarybos kadencijos laikotarpiui Są-

jungos prezidentą bei jį atšaukia. 
34.6. nustato ir keičia prezidento ir Tarybos bei Revizijos komisijos rinkimų tvarką;
34.7. renka revizijos komisiją;
34.8. steigia Sąjungos garbės nario vardus ir juos suteikia;
34.9. nagrinėja apeliacijas dėl atsisakymo priimti į Sąjungos narius ir pašalinimo 

iš Sąjungos;
34.10. nustato stojamojo ir nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką;
34.11. priima sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavi-

mo ar likvidavimo);
34.12. sprendžia kitus Sąjungos veiklos klausimus. 
35. Visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje) visi sprendimai priimami 
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atviru balsavimu paprasta balsų (konferencijoje - atstovaujamųjų narių bal-
sų) dauguma, išskyrus sprendimus dėl įstatų keitimo ar papildymo, kurie 
priimami ne mažesne kaip 2/3 dalyvių (konferencijoje atstovaujamųjų narių) 
balsų dauguma. 

36. Sprendimas dėl Sąjungos reorganizavimo arba likvidavimo priimamas, jei 
už tokį sprendimą balsavo 3/4 visuotinio narių susirinkimo dalyvių arba 
konferencijoje atstovaujamųjų narių. 

37. Visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) darbui vadovauja iš Sąjungos 
narių išrinktas posėdžio pirmininkas (pirmininkai). 

38. Sprendžiamąjį balsą Sąjungos visuotiniame narių susirinkime (konferen-
cijoje) turi Sąjungos nariai. Garbės nariai, kurie nėra Sąjungos nariais, turi 
patariamojo balso teisę. Vienas Sąjungos narys visuotiniame narių susirinki-
me turi vieną balsą. Konferencijai priimant sprendimus kiekvienas Sąjungos 
nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems Sąjungos nariams jis 
atstovauja. 

VII. SĄJUNGOS TARYBA IR SĄJUNGOS PREZIDENTAS
39. Sąjungos Taryba yra Sąjungos kolegialus valdymo organas. Jos posėdžiai 

vyksta pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos po-
sėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Visi 
sprendimai Tarybos posėdžiuose priimami atviru balsavimu paprasta balsų 
dauguma, išskyrus įstatų 19 punkte nustatytą atvejį. Balsavimo metu esant 
lygiam balsų skaičiui, lemiamas yra Sąjungos prezidento balsas. Tarybos po-
sėdžiams pirmininkauja Sąjungos prezidentas, jam nesant vienas iš vicepre-
zidentų. 

40. Sąjungos taryba renkama iš Sąjungos narių visuotiniame narių susirinkime 
(konferencijoje) dviejų metų kadencijai. Tarybos nariai renkami balsuojant ats-
kirai pagal sekcijas. Tarybą sudaro 19 asmenų (9 asmenys iš žemėtvarkos sek-
cijos ir 10 asmenų iš hidrotechnikos sekcijos), tačiau Tarybos narių skaičių ir jų 
kvotas pagal sekcijas gali keisti visuotinis narių susirinkimas (konferencija). 

41. Sąjungos prezidentą, kuris yra ir Tarybos pirmininkas, iš Tarybos narių tarpo 
renka visuotinis narių susirinkimas (konferencija). Jei visuotinis narių susi-
rinkimas (konferencija) nenustato kitaip, Sąjungos prezidentas paeiliui renka-
mas iš žemėtvarkos ir hidrotechnikos sekcijos išrinktų Tarybos narių tarpo. 

42. Sąjungos viceprezidentus iš Tarybos narių tarpo paprasta balsų dauguma 
renka Tarybos nariai, atstovaujantys atitinkamoms sekcijoms. 

43. Sąjungos taryba pradeda savo veiklą po išrinkimo ir baigia kitame visuoti-
niame narių susirinkime (konferencijoje). Tarybos nario kadencijų skaičius 
neribojamas. Tarybos narys gali atsistatydinti raštu įspėjęs Tarybą. Šiuo atve-
ju jo įgaliojimai nutrūksta nuo jo pareiškimo įteikimo Tarybai dienos. 

44. Sąjungos taryba atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai).
45. Sąjungos taryba vykdo šias funkcijas:
45.1. organizuoja Sąjungos veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų (konferenci-

jų), vykdo jų nutarimus;
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45.2. organizuoja Sąjungos finansinę ir ūkinę veiklą, valdo Sąjungos turtą ir lė-
šas, priima sprendimus dėl disponavimo Sąjungos turtu bei turto įsigijimo 
Sąjungos nuosavybėn;

45.3. nustato mokslinių ir kitų sutarčių sudarymo tvarką;
45.4. steigia Sąjungos įmones ir keičia Sąjungos buveinę;
45.5. priima sprendimus dėl narių priėmimo į Sąjungą, tvarko Sąjungos narių 

apskaitą, priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš Sąjungos;
45.6. priima sprendimus dėl Sąjungos narių ir kitų asmenų apdovanojimo, taip 

pat dėl įrašymo į Sąjungos Garbės knygą, daro įrašus Sąjungos Garbės kny-
goje ir ją saugo;

45.7. priima sprendimus dėl Sąjungos filialų, naujų skyrių ar grupių įsteigimo; 
45.8. skiria ir atleidžia Sąjungos leidinių redaktorius, tvirtina šių leidinių redak-

cinės kolegijos sudėtį;
45.9. nustato Sąjungos etatinių darbuotojų skaičių ir pareigybes, nustato šių dar-

buotojų pareiginius atlyginimus;
45.10. Sąjungos narių prašymu sprendžia Sąjungos narių tarpusavio ginčus, 

svarsto pažeidusių įstatus narių elgesį;
45.11. kviečia Sąjungos visuotinius narių susirinkimus (konferencijas) bei orga-

nizuoja kasmetines profesines šventes ir kitus renginius; 
45.12. iki Sąjungos visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) sustabdo skyrių 

(grupių) veiklą, jei ji neatitinka Sąjungos įstatų;
45.13. nustato informacijos apie Sąjungos organų veiklą pateikimo nariams tvarką;
45.14. vykdo kitus visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) nutarimus.
46. Sąjungos prezidentas: 
46.1. vadovauja Tarybos darbui, kviečia Tarybos posėdžius ir jiems pirminin-

kauja;
46.2. veikia Sąjungos vardu ir atstovauja jos interesams teismuose, kitose valsty-

binėse ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridi-
niais asmenimis;

46.3. priima Sąjungos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis ir juos atleidžia;
46.4. vadovaudamasis Tarybos nustatyta sutarčių sudarymo tvarka bei vykdy-

damas Tarybos sprendimus, Sąjungos vardu sudaro sutartis;
46.5. teikia duomenis ir informaciją Sąjungos nariams ir Juridinių asmenų regis-

trui ir viešą informaciją kai tai yra reikalinga pagal įstatymus;
46.6. Sąjungos vardu pasirašo finansinės atskaitomybės bei kitus dokumentus;
46.7. turi teisę įgalioti Sąjungos viceprezidentą (viceprezidentus) atlikti jo kom-

petencijai priskirtus veiksmus; 
46.8. pateikia Sąjungos veiklos ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui (konfe-

rencijai); 
46.9. vykdo kitus visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) ir Tarybos nutari-

mus. 
47. Sąjungos Taryba ar atskiri jos nariai, nepateisinę Sąjungos narių pasitikėjimo, 

gali būti pirma laiko atšaukti neeilinio visuotinio narių susirinkimo (konfe-
rencijos) sprendimu. 

SĄJUNGOS ĮSTATAI
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VIII. SĄJUNGOS REVIZIJOS KOMISIJA
48. Sąjungos revizijos komisiją dviejų metų kadencijai renka visuotinis narių su-

sirinkimas (konferencija) iš trijų narių. Revizijos komisija iš savo tarpo išsi-
renka pirmininką.

49. Revizijos komisija tikrina įstatų, visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) 
nutarimų vykdymą, Sąjungos finansinę ir ūkinę veiklą. Apie pažeidimus ji 
informuoja Tarybą. Revizijos komisija atsiskaito visuotiniam narių susirinki-
mui (konferencijai).

IX. SĄJUNGOS LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS
50. Sąjungos lėšas sudaro:
50.1. stojamieji ir metiniai narių mokesčiai;
50.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;
50.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dova-

notos lėšos;
50.4. pajamos iš mokslinės, konsultavimo, specialistų kvalifikacijos kėlimo  

ir atestavimo, leidybinės ir kitos įstatuose numatytos veiklos 
50.5. pajamos iš Sąjungos įsteigtų įmonių pelno;
50.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas;
50.7. skolinto kapitalo lėšos;
50.8. už žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ gautos lėšos;
50.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
51.  Sąjungos lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

X. SĄJUNGOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS
52. Sąjunga pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso  

ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
53. Sąjungos veikla pasibaigia:
53.1. visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) nutarimu priėmus sprendimą 

reorganizuoti Sąjungą arba nutraukti jos veiklą (likviduoti);
53.2. teismui priėmus sprendimą nutraukti Sąjungos veiklą.
54. Sąjunga reorganizuojama padalijant ją į kelias naujas organizacijas ar pri-

sijungiant prie kitos visuomeninės organizacijos įstatymų nustatyta tvarka 
visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) nutarimu. Reorganizavimo bei 
turto ir lėšų perdavimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konfe-
rencija). 

55. Klausimus, susijusius su Sąjungos veiklos nutraukimu, sprendžia visuotinio 
narių susirinkimo (konferencijos) išrinkta likvidacinė komisija. Jei Sąjungos 
veikla nutraukiama teismo sprendimu, jos likvidatorių skiria ir jo įgalioji-
mus nustato teismas.

56. Nutraukus Sąjungos veiklą likęs turtas ir lėšos, patenkinus kreditorių reika-
lavimus ir atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, įstaty-
mų nustatyta tvarka perduodamas visuotinio narių susirinkimo (konferen-
cijos) nustatytai visuomeninei arba labdaros organizacijai.

SĄJUNGOS ĮSTATAI
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Jis buvo prie Sąjungos  
atkūrimo ištakų

Romualdas SURVILA

Ilgą laiką su hidrotechnikos veteranu Vytautu Kęstučiu planavome aplankyti 
kolegą hidrotechnikos inžinierių Petrą Daugirdą. Ir štai pagaliau, besisupdami 
nuo kalvelės ant kalvelės, autobusu skriejame į Skraičionis. Ten, pravažiavus 
garsiuosius Pivašiūnus, mūsų lauks Petras. Artėjant mūsų Sąjungos šimtmečiui 
bus įdomu daug ką prisiminti, juk jis labai aktyviai dalyvavo 1989 m. ją atku-
riant, buvo vėl pradėto leisti žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redkolegijos 
narys, daugelio straipsnių autorius.

1989 m. balan-
džio 23 d. Sąjun-
gos atkuriamajame 
suvažiavime Petras 
perskaitė vieną iš 
pagrindinių pra-
nešimų. Įvardijo 
įspūdingą atliktų 
žemės melioravi-
mo darbų mastą, 
žemės pagerinimo 
naudą žemės ūkiui. 
Labai pergyveno, 
kai Lietuvos spau-
doje pasirodė dau-
gybė straipsnių, 
kuriuose buvo tei-
giama: „Žalieji turi siekti, kad mūsų respublikoje būtų sustabdyti arba maksimaliai 
sumažinti melioracijos darbai. Melioracija ir taip pakankamai „pasidarbavo“, nai-
kindama mūsų kaimą, žemdirbio kultūrą. Užtenka to siautėjimo.“ Tuo metu Petras, 
Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto vyriausiasis inžinierius, buvo 
įsitikinęs, „kad visi Sąjungos nariai, įgavę nacionalinės savimonės, palaikomi gim-
tojo krašto meilės, nuo šiol bus tikri patriotai, dirbs taip, kad nereikėtų dėl savo 
darbo rausti prieš visuomenę ir pačius save.“ 

Atkuriamasis suvažiavimas išrinko pirmąją Sąjungos tarybą. Tarybos nariu ir 
Sąjungos vicepirmininku buvo išrinktas Petras, aktyviai padėjęs atkurti Sąjungą, 
buvęs jos atkūrimo organizacinio komiteto narys. Vicepirmininko pareigas jis ėjo 
iki 1993 m. 

Tėviškėje Tauragės r. Gauraičių kaime
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Dabar nemažos dalies visuomenės narių 
nuomonė apie melioracijos naudą pasikeitė. 
Žemės melioravimo pageidaujama vis dau-
giau, deja, lėšų tam neskiriama, jų neskiria-
ma netgi esamų sistemų rekonstrukcijai, o 
asignavimai priežiūros ir remonto darbams 
nepateisinamai maži. Juk melioruotos žemės 
užaugina beveik dvigubai didesnį derlių, ly-
ginant su užmirkusiomis. 

„Šiandien, kai mūsų valstybė, tvarkyda-
ma naujais pagrindais savo gyvenimą, atsi-
kratydama kenksmingomis amžių jungo lie-
kanomis, dideliais žingsniais suskato žengti 
priekin, mes, įvairūs specialistai (inžinieriai, 
matininkai, hidrotechnikai ir kt.), dirbantieji 
žemės tvarkymo darbą, negalime toliau būti 
be spausdinto žodžio.“ Ši citata ne šių dienų, 
ji yra iš pirmojo Lietuvos žemėtvarkininkų ir 
hidrotechnikų „Matininko“ leidinio, išėjusio 
1926 m. ir ėjusio iki sovietinės okupacijos. 
Sąjungos atkuriamajame suvažiavime buvo 
priimta rezoliucija – „Laikyti tikslinga at-
kurti 1926 - 1940 m. ėjusį žurnalą „Žemė-
tvarka ir melioracija“. Šiam tikslingumui 
pagrįsti Petras sudarė ir išleido „Lietuvos 
matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos 1926 - 
1940 m. leistų žurnalų straipsnių rinkinį“. 
1989 m. lapkričio mėnesį 3000 egz. tiražu 
buvo išspausdintas pirmasis atkurtojo žur-
nalo numeris. Petras pradžioje kiek galėjo 
šefavo žurnalo leidybą, kurį laiką ir žurna-
lo redakcija buvo įsikūrusi jo vadovaujamų 
įmonių patalpose. 1989 - 1993 m. jis buvo 
žurnalo redaktorių kolegijos narys, o 1991 - 
1992 m. buvo netgi vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas.

Skraičionyse mus pasitinka Petras. Kiek pavažiavę, pasukame į dešinę, link pa-
miškėje boluojančios žalios sodybos. Pakeliui mums rodo savo rankomis pasodin-
tus želdinius, ūkio sklypo ribas. Gerai prižiūrimi pasėlių laukai ir pasodintas didelis 
sodas bei lazdynų ir graikiškų riešutmedžių giraitės. Visą tai sukūrė darbščios Petro 
ir jo žmonos Onutės rankos. Petras jau pensijoje, savo sukurtą verslą perdavė vai-
kams. Vaišingi šeimininkai aprodė gražiai tvarkomą sodybą ir net keletą tvenkinių. 

Studijų LŽŪA metai. Geodezijos 
praktikos metu

Vaikystėje įvaldęs akordeoną, juo vėliau 
grojo ir LŽŪA kapeloje
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Kitaip negalėjo būti – juk Petras, hidrotech-
nikos inžinierius, neatsilaikė pagundai įrengti 
tvenkinius apie sodybą išsidėsčiusių pelkučių 
grandinėje. Prisiekęs žvejas Vytautas juose 
pagavo keleto kilogramų svorio karpius. Man 
sekėsi prasčiau.

Petras žemaitis, tačiau jau daugelį metų 
įleidęs šaknis žmonos Onutės gimtinėje Dzū-
kijoje. Jis gimė 1943 m. balandžio 1 d. Petro 
tėviškė Tauragės r. Gauraičių kaimas, čia pat į 
šiaurę už vingiuojančios Šešuvies upės. Tėvai 
Bronė ir Jurgis Daugirdai jau atgulę Gaurės 
kapinėse. Tačiau jau negyvenama tėviškės 
sodyba gražiai prižiūrima, nuolat lankoma. 
Petras baigė Gaurės vidurinę mokyklą, ku-
rios pradžia laikomi 1648 metai, kai čia buvo 
įkurta pirmoji mokykla. 

Petro gyvenimo kelias įdomus ir sudėtin-
gas, jam ne kartą teko keisti darbovietes ir 

darbo kryptis. Profesinę veiklą jis pradėjo kaip ir daugelis jaunų melioracijos spe-
cialistų nuo vadovavimo melioracijos projektų įgyvendinimui Tauragės rajone. Čia 
1965-1969 m. eidamas Tauragės MSV meistro, o vėliau darbų vykdytojo pareigas 
įgijo geros darbų organizavimo patirties.

Plečiantis melioracijos darbams energingų specialistų reikėjo ir Melioracijos 
ir vandens ūkio ministerijoje. Kitaip negu dabar, tuometinių valdymo institucijų 
eiliniais spe-
cialistais buvo 
kviečiami ne tik 
turintys reikia-
mą išsilavini-
mą, bet ir gerai 
pažįstantys ku-
ruojamą darbo 
sritį, energingi 
žmonės, turin-
tys gerą vardą 
savo darbovie-
tėse. Taip Pe-
tras 1969 m. 
buvo pakviestas 
dirbti į Vilnių, į 
Melioracijos ir 

ŽMONĖS IR DARBAI

Drenuojami Šešuvies kol. laukai

Petras Daugirdas (stovi penktas iš dešinės) Sąjungos atkuriamajame suvažiavi-
me 1989 m.
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vandens ūkio ministeri-
jos Respublikinį meli-
oracijos statybos trestą 
(vėliau pervadintą Sta-
tybų valdyba). Jis tapo 
šios valdybos Darbo or-
ganizavimo ir darbo už-
mokesčio skyriaus, ku-
riam vadovavo Vytautas 

ŽMONĖS IR DARBAI

Darbas „Lispimeks dangos“ firmoje. 2007 m.

Su buvusiu bendradarbiu Bronium Gervicku 
profesinėje šventėje Taujėnuose. 2009 m.

