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Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
iškilmingai paminėta Kaune
Rasos Ramukevičienės nuotrauka
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Pirmame viršelio puslapyje:
Lietuvos valstybės atkūrimo Šimtmečio minėjimas Panevėžyje
Stasio Skrebio nuotrauka

Mieli kolegos, su džiaugsmu ir viltimi
pasitinkame mūsų Tėvynės Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo šimtąsias metines. Didžiuojamės savo protėviais,
kovojusiais už mūsų tautos laisvę ir nuolatos budėjusiais
nepriklausomybės sargyboje. Išmokome žūti už laisvę,
mokykimės gyventi laisvėje ir ją ginti.
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Rasos Ramukevičienės nuotrauka

1009 m. – Iš istorijos rūko iškyla rašytiniuose Kvedlinburgo analuose „karaliaus“ Netimero valdomos Lietuvos vardas.
1236 m. Saulės mūšyje žemaičių kariuomenė sutriuškino Livonijos ordino kariuomenę.
1253 m. karūnuojamas Lietuvos valdovas Mindaugas, Lietuva,
nors trumpam, tampa karalyste.
1260 m. Durbės mūšyje žemaičiai su prisijungusiais kuršiais ir
estais sumušė Ordino kryžiuočius.
1362 m. Lietuvos valdovo Algirdo kariuomenė prie Mėlynųjų
Vandenų (Ukrainoje) sumušė Aukso Ordos kariuomenę. Lietuva įsitvirtino Kijevo žemėse.
1387 m. Lietuva, valdoma Vytauto, priėmė krikščionybę.
1399 m. Vorkslos (Ukrainoje) mūšyje LDK kariuomenė pralaimėjo totorių ordų kariuomenėms. Pralaimėjimas susilpnino Lietuvos
politinę įtaką regione.
1410 m. Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių pergalė Žalgirio mūšyje su Ordinu.
1506 m. Klecko mūšyje (Balatrusijoje) LDK kariuomenė sumušė
grėsmingą totorių kariuomenę.
1514 m. Oršos mūšyje Lietuvos kariuomenė sutriuškino Maskvos
didžiosios kunigaikštystės kariuomenę.
1605 m. Salaspilio (Kirholmo) mūšyje (Latvijoje) Lietuvos kariuomenė laimėjo mūšį su švedais.
1795 m. Rusija, Prūsija ir Austrija galutinai pasidalijo LietuvosLenkijos valstybę. Lietuva atiteko Rusijai ir buvo pervadinta Šiaurės
Vakarų kraštu.
1812, 1831, 1863, 1905 metais kiekviena nauja Lietuvos gyventojų karta kilo į kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės.
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, kad atkuriama Lietuvos Valstybė. Priekyje laukė nepriklausomybės kovos.

AKTUALIJOS

Grąžinti pasitikėjimą Nacionaline
žemės tarnyba įmanoma
Gruodį naujuoju Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (NŽT) vadovu išrinktas Laimonas Čiakas. Jis turi ilgametės patirties atstovaujant valstybės interesams įvairiose Lietuvos žemės ūkio veiklos srityse, taip pat valstybės audito
patirties.
Apie tai, kaip tarnyboje ketinama spartinti žemės tvarkymo procedūras bei
kovoti su korupcija, su naujuoju NŽT direktoriumi Laimonu ČIAKU kalbėjosi
žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyr. redaktorė Vanda VASILIAUSKAITĖ.
L. Čiakas gimė 1970 m. rugsėjo 26 d. Pagėgiuose. 1996 m. LŽŪA
įgijo ekonomikos magistro laipsnį. Nuo 1995 m. Žemės ūkio ministerijoje vadovavo Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamentui, ES
reikalų ir tarptautinių ryšių departamentui, Tarptautinio bendradarbiavimo departamentui.
2010 m. dirbo patarėju Seimo
Europos reikalų komitete –
koordinavo Lietuvos atstovų
dalyvavimą Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje, ES
Vadovų taryboje.
2011–2017 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje
vadovavo Valstybės kontrolės
1-ajam departamentui. Buvo atsakingas už audito poveikio, kokybės ir sklaidos užtikrinimą žemės ūkio
ir kaimo plėtros, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, viešojo administravimo srityse.
Už nepriekaištingą pareigų atlikimą apdovanotas LR valstybės kontrolės atminimo medaliu. 2004 m. L. Čiakui įteiktas Lietuvos Respublikos
Prezidento apdovanojimas už nuopelnus Lietuvai – „Riterio kryžiaus ordinas“.

- Kokius reikalavimus keliate sau, tapęs Nacionalinės žemės tarnybos vadovu?
- Pagrindinis tikslas, kurį esu sau išsikėlęs, pasiekti, kad Nacionalinė žemės
tarnyba visuomenės akyse būtų ne „ieškanti priežasčių“, o „ieškanti galimybių“.
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Galimybių būti kuo naudingesniu žmonėms, visuomenei, valstybei. Žinoma, savo
veikloje turime griežtai vadovautis teisės aktais, tačiau gyvenimas nestovi vietoje,
ir mes privalome tai suprasti. Iš savo ilgametės darbo patirties valstybės tarnyboje
gerai žinau, kad daugelį, atrodytų, sustojusių procesų, galima išjudinti, truputį plačiau, labiau strategiškai pažiūrėjus į situaciją.
Esu tikras, kad tik taip įmanoma atkurti pasitikėjimą Nacionaline žemės tarnyba.
Tai iš tiesų didelis iššūkis, nes pasitikėjimo institucija stiprinimas apima labai platų
įvairių būtinų darbų ir veiksmų spektrą. Visų pirma, mano, kaip vadovo, pareiga
ir tikslas – sutelkti daugiau nei 900 žmonių kolektyvą ir čia dirbantiems žmonėms
padėti pajusti, kad jų kasdienis darbas yra labai svarbus ir reikalingas. Reikalingas
žmogui. Reikalingas visuomenei. Reikalingas valstybei. Esu įsitikinęs, kad gerus
veiklos rezultatus galima pasiekti tik turint susitelkusį kolektyvą, vienijamą bendro
tikslo.
Sektinų pavyzdžių turime ne vieną. Privalome užbaigti nedovanotinai užsitęsusį
nuosavybės teisių atkūrimą, užtikrinti žemės, didžiausio valstybės turto, tinkamą
naudojimą, sutvarkyti žemės apskaitos sistemą ir, neabejotinai, užkirsti kelią korupcijai.
- Nuo šių metų pradžios NŽT deleguota naujų įpareigojimų. Ar normalu, kad
Registrų centras jūsų tarnybai neatveria nemokamai duomenų, kurie padėtų operatyviau spręsti žemės naudojimo klausimus? Kokią išeitį matote?

- Nemokamas duomenų suteikimas, žinoma, leistų sutaupyti nemažai biudžeto lėšų, tačiau iš esmės nepadėtų operatyviau spręsti žemės naudojimo klausimų.
Mums daug svarbiau turėti galimybę naudotis Registrų centro duomenų bazėmis.
Kad galėtume tinkamai įgyvendinti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nuostatas, su Registrų centru esame pasirašę sutartis (susitarimus) dėl reikiamų duomenų gavimo. NŽT jau gali gauti duomenis iš Juridinių asmenų dalyvių
informacinės sistemos ir iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro. Taip pat pasirašytas susitarimas dėl Nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo Nekilnojamojo turto registre bei informacijos
iš Nekilnojamojo turto registro teikimo.
- Žemės grąžinimo procesas parodė, kiek kantrybės, išmanymo ir psichologinės
ištvermės reikalauja žemėtvarkininko darbas, tačiau ankstesnieji NŽT vadovai tarnybą gerokai „apvalė“ nuo žemės tvarkymo specialistų. Ką manote apie tai?

- Nenorėčiau komentuoti ankstesnių vadovų veiksmų ir sprendimų. Vadovauju
NŽT kiek daugiau nei porą mėnesių ir galiu drąsiai pasakyti, kad turime labai stiprų specialistų branduolį. Tai žmonės, kurie „gyvena“ savo profesija, noriai dalijasi
patirtimi ir žiniomis su mažiau patyrusiais darbuotojais. Taigi mūsų darbai tikrai
nesustoja, esame pajėgūs vykdyti visas savo funkcijas ir įgyvendinti mums keliamus uždavinius.
Žinoma, norėčiau, kad pas mus ateitų daugiau jaunų specialistų. Esame atviri.
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Nuolat ieškome gabių profesionalų, palaikome glaudų ryšį su aukštosiomis mokyklomis, pagaliau, turime savo paskyrą interneto socialiniame tinkle Facebook, kuri
taps dar vienu mūsų veiklos pristatymo šaltiniu ir, tikiuosi, paskatinimu prisijungti
prie mūsų komandos.
- Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas yra minėjęs, kad daugiau nei pusė
skundų, kuriuos gauna ministerija, yra susiję su NŽT veikla. Kur matote viso to
priežastis?
- Situacija keičiasi į gerąją pusę - skundų dėl NŽT priimamų sprendimų nuosekliai mažėja.
Pernai NŽT sustiprinus teritorinių skyrių atliekamų funkcijų ir priimamų sprendimų veiklos kontrolę bei daugiau dėmesio skyrus korupcijos apraiškų prevencijai,
centriniame padalinyje skundų, susijusių su teritorinių padalinių veiksmais ar neveikimu mažėjo, palyginti su ankstesniais metais. 2017 m. buvo gauti 2632 asmenų
skundai, tai yra 17 proc. mažiau nei 2016 m. (3090).
Svarbus ir tas faktas, kad 2017 m. iš visų NŽT centriniame padalinyje gautų
asmenų skundų tik nedidelė dalis – apie 15 proc. (396) buvo pagrįsti ar iš dalies
pagrįsti, o įvairių visuomenei naudingų ir palankių sprendimų priimta tūkstančiai.
Pavyzdžiui, NŽT teritoriniuose padaliniuose per metus buvo parengta daugiau nei
540 tūkst. įvairių administracinių aktų ir dokumentų (leidimų, sutikimų, sprendimų
dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pardavimo, nuomos, kadastro duomenų nustatymo
ir kt.), o skundai sudarė tik 0,5 proc. visų administruotų dokumentų. Be to, išanalizavus NŽT centriniame padalinyje gautų pagrįstų ir iš dalies pagrįstų skundų turinį
ir pobūdį ir siekiant didinti NŽT teikiamų administracinių paslaugų kokybę buvo
atliktas NŽT teritorinių skyrių ir jų atliekamų funkcijų rizikos vertinimas. Atsižvelgiant į rezultatus parengtas NŽT teritorinių skyrių priimamų sprendimų planinių
patikrinimų planas. Artimiausiu metu numatoma įvertinti NŽT teritorinių skyrių
priimtų sprendimų teisėtumą ir imtis aktyvių priemonių pažeidimų prevencijai ir
nustatytiems pažeidimams šalinti.
- Ar numatomos permainos NŽT teritoriniuose skyriuose?
- Kaip žinia, pagrindinis 2017 m. vasarą įvykusios NŽT centrinio padalinio reorganizacijos tikslas buvo veiklos optimizavimas. Tokį pat tikslą keliame ir teritoriniams skyriams. Atliekame labai kruopščią analizę, vertiname įvairius veiksnius:
skyrių darbo krūvius, piliečių srautus, vykdomų darbų apimtis ir svarbą. Tik viską
nuodugniai įvertinę galėsime priimti konkrečius sprendimus dėl pokyčių būtinumo.
- Ne viena Vyriausybė iki šiol savo programose kalbėjo apie žemės reformos pabaigą, tačiau laikas parodė, kad tai nėra paprasta. Dabar - likę sudėtingi atvejai,
žemę piliečiams grąžinti natūra ypač miestuose nebėra galimybės.

- Iš tiesų, kaimo teritorijose nuosavybės atkūrimo situacija yra nebloga, procesas
sparčiai juda į priekį. Beveik visų Lietuvos rajonų kaimiškose teritorijose nuosavy-
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bės teisės atkurtos daugiau kaip 99 proc. Kad šis nuosavybės teisių atkūrimo procesas būtų baigtas per 2018 m., visi NŽT teritoriniai skyriai turi kiekvieno mėnesio
planus, kuriuose detaliai nurodyti kaimo vietovėse nuosavybės teisėms atkurti likę
žemės sklypai.
Kiek prastesnė situacija yra miestuose. Pagal 2018 m. sausio 1 d. būklę miestų
teritorijose liko atkurti nuosavybės teises 6,39 tūkst. piliečių į 3,52 tūkst. ha žemės. Tačiau, pavyzdžiui, Vilniuje nuosavybė atkurta tik į 55,53 proc. prašymuose
nurodyto ploto. Visuose kituose miestuose situacija yra ženkliai geresnė. Pavyzdžiui, Kauno mieste žemės grąžinimo rodiklis – 90,85 proc., Klaipėdos mieste –
100 proc., Šiauliuose – 97,78 proc., Panevėžyje – 98,71 proc. Panaši padėtis yra ir
daugelyje kitų Lietuvos miestų.
Norėčiau ypač akcentuoti, kad teisinis pagrindas NŽT priimti sprendimus dėl
nuosavybės teisių atkūrimo miestuose yra tada, kai savivaldybė pateikia suformuotus žemės sklypus nuosavybei atgauti. Jeigu žemės sklypų suformavimo dokumentų
savivaldybė nepateikia, NŽT neturi teisės formuoti atkurtinų žemės sklypų ir atkurti
nuosavybės teisių į žemę. Dedame visas pastangas, kad šis procesas judėtų sparčiau
bei tokio pat suinteresuotumo tikimės ir iš savivaldybių.
Reikėtų pažymėti, kad šiuo metu tam tikrai daliai piliečių nėra galimybės atkurti
nuosavybės teisių dėl jų pačių neveikimo.
- Kokios tai situacijos?
- Pretendentai ar jų turto paveldėtojai kviečiami neatvyksta dalyvauti rengiant
žemės reformos žemėtvarkos projektus, kai projektuojami žemės sklypai, o atvykę
neišsirenka vietos žemės sklypų projektavimui, nesitvarko nuosavybės teise priklausančių statinių teisinės registracijos. Yra situacijų, kai žmonės tiesiog nesitvarko paveldėjimo dokumentų ir nepateikia paveldėjimo teisės liudijimų, mirties liudijimų, nesirenka kitų kadastro vietovių, kai pasirinktoje vietovėje nebelieka laisvos
valstybinės žemės. Yra atvejų, dėl kurių vyksta teisminiai procesai. Taigi raginame
piliečius, kuriems nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėse turėtą žemę aktualus, būti aktyvius ir nedelsti.
- Šiuos metus pradėjote naujais atsakingais darbais. Kokie jie turėtų būti, kad
baigiantis metams galėtumėte pasidžiaugti darbo rezultatais?