Kęstutis, viršininko pavaduotoju, rūpinosi 
darbo organizavimo melioracijos statybos 
valdybose klausimais. Didėjant melioraci-
jos darbų užduotims 1975 m. buvo įsteigta 
nauja minėtos valdybos viršininko pava-
duotojo gamybai pareigybė. Į šias pareigas 
paskirtas Petras ryžtingai ėmėsi melioraci-
nės statybos darbų valdymo dispečerizavi-
mo, buvo diegiama net kasdieninė informa-
cija apie kiekvienos įmonės atliktus darbus. 
Be abejonės, tai buvo administracinės ko-
mandinės valdymo sistemos priemonės, bet 
kitokių būdų valdyti situaciją tada nebuvo. 

Šias pareigas Petras ėjo iki 1986 m., kai neseniai atėjusio vadovauti ministeri-
jai partinio funkcionieriaus Vincento Normanto, nepatenkinto jo veikla, sprendimu 
buvo paskirtas Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto vyriausiuoju in-
žinieriumi. Tai buvo naujas iššūkis Petro profesinėje veikloje, juolab kad instituto 
senbuviai, patyrę projektuotojai, iš pradžių su nepasitikėjimu žiūrėjo į naujo techni-
nio vadovo veiklą. Šiose pareigose jis sutiko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. 
Sumažėjus melioracijos darbų, sumažėjo ir projektų poreikis, o instituto skyriams 
atsiskyrus nuo jo centrinio padalinio Kaune, Petras 1991 m. grįžo į Vilnių ir tapo 
Respublikinio inžinerinio centro „Melioservisas“ direktoriumi. Tačiau laikai, kai 
melioracija buvo laikoma svarbia, praėjo, lėšų jai buvo skiriama vis mažiau, tad ir 
šios įmonės veikla sumenko. Kaip jis pats pasakojo prieš dešimt metų:

„...po 1990 m. melioracijai lėšas praktiškai buvo nustota skirti, melioracijos or-
ganizacijų sistema subyrėjo. Viešojoje erdvėje buvo skleidžiamos nuotaikos, smer-
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kiančios šią veiklą. Atsimenu, mums bandant tuometinės Aukščiausiosios Tarybos 
Gamtos apsaugos komitete aiškinti, kaip sieksime priduoti melioracijai daugiau 
aplinkosauginių aspektų, deputatė B. Gajauskaitė mus tiesiog išvadino nusikaltė-
liais. Be to, jautėsi ir ryškus siekimas užkirsti žmonėms, užėmusiems ankstesniais 
laikais bent kiek žymesnį postą, kelią dirbti valstybės tarnyboje. Tad ir liko vienin-
telis kelias – pasukti į verslą.“

Tad Petras 1993 m. ryžtingai pakeitė veiklą ir pradėjo vadovauti bendrai Lietu-
vos, Lenkijos ir Švedijos įmonei „Lispimeks“, o vėliau vadovavo UAB „Lispimeks 
dangos“ veiklai. Ši bendrovė užsiėmė ne tik grindų dangų didmenine prekyba, bet 
ir pati dalyvavo daugelio objektų, kuriems reikalingos specializuotos dangos, sta-
tyboje. Ji įrengė dangas 
Panevėžio „Šaltinio“ 
gimnazijos stadione, 
stadione Kupiškyje, 
sporto salėse Pakruo-
jyje, Radviliškyje, Vil-
niaus „Forum Palas“ 
centre, Operos teatre, 
aukščiausiame Vilniaus 
„Hanner“ pastate.

Keliolika metų jis 
buvo versle, tačiau atėjo 
laikas, ir šią veiklą tęsti 
Petras paliko vaikams. 
Buvęs verslas jam sutei-
kė materialinį pagrindą 
gyventi nepriklausomai. 
Dabar jis, nors ir nuto-
lęs nuo žemės meliora-
cijos ir hidrotechnikos, 
domisi kolegų darbais, 
nes būdamas žemdirbys 
pats patiria žemės meli-
oravimo naudą ir bėdų 
su jau senstančiomis ir 
gendančiomis drenažo 
sistemomis.

Sveikiname Petrą, 
buvusį prie Sąjungos 
atkūrimo ištakų, su ar-
tėjančiu Sąjungos šim-
tmečio jubiliejumi.

ŽMONĖS IR DARBAI

Su buvusiu bendradarbiu Vytautu Kęstučiu Skraičiūnuose

Vienas Onos ir Petro Daugirdų sodybos tvenkinių
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Feliksas ir Veronika 
Trušiai (dešinėje)

ŽMONĖS IR DARBAI

Matininko Felikso Trušio  
gyvenimas ir darbai
Palmira AČIENĖ, Romualdas SURVILA

Toks jau gyvenimas, kad apie daugelį žmonių, ilgai ir nuoširdžiai dirbusių 
profesinės veiklos baruose, nėra išlikę bent kiek išsamesnės rašytinės medžia-
gos. Tai pasakytina ir apie matininkų profesijos atstovus. Knygoje „Lietuvos 
žemėtvarkininkai“ apie kiekvieną jų tėra tik kelios eilutės. Apie Feliksą Trušį yra 
tik tiek: „Gimė 1908 - 04 - 03. Žemės tvarkymo departamente dirbo nuo 1931 m. 
1937 m. dirbo III eilės matininku. 1939 m. – Biržų apygardoje. Mokslo cenzas – 
matininkų kursai“. Tarpukario metais jis, kaip ir kiti Žemės tvarkymo departa-
mento specialistai, dirbo techninius žemėtvarkos darbus: parceliavo valstybės 
ir nusavintas žemes, skirstė kaimus į vienkiemius, dirbo kitus žemės tvarkymo 
darbus. 

Apie savo tėvo matininko Felikso Trušio 
įvairiaspalvį gyvenimą papasakojo dailininkas, 
tapytojas monumentalistas, freskos mozaikos 
meistras, nostalgiškų peizažų, portretų, istori-
nių paveikslų autorius sūnus Algimantas Vitolis 
Trušys, Šiaulių universiteto profesorius ir šio 
miesto Garbės pilietis. Vaikystėje žavėjimasis 
tėvo rengiamais planais, jų turiniu, gražiai nu-
lietomis pastelinėmis spalvomis, dailiais kali-
grafiškais užrašais paskatino susidomėti tapyba. 

Feliksas Trušys buvo našlaitis. Globojamas 

dėdės ir tetos baigė 
Kretingos gimnazi-
ją. Giminių remia-
mas 1929 m. bai-
gė vienerių metų 
matininkų kursus. 
Į kursus buvo pri-
imami asmenys, 

 Kretingos gimnazijoje
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baigę gimnazijos 
arba tolygios moky-
klos 6 klases. Kur-
suose buvo dėstoma 
lietuvių kalba, fizika, 
miškininkystė, geo-
dezija, žemės ūkio 
taksacija, matema-
tika, kultūrtechnika, 
žemėtvarkos įstaty-
mai, kaligrafija, brai-
žyba. Už visą kursų 
mokslą mokiniai 
mokėjo po 150 Lt. 
Stipendijos nebuvo 
mokamos. Vasaros 
metu mokiniai atlik-
davo praktikas su patyrusiais matininkais ir gaudavo po 150 Lt per mėnesį. Nuo 
1927 m. buvusiuose Radvilų dvaro rūmuose Kėdainiuose įsteigtoje Aukštesniojoje 
kultūrtechnikų mokykloje buvo rengiami aukštesnės kvalifikacijos kultūrtechnikai ir 
geodezininkai. Čia buvo priimami baigusieji 6 gimnazijos klases ir mokėsi 3 metus. 

Pušalotas nuolatine gyvenamąja 
vieta F. Trušio šeimai tapo, kuomet 
jis ten buvo atsiųstas žemėtvarkos 
darbams. Būdamas III eilės matinin-
ku, prieš pat karą 1940 m. buvo iš-
siųstas Kuršėnų karinio aerodromo 
statybos matavimo darbams. Ten jis 
kartu su šeima sutiko baisųjį birže-
lį – karo pradžią. 1946 m. F. Trušys 
buvo komandiruotas į Kretingos r. 
Plikių bažnytkaimį matuoti tarybi-
nio ūkio žemes. Ten vargingai su 
šeima gyveno apleistame buv. vo-
kiečių komendantūros pastate. Gera 
paspirtis šeimai buvo iš tarybinio 
ūkio gaunamas pienas. Baigus dar-
bą Plikiuose, šeima vėl grįžo į Puša-
lotą. Netrukus F. Trušys siunčiamas 
žemėtvarkos darbams į Vadoklius, 
kuriuose patyrė pokario partizaninio 
karo siaubus. Partizanais apsimetę 

Kaimo skirstymas į vienkiemius tarpukario Lietuvoje

F.Trušio parengto kaimo skirstymo į vienkiemius plano fragmentas. 1935 m.
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enkavedistų stribai žudė ištisas šeimas, apiplėšinėjo 
gyventojus, siekdami sukompromituoti partizaninę 
kovą. Už kelių kilometrų nuo Vadoklių, prie Juodžio 
ežero Petroniškių kaime buvo F. Trušio žmonos Ve-
ronikos Varnaitės gimtinė.

Vėliau sekė darbas Joniškėlio rajono žemėtvar-
kininko pareigose. (Joniškėlio miestelis, kaip ir 
Šiauliai, garsiam žemiečiui dailininkui profesoriui 

Vitoliui Trušiui taip pat 
suteikė Garbės piliečio 
vardą. Suteikiant šį vardą, 
be abejo, buvo prisiminti 
ir jo tėvo, matininko Fe-
likso Trušio nuopelnai.) 
1944 -1959 m. Joniškėlis 
buvo rajono centras. Čia 
nuolatos vyko žemėtvar-

kos darbai. Senas tradicijas turintis Joniškėlio dvaras, priklausęs Karpių giminei, 
1922 m. buvo paliestas žemės reformos. Iš dvaro buvo atrėžta 200 ha žemės ir skly-
pais išdalyta privatiems asmenims. Vėliau Joniškėlio, Pušaloto, Pumpėnų ir kituose 
valsčiuose vyko vienkiemių kūrimo darbai, po karo – priverstinės kolektyvizacijos 
žemėtvarkos darbai. 

Gyvenimo pabaigoje Feliksas Trušys sunkiai sirgo. Dėl rūkymo sutrikus kraujo-
takai jam buvo amputuota koja. Matininko klajonės baigėsi smėlėto Nevėžio kalne-
lio kapinėse Traupyje, jo amžinojo poilsio vietą žymi užrašas antkapyje: „Feliksas 
Trušys 1908 – 1983“. 

Visais laikais žemėtvarkininkų darbe reikėjo tikslumo, kruopštumo bei fizinės ir 
psichologinės ištvermės. Nuolatinės kelionės, darbai įvairiose vietose sunkino gy-
venimą ir žemėtvarkininkų šeimoms. Tačiau nelengvas gyvenimas kartu ir grūdino. 
Reikia pasidžiaugti, kad daugelis žemėtvarkininkų šeimų užaugino išsilavinusius 
vaikus, tarp kurių yra įžymių menininkų, mokslininkų, profesorių, mokslo daktarų. 

FeliksoTrušio gyvenimo istorija papildo senos ir garbingos profesijos specialistų 
gyvenimo ir buities paletę.

ŽMONĖS IR DARBAI

Su žemėtvarkininkais ryšiai nenutraukti. 
Vitolis Trušys su Palmira Ačiene

Matininko sūnaus prof.  
V.Trušio nutapytas Veronikos 

Trušienės portretas
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Jos lieka optimistėmis
Nuo pat Inžinerinių mokslų fakulteto įsteigimo Lietuvos žemės ūkio akade-

mijoje laikų (1946 m.) jo dėstytojų ir mokslo darbuotojų kolektyvas buvo labai 
vyriškas. Greičiausiai tokia situacija susiklostė dėl fakultete dėstomų dalykų ir 
vykdomų mokslinių tyrimų specifikos. Hidrotechnika, melioracija visada buvo 
laikomos vyriškomis profesijomis. Bėgo metai... Šiuo metu iš 56 ASU Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakulteto pedagogų ir mokslo darbuotojų 24 yra dailiosios 
lyties atstovės. Daugelis jų apgynę disertacijas, vykdo tarptautinius mokslo pro-
jektus, dalyvauja universiteto ir fakulteto valdyme. 

Prieš ketverius metus prie Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto vairo stojo nau-
ja komanda, vadovaujama doc. dr. Algio 
Kvaraciejaus. Joje darbuojasi ir dvi jaunos 
žavios prodekanės, LŽHIS narės: doc. dr. 
Vilda Grybauskienė, atsakinga už studijas, 
ir doc. dr. Jolanta Valčiukienė, atsakinga 
už studijų programas. Buvo įdomu sužino-
ti kolegių mintis apie jų veiklą, galimybes ir 
iššūkius, su kuriais jos susiduria dirbdamos 
aukštojoje mokykloje.

Vieni jauni žmonės žino kuo bus dar vai-
kystėje, kiti savo profesiją „atranda“ atsitikti-
nai. Papasakokite apie savo kelią į fakultetą ir 
specialybės pasirinkimą.

Vilda: Svajonėse hidrotechnikos studijų 
nebuvo, tačiau po vyresniojo brolio bandymų 
studijuoti Veterinarijos akademijoje, vėliau 
Kūno kultūros akademijoje, abu atsidūrėme 
VŪŽF priėmimo atrankoje. Abu buvome pa-
kviesti antru numeriu, tik vienas iš mūsų prie-
kyje, o kitas gale... Nežiūrint to, studijas bai-
gėm abu. Ar kada pasigailėjau? Niekada, nors 
studijos realiai sudomino tik trečiame kurse, 
kuomet baigėsi matematika, chemija ir prasi-
dėjo specialybės dalykai. 

Jolanta: Na, o mane viliojo socialiniai 
mokslai, svajojau apie ekonomikos arba va-
dybos studijas. Gal ta svajonė ir būtų virtusi 

Vilda Grybauskienė

Jolanta Valčiukienė
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realybe, jeigu 
ne jaunatviškas 
išsiblaškymas - 
p r a ž i o p s o j a u 
tuomet KTU 
vykusį bendrųjų 
gebėjimų testą, 
kurio rezultatai 
buvo įskaičiuo-
jami į bendrą 
stojamąjį balą. 
Vėliau per papil-
domą priėmimą 
aš jį išlaikiau, 
tačiau įstojau 
jau tik į likusias 
mokamas vietas. 
Tais laikais 4 
tūkst. litų įmo-
ka už vienerius 
studijų metus ir 
mano pragyve-
nimo išlaidos 
Kaune tėveliams 
būtų buvusios 
gana didelė naš-
ta... Mano tėve-
lis yra hidrotech-
nikas, daug metų 
dirbęs pagal 

specialybę. Taigi, pasitarę šeimos „taryboje“, priėmėme sprendimą pasirinkti, kaip 
mano mama sakė, kiek „moteriškesnes“ žemėtvarkos studijas. Prasidėjus specia-
lybės dalykams supratau, kad žemėtvarka gana artima socialiniams mokslams, to-
kie dalykai kaip nekilnojamojo turto vertinimas, žemės teisė, teritorijų planavimas 
mane tiesiog „vežė“... Ir dabar mano širdis labiau linksta ne prie techninių žemės 
matavimų, o prie teisinių žemės administravimo arba projektavimo darbų.

Dėstote po kelis studijų dalykus, vykdote mokslinius tyrimus, nuolat tobulinatės 
stažuotėse ir kursuose, dalyvaujate konferencijose, seminaruose Lietuvoje ir užsie-
nyje. Tiek daug įvairios veiklos, kodėl nusprendėte dirbti dar ir administracinį dar-
bą? Vilda, jūs siekėte ir dekano posto. Mėgstate vadovauti, norėjote išbandyti naują 
veiklą ar siekėte pokyčių fakultete?

Jolanta Valčiukienė su žemėtvarkos  studijų programos studentais

Vilda Grybauskienė su būsimaisiais hidrotechninės statybos inžinieriais
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Vilda: Darbas mūsų fakultete suteikė daug žinių ir dar daugiau galimybių. Gal-
būt nustebinsiu kai kuriuos kolegas, pasakydama, kad vadovauti nėra mano siekia-
mybė. Tiesiog labai mėgstu dinamišką ir nemonotonišką darbą. Darbas dekanate 
buvo ir tebėra iššūkis man pačiai, tikrai nemanau, kad esu geresnė už kitus, tačiau 
esu linkusi pasielgti drąsiai, nevengiu rizikos. O tai dabartinėje mūsų situacijoje, 
manau, yra labai svarbu. Nuoširdžiai manau, kad geras vadovas, išrinktas iš ke-
lių kandidatų, bus veržlesnis ir daugiau stengsis įgyvendinti pažadus, nei tas, kuris 
varžėsi tik su savimi. Tai buvo viena iš mano kandidatavimo priežasčių. Labiausiai 
man patinka bendravimas su studentais, galimybė mokytis ir iš jų pačių, gauti jų 
turimų praktinių žinių. Nenoriu ir negaliu sėdėti vienoje vietoje, man reikia daug 
įvairios veiklos ir, žinoma, būtinai turiu tikėti tuo, ką darau. Universitete tokios 
galimybės yra, tereikia aktyviai dalyvauti stažuotėse, mainų programose, vykti į 
konferencijas. Aš tai darau su malonumu. O pokyčiai fakultete vyksta nuolatos, juk 
mažėja studentų skaičius, natūralu, kad ir dėstytojų reikia mažiau, būtina bendrauti 
su mokyklomis, mokiniais tokia forma, apie kurią prieš dešimt metų niekas net 
nebūtų pagalvojęs. 

Jolanta: Dėstymas, moksliniai tyrimai, konferencijos, stažuotės Lietuvoje ir už-
sienyje iš tiesų yra neatsiejama mano, fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos instituto 
docentės, darbo dalis. Tačiau dar prieš tapdama doktorante keletą metų dirbau admi-
nistracinį darbą universiteto rektorate, buvau tuometinio rektoriaus prof. Romualdo 
Deltuvo referente. Vėliau gavau pasiūlymą vadovauti ką tik įkurtam vienos Finansų 
ministerijai pavaldžių įstaigų regioniniam skyriui. Man, jaunam žmogui, tai buvo 
iš tiesų didelis, bet labai viliojantis iššūkis, kuris turėjo nemažos įtakos tiek mano 
asmeninei brandai, tiek darbinei patirčiai. Na, o dar anksčiau, studijuodama magis-
trantūroje, dirbau vadybininke. Net ir besimokydama vidurinės mokyklos baigia-
mosiose klasėse vasaromis pavaduodavau atostogaujančią administratorę vienoje iš 
valstybinių įmonių. Žodžiu, vienaip ar kitaip, administracinis darbas mane lydėjo 
visada, ir man jis buvo mielas. Todėl esu labai dėkinga dabartiniam fakulteto de-
kanui doc. dr. Algiui Kvaraciejui už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę dirbti vienoje 
komandoje.