- Turiu nemažai labai aiškių užduočių: užtikrinti tinkamą žemės tvarkymo ir
administravimo funkcijų vykdymą, stiprinti valstybinę žemės naudojimo kontrolę,
gerinti valstybinės žemės apskaitą, plėsti NŽT teikiamas elektronines paslaugas,
efektyvinti institucijos žmogiškųjų išteklių valdymą. Tačiau, kaip jau minėjau mūsų
pokalbio pradžioje, jeigu baigiantis metams jausiu ir girdėsiu, nors ir nedidelius
visuomenės nuomonės pokyčius, reiškiančius, kad tampame galimybių, o ne priežasčių ieškančia institucija, darbo metus galėčiau vertinti teigiamai.
- Dėkojame už pokalbį ir linkime sėkmės.
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Vilnius, 2018-03-11

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, būdama Europos statybos inžinierių tarybos (European Council of Civil Engineers, ECCE) nare, pripažįstanti Europos
statybos srities inžinierių profesines vertybes ir siekianti suvienyti Lietuvoje visose
statybos srityse dirbančius statybos inžinierius kartu su Lietuvos statybininkų asociacija, asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos
inžinierių sąjunga, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Projektų ekspertizės
ir gaisro saugos įmonių asociacija, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija ir Lietuvos santechnikų asociacija, suprasdamos statybos inžinierių vaidmens nacionalinio ūkio kūrime svarbą, jų profesinės ir socialinės kompetencijos
įtaką Lietuvos darnaus vystymosi bei pažangos kūrimo procese ir siekdamos būti
aktyviomis šalies raidos ir gerovės kūrimo dalyvėmis, pasirašo šį

MEMORANDUMĄ
1. Bendradarbiavimo tikslai ir principai
Profesionaliai atstovauti statybos inžinierių poreikius ir interesus, vystyti jų savivaldą, visuomeninių organizacijų vaidmenį apibrėžiant, suteikiant, vertinant ir
pripažįstant statybos inžinierių profesinę kvalifikaciją, aiškiai apibrėžti ir suvienodinti visų asociacijų šioje srityje taikomus reikalavimus bei tvarkas, vesti vieningą
ir konsoliduotą informacijos kaupimo, saugojimo ir teikimo sistemą. Bendradarbiavimas grindžiamas bendruomeniškumo, rūpestingumo, sąžiningumo, profesinės
etikos ir socialinės atsakomybės principais.
2. Bendradarbiavimo sritis
Asociacijos bendradarbiauja šiose srityse:
1) statybos sektoriaus profesinio standarto rengime ir įgyvendinime;
2) statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos apibrėžimo, suteikimo, vertinimo,
pripažinimo teisės aktų kūrime;
3) statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos vertinime, atestavime
ir pripažinime;
4) statybos inžinierių mokyme ir kvalifikacijos tobulinime, jų profesionalumo,
konkurencingumo ir profesinės veiklos efektyvumo didinime;
5) statybos inžinierių profesinių, socialinių ir darbo interesų atstovavime;
6) vieningo statybos inžinierių registro kūrime ir priežiūroje;
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7) Europos statybos inžinierių tarybos (European Council of Civil Engineers,
ECCE) profesinės etikos kodekso nuostatų įgyvendinime;
8) Lietuvos Respublikos statybų sektoriaus teisės aktų rengime;
9) kitose srityse, kurias asociacijos bendru sutarimu pripažino kaip svarbias.
3. Bendradarbiavimo formos
Pagrindinės Šalių bendradarbiavimo formos yra:
1) keitimasis informacija, patirtimi ir gerąja praktika;
2) šalių atstovų, ekspertų ir delegacijų susitikimų organizavimas;
3) konferencijų, seminarų, konsultacijų, diskusijų, pasitarimų ir kitų renginių organizavimas ir dalyvavimas juose;
4) kitos sutartos bendradarbiavimo formos.
4. Įgyvendinimas
Memorandumas neturi įtakos kitiems Šalių prisiimtiems įsipareigojimams. Memorandumas įgyvendinamas asociacijoms pasirašant konkrečią bendradarbiavimo
sutartį šio memorandumo tikslų realizavimui.
Prezidentas Vincentas Vytis Stragys, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga,
Prezidentas Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacija,
Tarybos Pirmininkas Rimvydas Gradauskas, Asociacija „Lietuvos keliai“,
Prezidentas Audrius Petkevičius, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos
inžinierių sąjunga
Prezidentas Bronius Miežutavičius, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
Prezidentas Algis Čaplikas, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos
įmonių asociacija
Direktorius Romualdas Montvilas, Lietuvos šiluminės technikos
inžinierių asociacija
Prezidentas Juozas Mačiulaitis, Lietuvos santechnikų asociacija

Statybos inžinierių profesinės
etikos kodeksas
Būdama Europos statybos inžinierių tarybos (European Council of Civil Engineers, ECCE) nare, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga pripažįsta ECCE profesinės etikos kodeksą ir rekomenduoja jo laikytis savo nariams bei visiems statybos
inžinieriams.
Statybos inžinerija siekia gerinti žmonijos gyvenimo sąlygas, visada rūpinantis
gyvybės, sveikatos ir turto saugumu.
Statybos inžinierius tarnauja visuomenei ir puoselėja kultūrą ir gyvenimo kokybę.
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Statybos inžinierius turi atsižvelgti į dabarties poreikius ir juos analizuoti, numatydamas ateities vystymosi tendencijas.
Statybos inžinierius šiuo Kodeksu kaip dinamiškų principų rinkiniu vadovaujasi
aktyviai, o ne kaip pasyvus stebėtojas.
1. Visuomenė
Inžinierius: veikia sąžiningai, visiškai atsižvelgdamas į visuomenės interesus;
tinkamai atsižvelgia į visuomenės ir kitų kolegų bei darbuotojų sveikatos ir saugumo
poreikius; stengiasi didinti visuomenės informuotumą apie statybų inžinerijos naudą; profesinę nuomonę pareiškia tik turėdamas tinkamų žinių ir informacijos; neima
neteisėto atlygio bet kokia forma; siekia visuomenės reikaluose būti konstruktyvus.
2. Aplinka
Inžinierius: suvokia savo darbo poveikį visuomenei ir gamtinei aplinkai; siekia,
kad vystymasis ir pokyčiai būtų tvarūs; naudojasi kiekviena galimybe, kad gerintų
aplinką ir tobulintų gyvenimo kokybę; pripažįsta planetos ekologinių sistemų tarpusavio priklausomybę ir jų gebėjimą sušvelninti pokyčius, kylančius dėl statybų
inžinerijos veiklos; siekia minimalaus šalutinio poveikio aplinkai; skatina atsinaujinančių ir perdirbtų išteklių naudojimą; dirba siekdamas įmanomai mažiausio gamtinių išteklių naudojimo.
3. Profesija
Inžinierius: išlaikys savo profesijos standartus ir sieks plėtoti savo profesijos
efektyvumą; vengs bet kokio elgesio, kuris pažemintų ar pakenktų profesijos garbei
ir orumui; sieks apsaugoti savo profesiją nuo netinkamo atstovavimo.
4. Klientai ir darbuotojai
Inžinierius: veikia kaip ištikimas savo kliento ar darbuotojo atstovas, sąžiningas
ir teisingas visoms šalims; savo klientui ar darbuotojui paaiškins bet kokį savo interesą arba galimą interesų konfliktą; užtikrins, kad veikla nekelia pavojaus gyvybei
ar turtui arba jei toks pavojus egzistuoja, tai turi užtikrinti, kad visos šalys apie tai
žino; savo klientui ar darbuotojui tinkamai paaiškins pasekmes, jei jo inžinerinis
sprendimas bus nuginčytas; neatskleis konfidencialios arba verslo informacijos apie
savo klientą ar darbuotoją be jų sutikimo; nepriims trečiųjų šalių užmokesčio dėl
savo veiksmų kliento ar darbuotojo atžvilgiu; savo klientui ar darbuotojui atskleis
visus interesus savo veikloje, kuri gali būti suprantama kaip konkurencinė; neims
atlygio už veiklą, kuria jis nėra kompetentingas užsiimti; savo klientui ar darbuotojui patars, kai įsigilinus paaiškėja, kad projektas galbūt bus nesėkmingas; be darbdavio žinios neims atlygio už profesinę veiklą ne pagrindinėje savo darbovietėje.
5. Kiti statybos inžinieriai
Inžinierius: pripažins nuopelnus kitų inžinierių, kurie įnešė savo indėlį; rūpinsis savo, kitų inžinierių ir perspektyvių profesijos atstovų tobulėjimu, mokymusi ir
profesiniu tobulėjimu; nekenks kito inžinieriaus profesinei reputacijai, galimybėms
ir veiklai; tinkamai institucijai praneš apie kito inžinieriaus galimus pažeidimus,
neetišką ar neteisėtą veiklą.

8

MŪSŲ GYVENIMAS

Melioracijos raida
Radviliškio krašte
Henrikas BOGUŠAS Radviliškio r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Pirmosiomis vasario dienomis Radviliškio r. melioratoriai pažymėjo
buvusios Radviliškio MSV įkūrimo 60 m. sukaktį. 1958 m. vasario 6 d.
Lietuvos TSR Vyriausiosios melioracijos valdybos įsakymu Nr. 48 Šilutės
r. Rusnės melioracijos mašinų stotis perkelta į tada buvusį Šeduvos rajoną. Taip buvusios Baisogalos MTS bazėje Pakiršinio k. Kerbedžių dvare
įsteigta Šeduvos MMS. Direktoriumi buvo paskirtas Eduardas Jantovskis,
vyriausiuoju inžinieriumi Jonas Puodžiūnas. Pirmaisiais metais melioracijos darbų buvo atlikta už 572 tūkst. rublių, įrengta 39 km drenažo.

Melioratorių kolektyve dirbo daug puikių specialistų, mechanizatorių, darbininkų. Tai buvo žmonės, nepabūgę nei darganų, nei purvo, nei kaitros, sunkų melioratoriaus darbą dirbę ištisas dienas ir net savaites, kartais toli nuo šeimų. Bendri viso
kolektyvo pasiekimai neatsiejami nuo atskirų jo narių indėlio.
Antanas Purvaneckas, Kazimieras Citvaras, Algimantas Rainys, Albertas Dura,
Vidmantas Lukoševičius, Anicetas Tarbūnas, Kęstutis Garbačiauskas, Irena Bložienė, Bronė Pilvinskienė, Vitalija Kablienė, Vilius Dumskis, Antanas Burnys, Vladas
Mickus, Petras Kaminskis, Antanas Locnys, Jonas Žaldokas – tai savo darbo žinovai
su neišsemiama išmintimi, vertinga
patirtimi. Tai mūsų melioratorių aukso fondas.
Pradėjusi veiklą kukliais pasiekimais, įmonė augo, 1963 m. tapo
MSV. 1958–1960 ir 1962–1969 m.
įmonei vadovavo Eduardas Jantovskis, 1960–1962 m. – Aleksandras
Petronis, 1969–1974 m. – Aloyzas
Stirka, 1974–1980 m. – Jonas Stašys,
1980–2001 m. – Antanas Digimas.
Vyriausiasiais inžinieriais dirbo Jonas Puodžiūnas (1958–1963), Aloyzas Stirka (1963–1969), Jonas Stašys
(1969–1974), Antanas Purvaneckas
Apie melioracijos problemas kalbasi Radviliškio ž.ū.
(1974–2001).
skyriaus vedėjas A.Juozapavičius (iš kairės), vyriauNaujas įmonės etapas prasidėjo
sieji specialistai H.Bogušas ir N.Mataitis
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atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę. Vyko įvairios
reorganizacijos,
privatizavimas,
sumažėjo melioracijos darbų,
valstybė
liko
skolinga už atliktus
darbus.
Šios priežastys
skaudžiai atsiliepė įmonei, ir ji
bankrutavo. Buvusios įmonės
Respublikinės daugiakaušių ekskavatorių varžybos Radviliškio rajone
bazėje 2001 m.
įkurtos dvi įmonės – UAB „Šiaulių melioracija“ Radviliškio filialas ir Algimanto
Rainio įmonė. Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, šios įmonės 2010 m. sustabdė savo veiklą. Šiuo metu Radviliškio rajone yra įregistruotos ir atlieka melioracijos darbus UAB „Gerista“ ir žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“. Įmonės mažos,
todėl joms dėl užsakymų sunku konkuruoti su stambiomis įmonėmis iš kitų rajonų.
Pradėjus naudoti ES struktūrinių fondų lėšas, investicijų padaugėjo ir Radviliškio
rajone, tačiau didžiausius vandentiekio, kanalizacijos tinklų rekonstrukcijos, vandentvarkos darbų konkursus laimi ir dirba rangovai iš kitų rajonų. Tai UAB „Pasvalio melioracija“, AB „Meresta“, AB „Biržų melioracija“, UAB „Jonavos hidrotechnika“ ir kitos įmonės.
Radviliškio rajone intensyviai naudojama žemės ūkio paskirties žemė, todėl labai svarbu, kad tinkamai veiktų melioracijos statiniai, nes pagrindinė žemės ūkio
produkcijos dalis išauginama nusausintose žemėse. Intensyvių melioracijos darbų
laikotarpiu rajone nusausinta 106 tūkst. ha žemės, iš jų drenažu – 92 tūkst. ha, įrengta 1852 km magistralinių griovių. Rajone yra 19 hidrotechnikos statinių (žemių
užtvankų), iš kurių už 17 statinių eksploataciją atsakinga savivaldybė. Vaitiekūnų
ir Gulbinų hidrotechnikos kompleksai išnuomoti mažųjų hidroelektrinių statybai.
Bendra melioracijos statinių balansinė vertė 76 milijonai eurų. Tai yra didžiulis turtas, kurį reikia prižiūrėti ir tinkamai eksploatuoti. Šis darbas yra rajono savivaldybės
administracijos pareiga.
Apie dabartinę rajono melioracijos sistemų būklę ir kitas melioracijos problemas pasakoja Radviliškio r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfredas Juozapavičius: „Šiuo metu skyriuje dirba septyni žmonės, tarp jų
du hidrotechnikos inžinieriai. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esantiems
melioracijos statiniams prižiūrėti valstybės skiriamų lėšų nepakanka. Nuo 2012 m.
rajono melioracijos programai įgyvendinti lėšų išvis neskiriama. Savivaldybei lė-
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šos skiriamos tik valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti –
melioracijos, hidrotechnikos statiniams eksploatuoti. Rengiant rajono melioracijos
darbų programą daugiausia lėšų skiriama einamajam melioracijos statinių remontui,
priežiūrai bei hidrotechnikos statinių (žemių užtvankų) priežiūrai ir remontui, melioracijos statinių remontui gyvenvietėse. Prioritetas teikiamas magistralinių griovių
tvarkymui. Jeigu didelio diametro rinktuvai ir grioviai būna apleisti, tai smulkių
rinktuvų ir sausintuvų remontas neduos jokios naudos, todėl žemės savininkų indėlis
ilgalaikės naudos neduoda. Galiu pasidžiaugti, kad Radviliškio rajono melioracijos
situacija nėra labai prasta, nes nuo 2004 m. rajono žemdirbiai kartu su Žemės ūkio
skyriaus melioracijos specialistais įgyvendino 30 investicinių projektų. Iš Europos
Sąjungos sulaukėme finansavimo ir esame vieni iš daugiausiai įgyvendinusių šių
projektų. Mažiausiai trys ūkininkai, susibūrę į melioracijos sistemų naudotojų asociaciją, galėjo gauti finansinę paramą. Smagu, kad dalis žemdirbių nesnaudė – išvalyta nemažai griovių, suremontuoti seni, prastos būklės melioracijos statiniai. Nenuostabu, kad sunykusi dirvožemių sausinimo sistema, dėl kurios suirusiais drenažo
vamzdžiais ir apžėlusiais grioviais vanduo negali iš laukų nutekėti į upes, sukėlė
didžiulę pasipiktinimo bangą. Vyriausybės planai iki 2020 metų pabaigos visus melioracijos statinius perduoti tiesioginiams naudotojams pykdo visą žemdirbių bendruomenę. Ūkininkai neprašo, kad valstybė suremontuotų lauko viduryje įrengtus
sausintuvus. Jie nori, kad būtų
sutvarkyti grioviai, sulūžusios
pralaidos arba tiltai. Tos kalbos,
kad melioracijos statinius norima perduoti savininkams, nedžiugina. Melioracijos sistema
negali būti išskaidyta. Pavojingos užtvankos, grioviai, pralaidos ir tiltai turėtų būti valstybės
prižiūrimi įrenginiai, o „kapiliarus“ gali pakrapštyti ir pats ūkininkas, bet geriau – specialisto
prižiūrimas. Juk mes valdome
visą dokumentaciją, turime visus projektus. Šis klausimas
tebėra labai aktualus visoje Lietuvoje. Jeigu išspręstume melioracijos sistemų problemas, visoje šalyje nebematytume tokių
užtvindytų laukų“.
Didelę reikšmę gerinant
melioracijos statinių būklę turi
Europos Sąjungos lėšos. RadviSuremontuotas Acokavų k. griovys ir pralaida
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liškio r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyrius nuo 2004
m. pagal įvairias
Lietuvos kaimo
plėtros
programos veiklos sritis
įgyvendino 7 investicinius projektus. Įvykdžius
juos rekonstruota
122 km melioracijos
griovių
ir juose esantys
melioracijos staRekonstruotas tiltas Vainiūnų k. ant Kiršino upelio
tiniai, 9 tiltai ir 2
užtvankos.
2015 m. Radviliškio rajono
savivaldybėje įgyvendintas projektas „Radviliškio
rajono savivaldybės Juodelių tvenkinio ant Miegoto
upės ir Sidabravo tvenkinio ant
Kiršino upės hidrotechnikos statinių ir valstybei
nuosavybės teise
priklausančių tiltų
Rekonstruota juodelių užtvanka ant Miegoto upelio
rekonstrukcija“.
Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės
ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio
vandentvarka“. Bendra projekto vertė – 365 030 Eur. Radviliškio rajono savivaldybė
prie projekto lėšų pridėjo 36 503 Eur. Įgyvendinus projektą, Juodelių tvenkinio ant
Miegoto upės žemių užtvankos aukštutinis šlaitas buvo sutvirtintas gelžbetoninėmis plokštėmis, suremontuota užtvankos šachta, užtvankos pylime įrengti kelio atitvarai, suremontuotas uždorių pakėlimo mechanizmas. Žemutiniame bjefe atliktas
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slopinimo šulinio
atraminių sienučių remontas bei
įrengtas drenažas.
Suremontuota Sidabravo tvenkinio
ant Kiršino upės
žemių užtvankos
šachta, išvalytos
ir hidrotechniniu
betonu užtaisytos aukštutinio ir
žemutinio šlaitų
tvirtinimo gelžbetoninių plokščių
siūlės, suremonRekonstruota Sidabravo užtvanka ant Kiršino upelio
tuotas tarnybinis
tiltelis. Atliktas
keteros paviršiumi įrengto vietinės reikšmės kelio remontas, demontuoti sargšuliai,
o jų vietoje įrengti kelio atitvarai. Žemutiniame bjefe įrengtas drenažas. Rekonstruoti septyni valstybei nuosavybės teise priklausantys tiltai, esantys Mažulių, Paežerių, Daukonių, Vaidulių ir Vainiūnų kaimuose. Įrengtos naujos tiltų dangos, suremontuoti šalitilčių bortai ir turėklai, sutvirtintos upių vagos ir šlaitai, sutvarkytas
paviršinio vandens nuleidimas nuo tiltų. Įgyvendinus projektą, kaimuose pagerėjo
gyvenimo ir darbo sąlygos, eismo saugumas.
Paskutiniais metais ypač pablogėjo drenažo būklė gyvenvietėse, todėl daugiau
lėšų skiriama šiai problemai spręsti: kasmet 30 tūkst. eurų skiria Radviliškio r. savivaldybė, dar antra tiek skiriama iš valstybės biudžeto. Atsižvelgdama į prastėjančią
situaciją, savivaldybė 2018 m. skirs 70 tūkst. eurų melioracijos statinių remontui
gyvenvietėse. Pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įvykdytas projektas
„Drenažo sistemų įrengimas ir atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybės gyvenvietėse“. Įgyvendinus projektą, pagerėjo Palonų, Beinoravos, Pociūnų, Skėmių,
Pašušvio ir Noručių gyvenvietėse įrengtų melioracijos statinių būklė, sutvarkyta ir
sukurta viešoji infrastruktūra.
Šiemet rajonui melioracijos darbams skirta 350 tūkst. eurų. Tačiau, kad turimas
turtas būtų tinkamai prižiūrėtas, reikėtų kiekvienais metais skirti apie 1,3 mln. eurų.
Nors lėšų mažai, tačiau būtiniausi darbai daromi, be to, 2018 m. bus įvykdytas projektas „Radviliškio rajono savivaldybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020
metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama
žemės ūkio vandentvarkai“. Bendra projekto vertė – 199 684 Eur. Radviliškio rajono
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savivaldybė, kaip
projekto vykdytoja, prie projekto prisidės 41 430
Eur. Įgyvendinus
projektą, bus rekonstruoti 12,70
km melioracijos
griovių Beinoriškio ir Vaitiekūnų
kadastro vietovėse bei Naujasodžio, Noručių ir
Viliošių tvenkinių hidrotechnikos statiniai.
Drenažo gedimas Pašušvio gyvenvietėje
Melioracija –
ūkių konkurencingumo ir kaimo plėtros pagrindas, tačiau problemų šioje srityje
yra daug. Šiuo metu vienintelė reali galimybė ūkininkams atnaujinti gendančią melioracijos įrenginių infrastruktūrą – Europos Sąjungos teikiama parama, nes šiems
reikalams valstybės lėšų nepakanka, todėl Radviliškio rajono savivaldybės administracija, žemės ūkio bendrovės ir ūkininkai, investuodami savo privačias lėšas,
intensyviai dalyvauja visose paramos priemonėse, kurių pagalba atnaujinami ir rekonstruojami melioracijos statiniai. Pastaraisiais metais investicijos į melioracijos
statinius žymiai padidėjo, nes sugedę ir neveikiantys melioracijos statiniai neleidžia
tinkamai ir racionaliai dirbti žemės. Žemės ūkio skyriaus darbuotojams teko nemažai padirbėti raginant ūkininkus steigti melioracijos sistemų naudotojų asociacijas,
buvo suskaičiuotas melioracijos sistemų naudotojų asociacijų valdomas melioracijos turtas, sutvarkyti kiti dokumentai, reikalingi paramai gauti. Radviliškio rajono
savivaldybėje įkurtos dvidešimt trys melioracijos sistemų naudotojų asociacijos,
su kuriomis rajono savivaldybės administracija, būdama projektų partnerė, sudarė
jungtinės veiklos sutartis. Visoms asociacijoms skirta parama melioracijos statiniams rekonstruoti. Įgyvendinus projektus, pagerėjo 2516 ha drenuotų laukų būklė. Šiais metais melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Kruoja“ ir „Sidabravo
drenažas“ įgyvendins investicinius projektus, kurių metu bus pagerinta sausinimo
sistemų būklė 250 ha plote.
Radviliškio krašte pažymimas melioracijos darbų 60-metis. Per šį laikotarpį
buvo atlikta daug darbų, visi pasitaikę sunkumai įveikti, tačiau suprantame, kad
problemų nestokos ir ateityje. Tikimės, kad šešiasdešimties metų sunkus melioratorių darbas nepražus tose pačiose pelkėse ir kemsynuose, kuriuos jie nusausino...
Nerijaus Mataičio nuotraukos
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Darbai nesustoja
Edverdas GRUBAS
UAB „Plungės lagūna“ techninis direktorius
Praėjusiais 2017 metais mūsų bendrovė atliko nemažai svarbių darbų. Rekonstravome Telšių miesto pagrindinę sankryžą, gatves Rietave,
Medingėnuose, Plungės mieste ir rajone, Joniškyje, Telšiuose, Tauragės
rajone, sutvarkėme viešąsias erdves Mažeikiuose,
rekonstravome šilumos tinklus Tauragėje ir Raseiniuose. Dirbome nelengvai, įtemptai, bet dabar, atsigręžę atgal, džiaugiamės rezultatais.

Kelių ir gatvių tiesimas ir rekonstravimas, inžinerinių
tinklų įrengimas, galima sakyti, įprastiniai mūsų darbai. Išsamiau verta papasakoti apie statybos darbus, kuriems taikėme naujas, neįprastas, daugelio dar neišmėgintas technoEdverdas Grubas
logijas. Vienas tokių lietaus nuotekų kolektoriaus Vilniaus
senamiestyje – skvere prie Barboros Radvilaitės gatvės (tarp Vilnelės ir Katedros
aikštės, Gedimino kalno papėdėje), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
teritorijoje, renovavimas. Šių darbų užsakovas Nacionalinis muziejus (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai).
Tai nedidelis, bet unikalus objektas (kolektoriaus ilgis tik 238 m), bet darbus
jame reikėjo atlikti ypač sudėtingomis sąlygomis per itin trumpą 50 parų terminą.
Prireikė labai daug rankų darbo, techniką
galėjome naudoti tik gruntui išvežti. O statinys unikalus, specifinis: kolektorius buvo
pastatytas XVIII amžiuje, ovalo formos,
sumūrytas iš keraminių plytų. Darbus apsunkino ir gamtos sąlygos. 2017 m. ruduo
buvo lietingas, Vilnelė, į kurią nuleidžiamas vanduo, buvo pakilusi 30 – 40 centimetrų, tad savo vandenis atplukdydavo ir
į renovuojamą vamzdį. Vanduo atitekėdavo ir nuo Valdovų rūmų pusės, taigi teko
kimšti abu vamzdžio galus ir išpumpuoti
vandenį.
Kolektoriaus renovavimas prasidėjo
ilgai trukusiais parengiamaisiais darbais,

Užgriuvęs ir augalų šaknimis
užkimštas vamzdynas
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kurių vieni svarbiausių buvo gauti leidimą ir atlikti archeologinius kasinėjimus. Tad
kolektorių atkasinėjome dalyvaujant archeologams.
Lietaus nuotekų kolektorius yra 4,5 metro gylyje, Gedimino pilies kalno papėdėje. Darbus pradėjome tuo pat metu, kai ėmė slinkti Gedimino kalno šlaitas. Tad
santykinai mažame plote darbavosi daug specialistų iš kelių įmonių ir organizacijų.
Tyrinėjimų metu nustatyta, kad
vamzdynas yra iš dalies užgriuvęs, užkimštas augalų šaknimis, aptikta ir kitų
kliūčių. Laukti nebuvo galima, nes bet
kuriuo momentu galėjo ištikti avarinė
situacija. Atliekant renovacijos darbus
ypatingą dėmesį reikėjo skirti vamzdyno būklei įvertinti, be to, besąlygiškai
vykdyti paveldosaugos reikalavimus.
Nustebino itin tikslus senovės meistrų darbas. Prieš 200 metų kolektorius
buvo padarytas tobulai, atsistojus šulinyje, už 238 metrų buvo matyti Vilnelė, – taip lygiai buvo išmūrytos sienos.
Kolektoriaus apačia buvo sumūryta iš
plytų, o viršus iš specialių tam tikros formos blokų, išgaunant kiaušinio, stovinčio smailiuoju galu į apačią, formą. ŽiPolimerizuotas vamzdis
noma, laikas padarė savo. Per 200 metų
keraminių plytų kolektorius buvo vietomis suskilinėjęs, vietomis ištrupėjęs.
Kolektorių renovavome naudodami
modernią CIPP technologiją: vamzdynų aptaisymą vietoje polimerizuojamais vamzdžiais. Ši technologija
taikoma suirusiems savitakiniams ir
slėginiams vamzdynams atnaujinti, kai
reikia atkurti mechaninį vamzdžio atsparumą tik minimaliai sumažinant senojo vamzdžio skersmenį. Šio metodo
pranašumas ypač pasireiškia tose vietose, kur neleidžiami ar negalimi žemės
kasinėjimo darbai.
Į Gedimino kalno papėdėje renovuojamą vamzdį buvo įtraukiama ir
išpučiama epoksidinėse dervose išmirkyto audinio „rankovė“, kuri prigludusi

Renovuojamo vamzdžio polimerizavimas
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Įrengiamas vamzdyno išleistuvas

prie vamzdžio po dervų polimerizacijos sukietėja. Pagrindinė
„rankovės“ medžiaga yra stiklo
audinys, impregnuotas poliesterio ir/arba vinilesterio dervomis.
Dervų polimerizacija atliekama
naudojant ultravioletinius spindulius. Polimerizaciją sukelia į
ultravioletinių spindulių šviesą
reaguojančios dalelės. Medžiaga ypač atspari deformacijai,
todėl užtikrinamas minimalus
renovuojamo vamzdžio skersmens sumažinimas. Vadinamosios „rankovės“ gaminamos
specialiai kiekvienam objektui,
pagal tikslius matmenis ir naudojamos tik vieną kartą. Šią
„rankovę“ įsigijome iš Vokietijos gamintojų.

Įrengtas išleistuvas
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,,Rankovės“ įvilkimas užtruko apie septynias paras, tačiau kaip tik tai buvo
labiausiai alinantis darbas. Darbai buvo atliekami veikiančiame kolektoriuje. Reikėjo dirbti žemoje ir ankštoje erdvėje. Kiaušinio formos kolektoriaus aukštis 1,25
metro, skersmuo – 75 centimetrai – tokia buvo erdvė, kurioje dirbo mūsų dešimt
darbuotojų..
Atkasus seną vamzdį, jį reikėjo išvalyti ir parengti taip, kad galima būtų panaudoti modernią renovavimo technologiją. Apgriuvusias kolektoriaus vietas reikėjo užtaisyti betono mišiniais, kad „rankovė“ tinkamai priglustų, kaip to reikalauja
CIPP technologija.
Darbams vadovavo mūsų įmonės statybos darbų vadovas
Donatas Simaitis, palyginti jaunas, 34-erių metų amžiaus, bet
turintis neblogą praktiką specialistas, 2012 m. įgijęs aplinkos
inžinerijos magistro kvalifikaciją. Dirba nuosekliai, sąžiningai, turi ne tik mūsų bet ir užsakovų bei statybos techninių
prižiūrėtojų pasitikėjimą.
Jis vadovavo panašiam darbui Vilniaus oro uoste, kur teko
per itin trumpą terminą CIPP metodu renovuoti lietaus nuotekų tinklus. Čia mūsų bendrovė, dirbdama kaip latvių statybos
Donatas Simaitis
bendrovės AS A.C.B. partnerė, atliko lietaus nuotekų tinklų
statybos ir rekonstrukcijos darbus. Uždaru būdu CIPP „rankovės“ įtraukimo metodu renovavome daugiau kaip 600 m 1200 – 1500 mm skersmens tinklų, įrengėme
daugiau kaip 700 m naujų 500 – 1500 mm skersmens tinklų.

Remontuojamas lietaus kolektorius Vilniaus oro uoste
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Šiais, 2018 metais, taip pat turime atlikti daug didelių darbų. Turime įrengti apie
60 km vandentiekio buitinių bei lietaus nuotekų surinkimo tinklų Rietavo savivaldybėje (Pelaičiuose), Plungės ir Telšių rajonuose; užbaigti Vilniaus miesto Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo darbus. Pagal
sutartį reikės rekonstruoti lietaus nuotekų valymo įrenginius, daugiau kaip 2,2 km
lietaus ir buitinių nuotekų tinklų, įrengti lietaus nuotekų valymo sistemas bei stebėsenos mazgus. Parengėme techninį projektą ir pradėjome gatvės rekonstrukcijos
su lietaus nuotekų tinklų įrengimu 176 gyvenamųjų namų kvartalui darbus Gargžduose, tęsiame UAB „Cerera foods“ kukurūzų lazdelių fabriko rekonstrukciją, taip
pat Tverų seniūnijos Piliakalnio gatvės ir trijų gatvių Tauravo kaime Plungės rajone
rekonstrukciją.
Rengiamės ir tolesnės ateities darbams, aktyviai dalyvaudami viešųjų pirkimų
konkursuose, užmezgėme kontaktus su naujais verslo partneriais, 2017 metais įsigijome ir pradėjome naudoti modernią ne tik vamzdynų renovavimo, bet ir kelių
tiesimo įrangą, leidžiančią įrengti stabilizuotus pagrindus. Sustiprėjo bendrovės
projektavimo padalinys – jo specialistai ne tik atlieka inžinerinius topografinius tyrinėjimus, daro išpildomąsias nuotraukas, rengia kadastro bylas, bet ir ruošia įvairaus sudėtingumo bei apimties projektus.

Pirmoji studijų programos
„Žuvininkystės ir akvakultūros
technologijos“ bakalaurų laida
Doc. Gražina ŽIBIENĖ, doc. Midona DAPKIENĖ
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete 2014 m. pradėtos naujos I pakopos (bakalauro) studijos
pagal programą „Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“ (ŽAT). Po
3,5 m. studijų pasiektas finišas – 2018 m. sausio 15 d. vyko šios studijų
programos studentų baigiamųjų darbų gynimas.

Baigiamųjų darbų gynimo komisijai (Komisijos pirmininkas – Žuvininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Aidas Adomaitis,
nariai: Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto doc. dr. Midona Dapkienė, UAB
„jFish“ vykdantysis direktorius Giedrius Morkevičius, Vandens išteklių inžinerijos
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instituto direktorius prof. dr. Arvydas Povilaitis ir Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto doc. dr. Gražina Žibienė).
Bakalauro baigiamuosius darbus pristatė 12 studentų. Jie parodė savo žinias ir
kompetenciją įvairiose žuvininkystės ir akvakultūros srityse. Darbuose nagrinėta
karpinių, eršketinių žuvų auginimo tvenkiniuose, afrikinių šamų, sparktinių palijų
auginimo uždarose apytakinėse sistemose problematika, analizuota žuvininkystės
įmonių veikla ir plėtros galimybės, žuvų pašarų kokybė bei FAO rekomendacijos
žuvų šėrimui (baigiamųjų darbų pavadinimai pateikti lentelėje). Daugiau kaip pusė
apsigynusiųjų buvo įvertinti puikiai ir labai gerai.
Kaip įdomius ir originalius galima būtų išskirti keletą darbų. Tai Vytenio Mileriaus „Plačiažnyplių vėžių (astacus astacus) veisimas Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Simno poskyryje“, kuriame nagrinėtos plačiažnyplių vėžių veisimo
ir išteklių atkūrimo problemos. Paulius Jankus parengė baigiamąjį darbą tema „Lašišinės utėlės (Lepeophtheirus salmonis) populiacijos pokyčiai ir prevencija jūrinės
žuvininkystės ūkyje Slettnesfjorde (Norvegija)“. Šiame darbe išanalizuotas lašišinių utėlių (ektoparazitų) populiacijos kitimas 2017 m. sausio - lapkričio mėnesiais
Slettnesfjordo žuvininkystės ūkyje, pateiktos prevencinės priemonės ir nustatytas
šių priemonių efektyvumas.
Komisijos dėmesio sulaukė Linetos Kiršanskaitės darbas „Žuvų auginimo ir
vandens kokybės pokyčiai akvaponikos sistemoje ASU akvakultūros centre“. Būtina pažymėti, kad Lineta kartu su kolege Kamile Gervyte pačios sumontavo akvaponikos sistemą ASU akvakultūros centre, savarankiškai atliko reikiamus vandens
kokybės, augalų bei žuvų biomasės stebėjimo tyrimus.

ŽAT studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisija su pirmąja bakalaurų laida
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ŽAT studijų programos bakalaurai Vytenis Milerius
ir Paulius Jankus

ŽAT studijų bakalaurės Lineta Kiršanskaitė
ir Kamilė Gervytė

Pirmosios pakopos Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programos
2018-ųjų metų nuolatinių studijų studentų baigiamųjų bakalauro darbų temos
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Baigiamojo darbo pavadinimas

1.

GRIGAITYTĖ Jovilė

Vandens valymo efektyvumas afrikinių šamų (Clarias gariepinus) auginimo uždarose apytakinėse
sistemose

2.

ZDANAVIČIUS Tadas

Sterlės (Acispenser ruthenus) auginimo uždaroje
apytakinėje akvakultūros sistemoje projektas

3.

JANKUS Paulius

Lašišinės utėlės (Lepeophtheirus salmonis) populiacijos pokyčiai ir prevencija jūrinės žuvininkystės
ūkyje Slettnesfjorde (Norvegija)

4.

BRAZAUSKAS Justas

Žuvininkystės ūkiuose auginamų karpių šėrimo
ypatumai

5.

KIRŠANSKAITĖ Lineta

Žuvų auginimo ir vandens kokybės pokyčiai akvaponikos sistemoje ASU akvakultūros centre

6.