Papasakokite plačiau, ką pavyko nuveikti einant fakulteto prodekanių pareigas. 
Kokie iššūkiai laukia artimiausiu metu?

Vilda: Kiekvienas rugsėjis – tai nauji iššūkiai, naujas metų planas, o daugeliui 
mano kolegų - dar ir naujai dėstomi dalykai. Mūsų fakultete esu atsakinga už stu-
dijas, todėl nuolatos tenka bendrauti su studentais, spręsti mažus ir didelius nesu-
sipratimus ar nesusikalbėjimus tarp jų ir dėstytojų. ERASMUS+ studentų mainų 
programos dalyviai, Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų anglų kalba stu-
dentai taip pat dažnai užsuka į dekanatą. Didžiausias iššūkis, aišku, yra priėmimas 
į trijų šiuo metu fakultete vykdomų bakalauro programų studijas. Kasmet mums 
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kyla klausimas, kas lemia būsimų pir-
makursių pasirinkimą, kokiais motyvais 
vedini jie ateina pas mus. Viešos diskusi-
jos apie „prestižinius“ ir „neprestižinius“ 
universitetus tik parodė, kad labai didelė 
konkurencinė kova vyksta ne tik versle, 
bet ir aukštajame moksle. Po tokių disku-
sijų, kurios trunka jau kelerius metus, vi-
suomenei siunčiama žinia, kad kokybiško 
aukštojo mokslo Lietuvoje nėra ir negali 
būti, nes universitetų yra per daug. Manau, 
ši negatyvi žinutė jau pasiekė tikslinę au-
ditoriją, ir mūsų šalis dėl to tik praras dar 
daugiau jaunų savo piliečių. 

Jolanta: Iš tiesų šiandien mes „suka-
mės“ didelių aukštojo mokslo pokyčių 
verpete. Kartais net sunku prognozuoti, 

kas bus toliau, nes situacija keičiasi 
sparčiai ir kartais gana kardinaliai. 
Kolegė Vilda gerai pasakė, kad pas-
taruoju metu „kiekvienas rugsėjis – 
tai naujas iššūkis“ visai fakulteto 
bendruomenei, ir tam nemažos įta-
kos turi tiek į bakalauro, tiek į magis-
trantūros studijas priimtų studentų 
skaičius. Šiuo metu fakultete baka-
lauro studijos vykdomos Žuvinin-
kystės ir akvakultūros technologijų, 
Žemėtvarkos bei Hidrotechninės 
statybos inžinerijos studijų progra-
mose, vienintelėse tokio pobūdžio 
studijų programose šalies aukšto-
siose mokyklose. Magistrantūros 
studijos vykdomos Žemėtvarkos ir 
Hidrotechninės statybos inžinerijos 
studijų programose. Labai džiugu, 
kad pastaraisiais metais į abi studijų 
programas priimtų magistrantų skai-
čius didėjo, panašu, kad šiais metais 

J. Valčiukienė su šeima

V.Grybauskienė profesinės šventės metu Druskininkuose
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jis išliks stabilus. Fakulteto vadovybė ir visa bendruomenė deda labai daug pastan-
gų kuo plačiau skleisti žinią apie fakultete vykdomas studijų programas (ypač baka-
lauro), įsidarbinimo galimybes baigus studijas ir t.t. Dalyvaujame studijų mugėse, 
važiuojame į mokyklas, kalbamės su mokiniais, supažindiname juos su studijų baze 
bei studijų programomis. Tačiau paantrinsiu kolegei Vildai, kad sunku nuspėti būsi-
mų pirmakursių pasirinkimo motyvus. Šių metų priėmimo rezultatams ne tik mūsų 
fakultete, bet ir visame universitete, mano nuomone, įtakos turėjo pastaruosius pusę 
metų intensyviai viešumoje vykusios diskusijos dėl neva studijų kokybei pagerinti 
būtinos universitetų pertvarkos. Tai tikrai sukėlė daug sumaišties jaunų žmonių gal-
vose, stengiantis apsispręsti, kur ir ką studijuoti. Juk kaip gali rinktis universitetą, 
apie kurio išlikimą kalbama labai miglotai?..

Jau seniai Lietuvos mokyklose didžioji dalis mokytojų yra moterys. Pastaruo-
ju metu stebimas ir aukštųjų mokyklų „moteriškėjimas“. Kaip manote, kokios šio 
reiškinio priežastys? Kokius matote privalumus ir trūkumus? Ar iškyla problemų 
bendraujant su studentais ir juos mokant jums pačioms?

Vilda: Sparčiai augantis moterų dėstytojų ir mokslininkių skaičius rodo, kad 
su šia švietimo sistemos dalimi kažkas yra negerai. Loginiu, inžineriniu mąsty-
mu dažniausiai pasižymi vyrai, studenčių hidrotechnikos studijose vienetai, ta-
čiau doktorantūroje besimokančių dauguma yra merginos. Vyrai nesiryžta pradėti 
studijų doktorantūroje, nes šeimos iš stipendijos ir netgi iš dėstytojo atlyginimo 
neišlaikysi, o mokslininko karjera nėra siekiamybė. Pati niekada nesusidūriau su 
neigiamu studentų požiūriu, manau tai lemia charakterio savybės, bendravimo įgū-
džiai ir žinios. 

Jolanta: Iš tiesų tokios tendencijos stebimos. Nors vis dar yra studijų ir mokslo 
krypčių, kuriose išskirtinai dominuoja vyrai: informacinės technologijos, fizika ir 
pan. Iš tiesų šiandien dėstytojo, mokslininko atlyginimas yra neadekvatus atlieka-
mam darbui ir keliamiems reikalavimams. Jaunam žmogui siekiant šių pareigybių 
reikia turėti daug vidinės motyvacijos, užsispyrimo, stiprybės ir pasišventimo. To, 
manau, nestinga nei vyrams, nei moterims, jeigu jie tvirtai apsisprendžia eiti šiuo 
keliu. Tačiau visgi vyrai nuo seno laikomi pagrindiniais šeimos maitintojais, todėl 
prieš priimdami sprendimą jie labai atsakingai pamąsto... Na, o studentams, manau, 
yra svarbiausia dėstytojo kompetencija, gebėjimas bendrauti ir gaunamos žinios. 
Aš pati niekada nejutau diskomforto dirbdama tiek su moteriška, tiek su vyriška 
auditorija.

Specialybės paslapčių mokote ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių (Nigerijos, Kon-
go, Nepalo, Kazachstano) studentus, aktyviai dalyvaujate dėstytojų mainuose pagal 
ERASMUS programą. Apibūdinkite šiuolaikinį studentą. Kuo skiriasi „mūsiškiai“ 
ir „užsieniečiai“?

Vilda: Šiuolaikinis studentas labai išlepintas technologijų. Tačiau besipuikuo-
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damas informacijos gavimo ir naudojimo galimybėmis ne vienas jų pamiršta, kad 
ją dar reikia sugebėti susisteminti, išgryninti ir suvokti, o tai užtrunka daug laiko. 
Tarp lietuvių studentų ir studentų iš Nigerijos ryškus skirtumas: „mūsiškiai“ uždari, 
konkretūs išsireiškimais, bijantys užduoti klausimus; afrikiečiai, priešingai, kasdien 
gali ateiti į dekanatą tik pasirodyti, kad atvyko į studijas. Darbas su užsienio stu-
dentais išmokė kantrybės ir filosofinio požiūrio į kai kuriuos dalykus... pvz., susi-
taikant su jų nuolatiniu „neišgydomu“ vėlavimu į paskaitas. Studentai, atvykstantys 
iš Kazachstano, atvirkščiai, labai pareigingi ir nuoširdžiai siekia žinių, motyvuoja ir 
dėstytoją, ir visą grupę. 

Jolanta: Kolegė Vilda labai taikliai apibūdino šiuolaikinį mūsų studentą, sutin-
ku su ja šimtu procentų. Dar norėčiau pridėti, kad šiuolaikiniai studentai, kaip ir, 
turbūt, didžioji dalis viso jaunimo, labai gerai žino savo teises, tik kartais primiršta 
pareigas. Matyt, studentavimas apsuka galvą... Kaip sakoma, „jaunystė – kvailys-
tė“, visko būna, kažkada ir pati tokia buvau... O studentai iš Afrikos, Kazachsta-
no, Ispanijos iš tiesų, yra kiek kitokie negu „mūsiškiai“. Ypatingai aktyvūs, gerąja 
prasme, studentai iš Nigerijos ir kitų Afrikos šalių: jie iniciatyvūs, viskuo besido-
mintys, todėl kartais paskaitoje taip įsidiskutuojame... Studentai iš Kazachstano, 
Ispanijos yra kiek kuklesni, tačiau tikrai pareigingi ir stropūs, visada turi klausimų. 
Aš, asmeniškai, dirbdama su studentais, nesvarbu iš kur jie, stengiuosi atiduoti visas 
jėgas. Nuoširdžiai dėkoju „mūsiškiams“ studentams, kad šiais metais buvau išrinka 
geriausia fakulteto dėstytoja. Tai be galo malonus mūsų bendro darbo įvertinimas. 

Abi turite šeimas, esate jaunos mamos, auginančios po du vaikučius. Kaip pa-
vyksta suderinti darbą ir įsipareigojimus šeimai? Ar negraužia sąžinė, kad vaikams 
skirtą laiką dažnai „sugraužia“ pasiruošimas paskaitoms, straipsnio rašymas ar kita 
veikla?

Vilda: Šeima – mano prioritetas. Aš taip pati užaugau, todėl net neįsivaizduo-
ju, kad gali būti kitaip. Stažuotės ir dalyvavimas įvairiose programose tapo mano 
asmeniniu iššūkiu, bet suderinus su šeima, tai lengvai įgyvendinama, tik reikia 
kruopščiai planuoti laiką. Aišku, be vyro palaikymo nebūčiau tokia, kokia esu, ir 
ten, kur esu. Jis, manau, taip pat! Šeima – mums malonus komandinis darbas. Su 
sąžinės priekaištais išmokau susidoroti labai paprastai: straipsnių rašymas, ruoši-
masis paskaitoms atliekamas darbo metu, o vakarais tiesiog būnu mama ir žmona. 

Jolanta: Suderinti intensyvią darbinę veiklą ir šeimą yra nemažas iššūkis bet 
kuriai jaunai mamai. Tačiau aš, kaip ir mano kolegė, esu sau davusi žodį, kad pasi-
ruošimą paskaitoms, studentų darbų peržiūrą ir kitus darbus turiu atlikti darbo metu. 
Kartais būna išimčių, bet tik išskirtiniais atvejais ir tik tuomet, kai visa šeimyna jau 
saldžiai miega. Atostogas stengiuosi dėlioti taip, kad beveik visą vasarą būčiau tik 
mama. Neriam visa galva į kaimišką gyvenimą mano senelių sodyboje: grynas oras, 
upė, tvenkiniai, žvejyba, grybai, uogos... Ko daugiau dar reikia geroms atostogoms 
ir pabūti visai šeimai kartu...
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 Mūsų darbo specifika palieka 
mažai laiko asmeniniams pomė-
giams, bet moko vertinti kiekvieną 
laisvą minutę. Žinau, kad jūs sa-
vąjį laiką sugebate išnaudoti kū-
rybingai ir produktyviai...

Vilda: Meluočiau, jei saky-
čiau, kad vaikai ir puoselėjama 
namų aplinka „suvalgo“ visą 
laisvą laiką. Laiko tik sau ir savo 
pomėgiams tikrai surandu. Tėve-
liai daug investavo į mano išsi-
lavinimą, skatino žinių siekimą, 
meno suvokimą. Įvairūs būreliai 
ir ketveri metai dailės mokyklo-
je, nuolatinis spektaklių lankymas 
buvo svarbi vaikystės dalis. Dabar 
laisvalaikiu dažniausiai skaitau 
detektyvinius romanus, taip la-
vinu loginį mąstymą. Įkvėpimo 
minutę stoju prie molberto, tapau 
savo malonumui ir džiaugiuosi, 
kai savo paveikslus matau puo-
šiančius draugų namus. Galbūt šis hobis ateityje virs kuo nors daugiau. 

Jolanta: Man surasti laiko vien tik sau kol kas sudėtinga. Dukrai dar tik ketveri, 
sūnus šiemet baigė pirmą klasę, iškyla didesnių ar mažesnių problemėlių... Tačiau 
taip gera, kai vakarais sukrentam visi kartu skaityti pasakos... Dabar jau, kad ir 
kartais sunkiai prikalbintas, pasakas dažniausiai skaito brolis. Abu su vyru esame 
baigę muzikos mokyklas. Turime namuose pianiną, retkarčiais, pagauta įkvėpimo, 
prisimenu grojimo įgūdžius. Tai ypač mėgsta mano mažoji, kartais tenka „paakom-
ponuoti“, kai ji dainuoja. Tuomet namuose vyksta pats tikriausias „koncertas“ su 
šokiais ir dainomis.

Esame universitetų reformos epicentre. Ilgus metus atidavę mokymuisi ir moks-
lui, mokę jaunimą mūsų šaliai reikalingų profesijų paslapčių, dabar esame įvardi-
jami kaip stagnatoriai ir valstybės išlaikytiniai... Gali būti, kad universiteto durys 
mums užsivers. Ar negąsdina nežinomybė, gal jau ruošiate „atsarginį“ variantą?

Vilda: Kadangi esu optimistė, manau, kad užsidarius langui atsiveria durys! Ne-
laikau savęs ir savo kolegų išlaikytiniais. Dirbdami su studentais mes atiduodame 
labai daug jėgų, daug asmeninių lėšų investuojame į mokslą ir tobulinimąsi. Ar gali 
žmogus, be kasdienio darbo dar vedantis pamokas įvairiose mokyklose, dirbantis su 

V.Grybauskienė hidrotechnikų seminare Jonavoje
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trečiojo amžiaus universi-
teto senjorais, dalyvaujan-
tis įvairiuose seminaruose 
ir mokymuose, skaitantis 
paskaitas įvairių šalių uni-
versitetuose būti laikomas 
stagnatoriumi? Tikrai ne! 
Jau nebebijau, kad uni-
versiteto durys užsivers 
man, tačiau jei neliktų 
mūsų fakulteto, dėl kurio 
išlikimo tiek stengiasi de-
kanato darbuotojai ir visi 
dėstytojai – būtų liūdna ir 
skaudu. Aktyviam žmogui 
nesunku pradėti viską iš 
pradžių, bet sukurti mo-
kymo sistemą, įgyti ga-
mybininkų pasitikėjimą, 
studentų pagarbą reikia 
dešimtmečių. 

Jolanta: Aš kaip, ir 
mano kolegė, esu opti-
mistė. Manau, mums tiktų 
ir senolių išmintis: „nėra 
padėties be išeities“ arba 
„nėra to blogo, kas neišei-
tų į gera“. Aš sutinku, kad 
pertvarkos aukštajame 
moksle reikia. Supranta-

me, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip iki šiol, toliau viskas tęstis negali. Čia kalbu 
apie abiturientų skaičiaus mažėjimą ir panašių, o dažnai ir besidubliuojančių studi-
jų programų skaičiaus nesuvokiamą augimą universitetuose, labai mažus dėstytojų 
atlyginimus. Situacija išties sudėtinga, ir tai mes juntame jau keletą metų. Protin-
gai aukštojo mokslo reformai įgyvendinti reikia atsakingų, apgalvotų ir efektyvių 
sprendimų, tačiau... Gaila, kad dažnai nugali ne sveikas protas, o siekis patenkinti 
tam tikrus interesus. Tai matau iš valstybinių institucijų priimamų sprendimų, kurie 
daro poveikį ir šiandienos aukštajam mokslui Lietuvoje, ir jo ateičiai.

Dėkoju už įdomų ir nuoširdų pokalbį.
Kalbėjosi Midona Dapkienė

Vilda Grybauskienė su kolega prodekanu studijoms, Lenkijos 
Bydgozčio žemės ūkio ir gamtos mokslų universiteto profesoriumi, 
mokslinės stažuotės vadovu Romanu Rolbiecki

Vilda Grybauskienė su fakulteto studente  
Jovile Grigaityte studijų mugėje
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Rugsėjo 10 d. gražų septyniasdešim-
tmečio jubiliejų šventė daug metų dirbusi 
su mumis kartu žemėtvarkininkė Audronė 
Aleksienė.

Audronė Aleksienė (Ramanauskaitė) 
gimė Kėdainių r. Padotnuvio k. 1966 m. bai-
gusi Kėdainių r. Krakių vidurinę mokyklą 
įstojo LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvar-
kos fakultetą studijuoti žemėtvarkos. 

1971 m. baigusi studijas ir įgijusi že-
mėtvarkos inžinierės kvalifikaciją pradėjo 
dirbti Telšių r. žemės ūkio valdyboje vy-
resniąja inžiniere žemėtvarkininke. 1988 - 
1992 m. dirbo Respublikinio žemėtvarkos 
projektavimo instituto Vilniaus kartografijos 
skyriaus grupės vadove. Prasidėjus žemės 
reformai, 1992 m. grįžo į Telšius ir pradėjo 
dirbti naujai įkurtoje Telšių r. žemėtvarkos 
tarnyboje šios tarnybos viršininko pavaduo-

toja. Nuo 2002 iki 2011 metų dirbo Telšių 
apskrities viršininko administracijos Žemės 
tvarkymo departamento Telšių skyriuje vy-
resniąja specialiste. 

Dabar visą savo laiką skiria pomėgiams 
ir šalia esantiems brangiems žmonėms. Dar 
1969 m. sukūrusi studentišką šeimą su vyru 
Romu užaugino sūnų Irmantą, kurio šeima 
padovanojo Jubiliatei nuostabias anūkes 
Livetą ir Samantą.

Sveikindami Audronę su gražiu jubilie-
jumi, linkime kuo geriausios sveikatos, be-
galinės stiprybės, neišsenkančios energijos, 
meilės, nuoširdumo ir toliau kaip iki šiol 
skleisti gerą nuotaiką artimiesiems ir buvu-
siiems kolegoms. 

Kolegų vardu
LŽHIS Telšių apskrities žemėtvarkininkų 

skyriaus pirmininkė Alfruzina Katarskienė

Miela Audrone,
Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta...
Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina ...
Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės...
Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi...
Pagaliau saugok pati save, nes esi visiems labai reikalinga!
               Būk laiminga!