GERVYTĖ Kamilė

Sparktinės palijos (Salvelinus SPP) mailiaus
auginimas uždaroje apytakinėje sistemoje

7.

KUPLIAUSKIS Lukas

Ekologinis karpių (Cyprinus carpio) auginimas
UAB „Žemaitijos žuvis“

8.

KULIKAUSKAS Dovydas

Dirbtinio neršto ir apvaisinimo technologijų įtaka
karpių vislumui Šilavoto poskyrio karpinių žuvų
veislyne

9.

MILERIUS Vytenis

Plačiažnyplių vėžių (Astacus astacus) veisimas
Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Simno
poskyryje
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Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Baigiamojo darbo pavadinimas

10.

SMAIDŽIŪNAS Paulius

AB „Išlaužo žuvis“ veiklos analizė ir verslo plėtra

11.

BALTRUKĖNAITĖ Milda

Vandens temperatūros ir ištirpusio deguonies
poveikis eršketinių žuvų augimui UAB „Vasaknos“

12.

KIZALAS Karolis

Europinio šamo (Silurus glanis) auginimo uždarose
apytakinėse akvakultūros sistemose perspektyvos

Komisijos pirmininkas Aidas Adomaitis ir narys Giedrius Morkevičius teigiamai atsiliepė apie pasirinktas baigiamųjų darbų temas ir pateikė studentams daug
praktinių klausimų. Aidas Adomaitis akcentavo, kad „ruošiantis darbo gynimui studentui būtų naudinga pasigilinti ne tik į darbo turinį, bet pasidomėti ir plačiau, kas
jo nagrinėjamoje temoje vyksta Lietuvoje ar pasaulyje“. Giedriaus Morkevičiaus
nuomone, „nuveiktas didžiulis darbas paruošiant studentus, studentai turėdami ribotas galimybes dalyvauti akvakultūros objektuose, atliko gana įdomius darbus ir juos
apgynė“. Jis siūlo studentams daugiau dalyvauti praktikoje, nes universitetas (ASU)
turi puikias sąlygas tą suteikti – įrengtos uždaros apytakinės sistemos, inkubacinės,
lervučių paauginimo sistemos.
Dauguma ŽAT studijų programos bakalaurų patenkinti įgytomis žiniomis ir kupini vilčių ateičiai profesinėje veikloje. Trys iš jų jau studijų metais pradėjo darbuotis ASU Akvakultūros centre – modernioje ir šiuo metu vienintelėje tokio aukšto
lygio mokomojoje bei mokslinių tyrimų bazėje Baltijos šalyse, ir baigę studijas,
darbą tęsia toliau.
Sėkmingai baigiamąjį darbą apgynęs Paulius Jankus nė kiek neabejoja, kad jo
įgyta specialybė perspektyvi. Pauliaus tėtis ir vyresnysis brolis dirba žuvininkystės
srityje Norvegijoje. Viename iš šios šalies ūkių, kur jūrinėse varžose auginamos ir
perdirbamos atlantinės lašišos, vasaromis darbavosi ir jis pats, ten atliko ir profesinę
praktiką. Vaikinas teigia įgijęs daug žinių apie įvairių rūšių žuvų auginimą uždarose
apytakinėse sistemose. Paulius buvo tikslinio finansavimo studentas, t. y. jo studijas
finansavo Žemės ūkio ministerija, todėl yra įsipareigojęs po mokslų baigimo trejus
metus dirbti Lietuvoje. ASU absolventas planuoja dirbti vienoje pakaunės įmonių,
kurioje uždarose patalpose auginamos gėlavandenės žuvys, vėliau svajoja stažuotis
JAV. Ateityje Paulius norėtų kurti savo verslą ir uždarose sistemose auginti krevetes, nes kol kas Lietuvoje niekas neužsiima tokia veikla.
Bakalaurei Mildai Baltrukėnaitei visi studijų metai buvo įsimintini ir prabėgo
labai greitai. Labiausiai jai patiko išvykos į žuvininkystės įmones, žvejybą, veiklos,
kur teorines žinias galėjo pritaikyti praktiškai. Milda džiaugiasi maloniais dėstytojų
ir studentų santykiais fakultete. Ji planuoja dirbti UAB „Vasaknos“ žuvininkystės
ūkyje, kuriame atliko profesinę praktiką.
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Absolventė Jovilė Grigaitytė studijų
metu įgijo profesinių žinių, draugų, dalyvavo VŪŽF Studentų atstovybės veikloje,
daug keliavo. Ji turėjo galimybę vieną semestrą pagal ERASMUS+ programą studijuoti Huelvos universitete Ispanijoje, atlikti
trijų mėnesių praktiką Latvijos žemės ūkio
universitete, dalyvauti Inovatyvios akvakultūros kursuose Westfjords universiteto centre
Islandijoje. Jovilė planuoja tęsti studijas magistrantūroje.
VŪŽF dėstytojų kolektyvas didžiuojasi
pirmąja ŽAT studijų programos bakalaurų
laida ir linki absolventams kuo didžiausios
sėkmės profesinėje veikloje, visų jų lūkesčių
išsipildymo.

ŽAT studijų bakalaurė Milda Baltrukėnaitė

Autorių nuotraukos

Pirmoji ŽAT studijų programos bakalaurų laida su VŪŽF dekanu ir prodekanais
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Gedimino kalno šlaitų stabilumo
modeliavimo darbų apžvalga
R. ŠADZEVIČIUS, V. DAMULEVIČIUS, Ž. VYČIUS,
V. VAIČIUKYNAS Aleksandro Stulginskio universitetas
L. JAKŠTAS UAB „Hidrotera“
Lietuvoje dėl ilgo lietingo laikotarpio pastaraisiais metais susiformavo daug
nuošliaužų upių slėnių, kelių, kalvų ir užtvankų šlaituose. Didžiausia nuošliauža
susiformavo 2000 m. rugpjūčio 8 d. Vilniuje, Dvarčios upelio slėnio šlaite. Ją
sudarė iki 12,5 m storio technogeninis gruntas. Nuošliaužos tūris siekė 24 000
m3. Buvo sugriauti du bendrovės „Dvarčionių keramika“ sandėliai ir suardyti
inžineriniai tinklai. Nuošliaužos padaryta žala įvertinta 5,7 mln. Lt.

Nuošliaužos pažeidžia ne tik natūralius gamtinius šlaitus, bet ir senųjų istorinių
kultūros paveldo objektų – piliakalnių bei kitų objektų šlaitus. Piliakalnis (Pilies
kalnas, Gedimino kalnas – toliau GK) atskiroje kalvoje, Neries ir Vilnios kairiuosiuose krantuose, jų santakoje. Aikštelė ovali, pailga ŠR–PV kryptimi, 120×45m
dydžio. Jos 8 m pločio pietinis kraštas viršuje 4 m aukštesnis, primena pylimą,
nors yra natūralus darinys. Kalno šlaituose supiltiniai sluoksniai kartais siekia iki
5 metrų, gal net giliau, kai sovietmečiu, atkurtos nepriklausomybės metais buvo
supilta daug grunto formuojant kalno paaukštinimą. Kalno aukštis nuo papėdės
yra 47–48 m, šlaitai statūs (35–40 ). Dėl nepakankamo stabilumo šlaitas gali nu-

Šiaurės vakarų šlaito nuošliauža 2016 m. spalio mėn.
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šliaužti. Kalno šlaitai ne kartą yra slinkę (1396, 2000, 2004, 2008 metais). 2016 m.
šlaitai slinko kelis kartus: šiaurinis šlaitas – vasarį ir spalį, pietinis šlaitas gruodį.
2017 m. įvyko kelios nuošliaužos pietrytinėje pusėje (2017–03–07; 2017–07–01;
2017–10–12). Lapkričio 4 d. rytiniame šlaite įvyko technogeninio grunto ir velėnos sluoksnio nuošliauža. Lapkričio 3 d. pietinio šlaito sandūroje su vakariniu
šlaitu, veikiausiai, požeminio vandens iškrovos vietoje, įvyko apie 25 m3 technogeninio grunto su velėna nuošliauža.
Kaip nurodo J. Mendelevičius (2016), „Kalną tvarkė nuolat: LDK laikais,
rusmečiu, lenkmečiu, sovietmečiu, atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikais.
J. Mendelevičiui, kartu su architektais S. Lasavicku, N. Kitkausku, G. Lauciumi,
E. Biveinyte, G. Filipavičiene, G. Kirdeikiene ir kt. teko prisidėti tvarkant kalną 1976 m. 1980 m. vadovaujant G. Lauciui Paminklų konservavimo institute
buvo parengtas gynybinės sienos fragmentų atkūrimo projektas. Projekte numatytas kalno šlaitų viršutinės dalies užpylimas priesmėliu (supilta apie 10 tūkst.
m3 grunto). Siekiant išvengti nuošliaužų suprojektuotas grunto prispaudimas gelžbetoniniu koriu, mazguose jį įtvirtinant į kalno natūralų gruntą. 1982–1985 m.
tų pačių autorių buvo tvarkoma vakarinė atraminė sienutė (prie Valdovų rūmų).
Įrengti iki 16 m ilgio 0,8 m skersmens gręžtiniai plūktiniai poliai su inkarais ties
kontraforsais. Skaičiuojamasis vakarinio šlaito pastovumo koeficientas padidėjo
nuo 1,05 iki 1,3. Vėliau atlikta dar daugybė kalno stabilizavimo darbų: kelio ir
rytinio šlaito tvarkybos darbai (2004 m.), šiaurės ir vakarų šlaito tvirtinimo darbai
2 eilių rostverkais (2000 m.), smegduobių, įgriuvų likvidavimo darbai (2010 m.),
lietaus vandens nuleidimo sistemos remonto darbai (2011 m.), medžių kirtimo

Pasitarimo dalyviai: kairėje stalo pusėje - ASU mokslininkai, dešinėje – architektas R.Stulpinas, Lietuvos nacionalinio muziejaus konsultantas A.Končius, UAB „Rekstata“ direktorius A.Šiukšta, geologas
G.Trumpis. 2016 m. lapkričio 11 d.
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darbai (2011−2013 m.), įrengtas funikulierius (2003 m.) ir kt. Gal būt ne visi šie
sprendiniai buvo idealūs, tačiau Gedimino kalnui jie buvo būtini“.
Straipsnyje detaliau pateikiami kalno šiaurės vakarų šlaitų nuošliaužų tvarkybos darbai. Po 2016 m. spalio mėnesį įvykusios šiaurės vakarų šlaito nuošliaužos,
Kruonio HAE (,,Lietuvos energija“) specialistui Raimondui Vileikiui pasiūlius,
2016−11−11 surengtas susitikimas Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU)
Hidrotechninės statybos inžinerijos institute (HSII) Gedimino kalno nuošliaužų
tvarkybos darbams aptarti.
Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo įvertinimas, kai numatomos
įrengti šlaite esančių rostverkų stabilumo didinimo priemonės. Iš susitikimų su
Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovais ir jų pateiktos medžiagos analizės susiformavo tyrimo objektas ir darbo tikslas.
Sudarytame modelyje įvertinamos numatomos įrengti šlaite esančių rostverkų
stabilumo didinimo priemones – kalno viršuje numatoma įrengti laikantįjį polių
(laikiną atramą) ir prie jo templėmis pririšti šlaite esančius rostverkus. Šlaite ir
kalno viršuje esančių konstrukcinių elementų – rostverkų, gynybinės sienos, polių, inkarų, akmens grindinio – laikančiosios jėgos ir apkrovos pateikiamos pagal
Lietuvos nacionalinio muziejaus išaiškinimus. Geologinių sluoksnių, kurių fizinės – mechaninės savybės nenurodytos, parametrai pateikiami pagal analogiškus
grunto sluoksnius. Nesant išsamių duomenų apie dabartines Gedimino kalno hidrogeologines sąlygas, nagrinėtas potencialiai blogiausias variantas, kai visi gruntai maksimaliai įmirkę.

Stiprinami rostverkai juos pririšant prie laikinojo poliaus
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Šlaito stabilumo skaičiavimai atlikti modeliuojant kompiuterine programa GeoStudio Slope/W 2007.
Suderinus su darbo iniciatoriaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, atstovais,
buvo modeliuoti 4 skirtingi Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo variantai: 1) potencialiai pavojingas atvejis − esant užmirkimui ir gruntinio vandens
lygiui sutampant su kalno paviršiumi, neįvertinus numatomų įrengti šlaite esančių
rostverkų stabilumo didinimo priemonių; 2) potencialiai pavojingas atvejis − esant
užmirkimui ir gruntinio vandens lygiui sutampant su kalno paviršiumi, įvertinus
numatomas įrengti šlaite esančių rostverkų stabilumo didinimo priemones, t.y. viršukalnėje įrengiant laikantįjį polių (laikiną atramą) ir prie jo templėmis pririšant
šlaite esančius rostverkus; 3) esant užmirkimui ir neįvertinus numatomų įrengti
šlaite esančių rostverkų stabilumo didinimo priemonių; 4) nesant užmirkimo ir
įvertinus numatomas įrengti rostverkų stabilumo didinimo priemones (kaip trečiame variante).
Galimi nuošliaužų centrai kiekviename nagrinėtame modelyje numatyti nuo
šlaito apačios iki 180 altitudės žingsniu kas 1 metras vertikalia kryptimi ir nuo
3 iki 85 metrų žingsniu kas 1 metras horizontalia kryptimi. Galimi nuošliaužų
paviršiai sumodeliuoti nuo 83 altitudės iki šlaito viršaus žingsniu kas 1 metras
vertikalia kryptimi. Modeliuojant šlaitų stabilumą laikyta, kad šlaitai nušliaužia
kreivalinijiniais cilindriniais paviršiais. Kiekviename modelyje skaičiuoti 400309
galimi nušliaužimo variantai.
Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo modelių skaičiavimai buvo
atliekami labiausiai paplitusiais Ordinary (fragmentų), Bishop (Bišopo), Janbu
ir Morgenstern − Price (Morgensterno − Praiso) šlaito stabilumo skaičiavimo
metodais.
Pasirinktame galimų nuošliaužų centrų stačiakampyje išbraižytos šlaito stabilumo koeficiento K izolinijos. Raudonu tašku pažymėtas apskaičiuotas minimalus
šlaito stabilumo koeficientas K, o žaliai pažymėtas apskaičiuotas galimas nušliaužimo paviršius. Jei šlaito minimalus stabilumo koeficientas K<1, tai šlaito nušliaužimo cilindrą veikiančių jėgų atstojamoji bus nukreipta šlaito šliaužimo kryptimi
ir šlaitas bus nestabilus − gali nušliaužti. Jei K>1, tai šlaito nušliaužimo cilindrą
veikiančių jėgų atstojamoji bus nukreipta priešinga šlaito šliaužimo kryptimi ir
šlaitas bus stabilus. Laikoma, kad šlaito stabilumas yra užtikrintas, jei minimalus
šlaito stabilumo koeficientas yra K≥1,2.
Pagal modeliavimo rezultatus nustatyta: 1. Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo koeficientas K visais nagrinėtais atvejais yra mažesnis už 1
(K≤1), t.y. šlaitas gali nušliaužti ir reikalingos šlaito stabilumo didinimo priemones; 2. Visais nagrinėtais atvejais šlaito nuošliaužos pirmiausiai formuojasi viršutiniame piltinio grunto sluoksnyje žemiau rostverkų (tai patvirtina dabar stebima
situacija); 3. Esant užmirkimui ir gruntinio vandens lygiui sutampant su kalno
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paviršiumi galimos didesnės šlaito nuošliaužos, apimančios kalno viršuje esančią
gynybinę sieną. Šiais atvejais šlaito stabilumas labai priklauso nuo šlaite ir kalno viršuje esančių konstrukcinių elementų (rostverkų, gynybinės sienos, polių,
inkarų, akmens grindinio) parametrų (laikančiųjų jėgų, apkrovų, konstrukcijos,
matmenų ir pan.), apie kuriuos nėra pakankamai duomenų; 4. Įrengus šlaite esančius rostverkus laikantį polių (laikiną atramą), nesant užmirkimo minimalus šlaito stabilumo koeficientas K nesikeičia (K=0,8835), o esant užmirkimui ir gruntinio vandens lygiui sutampant su kalno paviršiumi minimalus šlaito stabilumo
koeficientas K padidėja nuo K=0,528 iki K=0,53875; 5. Išsamesniam Gedimino
kalno šiaurės vakarų ir kitų šlaitų stabilumo modeliavimui būtina atnaujinti ir
patikslinti geologinių tyrimų duomenis, nustatyti esamas hidrogeologines sąlygas, nustatyti šlaite ir kalno viršuje esančių konstrukcinių elementų parametrus
(laikančiąsias jėgas, apkrovas, konstrukcijas, matmenis ir pan.). Kuo tikslesni
bus pradiniai duomenys, tuo tiksliau modelis atitiks realią situaciją ir tuo tikslesni bus modeliavimo rezultatai. Be tikslių pradinių duomenų tikėtinos ženklios
modeliavimo paklaidos.
Tolesniuose šlaitų stabilumo modeliavimo darbuose naudota ta pati skaičiavimų metodika ir skaičiavimo rezultatų interpretacija.
Šlaito stabilumas nagrinėtas UAB „Rekreacinė statyba“, UAB „Architektūros idėjos realizavimas“ ir UAB „Hidroterra“ rengiamų Gedimino kalno šiaurės
vakarų šlaito tvarkybos projektinių pasiūlymų 3−3 geologiniame pjūvyje pagal
1973 m. geologinių tyrinėjimų medžiagą. Šlaito stabilumas nagrinėjamas įvertinant numatomas stabilumo didinimo žemiau apatinio rostverko priemones –

Šlaito gruntas stabilizuojamas Terramech tūrinės elementų sistemos segmentais
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pašalinti šlaite esamus technogeninius gruntus iki natūralių geologinių gruntų,
natūralaus geologinio grunto paviršių pašiurkštinti laiptavimu, įrengti dviejų
sluoksnių atvirkštinį filtrą, įrengti šlaito gruntą stabilizuojančių tūrinės elementų
sistemos segmentus Terramesh (armuojantys elementai − pintos vielos tinkladėžės, užpildytos skalda su inkaravimu) ir šlaito gruntą prilaikančius gabionus,
suformuoti naują šlaito profilį užpilo gruntu padengiant jį augaliniu sluoksniu su
priešeroziniais dembliais.
Geologinių sluoksnių charakteristikos ir naujai įrengiamų šlaito užpilų gruntų
charakteristikos pateikiamos pagal užsakovo nurodytus duomenis. Sluoksnių, kurių charakteristikos nenurodytos, parametrai pateikiami pagal analogiškus grunto
sluoksnius.
Modelyje skaičiavimų metu nagrinėjamas plokščiasis uždavinys − šlaito l m
pločio tarpas. Kitose šlaito vietose, toliau nuo nagrinėjamo pjūvio, geotechninės
sąlygos gali keistis paveikdamos ir šlaito stabilumą.
Buvo modeliuoti trys šiaurės vakarų šlaito žemiau apatinio rostverko stabilumo variantai: 1) esant sausam šlaitui; 2) esant įmirkusiems šlaito natūraliems
geologiniams gruntams (naujo šlaito profilio užpilo gruntai neįmirkę); 3) esant
visiškam šlaito įmirkimui (įmirkę ir šlaito natūralūs geologiniai gruntai, ir naujo
šlaito profilio užpilo gruntai).
Modeliuojant šlaitų stabilumą nustatyta, kad: 1) esant sausam šlaitui K=1,589
sutampa su 2017 m. ataskaitoje „Gediminas hill model – sez 3−3“ projektuotojų
parinkto šlaito tvirtinimo elementų gamintojo Officine Maccaferri SpA atliktais
šlaito stabilumo žemiau apatinio rostverko skaičiavimais (K=1,554). Projektuotojų parinkto šlaito tvirtinimo elementų gamintojo Officine Maccaferri SpA 2017
m. ataskaitoje skaičiavimai esant įmirkusiam šlaitui nebuvo atliekami. 2) Šlaito
stabilumas nagrinėtas žemiau apatinio rostverko 3−3 geologiniame pjūvyje įverinant projektiniuose pasiūlymuose nurodytas šlaito tvirtinimo priemones. Modeliavimo metu laikyta, kad atraminė siena šlaito apačioje yra stabili ir nuošliaužos
per ją nevyks; įvertinus projektiniuose pasiūlymuose nurodytas šlaito tvirtinimo
priemones esant sausam šlaitui jo stabilumo koeficiento K vidurkinė reikšmė yra
K=1,589, t.y. šlaito stabilumas yra užtikrintas, kadangi K≥1,2; 3) įverinant projektiniuose pasiūlymuose nurodytas šlaito tvirtinimo priemones esant įmirkusiems
šlaito natūraliems geologiniams gruntams (kai naujo šlaito profilio užpilo gruntai
neįmirkę) šlaito stabilumo koeficiento K vidurkinė reikšmė K=1,443, t.y. šlaito
stabilumas yra užtikrintas, kadangi K≥1,2. Pažymėtina, kad tinkamai įrengus projektiniuose pasiūlymuose nurodytas šlaito tvirtinimo priemones, sutvarkius kalno
paviršinio ir gruntinio vandenų nuleidimą, visų kalno natūralių geologinių gruntų
įmirkimas praktiškai neįmanomas ir galimas tik ekstremaliu atveju; 4) įvertinus
projektiniuose pasiūlymuose nurodytas šlaito tvirtinimo priemones esant visiškam
šlaito įmirkimui (įmirkę šlaito natūralūs geologiniai gruntai ir naujo šlaito profilio
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užpilo gruntai), šlaito stabilumo koeficiento K vidurkinė reikšmė K=1,147, t.y.
šlaitas bus stabilus, kadangi K>1, bet šlaito stabilumas nėra visiškai garantuotas,
kadangi K≥1,2. Pažymėtina, kad tinkamai įrengus projektiniuose pasiūlymuose
nurodytas šlaito tvirtinimo priemones, sutvarkius kalno paviršinio ir gruntinio
vandens nuleidimą, visų kalno natūralių geologinių gruntų ir naujo šlaito profilio
užpilo gruntų įmirkimas praktiškai neįmanomas ir galimas tik avariniu atveju.
Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo įvertinimas, kai šlaito tvirtinimo priemonės nenumatomos, tik įrengiamas šlaito drenažas.
Geologinių sluoksnių geotechniniai parametrai, gruntinio vandens lygis, gynybinės ir atraminės sienų parametrai paimti pagal pradinius šiaurės vakarų šlaito
tvarkybos projekto geologinio pjūvio Nr. 5−5 duomenis.
Pagal modeliavimo rezultatus gautas šlaito papildomo pjūvio stabilumo koeficiento vidurkis Kv=1,277 yra K≥1,2, todėl šlaito stabilumas yra užtikrintas.
Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo įvertinimas, kai numatomos
įrengti šlaito tvirtinimo priemonės. Pagal patikslintus šlaito tvarkybos darbų projekto sprendinius numatyta nauja 0,5 m storio ir apie 2,2 m aukščio betoninė sienutė ant esamo rostverko polių, kuri bus įtvirtinama dviem eilėmis naujų gręžtinių
inkarų, žemiau viršutinio rostverko pašalinus esamus šlaito technogeninius gruntus iki natūralių geologinių gruntų, pašiurkštinti natūralaus geologinio grunto paviršių laiptavimu, įrengti šlaito gruntą stabilizuojančius tūrinės elementų sistemos
segmentus Terramesh ir šlaito gruntą prilaikančius gabionus, suformuoti naują
šlaito profilį iš dolomitinės arba granitinės skaldos mišinio padengiant jį augaliniu
sluoksniu su priešeroziniais dembliais.
Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito visuminis stabilumas nagrinėtas pagal
parengto šlaito tvarkybos darbų projekto geologiniame pjūvyje Nr. 1−1. Inkarai
projektuojami laikantis STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ XI skyriaus nuostatų.
Modeliuojant priimta, kad viršutinio rostverko nėra, grunto slėgis į apatinį
rostverką nuo pat gynybinės sienos. Planuojami nuolatiniai gręžtiniai ISCHEBECK TITAN 40/16 inkarai (40 mm inkaro templės išorinis skersmuo, 16 mm
inkaro templės vidinis skersmuo). Inkarų grupėse atstumas tarp įtvirtintų jų templės dalių yra 2 m.
Pagal modeliavimo rezultatus šiaurės vakarų šlaito visuminis stabilumo koeficientas yra Kv=1,390. Pagal modeliavimo rezultatus ir statybos techninio reglamento STR 2.05.21:2016 563.8 punkte nurodytą atraminio statinio ir pagrindo visuminio stabilumo netekimo ribinį būvį nustatyta, kad siekiant užtikrinti
minimalų šlaito visuminio stabilumo koeficientą Kv=1,390 projektuojami naujos betoninės sienutės inkarai turi būti ilgesni nei nustatytas potencialus šliaužimo paviršius, todėl inkarai turi būti ilgesni nei 10 m. Todėl naujos betoninės
sienutės inkarai turi perkirsti ir būtų patikimai įtvirtinti už potencialaus šliauži-
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Šlaito stiprinimas Terramech tūriniais elementais su inkaravimu

mo paviršiaus, turi būti naudojami ne trumpesni kaip 15 m ilgio ISCHEBECK
TITAN 40/16 inkarai. Tokiu atveju pagal modeliavimo rezultatus šlaito visuminis stabilumo koeficientas būtų Kv=1,384.
Gautieji modeliavimo rezultatai pagal užsakovo pateiktus pradinius duomenis
taikytini tik Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito papildomo pjūvio stabilumo
įvertinimui ir negali būti taikomi kitų Gedimino kalno šlaitų stabilumo vertinimui,
kadangi be tikslių pradinių duomenų galimos ženklios modeliavimo paklaidos.
Nagrinėjant Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projekto
sprendinius, kuomet panaikinamas apatinis rostverkas ir poliai; panaikinamas viršutinis rostverkas ir poliai; modeliuoti variantai statybos metu ir įrengus šlaito
stiprinimo priemones; statybos metu variantai pašalinus technogeninius gruntus,
įrengus 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 šlaito stiprinimo; šlaito stiprinimas geotekstile ir inkarais; variantai su stiprinamais rostverkais ir poliais; pagal šlaito tvarkybos projekto
sprendinius įvertinant mūrinę atraminę sieną ir taškines apkrovas nuo gabionų bei
įvertinant atvirkštinio filtro sluoksnius ir skaldą. Skaičiuojamojo modelio gruntai
ir jų charakteristikos koreguotos gavus papildomą gruntų geologinių tyrimų medžiagą. Straipsnio iliustracijose matyti, kaip atrodė Gedimino kalno šiaurės vakarų
šlaitas po nuošliaužos ir kaip atrodo įrengus dalies ar viso šlaito stiprinimą panaudojant Terramech tūrinius elementus.
Rašant straipsnį panaudota Lietuvos nacionalinio muziejaus, UAB „Rekreacinė
statyba“, UAB „Architektūros idėjos realizavimas“, UAB „Hidroterra“ ir internetiniuose šaltiniuose pateikta medžiaga.
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Nemunas ties Kaunu ir tvinsta,
ir išdžiūsta
Prof. Petras PUNYS, doktorantas Linas ŠILINIS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
2017 m. spalio mėn. „Kauno diena“ (KD) paskelbė dvi žinutes: „Kas
kaltas dėl patvinusio Nemuno? Lietus ar Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (HE)?“; „Paaiškėjo M. K. Čiurlionio koncertų centro vaizdas“.
Pirmojoje žinutėje žvejys Vytautas iš Panemunės nerimauja dėl staigiai
kylančio (ir slūgstančio) upės vandens. Tuo tarpu HE komunikacijos skyriaus vadovas atsakydamas laikraštyje patikina miestelėnus, kad Kauno
HE neturi nieko bendro su Nemuno tvinimais, viskas yra tarsi Aukščiausiojo valioje. Antra žinutė praneša apie M. K. Čiurlionio koncertų centro
projekto nugalėtoją, paskelbtą garbingos Tarptautinės komisijos. Pirmosios vietos laimėtojo pateikti eskizai vaizduoja, kaip gražiai koncertų centras su visais stiklais „įbrenda“ į Nemuną ties Aleksoto tiltu. Niekam nė
motais, kad Nemunas išdžiūsta ir kad galimi aukšti jo potvyniai (siekia
4-6 metrus).

Norime pasidalinti savo patirtimi pagrįstais atliekamų tyrimų rezultatais, papildyti tai, ko nepastebėjo šių žinučių autoriai ir skaitytojai.
Žvejys Vytautas teisus. Žvejys iš Panemunės yra visiškai teisus, kalbėdamas
apie Nemuno potvynius ir atoslūgius (mūsų papildyta) miesto ribose, kuriuos kasdien sukelia HE. O jos komunikacijos skyriaus vadovas sako netiesą. Čia nekalbame
apie aukštus potvynius, kurių vieną iš aukštesnių regėjome tik 1979 m. pavasarį (patvino Marvelė, Raudondvaris). Nuo to laiko, pasitraukus ilgoms šaltoms žiemoms,
nesant storos sniego dangos ar ledo grūsčių upės vagoje, tokie potvyniai nesikartoja.
Apytiksliu vertinimu, 2017 metai ir jų ruduo pagal upės vandeningumą laikomi
vidutiniškai vandeningais. Debito (vandens kiekio per sekundę) ties Kauno HE tikimybė yra apie 10 procentų. Tokie metai pasitaiko ne rečiau kaip kartą per dešimtmetį. 2017 metai tikrai neprilygo labai vandeningiems ar net vandeningiems metams (kasmetinis pasikartojimas atitinkamai – šimtas ir dvidešimt-trisdešimt metų).
Norime priminti, kad krituliai pasiskirsto labai netolygiai laiko ir ploto atžvilgiu. O
pusė Nemuno upyno yra Baltarusijoje.
HE sukeltus kasdienius upės tvinimus ir atoslūgius, kuriuos pastebi žvejys, aiškiai parodo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) fiksuotų valandinių
vandens lygių grafikų palyginimas hidrometrinėse stotyse – Nemune aukščiau Kau-
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no marių (Nemajūnai) ir Kauno mieste ties Aleksoto tiltu (1 pav.). Kai upės tėkmė
yra nepaveikta žmogaus veiklos (viršutinė kreivė), vandens lygių svyravimo amplitudė siekia vos porą dešimčių centimetrų per parą (be staigių potvynių). Žemiau
esantis grafikas primena netaisyklingus pjūklo dantis. Vandens lygio kilimai rodo
turbinų įjungimą, o kritimai – jų išjungimą.

1 pav. Nemuno tėkmės svyravimai 2017 m. spalio mėn. prieš HE tvenkinį (Nemajūnų
vandens matavimo stotis) ir ties Aleksoto tiltu. „Dantytas“ grafikas rodo HE turbinų
darbo režimą (pagal LHMT duomenis)