Audronei Aleksienei – 70

Žemėtvarkos vete-
ranė, buvusi ilgametė 
Kupiškio r. žemėtvar-
kos skyriaus vedėja 
Marija Bidlauskienė 
pažymėjo septyniasde-
šimtąjį gimtadienį.

Jubiliatė gimė 1947 m. rugpjūčio 26 d. 
Kupiškio r. Aukštupėnų kaime Stasio ir Onos 

Augustinų šeimoje. Baigusi Kupiškio viduri-
nę mokyklą ir Kauno žemės ūkio technikume 
1968 m. įgijusi žemėtvarkos technikės kva-
lifikaciją, pradėjo profesinę veiklą Kupiškio 
r. žemės ūkio valdyboje inžiniere žemėtvar-
kininke. Jau dirbdama 1981 m. baigė stu-
dijas LŽŪA ir įgijo žemėtvarkos inžinierės 
diplomą. Tęsė darbą Kupiškyje, eidama 
vyresniosios inžinierės žemėtvarkininkės, 

Marijos Bidlauskienės jubiliejus
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o nuo 1976 m. Kupiškio r. agropramoninio 
susivienijimo vyriausiosios inžinierės žemė-
tvarkininkės pareigas. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo 
pradėti žemės nuosavybės atkūrimo darbai. 
Šių darbų sudėtingumą ir problemas savo 
kailiu gerai patyrė Jubiliatė, nuo pat žemės 
reformos pradžios daugelį metų vadovauda-
ma šiems darbams Kupiškio rajone. 1992 
m. Marija Bidlauskienė buvo paskirta ra-
jono valdybos žemėtvarkos tarnybos, vėliau 
pervardintos į Kupiškio r. Žemėtvarkos ir 
geodezijos tarnybą, vadove, o po reorgani-
zacijų 1997 - 2010 m. buvo Panevėžio aps. 
Žemės tvarkymo departamento Kupiškio r. 
žemėtvarkos skyriaus viršininkė. 42-eji ne-
lengvo žemėtvarkininkės darbo metai buvo 
skirti Kupiškio r. žemės tvarkymo darbams. 
Rajone jos vadovaujami žemėtvarkininkai 
praktiškai baigė atkurti žemės nuosavybės 
teises.

2010 m. M.Bidlauskienė buvo paskir-
ta Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja, o 
nuo 2013 m. išėjo į užtarnautą poilsį. 

Už gerą žemės reformos darbų organi-
zavimą Jubiliatė ne kartą buvo apdovanota 
Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės 
žemės tarnybos padėkos raštais, o 2000 m. 
jai buvo pareikšta Lietuvos Respublikos Mi-
nistro Pirmininko padėka. Už profesinius 
nuopelnus 2008 m. ji buvo įrašyta į Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių są-
jungos Garbės knygą. 

Kolegos Mariją pažįsta kaip toleran-
tišką, gerą specialistę ir vadovę, puikią 
bendradarbę, daug nuveikusią profesinėje 
srityje. 

Jubiliejaus proga linkime Marijai opti-
mizmo, puikios sveikatos, daug gražių, sau-
lėtų gyvenimo metų.

Romualdas Survila

Rugsėjį gražią gy-
venimo sukaktį minėjo 
ilgametis Valstybinio 
žemėtvarkos instituto 
darbuotojas, buvęs 
šios įmonės Šiaulių 

filialo direktorius Algirdas Brazauskas. 
Gimė Jubiliatas 1947 m. rugsėjo 15 d. 

Kelmės r. Pučkoriškės k. Baigęs vidurinę 
mokyklą Kelmėje bei metus padirbėjęs 
„Kauno audinių“ įmonės Mažūnų ceche, 
1966 m. įstojo į LŽŪA studijuoti žemė-
tvarkos. 1971 m. baigęs studijas buvo pa-
skirtas dirbti į Respblikinio žemėtvarkos 
projektavimo instituto Šiaulių skyrių inži-
nieriumi. Taip ir liko Šiauliuose – čia sukū-
rė šeimą, užaugimo dukras. Dirbo įvairius 
žemėtvarkos darbus – žemės naudmenų 

dešifravimo, miškų pavertimo į žemės ūkio 
naudmenas, vidaus žemėtvarkos projektų 
rengimo, žemės sklypų atribojimo, kultū-
rinių ganyklų ir pievų bei nusausintų že-
mių inventorizavimo. Algirdas pasižymėjo 
kruopštumu, pareigingumu, sveiku užsis-
pyrimu. Instituto vadovai, įvertinę šias A. 
Brazausko charakterio savybes ir gebė-
jimus, darbo patirtį 1978 m. paskyrė jį 
grupės vadovu. 1987 m. jis buvo paskirtas 
skyriaus vyriausiuoju specialistu, o 1991 
m tapo pervadinto į Valstybinį žemėtvar-
kos institutą Šiaulių skyriaus direktoriumi. 
Vėliau, skyrių reorganizavus į filialą, tapo 
jo direktoriumi. Šis paskyrimas sutapo su 
prasidedančia žemės reforma. Tai buvo 
nelengvas darbo ir gyvenimo etapas: gau-
sybė darbų, dažnai besikeičiantys įstaty-

Algirdui Brazauskui – 70
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mai ir metodikos, padidintas žiniasklaidos 
dėmesys, priekaištai dėl žemės reformos 
eigos ir rezultatų. Žemės reformos klausi-
mais Algirdas turėjo tvirtą nuomonę ir ją 
gynė, nors dažnai kolegos jo nepalaikė. 
Žiniasklaidai kuriant nuolatinę įtampą dėl 
tikrų ir tariamų nusižengimų, pablogėjo 
Algirdo sveikata ir 2006 m. pavasarį jis 
paliko Šiaulių filialą.

Algirdas buvo aktyvus LŽHIS narys – 
dirbo Sąjungos taryboje, daugelį metų buvo 

LŽŪU žemėtvarkos specialybės absolventų 
žinių valstybinės kvalifikacinės komisijos 
narys. Už gamybinę veiklą Jubiliatas pažy-
mėtas Seimo, Vyriausybės, Žemės ūkio mi-
nisterijos bei instituto padėkomis.

Linkėdami neblėstančios energijos, 
sveikatos, optimizmo, asmeninės laimės, 
nuoširdžiai sveikiname Algirdą su jubilieji-
niu gimtadieniu.

Kolegų vardu
 Lina Tamulevičienė

2016 m. gruodžio 
20 d., ASU Vandens 
išteklių inžinerijos 
instituto laboratorijos 
vedėjui hidrotechni-
kos inžinieriui Vytau-

tui Mickevičiui sukako šešiasdešimt metų.
Jubiliatas gimė Jurbarko r. Seredžiaus 

miestelyje. Ten, ant sraunios Dubysos upės 
krantų, prabėgo Vytauto vaikystė. 1975 m. 
baigęs vidurinę mokyklą jis įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakul-
tetą. Sėkmingai baigęs hidrotechnikos in-
žinerijos studijas, 1980 m. pradėjo dirbti 
Jurbarko MSV meistru, vėliau - darbų vyk-
dytoju. 1984 - 1986 m. tęsė darbo veiklą 
Jurbarko r. Klausučių sodininkystės ūkyje, 
1986 - 1993 m. – Jurbarko r. „Nemuno“ 
kolūkyje. Po šalies nepriklausomybės atkū-
rimo 1993 - 1997 m. dirbo Jurbarko r. Sere-
džiaus agrarinės tarnybos viršininku. 1997 
m. sugrįžo į universitetą - pradėjo dirbti 
LŽŪU Vandentvarkos katedros laboratorijų 
vedėju. Jau dvidešimt metų Vytautas pasky-
rė darbui universitete tobulinant mokslo ir 
studijų laboratorijas, organizuojant studen-
tų mokomąsias praktikas, diegiant įrangą 

naujiems mokslo tiriamiesiems darbams. 
Nuo 1999 m. Jubiliatas savo patirtį perduo-
da ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos studentams. Ten dėsto melioraci-
jos, vandentiekio, vandenvalos ir vandens 
ūkio statybos darbų technologijų discipli-
nas. Yra mokslinių straipsnių ir metodinių 
priemonių studentams autorius ir bendra-
autorius. 

Gyvenime Vytautas yra kuklus, drau-
giškas ir labai geranoriškas, o darbe – 
darbštus ir pareigingas žmogus. Kolegų 
dažnai vadinamas Vytuku jis yra „kolekty-
vo siela“, labai išradingas organizuojant 
renginius ir suburiant kolegas bendravi-
mui. Jubiliatas azartiškas žvejys, nuolat 
stebinantis mus savo laimikiais ir nuotai-
kingomis žvejybos istorijomis. Jis yra nuo-
širdus pagalbininkas instituto dėstytojams, 
jauniesiems mokslininkams ir studentams 
visuose jų darbuose ir sumanymuose. Ne 
vienas LŽŪU/ASU Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakulteto absolventas gražiai pri-
simena jį kaip hidrologijos mokomosios 
praktikos prie Dubysos upės konsultantą 
ir vadovą. Turėdamas didelę gyvenimišką 
patirtį, Vytautas toliau puoselėja fakulteto 

Vytautui Mickevičiui – 60
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tradicijas ir universitetinę dvasią. 
Jubiliatas domisi mokslo ir mokymo 

naujovėmis, melioracijos darbais ir visos 
mūsų profesinės bendruomenės gyvenimu, 
yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechni-
kos inžinierių sąjungos narys. Už gerą ir 
sąžiningą darbą buvo apdovanotas LŽŪU 
rektoriaus padėkos raštu, o 2016 m. už il-
gametį darbą – Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto Atminimo medaliu. 

Jubiliatas kartu su žmona Aldona užau-
gino dukrą ir sūnų. Dukra Kristina pasekė 

tėvelio pėdomis, baigdama vandens inžine-
rijos bakalauro ir magistrantūros studijas 
LŽŪU/ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakultete. 

Mielas Vytautai, gražaus jubiliejaus 
proga linkime Tau sveikatos, tokios pat ne-
senkančios energijos ir dar daug džiugių 
gyvenimo akimirkų. Tegul kimba tau žuvys 
didelės ir mažos!

ASU Vandens išteklių inžinerijos insti-
tuto kolektyvo vardu

 Prof. Arvydas Povilaitis

Gražią 60 m. su-
kaktį rugsėjo 21 d. 
minėjo UAB „Plun-
gės lagūna“ direkto-
riaus pavaduotojas 
Albinas Maslauskas.

Jubiliatas gimė šalia gražiai apdainuo-
tų Tverų, Lopaičių kaime. Septynių vaikų 
šeimoje Albinas buvo vyriausias. Mokytis 
pradėjo Plauskinių pradinėje, vidurinį išsi-
lavinimą įgijo Tverų vidurinėje mokykloje. 
Baigęs 1980 m. LŽŪA Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakultetą, tapo hidrotechnikos 
inžinieriumi. 

Dirbti pradėjo 1980 m. Plungės me-
lioracijos statybos valdyboje statybos in-
žinieriumi, dirbo melioracijos statybos ir 
rekonstrukcijos objektuose, vadovavo sta-
tybos padaliniui. Po MSV reorganizacijos 
nuo 1993 m. jis – UAB „Plungės lagūna“ 
direktoriaus pavaduotojas, diegė ir pri-
žiūrėjo įmonės vadybos sistemas, ruošė ir 
ruošia pasiūlymus viešųjų pirkimų konkur-
sams.

Aktyviai dalyvaudamas visuomeninėje 
veikloje, įgijo bendruomenės narių pasiti-
kėjimą, todėl nuo pat Rietavo savivaldos at-

sikūrimo 2000-aisiais metais renkamas sa-
vivaldybės tarybos nariu, yra ūkio plėtros 
ir ekologijos komiteto pirmininkas. Albinas 
- Rietavo ir Vokietijos miestelio Saerbecko 
bendruomenių partnerystės draugijos „Ke-
lias“ vadovas, padedantis savivaldybei or-
ganizuoti aktyvius ryšius su šios bendruo-
menės žmonėmis. Dalyvauja Rietavo vietos 
veiklos grupių veikloje. 

Nepamiršta fotografavimo, tik pomėgį 
žvejybai pakeitė pomėgis bitininkauti. Prieš 
dešimtmetį įsigijęs sodybą, joje praleidžia 
didžiausią laisvalaikio dalį, šiuo metu pri-
žiūri daug bičių šeimų, šiuo pomėgiu bando 
„užkrėsti“ ir kitus šeimos narius. Abu su 
žmona Kristina džiaugiasi kaimelyje dažnai 
apsilankančiais vaikais, keturiais anūkais, 
bendradarbiais ir draugais.

Gražios sukakties proga norime palin-
kėti Tau ir Tavo darniai šeimynėlei geros 
kloties, sveikatos. Sėkmės darbe, Albinai. Ir 
tikime, kad užėjęs į bendradarbių kabinetą 
greitai vėl paraginsi: „Gal į Zorūbelius?“!

Bendradarbių vardu
Almutis Bieliauskas

UAB „Plungės lagūna“  
valdybos pirmininkas

Albinui Maslauskui – 60
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Liepos 12 d. AB 
„Utenos melioracija“ 
generaliniam direkto-
riui Liuoniui Purvi-
niui sukako 60 m. 

Jubiliatas gimė 
Utenos r. Strazdakalnio k. Čia prabėgo jo 
vaikystė ir pradžios mokyklos metai. No-
ras, kad gimtoji žemė būtų gražesnė, pa-
dėjo jam pasirinkti nelengvą hidrotechniko 
kelią – 1972 m. įstojo į Panevėžio hidrome-
lioracijos technikumą, kur įgijo hidrotech-
niko specialybę. Profesinę veiklą pradėjo 
1978 m. Utenos MSV techniku. Sumanus 
jaunas specialistas jau po trejų metų tapo 
meistru, dar po penkerių – vyresniuoju 
darbų vykdytoju. Noras siekti žinių, kelti 
kvalifikaciją paskatino jį 1987 m. stoti į 
LŽŪA studijuoti hidromelioracijos. Baigęs 
akademiją, 1994 m. įgijo hidrotechnikos 
inžinieriaus kvalifikaciją. Dirbantis ir nuo-
lat profesinę kvalifikaciją keliantis gabus 
specialistas neliko nepastebėtas: 1994 m. 
jis buvo paskirtas valstybinės akcinės įmo-
nės „Utenos melioracija“ direktoriumi. 

1995 m. reorganizavus valstybinę ak-
cinę įmonę „Utenos melioracija“ į akcinę 
bendrovę, Jubiliatas tapo jos direktoriumi. 
Šias pareigas sėkmingai eina iki šiol. Liuo-
nius Purvinis yra ir bendrovės valdybos 
pirmininkas. Jam vadovaujant AB „Ute-
nos melioracija“ išplėtė savo veiklą - buvo 
įrengtas krovininių automobilių remonto 
cechas, stalių cechas, tarptautinių krovi-
nių gabenimo padalinys. Išaugo ir statybos 
darbų mastai. Šiandien AB „Utenos meli-
oracija“ yra tarp ekonomiškai stipriausių 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos 
narių. Tai didžiulis ilgamečio jos vadovo 
Liuoniaus Purvinio nuopelnas.  

Jubiliato sėkmę vadovaujant nemažam 

kolektyvui lemia įgimti ir išsiugdyti cha-
rakterio bruožai – atkaklumas siekiant už-
sibrėžto tikslo, darbštumas, profesionalu-
mas, intuicija, principingumas, reiklumas 
sau ir kitiems.

Nuo 2003 m. Liuonius Purvinis - Ute-
nos rajono savivaldybės tarybos narys. 
Čia jis buvo išrinktas ekonomikos, finansų, 
biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto 
nariu. Taip pat yra UAB „Utenos vande-
nys“ stebėtojų tarybos narys. L. Purvinis 
yra Lietuvos melioracijos įmonių asocia-
cijos prezidiumo narys, aktyviai dalyvau-
ja Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos veikloje, yra ASU Van-
dens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto rengi-
nių rėmėjas ir dalyvis. 2005 m. įrašytas į 
LŽŪU fakulteto Garbės knygą. Už daugiau 
nei du dešimtmečius trunkančią veiklą ir 
nuopelnus šalies vandens ūkiui jam įteiktas 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos 
Garbės ženklas.

Jubiliato sūnus Žydrūnas taip pat pa-
sekė tėvo pėdomis. 2005 m. LŽŪU įgijęs 
aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinį 
laipsnį grįžo į gimtąjį rajoną ir darbuo-
jasi AB „Utenos melioracija“ statybos 
darbų vadovu bei UAB „Medeniai“ direk-
toriumi. Dukra Kristina – teisininkė. Sū-
nui Kristupui 4 metai. Jubiliatas jau turi 
keturis anūkus. 

Nors intensyvus darbas užima didelę 
laiko dalį, Jubiliatas randa laiko paslidinė-
ti kalnuose, padirbėti savo ūkyje tvarkant 
sodybos aplinką, pabendrauti su vakais ir 
anūkais.

Gražios šventės proga linkime geros 
sveikatos, neblėstančios energijos, drąsių 
idėjų ir jų įgyvendinimo bei daug asmeni-
nės laimės.

AB „Utenos melioracija“ kolektyvas

Liuoniui Purviniui – 60
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SVEIKINAME

Telšių apskrities že-
mėtvarkininkui Algiui 
Jankui liepos 29 d suka-
ko šešiasdešimt metų.

Algis Jankus gimė 
Kelmės r. Šilo Pavėžupio 
k. Čia baigęs aštuonme-

tę mokyklą toliau mokėsi Šiaulių politechni-
kume ir 1976 m. jį baigęs įgijo statybos tech-
niko kvalifikaciją, o 2005 m. baigęs LŽŪU, 
įgijo kraštotvarkos bakalauro diplomą. Iki 
1993 m. dirbo statybos srityje. Nuo 1993 m. 
dirbo Telšių rajono Gadūnavo agrarinėje 
tarnyboje projektuotoju Gadūnavo seniū-
nijos kadastro vietovėse. Dabar sėkmingai 
dirba savo įmonėje, atlieka kadastrinius 
matavimus ir kitus žemėtvarkos darbus. 

Algis yra aktyvus LŽHIS narys, dalyvauja 
profesinėse šventėse ir kituose renginiuose. 
Mėgsta keliauti, o didžiausias pomėgis yra 
medžioklė.

Algis užaugino ir į gyvenimo kelią iš-
leido tris dukras - Eglę, Redą ir Agnę. O 
jaunėlis sūnus Jonas, gyvenantis su mama 
Druskininkuose, tėčiui neleidžia sustoti ir 
verčia judėti pirmyn. Jubiliatas turi gausų 
anūkų būrį, kurie aplanko senelį ir žino gar-
daus senelio bitučių sunešto medaus skonį. 

Sveikiname Algį su gražiu jubiliejumi, 
linkime neblėstančios energijos, šviesaus 
optimizmo ir stiprios sveikatos. 

LŽHIS Telšių apskrities  
žemėtvarkininkų skyriaus  narių vardu 

Alfruzina Katarskienė

Algiui Jankui – 60

Prasmingais dar-
bais ir sprendimais 
gali pasidžiaugti spa-
lio 2 d. šešiasdešim-
tmetį pažymėjusi NŽT 
Biržų skyriaus vyriau-
sioji specialistė Graži-

na Šimoliūnė. Jubiliatė gimė ir augo Šiaurės 
Lietuvos mieste Biržuose. Baigusi vidurinę 
mokyklą, Gražina metus dirbo Biržų r. sta-
tistikos skaičiavimo stotyje operatore. 1976 
m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą, kurį 1981 m. baigusi įgijo 
žemėtvarkos inžinierės kvalifikaciją. 

1981 - 1986 m. Gražina dirbo Respu-
blikinio žemėtvarkos projektavimo insti-
tuto Panevėžio skyriuje inžiniere. Ji rengė 
miškų pavertimo žemės ūkio naudmenomis 
projektus, rajonų planavimo, ūkių vidaus 
žemėtvarkos projektus. 1986 m. grįžo į gim-
tąjį miestą. Dirbo Biržų r. agropramoninia-
me susivienijime inžiniere žemėtvarkininke, 

nuo 1989 m. - Biržų r. architekto gamybi-
nio personalo geodezininke, nuo 1992 m. 
- Biržų r. žemėtvarkos tarnybos vyriausiąja 
specialiste, nuo 1997 m. – Panevėžio aps-
krities viršininko administracijos Biržų r. 
žemėtvarkos skyriaus vedėjos pavaduotoja. 
Nuo 2003 m. iki 2010 m. Gražina vadovavo 
Biržų r. žemėtvarkos skyriui. Nuo 2010 m 
dirba NŽT Biržų skyriaus vyriausiąja spe-
cialiste.

Visą šį gyvenimo laikotarpį Gražina 
ištikima pasirinktai žemėtvarkininkės pro-
fesijai. Didelė darbo patirtis jai padeda 
sumaniai spręsti žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo, žemės nuomos, žemės naudo-
jimo, kadastro ir kitus žemės tvarkymo klau-
simus. Gražina mielai dalijasi sukauptomis 
profesinėmis žiniomis su bendradarbiais ir 
jaunais specialistais. Jubiliatė yra LŽHIS 
Panevėžio aps. žemėtvarkos skyriaus narė, 
aktyviai dalyvauja jo veikloje.

 Miela Gražina, garbingo jubiliejaus 

Gražinai Šimoliūnei – 60
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SVEIKINAME

Rugsėjo 20 d. vals-
tybės įmonės Vals-
tybės žemės fondo 
direktoriaus pavaduo-
tojui Gintautui Vasi-
liauskui sukako pen-

kiasdešimt metų. 
Turint įgūdžių ir stropiai dirbant – ma-

žai tėra nepasiekiamų dalykų; didžiausi 
darbai nudirbami ne jėga, o atkaklumu. At-
kaklumas, didelė meilė darbui ir pasirinktai 
profesijai yra kasdienė Ginto varomoji jėga, 
kuri padeda peršokti visas kliūtis, įveikti 
visus iššūkius, nugalėti baimes, kad ir kaip 
neįmanoma tai mums kartais atrodo.

Jubiliatas gimė Šiaulių r. Strazdų k. 
1985 m. baigė Šia ulių r. Gruzdžių viduri-
nę mokyklą. 1992 m. baigęs LŽŪA įgijo 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 
1992 - 1995 m. dirbo Valstybinio žemėtvar-
kos instituto Kauno žemėtvarkos skyriuje 
inžinieriumi. 1995 - 1998 m. – Marijampo       

lės aps. valdytojo (viršininko) administra-
cijos vyresniuoju žemėtvarkos inžinieriu-
mi žemėtvarkininku. 1998 - 2003 m. buvo 
Valstybinio žemėtvarkos instituto Kauno 
žemėtvarkos skyriaus viršininko pavaduo-
toju - grupės vadovu. 2003 -2010 m. buvo 
Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarky-
mo departamento Žemės reformos kontrolės 
skyriaus vedėjas, vėliau NŽT Žemės tvarky-
mo departamento Žemės reformos skyriaus 
vedėjo pavaduotojas, 2010 - 2012 m. buvo 
NŽT direktoriaus pavaduotojas. Nuo 2012 
m. Gintautas Vasiliauskas - valstybės įmo-
nės Valstybės žemės fondo direktoriaus pa-
vaduotojas.

Sveikiname Gintą su gražiu jubiliejumi 
ir linkime neišsenkančios energijos, sėkmės 
ateities darbuose, ištvermės visais gyvenimo 
atvejais, nuolatinio optimizmo bei tikėjimo. 

Valstybės įmonės Valstybės žemės  
fondo kolektyvo vardu Tomas Balčiūnas

Gintautui Vasiliauskui – 50

proga linkime ir toliau sėkmingai darbuo-
tis žemėtvarkos baruose, daug keliauti, pa-
žinti naujus kraštus, įgyvendinti visus savo 

planus, geros sveikatos, gyvenimo pilna-
tvės, džiaugsmo ir daug optimizmo. 

Bendradarbių vardu Aldona Stankevičienė

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,  
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus 

ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

Vytautą Šimą

Aleksandrą Bružinską
Joną Pakutinską

Danutę Ramanauskienę
Raimundą Žekevičių

Teisutį Povilonį
Bronislovą Laurikėną

Mildą Rastenienę
Aleksą Sadzevičių

Marytę Eleną  
Tarvydienę

Ireną Cechanavičienę
Valeriją Jokubaitienę

Marytę Spūdienę
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Ketvirtis amžiaus  
„Vilniaus melioracijoje“

Jonas JAŠINSKAS  
Hidrotechnikos inžinierius

(Pabaiga. Pradžia 2017 m. Nr.2)

Darbų mastai ir toliau augo, ir tai vertė 
rekonstruoti ir plėsti įmonės gamybinę bazę. 
Buvo rekonstruota lentpjūvė, įrengtas naujas 
betono gamybos mazgas, buvo pradėta įvai-
raus skersmens gelžbetonių vamzdžių (žiedų) 
ir kitų gelžbetonio gaminių gamyba, gami-
nami stalių gaminiai. Tai padėjo operatyviai 
tenkinti augančius statybų poreikius. Šiai ga-
mybai sėkmingai vadovavo P. Silickas, vėliau 
Antanas Motiejūnas.

Sunku net įsivaizduoti, kokį krūvį reikėjo 
atlaikyti viršininko pavaduotojui mechaniza-
cijai A. Jaromaičiui, kuris buvo atsakingas 
už daugiau kaip penkių šimtų įmonės savaeigių mašinų ir krovininių automobilių 
darbą. Planiniai ir neplaniniai jų remontai, profilaktinės apžiūros, nuolatiniai vežio-
jimai iš vienos statybos į kitą arba į dirbtuves, nuolatinis atsarginių dalių remontui 
stygius vertė Algimantą visa tai protingai derinti. Jo žinioje buvusioms mechani-
nėms dirbtuvėms teko organizuoti nestandartinių gaminių arba trūkstamų fasoninių 
dalių drėkinimo sistemų statybai gamybą. Fasoninės dalys, gaunamos iš Leningra-
do, buvo išlietos labai nekokybiškai ir beveik visas jų movas reikėdavo papildomai 
dirbtuvėse iš naujo tekinti. Be to, dar reikėjo gaminti iš plieno trūkstamus flanšus 
ir hidrantus, ruošti armatūrą betonavimui hidrotechnikos statiniams, atlikti ir kitas 
paslaugas. Vis dėlto A. Jaromaitis be viso to dar sugebėjo dvejus metus padirbėti 
užsienyje, Sirijoje.

Transporto priemonių darbui griežtai ir principingai vadovavo Algis Gudas. Bū-
damas geras šios srities specialistas, puikiai tvarkėsi šiame darbo bare, kol buvo 
perviliotas į Melioracijos ir vandens ūkio ministeriją vadovauti Gamybinio techno-
loginio komplektavimo valdybai. Po jo šias pareigas perėmė G. Viktoravičius.

MSV gamybiniame skyriuje organizacinius ir dokumentinius reikalus gerai 
tvarkė kolegų vadinamas „vaikščiojančia enciklopedija“ Bronius Bagdonas. Taip 
jis buvo vadinamas dėl žinių, nuovokumo ir geros atminties. Greitai prie kolektyvo 
pritapo ir iš Šilutės atvykęs Firsas Anisimovas, iš pradžių dirbęs geodezininku, vė-
liau tapęs techninio skyriaus viršininku. Jis puikiai sutvarkė geodezijos instrumentų 

PRISIMINIMAI

Vilniaus MSV vyriausiasis inžinierius 
Jonas Jašinskas
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Su kolegomis MSV vyriausiasiais inžinieriais. 1989 m. 

priežiūrą, buvo preciziškai sutvarkytas techninės dokumentacijos komplektavimas 
ir saugojimas.

Tuo laikotarpiu visos įmonės problemos buvo normaliai sprendžiamos, statybos 
darbai vyko pakankami darniai. Tačiau gyvenimas nebūna be pasikeitimų. 1974 m. 
pavasarį vyriausiasis inžinierius A. Daugaravičius netikėtai buvo perkeltas į minis-
teriją, jam buvo pavesta vadovauti Specializuotų darbų skyriui. Be abejonės, visoje 
Lietuvoje plečiantis tokiems darbams, buvo reikalingas specialistas, turintis didelę 
darbo patirtį. Antano gabumai ir darbštumas buvo neeiliniai. Baigęs Panevėžio hidro-
melioracijos technikumą 1954 m., vėliau jau dirbdamas LŽŪA įgijo hidrotechnikos 
inžinierius kvalifikaciją, o 1970 m. baigęs dar ir Vilniaus inžinerinį statybos institutą 
tapo inžinieriumi ekonomistu ir ilgus 
metu buvo ministerijos Skaičiavimo 
centro direktoriaus pavaduotojas. Ir 
nors bendravimas su Antanu gerokai 
sumenko, ryšiai nenutrūko. 

Iškilo klausimas kas jį pakeis. An-
tanas į šį postą rekomendavo mane. 
Tačiau iškilo mano partiškumo klau-
simas, peripetijos šiuo reikalu užsi-
tęsė, nes aš nesutikau tapti partiečiu. 
Rajono valdžia kėlė tokią sąlygą. Be 
to sklandė ir tokia nuomonė, kad jie 
kandidatams į vadovaujančius postus 
keldavo dar vieną sąlygą: gebėjimą 
pakilnoti stiklelį. Vis dėlto ministras 

PRISIMINIMAI

Kartais melioracijos objektuose tekdavo ir tokių 
akmenų iškasti...
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be įprastinių suderinimų 
1974 m. gegužės mėnesį 
paskyrė mane MSV vy-
riausiuoju inžinieriumi. O 
valdybos partinės organi-
zacijos sekretorius V. Ra-
simavičius patikino rajono 
valdžią, kad aš į partiją įsto-
siu vėliau. Bet ir vėliau to 
nebuvo. 

Vyriausiasis inžinierius 
tais laikais buvo pirmasis 
įmonės vadovo pavaduo-
tojas, atsakingas ne tik už 
techninių klausimų spren-
dimą ir darbų kokybę, bet 
ir už gamybinių užduočių 
vykdymą. Darbo pradžia 
šiame poste nebuvo lengva. 
Turėjau neblogą hidrotech-
ninės statybos darbų patirtį, 
bet sausinimo sistemų įren-
gimo ir su tuo susijusių dar-
bų patirtis buvo gana kukli. 
Tačiau tuometiniai meliora-
cinės statybos barų vadovai 
Algimantas Baužys, Bu-
tautas Raila, Jonas Devei-
ka, Juozapas Požela, darbų 
vykdytojai Pranas Kaliatka, 

Mečislovas Daukšas, Juozas Baltmiškis, Mykolas Kaleckas, Vytautas Ivanauskas, 
Jonas Gudjurgis, Algirdas Kirsnauskas, Juozas Papreckis, A. Klimavičius buvo 
patyrę melioracinės statybos specialistai, dirbo savarankiškai, turėjo gerą Vilniaus 
rajono žemės sausinimo ir kultūrinimo darbų patirtį. Dirbti jiems buvo nelengva, 
neretai reikėjo drenažą įrengti sudėtingomis hidrogeologinėmis sąlygomis ar akme-
nuotuose plotuose. Deja, dalis jų jau senokai išėjo Anapilin. O vadovavimą hidro-
techninės statybos barui perėmė Marijonas Švalys, vėliau – P. Vaičiūnas.

Tęsėme įprastinius sausinimo sistemų įrengimo, kultūrtechnikos, rūgščių dir-
vožemių kalkinimo, kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimo darbus, tiesėme kelius, 
buvo dar ir tokia užduotis: lauko akmenų realizavimas, t.y. melioracijos darbų metu 
nuo laukų nurinktų akmenų tiekimas skaldos gamybos įmonėms. Vėl rengėme nau-
jas drėkinimo sistemas Glitiškio, Avižienių, Sužionių ūkiuose. Pinigų melioracijai 

PRISIMINIMAI

MSV saviveiklininkai

MSV sportininkai
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buvo skiriama pakankamai, tad valdžia nusprendė dalį panaudoti kaimo gyvenvie-
čių aplinkai gerinti. Prasidėjo kaimo gyvenviečių tvarkymas, tad Maišiagaloje, Ano-
vilyje, Avižieniuose, Nemėžyje, Rudaminoje, Kabiškių gyvenvietėje įrenginėjome 
lietaus kanalizacijos kolektorius, asfaltavome pagrindines gatves, klojome šaliga-
tvius.. Šiuos darbus atlikdavo ir kitos Lietuvos melioracijos įmonės savo rajonuose.

Vadovo darbas paprastai neapsieina be nemalonumų. Antraisiais mano darbo 
naujose pareigose metais rekultivuojant Jankiškio durpyną įvyko mirtinas nelai-
mingas atsitikimas. Gavau aiškintis ministerijos kolegijoje, bet, matyt, nesugebėjau 
tinkamai paaiškinti, tad už netvarką objektuose užsidirbau pirmąjį papeikimą. Bu-
vau sutrikęs ir tai matydamas ministras J. Velička pertraukos metu priėjo prie manęs 
ir taip ramino: „jei gerai dirbsi, tokių papeikimų ateityje bus ne vienas, o jei blogai 
dirbsi, jų nebus, nes būsi atleistas“.

Neužilgo su ministru vėl teko susitikti, nes mūsų rajone buvo rengiamas są-
junginis seminaras aktualiais melioracinės ir hidrotechninės statybos klausimais. 
Seminarui buvo pasirinktas Maišiagalos daržininkystės ūkis, nes jame jau buvo 
įrengta sausinimo-drėkinimo sistema su tvenkiniu ir jo hidrotechnikos kompleksu. 
Aš pats buvau dar pakankamai „žalias“ organizuojant tokius renginius, bet didelę 
pagalbą suteikė tuometinės Statybos laboratorijos vyriausiasis inžinierius Leonar-
das Šiukšta. Seminarui buvo pasiruošta tinkamai, renginys pavyko, buvo parodytos 
tuometinės pažangiausios melioracinės ir hidrotechninės statybos technologijos ir 
naujovės. 

Reikia pasakyti, kad tokių seminarų, pasitarimų, pažangių darbo metodų moky-
klų, kvalifikacijos kėlimo kursų, padėjusių gilinti žinias, susipažinti su naujomis tech-
nologijomis respublikoje vyko pakankamai. Man pačiam teko dalyvauti kvalifikaci-
jos kėlimo kursuose LŽŪA, o 1982 m. Sąjunginiame kvalifikacijos kėlimo institute 
Kijeve. Kursai Kijeve davė gal mažiausiai naudos, nes tematika man vienam daly-
vavusiam iš Pa-
baltijo buvo ma-
žai aktuali. Visi 
kiti dalyviai 
buvo iš „plačio-
sios tėvynės“ 
pietinių pakraš-
čių. Tačiau buvo 
smagu stebėti 
kaip Kijevas tuo 
metu pompastiš-
kai šventė 1500 
metų jubiliejų.

1977 m. įvy-
ko seniai žadami 
pokyčiai. Norint 

PRISIMINIMAI

Aplinkos tvarkymo talka Salininkuose



sumažinti MSV 
darbo krūvį, kad ji 
daugiau jėgų skir-
tų melioracijos 
darbams Vilniaus 
rajone, Salinin-
kuose buvo įkurta 
Vilniaus hidro-
techninės statybos 
kolona. Tačiau 
praktiškai ji per-
ėmė tik nedidelę 
dalį mūsų krūvio, 
nes statė speciali-
zuotus objektus ir 
kituose Vilniaus 

zonos rajonuose, kartu su statybos įmonėmis statė naujus gyvenamuosius namus 
Salininkuose bei kitoms MSV. Kartu statė ir savo gamybinę bazę Salininkuose.

Tuo tarpu mūsų laukė nauji darbai, tiesa, jau Vilniaus rajone. Atlikome Juodši-
lių durpyno rekultivavimo darbus: įrengėme polderinę sausinimo sistemą bei pievų 
laistymo sistemą, nutiesėme kelių tinklą, pastatėme trijų angų tiltą per Vokės upę. 
Be to, pastatėme žuvininkystės tvenkinių sistemą Asdrės upelio slėnyje, tvenkinius 
Nemėžio gyvenvietėje ir ant Svyruonėlės upelio, įrengėme polderį Pikeliškėse. 
Aukščiausiame Lietuvos taške Juozapynėje netoli Medininkų pastatėme paminklinį 
akmenį, įrengėme privažiavimo kelią ir sutvarkėme kalno aplinką.