Priklausomai nuo turbinų darbo režimo Nemune ties Aleksoto tiltu ir Lampėdžiais vandens lygių svyravimo amplitudė per 24 val. pasiekia 1,5 m. O vanduo kyla
stebėtinai greitai - per valandą pusmetrį. Tad įbridęs į upę žvejys tikrai gali nespėti
išbristi. Išjungus turbinas, vanduo slūgsta panašiu greičiu. Šis reiškinys beveik išnyksta už Jurbarko, t.y. 110 km žemiau Kauno. Upės pakrančių nusausėjimai (20-40
m) dažniausiai stebimi tamsiuoju metu ir savaitgaliais, o užtvinimai – dieną. Visa
tai HE komunikacijos skyriaus vadovas nutyli, tvinimo kaltę suverčia tik krituliams.
Be jokios abejonės, HE užtvanka miestą patikimai saugo nuo didelių potvynių, neleisdama pavasarį formuotis ledo grūstims.
Šie kasdieniai, nors ir neaukšti, dirbtinai sukelti potvyniai ir atoslūgiai atsiliepia
upės vandens ekosistemoms, spartina vagos pakrančių, jos dugno ir miesto tiltų
atramų paplovimus ir kt. Upės dugnas mieste dėl žmogaus veiklos (ne tik HE) yra
pažemėjęs apie porą metrų, t.y. vandens lygis lyginant su istoriniu yra nukritęs. HE
poveikis Nemuno upei negali būti ginčijamas, tačiau jo reikšmingumo vertinimui
trūksta tyrimo duomenų. Yra priemonių šį poveikį valdyti ar net pašalinti išsaugant
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jėgainės efektyvų veikimą ir švarios elektros gamybą. Panašūs, tik gamtiniai reiškiniai vyksta kai kuriose jūrose ar vandenynuose. Ten potvyniai-atoslūgiai įprasti,
vandens ekosistemos per ilgą istorinį laikotarpį yra prisitaikiusios. Nemuno atveju vizualinis poveikis yra akivaizdus, nusausėjusi upės vaga susižavėjimo nekelia,
ypač šiltuoju metu.
Ko nepastebėjo Tarptautinė komisija, vertinusi M. K. Čiurlionio koncertų
centro vizijas? Apie Kauną skalaujančias upes girdimi skambūs žodžiai – didžiausių šalies upių santaka, europinis vandens kelias su kapitališkomis prieplaukomis,
uostu ir pan. Padidinti upės vandeningumą šiltuoju metų laiku yra keblu. Jau nebe
pirmą kartą žiniasklaidoje mūsų upių tėvas Nemunas ties Kaunu įvardijamas „bala“,
pateikiami išdžiūvusios upės vaizdai nuotraukose, prašoma tokią padėtį taisyti.
Deja, veiksmų tam nesiimama.
Tarptautinei komisijai vertinant M. K. Čiurlionio koncertų centro projektą geriausią įspūdį paliko vilniečių architektų vizija. Pirmosios vietos laimėtojas vaizduoja, kaip gražiai į Nemuną „įbrenda“ koncertų centras su visais stiklais. Architekto vizija parodo, ką jis mato ant upės kranto ir kaip pastatai gali vesti toliau. „Jei jau
tokiam kultūros centrui lemta būti Nemuno krante, tai santykis su vandeniu privalomas“ – teigia architektai
ir aiškiai konstatuoja, kad
jį rado. Numatytas žavus
uostelis su laiveliais – tikras rojaus kampelis.
Mes negalime spręsti apie architekto vizijos
gilumą. Tačiau upių inžinerijos
specialistams
peržiūrėjus
nugalėtojų
projekto vizijos vaizdus,
krinta į akis įspūdingai
pagražintas Nemunas – jo
vaga stebuklingai sklidina
vandens. Išties, dabartinė
kompiuterija viską padaro.
Deja tokį puikų Nemuną
mes matome tik vandeningo sezono metu. Beveik
gerą pusmetį jo vaizdelis
yra ne koks (2 pav.).
2 pav. Nemunas pagal architekto viziją su įkomponuota stikline
Įdomu, ar šio tarptaukoncertų sale ir ta pati vieta sausmečiu (V. Raupelio ir A. Aleksantinio konkurso komisija
dravičiaus nuotraukos iš „Kauno dienos“ archyvo)
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žinojo apie dramatišką Nemuno nusenkimą, kuris dažniausiai pasireiškia vidurvasary ir kartais tęsiasi iki vėlyvo rudens. Be to, kaip minėta, aukščiau vandens lygis
upėje labai intensyviai šokinėja. Dėl to upė kairiajame krante atsitraukia iki 20-40
m, atsiveria neišvaizdžios, negerą kvapą skleidžiančios pakrantės.
Atkreipiame dėmesį į visiškai priešingą reiškinį – potvynį. Pagal šalyje sudarytą
„Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį“ šimtmetinio potvynio metu (vanduo pakyla
4-6 m) beveik visa Nemuno sala yra užliejama.
Neįveikiami barjerai padėčiai pagerinti. Išties, šią apverktiną Nemuno būklę galima pataisyti. Techniškai tai nesudėtinga, inžineriniai sprendimai yra aiškūs.
Apie tai esame ne kartą rašę, teikę pasiūlymus.
Deja, pagrindinis barjeras – teisinė aplinka. Šiuo metu Aplinkos ministerijoje
svarstomos taisyklės, reglamentuojančios tvenkinių, vandens saugyklų priežiūrą,
kurių pagrindinis tikslas - pagerinti vandens ekosistemų būklę. Įtakingų jėgų dėka
šie reikalavimai Kauno HE yra ženkliai švelnesni lyginant su kitomis šalies mažomis hidroelektrinėms, jų tvenkiniais. Tokių vandens lygių svyravimų nėra jokiose
kitose šalies užtvankose. Beveik visi aukšto rango aplinkosaugininkai, garsiai trimituojantys apie hidroenergetikos daromą žalą, niekinantys užtvankas ir reikalaujantys griauti jas mažesnėse upėse žuvų migracijai atlaisvinti, apie Kauno HE poveikį
aplinkai tyli. Keista pozicija.
Yra priemonių, kurios nepakenktų HE „žaliosios“ elektros gamybai ir pagerintų
Nemuno būklę, visą jo aplinką. Tačiau jas įgyvendinti besąlygiškai neleidžia Vandens įstatymas. Prieš gerus metus Kauno miesto savivaldybė kreipėsi dėl Nemuno
istorinio vandens lygio atkūrimo mieste, kuris sudarytų sąlygas ir laivybai. Deja,
aplinkos sergėtojų atsakymas buvo neigiamas – tai prieštarauja šiam įstatymui.
Nevyriausybinių organizacijų pastangomis šį įstatymą ne vieną kartą bandyta
pataisyti. Praėjusios kadencijos Seimas jau buvo suvokęs jo neigiamas pasekmes
ne tik Nemuno problemų sprendimui Kauno mieste, deja, pritrūko laiko. Net buvęs
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, chemikas, neišmanantis vandens reikalų,
oficialiai pareiškė „Tai ne LMA mokslininkų nuomonė“. Kyla klausimas, ar Akademijoje tikrai nėra upių inžinerijos, hidrotechnikos profesionalų? Kodėl nenorima,
kad Nemunas Kauno mieste būtų patrauklus akiai, plėtotųsi laivyba?
Šiuo metu atnaujinta Vandens įstatymo redakcija laukia Seimo sprendimo
(greičiausiai ateinantį pavasarį). Deja, jame teisinės nuostatos išliko beveik nepakitusios. Tad miestelėnai ir jų svečiai, lankydami Kauno „Žalgirio“ areną, planuojamoje koncertų salėje ir toliau šiltuoju metų laiku „grožėsis“ pakibusiomis
krantinėmis ir tiltų atramomis, nusausėjusia, žolių kupstais apaugusia vaga be
jokių laivelių.
Autorių pastaba. Šio straipsnio sutrumpinta versija buvo paskelbta „Kauno dienos“ dienraštyje.

35

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Projektas „Kaimo nuotekos“
(Tęsinys, pradžia 2017 m. Nr. 4)

Midona DAPKIENĖ
ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentė
Vykdant projektą „Kaimo nuotekos“ pasirinktą inovatyvią nuotekų valymo
technologiją nuspręsta įdiegti Šilutės rajono Leitgirių kaime. Kodėl buvo pasirinktas būtent šis kaimas?

Pirma. Leitgirių kaimas yra įsikūręs prie gražaus Leitės upelio, Nemuno deltos
regioninio parko teritorijoje. Čia net trys draustiniai. Leitgirių hidrografinis draustinis apima Leitės upės vidurupio atkarpą ties Leitgirių kaimu. Tikslas - išsaugoti
savitą mažo upelio hidrografinę struktūrą su mažiesiems slėniams būdingomis biocenozėmis. Leitgirių botaninis draustinis yra regioninio parko pietinėje dalyje esančiame Leitgirių miške, jo tikslas - išsaugoti Nemuno deltai būdingas pelkėto miško
bendrijas su retais ir nykstančiais augalais.
Leitgirių kaimo nuotekos Leitės upeliu „keliauja“ į Rusnės upę, kuri yra Nemuno intakas, ir galiausiai patenka į Baltijos jūrą.
Antra. Projekte yra labai svarbūs ne tik technologiniai, aplinkosaugos, bet ir
socialiniai aspektai, jo rezultatų viešinimas ir sklaida. Nors Leitgirių bendruomenė
dar jauna, bet labai iniciatyvi ir veikli. 2016 m. bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Leitgirių kaime“. Kaimo gyventojai kartu
imasi įvairių veiklų, ieško bendruomenės savitumo ir saviraiškos nišų. Šiai bendruomenei tikrai rūpi žmonės ir aplinka, kurioje jie kuria savo gyvenimą. Padedant
bendruomenės lyderei Ritai Grigalienei buvo apklausti žmonės, įvyko susitikimas ir

Susitikimas su Leitgirių kaimo bendruomene
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seminaras „Leitgirių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija: technologijos, socialiniai ir aplinkosaugos aspektai“. Kaimo gyventojai gausiai susirinko
ir aktyviai dalyvavo šiame renginyje.
Trečia. Nuotekų valymo technologija, kuri buvo taikoma Šilutės raj. Leitgirių
kaime, tebėra naudojama Telšių raj. Varnių ir Pavandenės, Rokiškio raj. Pandėlio,
Varėnos raj. Matuizų ir kai kuriuose kituose kaimuose.

Senoji Leitgirių nuotekų valykla. Leitgirių kaimo nuotekų valykla veikė
nuo 1991 m. Nuotekos biologiškai buvo valomos periodinio veikimo aeraciniame
kanale. Aktyvaus dumblo ir nuotekų mišinys buvo maišomas dviem mechaniniais
aeratoriais, nuotekos buvo
aeruojamos apie 20 valandų,
vėliau aktyvaus dumblo mišinys sodinamas. Nuskaidrėjęs
vanduo patekdavo į aeruojamą
tvenkinį, iš kurio persipildavo
į nusodinimo tvenkinį. Valytų
nuotekų priimtuvas – Leitės
upelis.
Šiltuoju laikotarpiu sumažėjus nuotekų kiekiui ir siekiant sumažinti elektros energijos sąnaudas, buvo naudojamas
tik aeracinis kanalas. Šaltuoju
laikotarpiu (spalį – balandį)
nuotekos aeraciniame kanale
ir tvenkiniuose visai nebuvo
valomos, nes mechaninių ae-

Leitgirių nuotekų valykla prieš rekonstrukciją

ratorių esant minusinei
temperatūrai negalima
buvo naudoti. Nuotekų
valyklos buvo per didelės (faktinis debitas
kelis kartus mažesnis
už projektinį), nuotekos ilgai išbūdavo jose,
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Užšalęs aeracinis kanalas

stebėta antrinė tarša. Nuotekų taršos analizės rezultatai rodė, kad viršijamos leistinos organinių teršalų, ypač biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) koncentracijos.
Mūsų atlikti Leitgirių nuotekų valyklos efektyvumo tyrimai patvirtino, kad nuotekos išvalomos neefektyviai. Taip pat buvo nustatyta bloga Leitės upelio ekologinė
būklė.
Atlikta išsami Leitgirių kaimo nuotekų valymui tinkančių technologijų, siūlomų
įvairių Lietuvos gamintojų ir distributorių, analizė. Analizuoti technologiniai, ekonominiai, aplinkosaugos ir socialiniai aspektai. Surinkta informacija ir gautos išvados pristatytos Leitgirių kaimo bendruomenei, surengtas seminaras, atlikta kaimo
gyventojų apklausa. Taip pat vyko susitikimai ir diskusijos su projekto partneriais –
Šilutės rajono savivaldybės ir UAB „Šilutės vandenys“ atstovais. Susiformavo nuomonė dėl pasirinktos nuotekų valymo technologijos kriterijų: aukšto lygio valymo
efektyvumas, bereagentinis azoto ir fosforo šalinimas, stabilumas, mažos elektros
sąnaudos, nesudėtinga priežiūra ir kt.

Leitgirių nuotekų valyklos rekonstrukcija. Leitgirių nuotekų valyklos rekonstrukcija buvo vykdoma 2017 metų rugsėjo - spalio mėnesiais. Nuotekų valykla
pradėjo veikti lapkričio mėnesį.
Rekonstruotoje nuotekų valykloje įdiegta inovatyvi biologinio nuotekų valymo
veikliuoju dumblu (vertikalios filtracijos per skendintį veikliojo dumblo sluoksnį –
VFL metodas) technologija. Pastatytas UAB „August ir Ko“ pagamintas biologinio
valymo įrenginys AT-250.
Taikant VFL metodą visi nuotekų valymo procesai vyksta vienoje radialinėje
polipropileno talpykloje: valymas veikliuoju dumblu, dumblo atskyrimas nuo išvalytų nuotekų ir jo grąžinimas į aeravimo rezervuarą (ten nuotekos sumaišomos su
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veikliuoju dumblu ir tiekiamas oras). Sudarytos tinkamos sąlygos veikliajam dumblui atskirti, todėl neturėtų kilti problemų dėl įrenginio veikimo sutrikimo, veikliojo
dumblo išnešimo ar nemalonaus kvapo. Įrenginys pasižymi patikimu ir stabiliu veikimu, atsparumu žemoms temperatūroms.
Veiklusis dumblas per įvairius biologinius procesus (nitrifikaciją, denitrifikaciją
ir kt.) iš nuotekų išvalo fosforą ir azotą, valymo procesui nereikia cheminių medžiagų. Pašalinti biogenus labai svarbu, nes šios medžiagos su nuotekomis patekę
į paviršinio vandens telkinius sukelia jų eutrofikaciją, sutrikdoma vandens telkinio
pusiausvyra.
Rekonstruotoje nuotekų valykloje bus taupoma elektros energija, susidarys mažiau perteklinio dumblo, supaprastės valyklos priežiūra. Numatoma atnaujinti nuotekų tinklus, kad į valyklą nepatektų paviršinis vanduo.
Nuotekų taršos ir Leitės upelio vandens kokybės tyrimai tęsiami. Bus įvertintas Leitgirių nuotekų valyklos veikimo efektyvumas ir Leitės ekologinė būklė.
Tikimasi gauti gerus rezultatus ir gerąją patirtį
perduoti kitiems Lietuvos rajonams, taip pat
Baltijos jūros regione
esančioms šalims.
Išvalytos vieno kaimo
nuotekos – gal ir nedidelis, bet svarbus indėlis
siekiant švaresnės mūsų
gyvenamosios aplinkos ir
skaidresnio Baltijos jūros
vandens.
Biologinio nuotekų valymo įrenginys AT-250

Prie Leitgirių nuotekų valyklos su kolegomis suomiais
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Nemuno žemupio užliejamo
slėnio sukultūrinimas
Aleksandras PETRONIS
hidrotechnikos inžinierius
Nemuno žemupio užliejamo slėnio nusausinimas ir sukultūrinimas – vieni
sudėtingiausių ir unikaliausių melioracijos darbų Lietuvoje. Autorius, melioracijos veteranas, g. 1929 m., 1962 - 1973 metais buvo Šilutės melioracijos
statybos valdybos viršininku ir šių darbų vadovu, detaliai nušviečia, kaip buvo
atliekami šie darbai, kokios problemos kildavo ir kaip jos buvo sprendžiamos,
pateikia mažai žinomų faktų. Deja, šiandien nemaža dalis šio slėnio, kuriame
įrengtos polderinės sausinimo sistemos, neturi deramo ūkinio pritaikymo.
Redakcija