Taip pat įrengėme žvyro karjerą su visa įranga žvyro ir skaldos gamybai Me-
rešlėnuose. Vėliau karjeras buvo perduotas nuo mūsų atsiskyrusiai, tapusiai sa-
varankiška įmone gelžbetonio konstrukcijų gamyklai. Atsiskyrė nuo mūsų ir tapo 
savarankiški gamybinio technologinio komplektavimo sandėliai Salininkuose. Tai 
sumažino mūsų organizacinius rūpesčius, bet nemažino problemų komunaliniame 
ūkyje. Statoma hidrotechninės statybos kolonos gamybinė bazė, nauji gyvenamieji 
namai, trečias bendrabutis, antras vaikų darželis-lopšelis diktavo būtinybę rekons-
truoti vandenvietę, katilinę, nutekamojo vandens valymo įrenginius. Tai teigiamai 
veikė Salininkų gyvenvietės infrastruktūrą. Vietoje apleisto, niekieno neprižiūrimo 
dvarininko buvusio ūkio išaugo graži, tvarkinga melioratorių gyvenvietė ir keleto 
įmonių gamybinė bazė. Vieno apsilankymo metu prof. V. Landsbergis Salininkus 
pavadino „melioratorių sostine“.

Tikriausiai sunkumai valdant didžiulį komunalinį ūkį su niekad nesibaigian-
čiomis problemomis, įvykęs gaisras naftos bazėje, galėjęs turėti rimtų pasekmių 
visai gyvenvietei, išgyvenimai dėl kai kurių publikacijų spaudoje paskatino J. Dudį 
1977 m. palikti įmonės vadovo postą. Po ilgų peripetijų galų gale buvo surastas 
naujas vadovas, tinkantis rajono vadovybei. Taip MSV viršininku 1977 m. buvo 
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paskirtas Vaclovas Ramanauskas, iki 
tol buvęs Kretingos MSV vyriausiuoju 
inžinieriumi. Specialistų kaita taip pat 
vyko. MSV gamybinio skyriaus virši-
ninkas A. Motiejūnas buvo paskirtas 
vadovauti Vilniaus sausinimo sistemų 
valdybai. Į jo vietą atėjęs Albinas Krut-
kis po trejų metų buvo paskirtas kolonos 
vyriausiuoju inžinieriumi. Vietoje jo ga-
mybiniam skyriui pradėjo vadovauti B. 
Bagdonas.

O darbų tempai nelėtėjo. Atlikome 
sudėtingus statybos darbus dideliame 
Neries kiaulininkystės komplekse, čia 
įrengėme srutų rezervuarus, srutų išlais-
tymo sistemą. Tam prireikė pastatyti net tris siurblines. Kaip dovana Vilniaus uni-
versitetui jo 400 metų jubiliejaus proga melioracijos lėšomis buvo įrengta medelynų 
ir gėlynų laistymo sistema universiteto Botanikos sode Kairėnuose. Hidrotechninės 
statybos kolona įrengė tvenkinių kompleksą, o mes nutiesėme privažiavimo kelius, 
įrengėme vaikščiojimo takus, aptvėrėme sodo teritoriją.

Nors kituose rajonuose jau praktiškai nebedirbome, norėdami pateisinti ministro 
J. Veličkos pasitikėjimą, o kartu ir pavedimą, atlikome prestižinius istorinės Ker-
navės gyvenvietės ir garsiojo piliakalnio „Mindaugo sostas“ sutvarkymo darbus. 
Pagal inžinieriaus Juozo Lukošiūno projektą jaunas darbų vykdytojas G. Jankaus-
kas sėkmingai organizavo dalies Kernavėlės upelio kanalizavimo darbus, sustiprino 
kalno šlaitus, atstatė nuslinkusį „Mindaugo sostą“, sutvarkė piliakalnio aplinką. Bet 
tuo darbai Kernavėje neapsiribojo. Kapitaliai sutvarkėme pagrindinę Kernavės ga-
tvę: ji išklota gelžbetonio plokštėmis, kur reikėjo, išasfaltuota, įrengti šaligatviai, 
apšvietimas, pasodinti medeliai. Anot vietinių gyventojų miestelis tapo kažkiek pa-
našus į Laisvės alėją Kaune. Galutinai Kernavę atnaujino statybininkų čia pastatyti 
dideli kultūros namai, parduotuvė su kavine. Negana to, po aplinkosaugininkų re-
komendacijų pastatėme užtvanką ant ištekančio upelio, tuo pačiu 1,5 m pakeldami 
beužaugančio Pragarinės ežerėlio vandens lygį. Tai pagerino jo ekologinę būklę, o 
vanduo užliejo pušyno slėnį iki pat Kernavės. Taip susidarė maloni poilsio zona prie 
vandens. Kernavė tapo gausiai lankoma tiek savų, tiek užsienio turistų.

1980 - 1981 m. statėme neįprastą objektą: žemės ūkio aerodromą rūgščioms 
dirvoms kalkinti Glitiškio daržininkystės ūkyje bei kituose kaimyniniuose ūkiuose. 
Buvo pastatytas didžiulis angaras kalkinėms medžiagoms ir trąšoms laikyti, maža 
katilinė, buitinės patalpos, įrengti asfaltuoti lėktuvų kilimo takai. Tačiau šio darbo 
rezultatais nebuvo pasinaudota, aerodrome nebuvo nusileidęs nė vienas lėktuvas. 

Atleidus iš pareigų ministrą J. Veličką, naujasis ministras Vincentas Normantas 
savo veiklą pradėjo nuo kardinalių, bet nepamatuotų reorganizacijų tiek ministeri-
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joje, tiek pavaldžiose organiza-
cijose. 1987 m. hidrotechninės 
statybos kolona buvo prijungta 
prie mūsų MSV. Toks pat liki-
mas ištiko ir užsakovą - Vilniaus 
MEV. Vykdant V. Normanto 
puoselėjamą pagalbinių ūkių 
kūrimo programą ir mes priva-
lėjome sukurti pagalbinį žemės 
ūkio gamybos padalinį. Tokia 
vieta buvo surasta Bezdonių 
apylinkės Ąžuolynės kaime, 
kur buvo nustekentos fermos ir 
apleisti laukai. Nors agronomas 
Z. Ikanevičius, paskirtas šio 
padalinio vadovu, nuoširdžiai 
stengėsi prikelti merdintį ūkį, 
ši veikla mums daug kainavo. 
Teko suremontuoti bebaigian-
čius griūti fermų pastatus, nu-
sausinti ir sukultūrinti beveik 
200 ha žemės, nutiesti kelius. 
Šioks toks rezultatas buvo gau-
tas, vis dėlto tokia ūkinė veikla 
buvo absoliučiai nuostolinga ir 
praktiškai betikslė.

Prijungus hidrotechninės 
statybos koloną, mums teko 
užbaigti jos pradėtus statyti 
objektus: kanalizacijos kolek-
torių iš Naujosios Vilnios į Vil-
nių, drėkinimo sistemą Širvintų 
r. Bartkuškio technikumo že-
mėje, vandens siurblinę Balto-
sios Vokės tvenkiniams Šalči-
ninkų r., Arvydų žuvininkystės 
ūkio tvenkinių rekonstrukciją, 
Neries krantinių bei Gedimi-
no kalno šlaitų tvirtinimą Vil-
niaus centre. Po sujungimų į 
gamybinio skyriaus viršininko 
pareigas grįžo A. Krutkis, į pa-
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galbinės gamybos vedėjo pareigas - A. Motiejūnas, pasipildė ir MSV inžinerijos 
technikos darbuotojų gretos.

MSV keturiasdešimtmetį pasitikome būdami viena didžiausių melioracijos or-
ganizacijų Lietuvoje. Turėjome per 1200 darbuotojų, per metus atlikdavome darbų 
beveik už 12 mln. rublių. Rajone nusausinome 44 tūkst. hektarų žemės, 2200 ha plo-
te įrengėme drėkinimo sistemas, nutiesėme 550 km ūkinių kelių, įrengėme 17 tūkst. 
ha kultūrinių pievų ir ganyklų, 1500 ha plote įrengėme žuvininkystės tvenkinius. O 
dar turėjome vykdyti ir akmenų tiekimo skaldos gamybai, durpynų rekultivacijos 
užduotis, miškų sausinimo darbus, užsiimti drėkinimo ir sausinimo sistemų eksplo-
atavimo darbais.

Nežiūrint įtempto darbo, rasdavome laiko ir visuomeninei veiklai, bendravimui. 
Beveik dešimt metų iki Nepriklausomybės atkūrimo bendravome su kolegomis iš 
Lenkijos - Vroclavo vaivadijos Olešnicos melioracijos įmone. Pradžia buvo įdomi 
ir naudinga, bet vėliau vykę kasmetiniai pasikeitimai delegacijomis virto komerci-
niais, turistinio pobūdžio apsilankymais, dalinimasis patirtimi tapo nebeaktualus ir 
ryšiai nutrūko.

Lietuvoje tuo metu jau brendo pokyčiai, susiję su nepriklausomybės siekiais, 
kūrėsi Sąjūdis. Aš pats antrą kadenciją iš eilės buvau Vilniaus rajono tarybos de-
putatas. Taryboje buvome mažuma, buvo sunku ką nors pozityvaus nuveikti, nes 
viską blokuodavo dauguma, joje klestėjo tik kolaboravimas ir Vilniaus krašto au-
tonomijos kūrimo nuotaikos. Per didžiausius vargus su kolega Apolinaru Janu-
šausku, taip pat salininkiečiu, pavyko „pramušti“ žemės sklypą naujoms kapinėms 
Salininkuose įrengti.

Užtat Sąjūdžio grupės Salininkuose veikla klestėjo, tapome Sąjūdžio veiklos 
Vilniaus rajone centru. Gausūs Sąjūdžio aktyvistai V. Vitlipas, A. Arštikys, P. Gra-
želis, G. Gensbigelis, V. Akstinas, K. Matusevičius, J. Tolvaiša, A. Radžiūnas, V. 
Sinkevičius, aš pats ir daugelis kitų Salininkų vidurinėje mokykloje ir pušyne prie 
jos rengėme mitingus, susitikimus su visuomene, rajono valdžios atstovais. Vyko 
vakarienės, skambėjo dainos, degė laužai. Apsilankė pas mus ir prof. Vytautas 
Landsbergis su daugeliu garsių Sąjūdžio žmonių. Buvo atvykęs ir Valdas Adamkus.

Jau vėliau, po šalies nepriklausomybės paskelbimo mūsų sąjūdiečiai ir kiti MSV 
darbuotojai svariai prisidėjo ginant Lietuvos nepriklausomybę, kai jai 1991 m. sausį 
iškilo realus pavojus. Jie vieni pirmųjų stojo barikadose prie Seimo rūmų. Trakto-
riais K-700 vežėme akmenis, betono blokus, automobiliniais kranais montavome 
užtvaras-barikadas Gedimino prospekte, Neries pakrantėje, privažiavimuose prie 
Seimo pastato. Traktorininkai S. Zaleckas, B. Šapūra, V. Stanišauskas, A. Rudzins-
kas savo galingais traktoriais K-700 blokavo privažiavimo gatves prie Seimo, ak-
tyvių mūsų darbuotojų grupės ištisas paras budėjo Seimo prieigose. Gaila, bet to 
meto spaudoje ar kitose kronikose nė vienas jų nebuvo geru žodžiu paminėtas ar 
prisimintas.

Dar sovietinio laikotarpio pabaigoje pradėjome jausti, kad artėja sunkūs laikai. 
Nebestatėme drėkinimo sistemų, žuvininkystės tvenkinių, dėl labai sumenkusio 
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finansavimo žen-
kliai sumažėjo 
kitų melioracijos, 
kultūrtechnikos 
darbų, dirvų kal-
kinimo mastai. 
Nutrūkus finan-
savimui, sustojo 
Neries krantinių 
Vilniuje ir Gedi-
mino kalno sti-
prinimo darbai. 
Stipri buvo ir 
Sovietų Sąjungos 
ekonominės blo-

kados, paskelbtos 1990 m. pavasarį, įtaka.
Iš pradžių bandėme dirbti melioracijos darbus kaimyninėje Baltarusijoje. Bet 

darbų čia buvo mažai, susisiekimas nepatogus, strigo ir apmokėjimas. Iš pradžių 
atsiskaitydavo baltarusiškais rubliais, bet jie greit išseko ir tekdavo atlygį imti „na-
tūra“ t.y. bulvėmis, daržovėmis, benzinu, dyzeliniu kuru ir net spiritu... Bet tai mūsų 
netenkino ir darbai ten nutrūko. Dar kiek įsikabinome į įvairius darbus Vilniaus 
miesto ir rajono sodininkų bendrijose. Bet to buvo maža ir grėsė katastrofiškos pa-
sekmės.

Artėjo įmonės privatizavimo laikotarpis. Remiantis rekomendacijomis, kitų 
patirtimi ir savo nuojautomis buvo nuspręsta įmonę restruktūrizuoti išskaidant į 
mažesnius padalinius pagal veiklos pobūdį. Taip 1992 m. pabaigoje Vyriausybės 
įgaliotinio Vilniaus rajonui (dėl separatistinių nuotaikų rajone buvo įvestas tiesio-
ginis valdymas) potvarkiu Vilniaus MSV buvo suskaidyta į penkias savarankiškas 
įmones: melioracinės statybos ir eksploatacijos, hidrotechninės statybos, butų ir 
komunalinio ūkio, autotransporto ir žemės ūkio. Taip buvo sudarytos sąlygos at-
sikratyti nuostolingo komunalinio ūkio ir žemės ūkio, sunkia našta slėgusių MSV 
ekonominę padėtį.

Pagrindiniai statybiniai padaliniai sudarė Vilniaus valstybinę melioracijos įmo-
nę, kuriai liko vadovauti MSV viršininkas V. Ramanauskas. Taip buvo patenkintos 
jo ambicijos tapti didžiosios dalies įmonės turto savininku. Po privatizavimo pa-
grindinė buvusios įmonės dalis tapo UAB „Vilniaus melioracija“, o vėliau veikė 
UAB „Vilnista“ pavadinimu. Tačiau tos veiklos rezultatas jo lūkesčių nepateisino. 

O aš pradėjau vadovauti nedidelei buvusios MSV daliai, tapusiai savarankiška 
įmone, kuri buvo pavadinta Vilniaus valstybine vandens ūkio statybos įmone, o po 
privatizavimo tapo UAB „Vūsta“. Bet tai jau kita istorija.

Parengė Juozas Smilgevičius

Susitikimas su kolegomis lenkais
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Valerijus Voversys
(1968 - 2017)

Netikėta žinia apie jauno žemėtvarkos inžinieriaus Valerijaus Vover-
sio mirtį birželio 16 d. sukrėtė ne tik jį pažinojusius.

V. Voversys gimė 1968 m. kovo 25 d. Kupiškyje. Tėvams išvykus 
dirbti į Rokiškį, augo ir mokėsi šiame mieste. 1986 m. baigė Rokiškio 
4 –ąją vidurinę mokyklą. 1994 m. LŽŪA įgijo žemėtvarkos inžinieriaus 
kvalifikaciją. Tais pat metais pradėjo dirbti UAB „Panevėžio hidropro-

jektas“ žemėtvarkos inžinieriumi. 2004 m. tapo individualios žemėtvarkos įmonės savininku. 
Visa jo darbinė veikla susijusi su Kupiškio rajone vykdoma žemės reforma ir ją lydėjusiais 
kitais darbais. Pradžioje Valerijus dirbo projektuotoju, rengė žemės reformos žemėtvarkos 
projektus, matavo žemės sklypus savininkams ir paveldėtojams. Pirmaisiais reformos metais 
buvo didžiulė apgultis matuojant žemės sklypus: matuoja vienam – dešimt laukia. Tuomet 
Valerijus nusprendė, kad be žemėtvarkos projektų jis gali atlikti ir žemės sklypų geodezinius 
matavimus. Pradžioje trūko transporto priemonių, žemės matavimo prietaisų, kompiuterių, 
specialių programų. Bet Valerijus visa tai įveikė – mokėsi kursuose, gavo licencijas ir lei-
dimus rengti sklypų formavimo projektus, vykdyti žemės sklypų geodezinius matavimus, 
rengti kaimo plėtros, žemės konsolidacijos projektus, įsigijo naujausius žemės matavimo 
prietaisus ir labai sėkmingai dirbo. Vieni pirmųjų žemės konsolidacijos projektų ne tik Ku-
piškio rajone, bet ir Lietuvoje, buvo parengti ir įgyvendinti tik dėl projektų autoriaus V. Vo-
versio profesinių žinių ir mokėjimo bendrauti su projekte dalyvavusiais žemės savininkais. 
Už pasiekimus profesinėje veikloje Valerijus pelnė ne vieną padėką ir apdovanojimą.

Velionis buvo pareigingas, stropus ir nuoširdus, gebėjo bendrauti su žmonėmis. Jam ne-
buvo svetimo skausmo, ištikus nelaimei, visada stengėsi padėti. Lengva buvo dirbti ir ma-
lonu bendrauti su Valerijumi. Kolegos ir artimieji jį vadino Valiumi. Toks jis ir išliks mūsų 
prisiminimuose. 

Kolegų vardu Marija Bidlauskienė

Zenonas Adomavičius
(1954-2017)

2017 m. rugsėjo 3 d., eidamas 64-sius metus, mirė žemėtvarkos in-
žinierius Zenonas Adomavičius.

Velionis gimė 1954 m. vasario 5 d. Kelmėje. 1971 m. baigė Kelmės 
vidurinę mokyklą, o 1976 m. baigęs LŽŪA įgijo žemėtvarkos inžinie-
riaus kvalifikaciją. Tais pačiais 1976 metais pradėjo dirbti inžinieriu-

mi Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriuje, nuo 
1984 m. tapo vyresniuoju inžinieriumi. Tuo metu Vilniaus žemėtvarkos skyriuje dirbo gau-
sus būrys aukštos klasės specialistų, dirbusių žemėtvarkos, žemės skyrimo, kraštovaizdžio 
architektūros, žemės reformos ir geodezijos darbus. Velionis gerai pritapo prie kolektyvo ir 
atsakingai bei kvalifikuotai vykdė pavestus darbus. 

1993 m. Zenonas perėjo dirbti į UAB korporaciją „Matininkai“ geodezijos inžinieriumi. 
Po kelerių metų darbo šioje korporacijoje, vėliau dirbo geodezinius ir žemės kadastro darbus 
privačiose individualiose įmonėse.

Netekome nuoširdaus kolegos, sukūrusio šeimą su žemėtvarkininke Nijole, mielai ben-
dravusiu su buvusiais bendradarbiais, mėgusiu tėviškės gamtą, žvejybą.

Liūdime dėl netekties ir reiškiame užuojautą velionės artimiesiems.
Buvusių kolegų vardu Romualdas Survila
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Algirdas Povilaitis
(1929-2017)

2017 m. liepos 14 d. po ilgos sunkios ligos mirė LŽŪA hidrotechni-
kos inžinierių penktosios laidos absolventas, kvalifikuotas, gabus, darbš-
tus šios srities specialistas Algirdas Povilaitis. 

Velionis gimė 1929 m. liepos 26 Kaune, kur ir baigė vidurinį moks-
lą. 1950 - 1955 m. studijavo LŽŪA. Įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus 

Stasys Padalevičius
(1940 - 2017)

2017 m. birželio 20 d. mirė melioracijos veteranas hidrotechnikos 
inžinierius Stasys Padalevičius.

Velionis gimė 1940 m. gegužės 24 d. Kėdainių r. Milžemių kaime. 
Mokėsi Milžemių pradinėje, po to Šėtos vidurinėje mokykloje, kurią 
baigė 1959 m. 1959 - 1965 m. studijavo hidromelioraciją LŽŪA ir įgijo 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Profesinę veiklą S. Padalevičius pradėjo Vidurinėje Azijoje - Uzbekijos mokslinio ty-
rimo institute „Sredazgiprovodchlopok“, kur pagal tuometinę absolventų skirstymo tvarką 
buvo paskirtas dirbti. Dar anksčiau diplominę praktiką teko atlikti šio instituto filiale Tur-
kmėnijoje, Ašchabado mieste. Dirbdamas šiame institute projektavo sausinimo ir drėkinimo 
tinklus Karakumo kanalo III eilės statybai Kopetdago slėnyje.

1967 m. grįžęs į Lietuvą dirbo Kauno melioracijos statybos valdyboje meistru, po to 
naujai įkurtoje Kauno kilnojamojoje hidrotechninės statybos kolonoje darbų vykdytoju. Nuo 
1970 m. dirbo Kėdainių sausinimo sistemų valdyboje (1979 m. pervadintoje melioracijos 
eksploatavimo valdyba) ruožo viršininku. 1988 m. prijungus MEV prie MSV buvo Kėdainių 
MSV Kokybės kontrolės viršininkas. Daugelį metų S. Padalevičius rūpinosi savo baro bei 
viso rajono melioracijos sistemų eksploatavimu, melioracijos darbų kokybe. 1992 m. priva-
tizavus Kėdainių MSV, kurį laiką tęsė šį darbą AB „Melkomsta“, o nuo 1996 m. buvo šios 
bendrovės direktorius melioracijai. 1997 m. grįžo prie melioracijos sistemų eksploatavimo 
reikalų, nes buvo paskirtas Kėdainių r. melioracijos skyriaus vedėju, o 2000 - 2003 m. buvo 
Kėdainių r. žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas melioracijai. Profesinę veiklą baigė 
2003 metais.

Melioracija buvo tik vienas, gal būt ne pats svarbiausias S. Padalevičiaus gyvenimo už-
siėmimas. Jis buvo prisiekęs fotografas, daug jėgų, laisvalaikio ir energijos atidavęs šiam 
menui. Nuo 1975 m. buvo Lietuvos fotografų sąjungos narys. Dirbdamas SSV ir MEV nie-
kada nesiskyrė su fotoaparatu. Jo nuotraukų fonde keliasdešimt tūkstančių fotonegatyvų. 
Fotografijos sujungtos į ciklus „Melioratorių vasara“, „Vienkiemių likimas“, „Sodas“. Da-
lyvavo dešimtyse Lietuvos ir užsienio fotografijų parodų Maskvoje, Ukrainoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Irake, JAV. Buvo apdovanotas 
diplomais, medaliais ir prizais. Jam įsimintinos parodos „Interpressphoto“ Irake, Maskvoje 
„Worldpresphoto“, „Gintaro kraštas“, „Žmogus ir žemė“, „Žmogus ir darbai“ ir daug kitų. 
Pagrindinis jo fotografijų herojus paprastas kaimo žmogus arba melioratorius, prieš savo va-
lią įveltas į vienkiemių griovimo vajų. Jo nuotraukos ne kartą buvo spausdinamos ir žurnale 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“. 

 Algimantas Žvikas
Antanas Dovidavičius
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diplomą, kurį laiką dirbo Kauno metalo gaminių įmonėje „Atrama“. 1956 - 1960 dirbo meli-
oracijos srityje: Joniškio MMS ir Vilkaviškio MMS darbų vykdytoju, Prienų r. Melioracijos 
grupės viršininku. 

Nuo 1960 m. A. Povilaitis pakeitė veiklos sritį ir daug metų dirbo statybų projektavimo 
srityje: 1960 - 1964 m. buvo Pramoninės statybos projektavimo instituto Vilniaus filialo 
vandentiekio kanalizacijos projektavimo brigados vadovas. 1964 - 1968 m. buvo Valstybinio 
statybos reikalų komiteto vandentiekio kanalizacijos vyriausiasis specialistas. Kurį laiką dir-
bo Centrinio projektavimo-konstravimo biuro „Puntukas“ Santechnikos skyriaus viršininku. 
Nuo 1969 m. grįžo į Pramoninės statybos projektavimo institutą ir ilgą laiką dirbo vandentie-
kio kanalizacijos grupės vadovu. Vėliau, nuo 1992 m. buvo Lietuvos geležinkelių projektavi-
mo instituto Vandentiekio kanalizacijos grupės viršininkas, vyriausiasis specialistas. 

A. Povilaitis palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse. Jo atminimas išliks draugų ir bu-
vusių bendradarbių širdyse.

Algimantas Bučius
Petras Raudonis

Algimantas Jurgis Bučius
(1931-2017)

2017 m. rugsėjo 9 d. eidamas 87-uosius metus netikėtai mirė hidro-
technikos inžinierius Algimantas Jurgis Bučius.

Velionis gimė 1931 m. birželio 17 d. Ukmergės aps. Šešuolių mies-
telyje. Baigęs 1949 m. Rokiškio berniukų gimnaziją vienerius metus 
Leningrade studijavo astronomiją. Viliojo galimybė išmokti suvokti ir 
aprėpti visatą. Vis dėlto dėl susiklosčiusių aplinkybių 1950 m. rudenį 

Algimantas tapo LŽŪA Hidromelioracijos-žemėtvarkos fakulteto naujai suformuotos II kur-
so grupės studentu ir 1955 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą.

Priešingai negu daugelis tuometinių Akademijos auklėtinių, jo profesinė veikla susijusi 
ne su melioracija o su santechnika ir statyba. Baigęs studijas jis pradėjo dirbti valstybiniame 
projektavimo institute „Lietprojektas“, vėliau reorganizuotame į Miestų statybos projekta-
vimo institutą. Juose 1955-1959 m. ėjo inžinieriaus, grupės vadovo, vyriausiojo specialisto 
pareigas. Vėliau 1959-1995 m. buvo Pramoninės statybos projektavimo instituto Vilniaus fi-
lialo vyriausiasis specialistas, sektoriaus viršininkas, filialo direktorius, projektavimo institu-
to „Lietuvos statybos projektas“, generalinis direktorius, skyriaus viršininkas. Už profesinius 
nuopelnus 1981 m. jam buvo suteiktas nusipelniusio inžinieriaus Garbės vardas. 

1995 m. prasidėjo kitas jo inžinerinės veiklos etapas. Jis pradėjo dirbti tuometinės Staty-
bos ir urbanistikos ministerijos Statybos mokslo ir normavimo departamente. Pradėjęs darbą 
eiliniu specialistu, vėliau tapo šio departamento direktoriaus pavaduotoju. Čia rūpinosi staty-
bos normavimo klausimais, rengė statybos techninius reglamentus, dalyvavo parengiant ilgai 
galiojusį Statybos įstatymą. Profesinę veiklą baigė 2005 metais. 

Lietuvos informacinėse priemonėse Algimantas pristatomas ir kaip literatas. Ir pelnytai, 
nes turėjo neeilinių poetinių gabumų. Jo eilėraščiai buvo spausdinami periodinėje spaudoje, 
jis išleido tris eilėraščių knygas. Paskutinioji trečioji knyga „Jaunystės duonos raugas“, iš-
leista Vilniuje 2011 m. 

Išėjęs į užtarnautą poilsį su žmona Birute vasaromis gyvendavo Dzūkijoje savo sodyboje 
Varėnos r. Rudnios kaime. Čia ir surado jį mirtis. Liūdime netekę studijų bičiulio ir draugo.

Bronislovas Ruplys
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ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto  
2017 m. absolventai 

2017 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido gausų absolventų būrį – 89 specia-
listus, iš jų 45 bakalaurus ir 44 magistrus. Šiais metais fakultetas išleido 21-ąją hidrotechninės 
statybos inžinerijos, 2-ąją nekilnojamojo turo kadastro ir 23-ąją žemėtvarkos nuolatinių stu-
dijų bei 8-ąsias hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių studijų bakalaurų 
laidas.

I pakopos studijas baigė 26 hidrotechninės statybos inžinerijos, 4 nekilnojamojo turo ka-
dastro bei 15 žemėtvarkos studijų programų bakalaurų (1 lentelė). Šiais metais hidrotechninės 
statybos inžinerijos studijas baigė ir vienas studentas iš Nigerijos.

1 lentelė
Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Eil. 

Nr. Vardas, pavardė Eil. 
Nr. Vardas, pavardė

Bakalaurai

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa
1. Viktorija Bikinaitė 10. Marius Pakalniškis 19. Irma Siaurusevičiūtė 
2. Simona Čaikauskaitė 11. Artūras Paromovas 20. Laurynas Stulginskas 
3. Tomas Gagiškis 12. Donatas Paulauskas 21. Voldemaras Špokas 
4. Egidijus Ignatavičius 13. Evaldas Pocius 22. Mindaugas Trinkūnas 
5. Paulina Ivanauskaitė 14. Tadas Puišys 23. Donatas Vakarinas 
6. Tomas Jakutis 15. Romas Rachimov 24. Martynas Vasiliauskas 
7. Andrej Jankovič 16. Rasaq Waheed Adewale 25. Gražvydas Zubas 
8. Evaldas Jonuška 17. Žiedūnė Sabaitytė 26. Darius Žurinskas 
9. Mindaugas Mačikūnas 18. Sabaliauskas Marius

Nekilnojamojo turto kadastro studijų programa
1. Vaidutė Makūnienė 3. Artūr Novikov 
2. Šarūnė Navickaitė 4. Toleikytė Indrė

Žemėtvarkos studijų programa
1. Dominykas Butkus 6. Audes Leonovič 11. Ričardas Šlekys 
2. Edita Juočytė 7. Akvilė Matulytė 12. Tomas Timinskas 
3. Eugenijus Jogminas 8. Paulius Montvilas 13. Lukas Urmanavičius 
4. Arūnas Junel 9. Asta Sinickienė 14. Gerda Vaiciukevičiūtė 
5. Audronė Kurulienė 10. Laurynas Stonkus 15. Mindaugas Vilkas 

2017 m. studijas taip pat baigė 23-oji hidrotechninės statybos inžinerijos ir 21-oji žemė-
tvarkos nuolatinių bei 17-osios hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių 
studijų programų magistrų laidos. Šiais metais II pakopos hidrotechninės statybos inžinerijos 
programos studijas baigė 20, žemėtvarkos programos – 24 magistrai (2 lentelė).

2 lentelė
Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

1. Ignas Aksomaitis Laivybos sąlygų gerinimas Nemuno vandens kelio ruože tarp 
Kačerginės ir Vilkijos
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2. Tomas Antanavičius Šakninių daržovių plovimo nuotekų valymo technologijos

3. Povilas Batavičius Potvynių rizikos žemėlapių patikimumo vertinimas Kartenos 
miestelio pavyzdžiu

4. Paulius Daščioras Drenažo apsauginių filtracinių medžiagų būklės tyrimai
5. Arvydas Grubas Filtrato valymas atvirkštinės osmozės būdu Jėrubaičių sąvartyne

6. Julius Lekstys Velėnos, augančios melioracijos grioviuose apaugusiuose 
medžiais ir krūmais, tyrimas

7. Linas Klevinskas Nemuno laivakelio (131-135 km) plėtros modelis

8. Marius Kumpauskas Rokiškio rajono mažų gyvenviečių nuotekų valyklų veikimo 
efektyvumas

9. Julius Mačiulaitis Melioracijos statinių techninis ir teisinis tyrimas
10. Agnė Mikelionienė Paviršinio vandens nuotekų charakteristikų Kauno mieste analizė
11. Gytis Nastaravičius Fibrų, pagamintų iš polipropileno atliekų, įtaka betono savybėms

12. Paulius Olberkis Šilutės rajono vasaros polderių siurblinių rekonstrukcijos  
poveikis gamtinei aplinkai

13. Dovydas Pažėra Marijampolės HE efektyvesnio vandens išteklių panaudojimo 
elektros gamybai analizė

14. Vytautas Petkevičius Tinkamiausio hidroelektrinės užtvankos aukščio parinkimas 
Ventos upėje taikant daugiakriterinę analizę

15. Audrius Rutkevičius Marvelės daugiapakopio slenksčio-tilto rekonstravimo variantų 
analizė

16. Giedrius Sakalinskas Šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangų techninės būklės tyrimai  
ir daugiakriterinė analizė

17. Žygimantas Snapkauskas Klaipėdos jūrų uoste pirso Nr.83 projektinių variantų analizė

18. Povilas Stankevičius Reguliuojamo drenažo poveikis vandens kokybės ir nuotėkio 
charakteristikoms Vaisodžių (Alytaus r.) objekte

19. Martynas Šuminas Tilto perdangos per Jūrės upę optimalaus varianto paieška
20. Linas Žvinakevičius Plastiko atliekų panaudojimas betono gamyboje

Žemėtvarkos studijų programa

1. Artūras Aleksandras  Skaitmeninio niveliavimo tikslumo tyrimai skirtingomis matavi-
mo sąlygomis bei metodais

2. Rimanta Cibulskaitė 
Kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga  
ir klimatas“ kuriama vertė ir dermė Kaišiadorių rajono agrokraš-
tovaizdyje

3. Simonas Čikonas Žemės sklypų kadastrinių matavimų analizė Kauno ir Kaišiadorių 
rajonų savivaldybėse

4. Dovilė Damaševičiūtė Žemės sklypų ribų neatitikimų ypatumai Kėdainių rajone

5. Dalia Daudaitė Teritorijų planavimo dokumentų įtaka urbanizuotų teritorijų kaitai 
Trakų rajone

6. Žilvinas Domarkas Klaipėdos miesto ir aplinkinių urbanizuojamų teritorijų plėtra

7. Julius Ilčiukas 
Matavimų metodo atitinkamai situacijai matuoti parinkimas  
ir geodezinio punkto naudojimo įtakos matavimų tikslumui 
nustatymas

8. Evaldas Grinius Raseinių rajono  Betygalos miestelio nuotekų tinkle  
projektinių duomenų ir kadastrinių duomenų analizė

9. Gintarė Jakučionytė Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimas ir prijungimas 
Alytaus rajone

10. Ligita Jankauskaitė Niveliavimo matuoklių skalių tikslumo tyrimai,  
panaudojant skaitmenines fotonuotraukas

11. Ingrida Kaulakytė Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikslumą  
ir kokybę lemiančių veiksnių tyrimas
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12. Gema Kazlauskienė Miškingo kraštovaizdžio kaita Alytaus apskrityje  
1950-2015 m. laikotarpiu

13. Birutė Kerševičienė Butų rinkos analizė Druskininkų mieste

14. Audronė Krenciūtė Linkaičių kadastro vietovės (Joniškio raj.) drenažo sistemų  
būklės įvertinimas ir žemės naudojimo perspektyvos

15. Taira Makštutytė Žemės ūkio paskirties žemės plotų kaita ir būklė Mažeikių rajone
16. Agnė Matulevičiūtė Alytaus miesto želdynų sistemos analizė

17. Gintarė Matulienė Žemės ūkio paskirties žemės sklypų verčių įtakos veiksnių  
analizė Marijampolės savivaldybėje 2011-2015 m. laikotarpiu

18. Gerda Naujokaitytė Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas Šakių rajono  
savivaldybėje 

19. Dovilė Platūkė Lietuvos ir Latvijos nekilnojamojo turto kadastro sistemos

20. Giedrė Sletkevičiūtė Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietos 
parinkimui vertinimo  analizė (Elektrėnų savivaldybės pavyzdžiu)

21. Vytautas Urbonas Kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų  
atitikimo preliminariems dokumentams analizė

22. Rūta Vansauskaitė Projektinių sprendinių vertinimas kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektuose

23. Žydrūnė Vasiliauskaitė Urbanistinio planavimo sistemos įtaka naujų nekilnojamojo  
turto objektų (projektų) plėtrai

24. Marijus Vidrinskas 
Inžinerinio statinio (kelio), aukščių matavimų tikslumo  
tyrimas užstatytoje ir neužstatytoje teritorijose, naudojant skirtin-
gus geodezinius instrumentus

Rytis Skominas

Studentų priėmimas į ASU Vandens ūkio  
ir žemėtvarkos fakultetą 2017 m.

2017 m. į įvairių studijų pakopas ir formas fakultete priimta 114 studentų ir klausytojų, t. 
y. 56 studentais mažiau lyginant su 2016 m. 

Šį rudenį pirmosios pakopos studijas fakultete pradėjo tik 18 studentų, arba 37 studentais 
mažiau lyginant su 2016 m.  Iš trijų siūlytų pirmosios pakopos studijų programų tik vieninte-
lėje žemėtvarkos studijų programoje šį rudenį vyks pirmakursių studijos.

Švietimo ir mokslo ministerijos numatyti stojančiųjų į aukštąsias universitetines studijas 
minimalūs reikalavimai (minimalus konkursinis balas (3) ir per pagrindinio priėmimo pirmąjį 
etapą mažiausias pakviestųjų studijuoti skaičius (10)) nulėmė, kad šiais metais pirmą kartą per 
ilgametę fakulteto istoriją studijoms nepriimtas nė vienas studentas į hidrotechninės statybos 
inžinerijos programą. Po trejų metų sėkmingo priėmimo į žuvininkystės ir akvakultūros tech-
nologijų studijų programą, šiais metais į programą taip pat nesusidarė pakankamas pakviestųjų 
studijuoti skaičius. 