Lietuvos teritorijoje yra
tik dešinysis Nemuno žemupio slėnis, kairysis priklauso
Rusijos Kaliningrado sričiai,
todėl čia aprašomi tik Lietuvos teritorijai priklausančio
slėnio sukultūrinimo darbai.
Užliejamas slėnis prasiNemuno deltoje
deda nuo Jūros upės žiočių ir
tęsiasi iki Kuršių marių, apimdamas Nemuno deltą, Rusnės salą, dalį Šyšos ir Minijos
žemupio slėnio - iš viso apie 40 tūkst. ha teritoriją. Šiame slėnyje yra ir daugiau upių
su savo intakais: Gėgės žemupys, Veržė, Leitė, Nemuno deltos atšakos – Skirvytė,
Atmata, Pakalnė, Vorusnė, Šakutė. Čia taip
pat nemažai senvagių,
žiogių ir ežerų – visi
jie užima apie 1 proc.
slėnio teritorijos ir kai
kurių plotas siekia 40
ha. Užliejamoje zonoje yra įsikūrę sodybų ir
gyvenviečių, tokių kaip
Plaškiai, Kulinai, Sausgalviai, Mingė. Pavasario potvynis užliedavo ir Rusnę bei dalį
Pieva Nemuno žemupyje
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Šilutės. Trobas
anksčiau statydavo aukštesnėse vietose ir
ant aukštesnių
pamatų, kad
potvynio vanduo nepatektų
į pastato vidų.
Susisiekimas
su sausuma ir
kaimynais potvynio
metu
buvo galimas
Skendome, kai nebuvo tilto į Rusnę
tik laiveliais.
Užliejamo
slėnio reljefą suformavo pats Nemunas. Potvynio vandens greitis mažėja artėjant
prie marių, todėl stambesnės nešmenų dalelės iškrenta greičiau, o smulkiosios arčiau deltos. Taigi užliejamą slėnį reljefo atžvilgiu galima skirti į dvi zonas: nuo
Jūros upės iki Paleičių kaimo (Pagėgių) ir nuo Paleičių kaimo iki Kuršių marių
(Šilutės). Pagėgių zonos slėnio žemė pakilusi iki 1 m virš marių vandens paviršiaus,
o prie pat Nemuno susiformavęs neplatus ruožas net pavasario potvynio neužliejamas. Šilutės zonoje žemės paviršius lygus - puse metro aukščiau arba žemiau marių
vandens lygio ir pavasario potvynio užliejamas ištisai, o iš dalies - kartais rudenį ar
net vasarą.
Potvynis, užliedamas slėnį, kartu užlieja senvages ir žiogius bei daubas, kuriose vanduo laikosi net iki 150 parų per metus, prisotindamas vandeniu aplinkinius
plotus. Pats pavasario potvynis trunka iki 2 mėnesių. Apie Pagėgius bei Šilutę ir
kritulių per metus iškrenta apie 15 proc. daugiau negu kituose Lietuvos rajonuose.
Todėl apie 20 proc. užliejamo dešinio Nemuno slėnio supelkėjo, o likusioje dalyje
augo krūmai ir menkavertės žolės, jų derlius siekė vos 1-2 tonas iš hektaro. Pagėgių
zonoje kai kuriose vietose augo ir neblogi žolynai.
Nors slėnio dirvožemis geros sudėties ir derlingas, tačiau jį našiai panaudoti
galima tik nusausinus ir sukultūrinus. Nusausinti galima tik įrengiant polderines
sistemas, plotus nuo potvynių apsaugant pylimais, o perteklinį vandenį pašalinant
mechaniniu būdu – siurbliais, pastatant vandens kėlimo stotis (VKS).
Slėnio nusausinimo darbus polderinėmis sistemomis pradėjo Vokietija, kai jai
priklausė Klaipėdos kraštas. 1907 m. Rusnės saloje Uostadvaryje pastatyta pirmoji
Lietuvoje vandens kėlimo stotis. 1925 m. pastatyta Stankiškių ir Brukšvos VKS,
1927 m. - Traksėdžių, 1929 m. - Minijos, 1930 m. - Pakalnės VKS. Iš viso iki antrojo
pasaulinio karo pastatytos 8 vandens kėlimo stotys, 9,7 tūkst. ha plote įrengti polde-
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riai. Polderių plotas buvo sausinamas grioviais, jų
tinklas buvo retas
ir neefektyvus.
VKS
vandens
kėlimo įrengimai
buvo varomi garo
arba vidaus degimo varikliais.
Antrojo pasaulinio karo metu
dauguma VKS
neveikė, jų aptarnaujamas plotas
Pirmoji šalyje Smalkų vandens kėlimo stotis
pelkėjo, pradėjo
užaugti krūmais.
Po Antrojo pasaulinio karo kai kurios VKS buvo suremontuotos ir vėl pradėjo
veikti, o 1954 m. pradėta eksploatuoti pirmoji po karo pastatyta Smalkų VKS. 1961
m. buvo įrengtos Sausgalvių, Rusnės ir naujoji Uostadvario VKS – jos sausino 4173
ha, tačiau šis plotas nebuvo sukultūrintas, net nepašalinti krūmynai.
Tuometinė Lietuvos valdžia atkreipė dėmesį į šį derlingą, bet permirkusį, krūmais apaugusį ir beveik nenaudojamą Nemuno žemupio potvynių užliejamą slėnį.
Pagal mokslininkų rekomendacijas nutarta visą šį slėnį nusausinti, kompleksiškai
sukultūrinti, įrengti kultūrines pievas, pastatyti žolės miltų agregatus ir visą jauną,
keliskart pjaunamą žolę panaudoti žolės miltų gamybai. Žolės miltai buvo perduodami pašarų gamykloms kaip pašarų papildai, skatinantys gyvulių ir paukščių sveikatingumą, vislumą, teigiamai veikiantys jų augimą.
Tai buvo didelis, sudėtingas ir brangus darbas, kurį buvo galima atlikti tik
valstybės lėšomis. Šiuo tikslu visa slėnio žemė buvo perduota valstybiniams
ūkiams. Įrengti kultūrines pievas ir pradėti miltų gamybą dideliais kiekiais respublikos vadovai norėjo kuo greičiau (visą slėnį įsavinti iki 1971 m.), todėl kontroliavo darbų eigą.
Nuo 1961 m. melioracijos darbai slėnyje labai paspartėjo – kasmet pastatoma
po 2-3 VKS, polderiai apjuosiami apsauginiais pylimais. Nuo 1963 m. polderių
plotą pradėta intensyviau sausinti įrengiant drenažą. To reikėjo, kad būtų galima sudaryti geras sąlygas augti kultūrinei žolei, įrengti kultūrines pievas, mechanizuotai
jas prižiūrėti ir šienauti. Nupjautai žolių masei gabenti prie miltų gamybos agregatų
reikėjo nutiesti kelius (apie 2 km/100 ha žemės ploto).
Iki 1971 m. Nemuno žemupio slėnyje, daugiau kaip 33 tūkst. ha plote, buvo
įrengtos polderinės sausinimo sistemos, plotas sukultūrintas, jame veikė 28 VKS.
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Buvo rengiamos dviejų tipų polderinės sistemos – vasaros ir žiemos. Vasaros pylimai polderio plotą apsaugo tik nuo rudens ir vasaros potvynių, jų aukštis iki 1,5 m.
Pavasarinis potvynis juos apsemia ir kartais šiek tiek apgadina pylimus, paplauna
kelius ir pralaidas, grioviuose palieka sąnašų, pažeidžia elektros linijas. Juose augančių augalų vegetacinis periodas sutrumpėja 1-2 mėnesiais. Čia buvo įrengiamos
tik kultūrinės pievos. Žiemos polderio pylimai plotą apsaugo ir nuo pavasario potvynių – jų aukštis iki 3,5 m. Jie buvo rengiami tose vietose, kur įsikūrusios gyvenvietės ar gamybiniai pastatai, kurie negali būti apsemiami, taip pat ten, kur jų pylimai netrukdo praeiti pavasario potvyniui. Žiemos polderių įrengimas kainavo daug
brangiau nei vasaros, bet juose ūkininkauti ženkliai geriau. Slėnyje buvo sumontuoti 24 žolės miltų agregatai, kurie pagamindavo 60 proc. visoje Lietuvoje gaminamų
žolės miltų. Žinoma, žolės miltai galėjo būti gaminami tik ano meto ekonominėmis
sąlygomis, kai energetiniai ištekliai buvo labai pigūs.
Nemuno žemupio slėnio sukultūrinimas ir panaudojimas vyko sėkmingai, apie
tai nemažai rašė įvairūs leidiniai, tačiau buvo labai mažai rašyta apie iškilusius iššūkius ir problemas vykdant šį unikalų ir stambiausią Lietuvoje melioracijos projektą
bei apie tai, kaip šie iššūkiai ir problemos buvo sprendžiami. O jų atsirasdavo nemažai, nes čia dirvų sausinimas ir kultūrinimas vyko ne tokiomis sąlygomis, kaip
kituose Lietuvos rajonuose.
Polderio statyba prasideda nuo vandens kėlimo stoties statybos. Problema buvo
stoties pamatų duobės iškasimas ir nusausinimas, nes pamatų gylis siekė iki 10 m.,
o gruntai silpni, dažniausiai vandeninga durpė ir smėlis. Veikiant gruntiniam vandeniui iškasta pamatų duobė (,,kotlavanas“) užslinkdavo.
Statant pirmąją pokarinę Smalkų VKS pamatų duobės vieta buvo apjuosta medine špuntine sienute. Gilinant duobę sienutę reikėjo ramstyti. Kasti teko rankiniu
būdu, žemes iškeliant, todėl kasimas užsitęsė visą sezoną. Pasiekus projektinį gylį,
stoties pagrindo gruntą reikėjo sutankinti pusiau mechanizuotu būdu (gervės pagalba), sukalant medinius polius. Todėl šios stoties statyba užtruko net 2,5 metų.
Statant Sausgalvių VKS ir prie jos diukerį po priimtuvu pamatų duobė jau buvo
sausinama adatiniais filtrais. Tai labai palengvino ir pagreitino duobės parengimą
pamatų betonavimui. Tačiau adatinių filtrų pramoniniu būdu tada niekas negamino,
todėl juos sukonstruoti ir pagaminti teko patiems. Vanduo iš pamatų duobės per adatinius filtrus turi būti siurbiamas be perstojo, kitaip ją užplukdys plaukiantis gruntas.
Paskui adatiniai filtrai buvo naudojami statant ir kitus VKS hidroįrengimus.
Prie vasarinių polderių VKS pavasario potvynio vandeniui iš polderio išleisti buvo įrengiami vartai. Jie skyrė aukštutinį vandens lygį priimtuve ir žemutinį
polderyje. Tai dideli, per visą stoties požeminės dalies aukštį, metaliniai dvivėriai
vartai. Jie susiveria ne į tiesę, bet kampu į aukštesnį vandens lygį, taip atlaiko jo
spaudimą ir automatiškai atsidaro potvyniui slūgstant priimtuve. Kai polderyje ir
priimtuve vandens horizontai susilygina, įjungiami VKS siurbliai, kurie nužemina
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vandens horizontą polderyje, tada aukštesnis priimtuvo vandens horizontas vartus
automatiškai uždaro. Vartus pasigaminti taip pat reikėjo patiems, jie negalėjo būti
tipiniai, kiekvienoje stotyje jų aukštis buvo kitoks, o vartai turėjo aklai užsidaryti,
kad į polderį nesiskverbtų aukštesnio horizonto vanduo. Tuo tikslu vartų šonai buvo
apjuosiami ąžuoliniais brusais. Juos sumontuoti galėjo tik aukštos klasės ir įgudęs
meistras. Šilutės MSV tokių buvo.
Pagal 1953 m. sudarytą Nemuno žemupio užliejamų pievų nusausinimo ir panaudojimo schemą buvo numatyta pastatyti 32 vandens kėlimo stotis.
Pastačius ir įrengus VKS, kuri jau gali pažeminti vandens horizontą polderyje,
galima įrengti sausinamąjį tinklą. Pirmiausia kasami grioviai. Sunkiausia juos buvo
iškasti per supelkėjusius plotus, kurių slėnyje buvo ketvirtadalis. Kasama buvo nedideliais ekskavatoriais su praplatinta važiuokle, bet ir jiems po vikšrais teko dėti
plonų rąstų klojinius, o daug kur po rąstais dar ir žabų sluoksnį. Privežti prie ekskavatorių kurą, klojinius ir žmones buvo galima tik vikšriniais traktoriais.
Grioviais apsausinus plotą, buvo įrengiamas detalaus sausinimo tinklas. Tai specifinių sunkumų nesudarydavo. Taip pat buvo formuojami apsauginiai pylimai iš
vietinio grunto. Suformuoti pylimus dažniausiai buvo galima tik per kelis etapus:
iš išorinės polderio pusės iškasamas permirkęs skystas gruntas, plačiai paskleidžiamas, paliekamas kol pradžius, tada buldozeriu perstumiamas arba ekskavatoriumi
permetamas į pylimo formavimo vietą. Kai gruntas visai išdžiūsta, suformuojamas
pylimas. Teko suformuoti daugiau nei 200 km pylimų.
Kartu su detalaus sausinamojo tinklo įrengimu buvo atliekami kultūrtechniniai
darbai. Kadangi antrojo pasaulinio karo metu ir po jo slėnis buvo beveik nenaudojamas, jis apaugo krūmais. Norint įrengti kultūrines pievas juos reikėjo pašalinti.
Krūmai buvo rankiniu būdu nukertami ir sudeginami. Tai ilgas ir daug darbo rankų
reikalaujantis darbas. Šilutės MSV turėjo sovietinės gamybos krūmapjoves, sumontuotas ant traktorių, tačiau jos krūmus ne pjaudavo, o tik nulenkdavo, nes jų peiliai
greit atšipdavo. Galandinimo procesas buvo pernelyg ilgas. Problema išsisprendė,
kai MSV mechanikai pagamino prie krūmapjovės primontuojamus galąstuvus, kuriais galima buvo peilius pagaląsti jų nenumontuojant. Po to daugiau rankiniu būdu
krūmų kirsti nebereikėjo. Žiemą, kai žemė įšalusi, juos lengvai nupjaudavo krūmapjovė. Užsitęsdavo krūmų šaknų sutvarkymas. Vasarą išrautas šaknis reikėjo palikti
žiemoti, kad pavasarį, nubyrėjus žemei, būtų galima sudeginti.
Iškilo problema dėl pirminio žemės įdirbimo. Projektuotojai, bijodami, kad rudenį suartų arimų pavasario potvynis nenuplautų, pirminį įdirbimą numatė pavasarį
frezuojant ir vasarą pasėti žoles, kad jos iki žiemos suželtų ir susiformuotų velėna.
Tai atlikti buvo beveik neįmanoma. Vasaros polderiai pavasarį būna apsemti beveik
du mėnesius, tiek sutrumpėja ir darbų sezonas. Sovietinės gamybos frezos labai
greit sulūždavo, kliudydamos krūmų šaknų likučius. Šilutės MSV specialistai rizikuodami nutarė Sausgalvių polderyje 100 ha plotą suarti rudenį. Arimus pavasario
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potvynis apsėmė, tačiau jokios
žalos nepadarė.
Vasarą čia buvo
įrengtos kultūrinės pievos, kurios puikiai sužėlė, žolės derlius
buvo
didesnis
negu projektuotas. Tai buvo
pirmoji kultūrinė pieva, įrengta
Nemuno žemuVelėnų smulkinimas pievose
pio slėnyje. Po
to kultūrinimo
projektuose dirvos pirminis įdirbimas ir vasaros
polderiuose buvo
numatytas iš rudens.
Neapaugusiose krūmais slėnio
vietose susiformavusi velėna
buvo stora ir
tankiai priaugusi
šaknų. Ruošiant
Įrengiamas Alkos polderio pylimo kelias
dirvą kultūrinėms
pievoms velėnos
visai susmulkinti nebuvo galima. Prieš sėją velėnų likučius būtina nurinkti. Šį darbą
tekdavo atlikti rankiniu būdu. Vėliau šis darbas buvo mechanizuotas, o mechanizmas
nebuvo sudėtingas: traktoriaus priekyje įstrižai primontuotas besisukantis metalinis
cilindras, ant kurio spirale pritvirtinti dantys. Besisukdamas cilindras žemės paviršiumi velėnų likučius nustumdavo į šoną ir pravažiavus kelis kartus vis nauja vieta iš
velėnų likučių susiformuodavo volas. Greiferiniu krautuvu velėnos būdavo pakraunamos į traktoriaus priekabą ir nuvežamos už polderio ribų į iškasas, atsiradusias
formuojant pylimus.
Žolėms gabenti prie žolės miltų agregatų reikėjo nutiesti per 900 km kelių. Žiemos polderiuose kelių tiesimo technologija nesiskyrė nuo įprastos. Vasaros pol-
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deriuose kelių danga neturėjo būti aukštesnė nei žemės paviršius, kad pavasario
potvynio vanduo jos nenuplautų. Kelias buvo rengiamas iškasoje. Jei kelio trasa
eidavo per mineralinį gruntą, tai nebuvo sudėtinga. Tačiau nemažai trasų, ypač Šilutės zonoje, ėjo per primirkusius durpynus. Išdurpinti trasas buvo neįmanoma, nes
giliau durpė buvo taki, nugramzdinti kelio pagrindą lauko keliukui per brangu. Tad
tokių keliukų pagrindai buvo tvirtinami žabų fašinomis. Tai sunkus nemechanizuotas, kartu ir sudėtingas darbas.
Vykdant sprendimus dėl Nemuno žemupio slėnio sukultūrinimo dideliu išbandymu Šilutės melioratoriams buvo 1961 - 1970 metai. Per šį dešimtmetį, lyginant
su šeštuoju dešimtmečiu, MSV darbų programa išaugo 6,5 karto, kasmet didėdavo
po pusantro karto. Programos vykdymui buvo skiriami piniginiai ir materialiniai
ištekliai, mechanizmai. 1971 m. Šilutės MSV turėjo 527 savaeiges melioracines
mašinas, 150 automobilių.
Mašinų buvo gaunama, bet žmones su jomis dirbti reikėjo sutelkti MSV vadovams. Daug jaunimo buvo siunčiama mokytis į profesines mokyklas įsigyti ekskavatorininko, buldozerininko, traktorininko specialybių. Bet jie grįš tik po 2 - 3
metų ir bus dar nepatyrę. Kad gauti mechanizmai būtų greičiau paleisti į darbą,
specialistus teko verbuoti iš kitur. Tuo metu jauni žmonės, sukūrę šeimas, neturėjo
kur apsigyventi. Melioracijos projektuose gana nemažos sumos pinigų buvo numatytos laikiniems pastatams. Panaudodami šias lėšas pradėjome statyti barakų tipo
medinius apšiltintus pastatus, kuriuose buvo įrengiami nedideli, su elementariomis
buitinėmis sąlygomis butai. Juose buvo laikinai apgyvendinami naujai priimti mechanizatoriai, kol ateis eilė gauti butą normaliame name. Tai labai padėjo sutelkti
reikiamą kiekį mechanizatorių.
Reikėjo pasirūpinti mechanizmų remontu. Sovietinės gamybos melioracijos
mašinas, išdirbusias sunkiomis sąlygomis darbų sezoną, reikėjo remontuoti, nes
susidėvėdavo kai kurios jų dalys ar net agregatai. Remonto bazė buvo plečiama:
rekonstruotos dirbtuvės, pastatytos ekskavatorių remonto dirbtuvės, autoprofilaktoriumas. Bet remonto bazės plėtimas labai atsiliko nuo mechanizmų skaičiaus
augimo, ir juos remontuoti teko labai primityviomis sąlygomis. Patobulinus Žemaičių Naumiestyje turimas nedideles dirbtuves buvo remontuojami didieji 6 t
klasės traktoriai. Apšiltinus Pagėgiuose turimą daržinę ir joje sumontavus keltuvą,
buvo remontuojami daugiakaušiai ekskavatoriai, MSV bazėje Šilutėje – lengvieji traktoriai. Vienkaušius ekskavatorius teko remontuoti lauke, Sausgalvių kaime,
prie turimo mūrinio nedidelio pastato pastačius ožinį kraną, o remontuoti juk tekdavo tik žiemą.
Melioracijos ministerija pavedė Vandens ūkio projektavimo institutui suprojektuoti Šilutėje ekskavatorių remonto dirbtuves. Institutas prašė leidimo rengti individualų projektą, tačiau leidimo negavo, buvo liepta ieškoti tipinio projekto ir jį pritaikyti. Sovietų Sąjungoj tokio tipinio projekto nebuvo, ir dirbtuvių projektavimas
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„įšalo“. Vieną žiemą į Šilutę užvažiavo tuometinis partijos sekretorius A. Sniečkus
ir Ministrų tarybos pirmininkas M. Šumauskas. Jiems besilankant pas Šilutės melioratorius parodėme, kaip remontuojami vienkaušiai ekskavatoriai Sausgalvių kaime.
Tai pamatę ir sužinoję, kad ten pat esančiuose laikinuose pastatuose (barakuose)
gyvena melioratoriai labai nusistebėjo, o A. Sniečkus labai rimtai perspėjo M. Šumauską, jog jis melioratoriais nesirūpina, o tik reikalauja, kad šie greit sukultūrintų
Nemuno slėnį. Netrukus po to buvo gautas leidimas individualiai projektuoti dirbtuves ir kitais metais pradėta jų statyba. Taip pat Šilutėje melioratoriams kasmet buvo
pastatoma po 1-2 daugiabučius namus.
Sukultūrinant Nemuno žemupio slėnį didelis kliuvinys buvo pavasario potvyniai, trunkantys iki dviejų mėnesių. Tuo metu slėnyje negalima nieko dirbti. Reikėjo
kiek galima daugiau dirbti žiemą. Vienas iš tokių darbų buvo kelių tiesimas. Šiam
darbui reikėjo pasiruošti iš rudens. Vasaros polderiuose kelių trasose įrengti iškasas, paruošti keliams pagrindus, kur reikia juos sutvirtinti, kad žiemą būtų galima
įrengti smėlio pasluoksnį ir žvyro dangą. Reikėjo susitarti su Jurbarko žvyro karjeru
ir Nemuno laivininkyste, kad būtų galima iš rudens sukaupti reikiamas žvyro atsargas. Žiemą buvo galima kasti griovius, Šilutės zonoje net vykdyti kultūrtechninius
darbus, nes čia vyrauja durpynai.
Vykdyti žiemos darbus buvo problematiška dėl finansavimo tvarkos, nes juos
atlikti reikėjo ir objektuose, kurie į vykdytinų sąrašą bus įtraukti tik kitais metais.
Anksčiau to padaryti nebuvo galima dėl nebaigtos techninės dokumentacijos. Daug
darbininkų žiemą statė laikinuosius pastatus (barakus) ir kt. Atlikti darbai žiemą
kompensuodavo prarastą laiką dėl pavasarinio potvynio.
Kultūrinant Nemuno žemupio slėnio lankas labai augo ir Šilutės MSV darbų
mastai, melioracijos mašinų ir automobilių parkas, iškilo pagalbinės gamybos cechai (gelžbetonio, stalių, mechaninės ir kt.), darbuotojų skaičius viršijo du tūkstančius. Teko spręsti, kaip visa tai administruoti. Buvo įsteigti penki darbų vykdymo barai, tada vadinti aikštelėmis. Viena jų hidrotechninių statinių statybos,
kiti – melioracijos darbų. Pastarosioms buvo priskirti ūkiai, kuriuose jos turės
vykdyti melioracijos darbus. Joms buvo nustatomi pagrindiniai veiklos rodikliai:
rangos darbų, išlaidų darbo užmokesčiui, melioruotų plotų perdavimo eksploatacijon, kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimo ir jų perdavimo ūkiams. Nustatomi ir
papildomi rodikliai; darbo našumo, mechanizmų išdirbiai ir kt. Aikštelėms buvo
priskiriami inžinerijos technikos darbuotojai, mechanikai, perduodami reikiami
mechanizmai ir priemonės jiems eksploatuoti. Gabenimai, medžiagų ir gaminių
tiekimas, mechanizmų remontas ir buhalterinė apskaita buvo vykdoma centralizuotai. Aikštelei vadovauti paskiriamas vyresnysis darbų vykdytojas, jam padėti –
vyresnysis mechanikas ir dispečeris. Aikštelės vadovai kartu su darbų vykdytojais
atsakė už darbo užduočių įvykdymą. Tai būtina sąlyga jų materialiniam ir moraliniam paskatinimui. Taip pat jie buvo atsakingi už teisingą apmokėjimą už darbą,
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saugumo techniką ir priešgaisrinę apsaugą, racionalų technikos panaudojimą.
Trijų melioracinės statybos aikštelių didesnę veiklos dalį sudarė darbai Nemuno
žemupio slėnyje. Hidroįtvarų statybos aikštelė slėnyje statė hidrotechninius statinius: VKS, diukerius, šliuzus reguliatorius, tiltus ir kt. Be to, dar tvirtino Kuršių
marių krantus Nerijoje, statė uostus Nidoje, Rusnėje, Drevernoje. Jos planiniai rodikliai skyrėsi nuo likusiųjų aikštelių: nereikėjo perduoti melioruotų plotų, nebuvo
kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimo užduočių, mechanizmų išdirbio rodiklių. Tačiau vadovavimas, atsakomybė ir kiti rodikliai buvo tokie pat.
Toks didžiulės įmonės darbų organizavimas pasiteisino. Planuoti darbai buvo
atliekami laiku ir kokybiškai. Kokybę nuolat tikrindavo MSV įsteigto kokybės skyriaus specialistai. Nemuno užliejamas slėnis buvo nusausintas, jame įrengtos kultūrinės pievos, iš kurių vešlios žolės kasmet buvo pagaminama iki 150 tūkst. tonų
vitamininių žolės miltų.
Tačiau visa tai nulėmė ne vien administravimas. Pačią didžiausią įtaką turėjo
inžinierių ir technikų, projektuotojų, vykdytojų, mechanikų, mechanizatorių ir visų
darbuotojų sumanumas, darbštumas ir sąžiningumas. MSV dirbo dar tarpukario
Lietuvoje įgiję inžinerinį išsilavinimą aukštos kvalifikacijos specialistai Juozas Sabalys, Alfonsas Juraška, Liudas Dženkaitis, Martinas Treigys, Povilas Jasiūnas. Jie
padėjo spręsti daug techninių problemų, savo patirtį mielai perduodavo jauniems
specialistams. Sumaniai darbams vadovavo ir spręsdavo konstrukcinius ir techninius klausimus ir pokario metais baigę aukštąsias ir specialiasias mokyklas inžinieriai ir technikai. Jų buvo daugiau nei šimtas, o atsakingiausius darbus dirbo Pranciškus Zubė, Stasys Songaila, Vytautas Petruškevičius, Valentinas Paspirgėlis, Evaldas
Pagareckas, Eugenijus Šimašius, Stasys Vingis, Armonas Vismantas, Milkintas,
Vytautas Damarodas, Antanas Vilkauskas, Antanas Savickas, Juozas Butkus, Vilius
Markevičius ir daugelis kitų. Agronomai Juozas Šalkauskas, Zigmas Vaičiūnas kūrybingai vadovavo kultūrinių pievų įrengimui. Ekonominiam darbui sumaniai vadovavo Jonas Jonaitis ir Anicetas Vismantas.
Malonu konstatuoti, kad iš šio gausaus inžinerijos technikos darbuotojų ir tarnautojų būrio neatsirado nė vieno, kurį būtų reikėję atleisti už aplaidumą ar drausmės pažeidimus, perduoti teisėtvarkai už vagystę, nors dauguma jų disponavo didelėmis pinigų sumomis ir dideliais kiekiais tuo laiku labai deficitinių statybinių
medžiagų.
Čia neišvardyti daugiau kaip du tūkstančiai mechanizatorių ir darbininkų, kurie
labai sunkiomis sąlygomis, negailėdami jėgų, sąžiningai ir našiai dirbo ir labiausiai
jų darbo dėka Nemuno žemupio dešinysis užliejamas slėnis buvo sukultūrintas.
Autoriaus pastaba. Parengiant publikaciją panaudota:
1. „Melioracija Lietuvoje“. Autorių kolektyvas, 1970 m.
2. „Šilutės MSV“. Melioracijos ir vandens ūkio ministerija,1973 m.
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Vandeniui laidus betonas
Mindaugas DAUKŠYS, Svajūnas JUOČIŪNAS,
Danutė VAIČIUKYNIENĖ
Kauno technologijos universitetas,
Statybos ir architektūros fakultetas
Pastaruoju metu Lietuvoje vis dažniau pasitaiko smarkių liūčių, trunkančių ilgiau nei viena valanda. Praėjus tokiai liūčiai, matome apsemtas
gatves, takus, krantines, automobilių stovėjimo aikšteles ir kita. Esama
nuotekų sistema tiesiog nesugeba susidoroti su didžiuliais iškrentančių kritulių srautais. Užsienio šalyse liūčių vandens srautams reguliuoti taikoma drenavimo sistema, susidedanti iš vandeniui laidaus betono
sluoksnio, žemiau esančio drenuojančio pasluoksnio bei grunto pagrindo. Vandeniui laidaus betono panaudojimas pasaulyje pamažu auga dėl
jo privalumų: galimybės valdyti lietaus nuotekas, kad jos nesikauptų ant
nelaidžių vandeniui paviršių, mažinti automobilių padangų sukeliamą
triukšmo lygį dėl sąlyčio su kelio danga. Lietaus ar kitų šaltinių vanduo
nuo plokščių šio betono paviršių susigerdamas į žemiau esantį gruntą
atnaujina ir požeminį vandenį.