4 studentai pirmosios pakopos studijoms priimti į aukštesnius studijų kursus: 3 į hidrotech-
ninės statybos inžinerijos, 1 – į žemėtvarkos studijų programos studijas. 

Šiais metais ryškus stojančiųjų mažėjimas buvo ir į antrosios pakopos studijas fakultete. 
Rugsėjį studijas pradėjo 27 (15 nuolatinių, 12 ištęstinių) hidrotechninės statybos inžinerijos ir 
33 (20 nuolatinių ir 13 ištęstinių) žemėtvarkos studijų programų magistrantai. Į tarptautines 
hidrotechninės statybos inžinerijos antrosios pakopos studijas priimtas vienas Nigerijos  pi-
lietis. Tokiu būdu šiais metais į pirmą studijų kursą priimta 20 magistrantų mažiau lyginant 
su 2016 m. 

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas
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3 asmenys priimti į fakultete bendrai su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos ener-
getikos institutu vykdomas trečiosios pakopos (doktorantūros) aplinkos inžinerijos krypties 
studijas (2016 m. buvo priimti 4 doktorantai).

Į fakultete vykdomas žemėtvarkos studijų programos dalines studijas priimti 6, žuvinin-
kystės ir akvakultūros technologijų – 2, o hidrotechninės statybos inžinerijos – 1 klausytojas. 
Vėliau šie klausytojai įgis teisę studijuoti aukštesniuose bakalauro studijų kursuose. Tuo tar-
pu į hidrotechninės statybos inžinerijos programos papildomąsias studijas priimti 7, o į že-
mėtvarkos studijų programą – 15 profesijos bakalauro laipsnį kolegijose įgijusių absolventų. 
Sėkmingai pabaigę vienerius metus trunkančias studijas, šie asmenys galės stoti studijuoti į 
magistrantūrą. 

Algis Kvaraciejus

Žemės reformos eiga
Per pirmąjį 2017 m. pusmetį  žemės reforma šalyje pasistūmėjo į priekį. Žemės reforma 

visiškai baigta 43-iuose iš 103 miestų ir miestelių. Liepos 1 d. duomenimis, nuosavybės teisės 
į žemę, miško paskirties žemę ar vandens telkinius miestuose atkurtos 90,7 proc., o kaimo 
vietovėse į 99,7 proc. ploto, nurodyto piliečių prašymuose.

Daugiau nei 99 proc. atkurto ploto, nurodyto piliečių prašymuose, yra visose šalies kaimo 
vietovėse, išskyrus Vilniaus rajono (97,1 proc.) kaimiškąją vietovę. 99,99 proc. atkurta Kelmės 
ir 99,98 proc. – Kėdainių, Raseinių, Pasvalio ir Joniškio kaimo vietovėse.

Paspartėjo nuosavybės teisių atkūrimo miestuose procesas. 100 proc. atkurto ploto, nuro-
dyto piliečių prašymuose, yra Daugų, Simno, Jonavos, Kaišiadorių, Ariogalos, Raseinių, Prie-
kulės, Kėdainių, Klaipėdos, Neringos, Skuodo, Šilutės, Šakių, Gelgaudiškio, Kudirkos Nau-
miesčio, Kybartų, Vilkaviškio, Virbalio, Vabalninko, Akmenės, Naujosios Akmenės, Ventos, 
Joniškio, Žagarės, Kazlų Rūdos, Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Pakruojo, Šeduvos, Radviliš-
kio, Jurbarko, Smalininkų, Pagėgių, Panemunės, Sedos, Plungės, Rietavo, Varnių, Troškūnų, 
Dūkšto, Visagino, Švenčionėlių miestuose ir miesteliuose. Daugiau kaip 99 proc. nuosavybės 
teisės atkurtos dar 27 miestuose ir miesteliuose.

Mažiausiai atkurto ploto yra Baltosios Vokės (48,8 proc.), Vilniaus (54,5 proc.), Ežerėlio 
(58,5 proc.), Šalčininkų (75,9 proc.), Grigiškių (81,8 proc.), Palangos (83,4 proc.), Trakų (83,0 
proc.) miestuose ir miesteliuose.

NŽT informacija

Pokyčiai Nacionalinėje žemės tarnyboje
Siekiant gerinti NŽT veiklą nuo rugpjūčio 16 d. pradėjo veikti nauja NŽT centro padalinių 

struktūra. Po reorganizacijos beveik 30 proc. sumažėjo vadovaujančių darbuotojų (nuo 32 iki 
23). Nebeliko direktoriaus patarėjo bei skyrių vedėjų pavaduotojų pareigybių, departamento 
direktorių sumažėjo nuo 6 iki 4, skyriaus vedėjų – nuo 18 iki 16. Vietoj 189 darbuotojų dabar 
dirbs 171. Keičiama ir aukščiausia NŽT vadovybė. Tikimasi, kad efektyvus ir racionalus žmo-
giškųjų bei finansinių išteklių valdymas kas mėnesį leis sutaupyti apie 20 tūkst. eurų, o per 
metus – apie 240 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Panaikintas Rizikų vertinimo departamentas, dubliuojantis Žemės administravimo bei Ge-
odezijos ir kartografijos departamentų funkcijas. Stiprinant teritorinių skyrių veiklos priežiūrą 
ir korupcijos prevenciją, įsteigtas Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos 
skyrius. Vietoje Finansų ir apskaitos departamento įsteigtas Finansų ir strateginio planavimo 
skyrius. Žemės apskaitos funkcijos perduotos Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės depar-
tamentui. Geodezijos ir kartografijos departamentas reorganizuotas į Geodezijos ir žemės nau-
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dojimo kontrolės departamentą, kuriame sujungus dviejų skyrių funkcijas įsteigtas Geodezijos 
ir nekilnojamojo turto kadastro skyrius, o siekiant sustiprinti žemės naudojimo kontrolę įsteig-
tas Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyrius. Žemės administravimo departamentas 
reorganizuotas į Žemės tvarkymo ir administravimo departamentą, kurį dabar sudarys Žemės 
tvarkymo skyrius, Žemės administravimo skyrius ir Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų 
priežiūros skyrius. 

                                                      ŽH informacija

Keičiamas NŽT vadovas
Vyriausiajai  tarnybinės etikos komisijai (VTEK) patvirtinus išvadą, jog Nacionalinės že-

mės tarnybos (NŽT)  prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Danieliui Kupriui nuolat kyla in-
teresų konfliktas nuomojantis bendro 55,4 ha ploto  žemės sklypus 13-oje iš 50 NŽT padalinių 
prižiūrimų teritorijų, žemės ūkio ministras Broniu Markauskas atleido jį iš pareigų. 

Bus surengtas konkursas NŽT direktoriaus pareigoms užimti. 
ŽŪM informacija

Žemės naudojimo patikros
NŽT teritoriniai skyriai  per 2017 m. II ketvirtį visuose šalies regionuose atliko  4 011 

patikrų.  Buvo patikrinti 447 išnuomoti valstybinės žemės sklypai, 690 suteiktų laikinai nau-
doti žemės ūkio veiklai sklypų, 286 apleisti žemės sklypai, 266 žemės sklypai, kurie ribojasi 
su vandens telkiniais, ir kiti žemės sklypai. Daugiausia patikrinimų atlikta Vilniaus rajone 
(460), Klaipėdos rajone (173), Plungėje ir Rietave (127), Tauragėje ir Pagėgiuose (114), Kauno 
mieste (83), Vilkaviškyje (91), Šilalėje (94), Mažeikiuose (93), Vilniaus mieste (110), Alytuje 
(104), Ignalinoje (96) ir Širvintose (85).

Nustatyta 717 pažeidimų. Daugiausia jų (401) aptikta patikrinimų, inicijuotų po skundų, 
prašymų, metu. Daugiausia pažeidimų padarė Vilniaus miesto žemės sklypų savininkai – iš 
viso 108. Taip pat ir Klaipėdos rajono – 96 pažeidimai, Plungės ir Rietavo gyventojai padarė 
34 pažeidimus, Jonavos rajono – 36, Trakų – 36, Kaišiadorių rajono – 28, Vilniaus rajono – 24, 
20 pažeidimų padarė molėtiškiai ir Kauno rajono gyventojai. Daugiausia pažeidimų nustatyta 
pagal  Administracinių nusižengimų kodekso 110 straipsnį (savavališkas žemės, miško, van-
dens telkinių užėmimas ir vengimas juos grąžinti), jų aptikta 286.

                                               NŽT informacija

Turi būti užtikrintas priėjimas prie vandens telkinių
Žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai privalo leisti kitiems asmenims prieiti prie pa-

viršinių vandens telkinių pakrančių. Penkių metrų žemės juosta, kitaip dar vadinama vandens 
telkinio pakrantės apsaugos juosta, palei vandens telkinį negali būti užtverta ne tik tvoromis, 
bet ir jokiais kitais statiniais, įrenginiais, želdiniais ar medžių ir krūmų liekanomis, kliudan-
čiomis eiti pakrante. Taip nustatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme. Šiame 
įstatyme aiškiai įvardyta, kad asmenys turi teisę vaikščioti 5 metrų atstumu nuo vandens tel-
kinio kranto (esant vidutiniam vandens lygiui), o tuo atveju, jeigu vandens telkinio pakrantės 
apsaugos juosta yra užpelkėjusi arba stačiame šlaite (skardyje), tuomet bent vieno metro pločio 
žemės juosta turi būti tinkama eiti vandens telkinio pakrante. Jei upių, ežerų, ar tvenkinių pa-
krantė ribojasi su privačiu žemės sklypu, o tame sklype nėra nustatytas servitutas, suteikiantis 
teisę kitiems asmenims prieiti prie vandens telkinio, asmuo iki vandens telkinio pakrantės ap-
saugos juostos turėtų galėti patekti bendro naudojimo keliu ar servitutu, esančiu kitame žemės 
sklype. Dėl konkrečių atvejų – turint klausimų, skundų, ar pastebėjus užtvertus priėjimus prie 
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vandens telkinio pakrantės apsaugos juostų, galima kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie 
ŽŪM teritorinį skyrių pagal vandens telkinio buvimo vietą.

NŽT informacija

          Kūryba ir darbas greta
Nedažnai tarp žemėtvarkininkų esti poetų, o tarp poetų - šios profesijos 

žmonių. Birželį Kupiškio etnografijos muziejuje buvo pristatyta LŽHIS na-
rės, žemėtvarkininkės Aušros Uldukienės poezijos knyga ,,Spalvų išlydė-
toja“. Knygos sutiktuvėse dalyvavo Aušros artimieji, mokslo ir darbo drau-
gai, literatų klubo ,,Lėvens balsai“ nariai, Kupiškio kultūros centro folkloro 
ansamblis ,,Kupkėmis“, kuriame daug metų ir Aušra dainuoja.

Tai antroji poetės knyga, kurią išleido ,,Naujosios Romuvos fondas“. 
Pirmoji šios autorės knyga ,,Lygiadienio jerubės“ poetinio žodžio mylėto-

jus pasiekė 2008 m. Su kolegės Aušros poezija turėjo progą susipažinti ir žurnalo ,,Žemėtvarka 
ir hidrotechnika“ skaitytojai.

                                              Vanda Vasiliauskaitė

Ekspedicija Ignalinos krašte
Tradicija - žemėtvarkos veteranams sykiu su Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės žemės 

tarnybos atstovais dalyvauti pažintinėse gamybinėse ekspedicijose žemės reformos, gamtosau-
gos ir kitomis temomis - buvo pri-
siminta ir šiemet. Liepos 13 d. jos 
dalyviai vyko į Ignalinos rajoną, 
aplankė Aukštaitijos nacionalinį 
parką ir uždaromą Ignalinos ato-
minę elektrinę (IAE), vienintelę 
Baltijos šalyse buvusią Lietuvos 
energetinės sistemos branduolinę 
jėgainę. Šiuo metu elektrinė ne-
beveikia, pirmasis IAE blokas už-
darytas 2004 m., antrasis - 2009 
m. Savo laiku elektrinėje dirbo 
3620 darbuotojų.

Norint išsaugoti gamtos ir 
kultūros vertybes Aukštaitijos 
nacionaliniame parke (parkas iš-
sidėstęs Ignalinos, Utenos ir Švenčionių rajonuose) yra išskirti du gamtiniai rezervatai, septy-
ni kraštovaizdžio, vienas geomorfologinis, septyni hidrografiniai, penki telmologiniai, keturi 
botaniniai - zoologiniai, du kultūriniai, vienas archeologinis ir vienas urbanistinis draustinis.

Ignalinos krašte žemės nuosavybės atkūrimas turi savų ypatumų, čia nuo tarpukario buvo 
išlikęs rėžinis žemės naudojimas, didelė dalis rajono teritorijos apaugusi miškais, regione daug 
ežerų. Palūšėje vykusiame susitikime su Ignalinos rajono atstovais kalbantis apie žemės re-
formos eigą, NŽT Ignalinos skyriaus vedėjas Arvydas Bagdonas paminėjo, jog likę tik 300 
savininkų, kuriems neatkurta nuosavybė, sakyta, kad numatytus darbus tikimasi atlikti laiku.

                                              Ruslanas Golubovas 
Vytautas Skuodžiūnas
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Julei Jasinskienei įteiktas NŽT Garbės ženklas
Liepos 27 d., Nacionalinės žemės tarnybos 

(NŽT) direktorius Danielius Kuprys už svarų indė-
lį žemės tvarkymo ir administravimo srityje NŽT 
garbės ženklu apdovanojo Julę Jasinskienę, vieną 
iš NŽT įkūrimo iniciatorių, buvusią NŽT Žemės 
tvarkymo departamento direktorę. Šis apdovanoji-
mas įteiktas 65 metų sukakties proga.

Julė Jasinskienė 1974 m. LŽŪA įgijo žemė-
tvarkos inžinierės kvalifikaciją, o 2003 m. LŽŪU 
įgijo kraštotvarkos magistro laipsnį. 1974 – 1999 
m. dirbo VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Vil-
niaus žemėtvarkos skyriaus inžiniere, grupės vado-
ve, vyriausiąja specialiste,   1999 – 2001 m. buvo  
Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės 

ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoja, 2001 m. – šio departamento direktorė, 2001 – 2003 
m. buvo Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotoja – Žemės tvarkymo departa-
mento direktorė. Nuo 2003 m. – UAB „Julimatas“ direktorė. 2006 – 2008 m. dėstė Mykolo 
Romerio universitete.

Julė Jasinskienė aktyvi visuomenininkė, nuolat dalyvauja Lietuvos žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) veikloje, buvo jos pirmininkė. 2006 m. įrašyta į LŽHIS 
Garbės knygą. 

 J. Jasinskienė yra Nacionalinės geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociaci-
jos valdybos narė bei Matininkų asociacijos narė, teikia konsultacijas žemės reformos, nuosa-
vybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo, žemėtvarkos ir kt. klausimais, dalyvauja rengiant 
žemės tvarkymo projektus.

NŽT informacija

Žemėtvarkininko  
Aleksandro Dikčiaus atminimas

Liepos 20 d. žemėtvarkos veteranai ir Nacionalinės žemės tar-
nybos vadovai  pagerbė žymaus šalies žemėtvarkininko Aleksandro 
Dikčiaus atminimą. Jam  2017 m. liepos  pabaigoje būtų sukakę 110 
metų.

A. Dikčius gimė 1907 m. Ukmergės apskrityje. 1930 m.,  baigęs 
matininkų kursus Kaune, iki 1940 m. profesionaliai vykdė žemės re-
formos darbus – skirstė kaimo gyvenvietes į vienkiemius.

Pokario laikotarpiu, turėdamas įvairiapusės šios srities patirties, 
A. Dikčius jau vadovavo Žemės tvarkymo valdybos specialistams, 
buvo Gamybinio skyriaus viršininkas, viršininko pavaduotojas. 1950 
m. A. Dikčius buvo paskirtas Žemėtvarkos valdybos vyriausiuoju ma-

tininku revizoriumi ir šias pareigas ėjo iki 1962 m. Nuo 1962 m. iki 1974 m. buvo Žemėtvar-
kos valdybos viršininko pavaduotojas. Buvę kolegos ir bičiuliai jį prisimena kaip taktišką, 
didelės erudicijos ir tvirtai nuomonę reiškiantį savo srities profesionalą.

„Jis visada vadovavosi žmogiškumo principais, nesvarstydamas, kaip tai atsilieps jo karje-
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rai, buvo itin pilietiškas ir patriotiškas sprendžiant sudėtingus klausimus, doras, idealistiškas, 
nuoširdžiai rūpinosi jaunaisiais specialistais, taktiškai jiems patardavo“, – kalbėjo A. Dikčių 
pažinojęs buvęs ilgametis Valstybinio žemėtvarkos instituto direktorius Vytautas Skuodžiūnas.

Aleksandras Dikčius jau nuo savo profesinės veiklos pradžios neapsiribojo vien matininko 
darbu, aktyviai dalyvavo Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos veikloje, kurį laiką 
buvo Sąjungos valdybos narys. 

A. Dikčius detaliai aprašė žemės reformą jo gimtajame Kulmiškių kaime (Ukmergės r.) ir 
Žemės ūkio ministerijos veiklą prieškariniu ir pokariniu laikotarpiu. Prisiminimų rankraštis  
saugomas Aleksandro Stulginskio universitete. 

NŽT informacija

Paskyrimai
Nacionalinė žemės tarnyba

 Reorganizavus Nacionalinės žemės tarnybos centrinį padalinį:
* Zita Kvietkienė paskirta Žemės tvarkymo ir administravimo departamento direktore; 

* Daiva Mikalauskienė paskirta Žemės tvarkymo ir administravimo departamento  
Žemės tvarkymo skyriaus vedėja; 

* Jurgita Macinkevičienė paskirta Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės  
departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėja;

* Aušra Maksvytytė paskirta Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento 
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus vedėja.

NŽT informacija

Apdovanojimai
Žemės ūkio  ministro padėkos raštai įteikti

*Prof. dr. Vadislovui Česlovui Aksamitauskui, VGTU profesoriui, 70 m.  
jubiliejaus proga;

*Lioniui Purviniui, AB „Utenos melioracija“ generaliniam direktoriui, 60 m.  
jubiliejaus proga.

NŽT informacija
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