Vandeniui laidus betonas (anglų k. „Permeable concrete“, „Pervious concrete“, „Porous concrete“, „Gap
graded concrete“) – yra specialus didelio atvirojo poringumo betonas. Europoje jis pirmą kartą panaudotas
dar 1852 m. Vėl tapo populiarus tik 1920 m., kuomet
buvo tyrinėta dviejų namų Škotijoje ir Anglijoje statybos istorija. Naudojant šį betoną daugiau nei 900 namų
buvo pastatyta 1942 m. laikotarpiu. Dėl cemento stygiaus daugiau jo buvo naudojama po Antrojo pasaulinio
karo. JAV šis betonas nebuvo populiarus iki 1970 metų.
Vandeniui laidus betonas
Vandeniui laidus betonas yra kompozicinė medžiaga, susidedanti iš rišančiosios medžiagos cemento, stambiųjų užpildų, vandens ir
betono įmaišų. Vandeniui laidžiam betonui paruošti nenaudojamas smulkusis užpildas arba jo naudojama tik iki 10 proc. viso užpildo. Mišinyje turi būti pakankamai
cemento tešlos, kad galėtų suklijuoti stambiojo užpildo daleles ir sudaryti sąlygas
susiformuoti atviroms tarpusavyje susisiekiančioms poroms. Mišiniui paruošti daugiausia naudojamas portlandcementis (pvz., CEM I). Kartais dalis cemento gali būti
keičiama lakiaisiais pelenais, pucolanais ir aukštakrosnių šlaku. Portlandcemenčio
pelenais keičiama 10 – 30 proc., šlaku 20 – 50 proc., SiO2 mikrodulkėmis 5 proc.
cemento masės. Minėti priedai turi įtakos vandeniui laidaus betono savybėms: ri-
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šimosi laikui, gniuždymo stipriui, poringumui ir vandens laidumui. Vandeniui laidaus betono ilgaamžiškumas padidėja nanaudojant lakiuosius pelenus, pucolanus ir
aukštakrosnių šlakus, nes jų panaudojimas sumažina pralaidumą ir pleišėjimą.
Priklausomai nuo užpildo granuliometrinės sudėties, mišiniui paruošti panaudojus mažai vandens, jis gaunamas palyginti sausas, todėl nesusiriša ir byra. Su pakankamu vandens kiekiu paruoštas mišinys gaunamas rišlus ir išlaiko formą. Betono
mišinys su per dideliu vandens kiekiu neleidžia susidaryti tarpusavyje susisiekiančioms poroms, todėl betonas neatlieka jam priskirtos specifinės funkcijos. Cemento
tešlos kiekis turi įtakos: tešlos sluoksnio storiui tarp užpildo dalelių, sukietėjusio
betono porų struktūros formavimuisi, palaiko suklijuotų stambaus užpildo dalelių
struktūrą.
Tokiam specifiniam betonui paruošti nenaudojamas smulkusis užpildas arba jo
naudojama iki 10 proc. viso užpildo kiekio. Stambaus užpildo dalelių dydis kinta
nuo 3/8 in iki 1/2 in. Stambiuoju užpildu gali būti naudojamas tiek žvirgždas, tiek
skalda. Mišinį su ovalios formos žvirgždo dalelėmis lengviau sutankinti negu su aštriabriaunėmis ir kampuotomis skaldos dalelėmis. Kuomet tikimasi aukštos temperatūros betonavimo metu, patartina naudoti drėgnus arba šlapius užpildus. Užpildų
ir cemento santykis mišiniuose dažniausiai kinta nuo 4:1 iki 5:1. Smulkiojo užpildo
panaudojimas didina betono gniuždomąjį stiprį ir mažina poringumą, o tai turi įtakos vandens pralaidumui.
Kaip ir įprastiniam betonui paruošti, vandeniui laidžiam betonui naudojamos
tos pačios betono įmaišos. Plastifikuojanti įmaiša gali būti naudojama siekiant sumažinti V/C santykį ir padidinti cementinio akmens ar sukietėjusio skiedinio (jei
naudojamas smulkusis užpildas) gniuždymo stiprį. Orą įtraukianti įmaiša gali būti
naudojama siekiant pagerinti cementinio akmens arba sukietėjusio skiedinio (jei
dedama smėlio) atsparumą užšaldymo ir atšildymo poveikiui. Kadangi vandeniui
laidaus betono mišinys pasižymi maža konsistencija, kartais patariama naudoti rišimąsi lėtinančias įmaišas, kurios leidžia tinkamai sukloti ir sutankinti betono mišinį.
Tai leidžia prailginti apdirbimo laiką 0,5 val. ar daugiau. Klampą modifikuojančios
įmaišos dažniausiai naudojamos pertekliniam vandeniui surišti. Pigmentai miltelių
ar skystuoju pavidalu dažniausiai naudojami siekiant išgauti norimą betono spalvą.

Stambaus žvirgždo užpildo
(4/16 fr. ) betonas
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Polipropileno plaušas naudojamas siekiant užtikrinti besiformuojančių susisiekiančių
oro porų stabilumą betono karkase ir kontroliuoti plyšių atsivėrimą kietėjimo metu.
Konsistencijos atžvilgiu vandeniui laidaus betono mišinys yra standesnis lyginant su įprastinio betono mišiniu. Dažniausiai tokio mišinio slankumas yra mažesnis nei 20 mm, nors kartais gali viršyti ir 50 mm. Vandeniui laidaus betono mišinio
slankumas nekoreliuoja su jo technologiškumu, todėl negali būti priimamas kaip
atitinkamas kriterijus. Sukietėjusio betono tankis priklauso nuo mišiniui ruošti panaudotų medžiagų savybių ir proporcijų bei nuo betono mišinio tankinimo proceso
jo klojimo metu. Dažniausiai tokio tipo betono tankis svyruoja nuo 1600 iki 2000
kg/m3 ir yra didesnis nei lengvojo betono tankis.
Tinkamai parinkti vandens ir cemento kiekiai suformuoja reikiamą cemento tešlos kiekį, kuris užtikrina stambaus užpildo dalelių padengimą storesniu jos sluoksniu bei neleidžia mišiniui sluoksniuotis jo maišymo bei klojimo metu. Iš šio betono
įrengtų tipinių šaligatvių dangos struktūra pasižymi 15 – 20 proc. poringumu, o tokių dangų betono tankis gali kisti nuo 1600 iki 1900 kg/m3. Priklausomai nuo betono
mišinio sudėties tokio betono gniuždymo stipris svyruoja nuo 3,5 iki 28 MPa, todėl
šis betonas gali būti panaudojamas įvairiose srityse. Gniuždymo stipris priklauso
nuo sutankinimo laipsnio, todėl tankinant šį betono mišinį sunku atkartoti gautus
rezultatus. Praktikoje dažniausiai po 7 parų gręžiami kernai betono gniuždymo stipriui nustatyti. Betono lenkimo stipris dažniausiai kinta nuo 1,0 iki 3,8 MPa. Šio
tipo betono lenkiamajam stipriui įtakos turi sutankinimo laipsnis, poringumas bei
užpildų ir cemento santykis (U/C). Svarbiausia šio betono specifinė savybė - vandens pralaidumas priklauso nuo mišiniui paruošti panaudotų medžiagų savybių ir
klojimo procedūros. Dažniausiai tokio tipo betono vandens pralaidumas, arba vandens pratekėjimo per betoną srautas, svyruoja ribose nuo 120 l/m2/min (0,2 cm/s) iki
320 l/m2/min (0,54 cm/s). Šio tipo betono susitraukimo deformacijos vystosi greičiau, tačiau jos yra žymiai mažesnės lyginant su įprastu betonu (0,002, maždaug per
pusę). Maždaug 50 – 80 proc. susitraukimo deformacijų pasireiškia per pirmąsias
10 dienų, tuo tarpu įprastiniame betone per tą patį laiką pasireiškia tik apie 20 – 30
proc. susitraukimo deformacijų. Dėl mažesnių susitraukimo deformacijų ir savitos
paviršiaus tekstūros, dauguma grindinių klojami be kontrolinių siūlių leidžiant atsitiktinius plyšius. Klojant grindinį iš vandeniui laidaus betono po juo esantis skaldos
pasluoksnis turi būti sudrėkintas. Priešingu atveju vanduo iš betono mišinio susigers
į pasluoksnį ir tai turės neigiamos įtakos susitraukimo deformacijoms.
Vandeniui laidaus betono atsparumas užšalimo ir atšilimo ciklų poveikiui priklauso nuo susigėrusio vandens kiekio betono porose užšalimo metu. Įrengiant grindinį svarbu, kad po betonu esantis pasluoksnis (200 - 600 mm) sugertų vandenį.
Galimos pažaidos dėl ciklinio užšalimo ir atšilimo poveikio: atsitiktiniai plyšiai,
paviršiaus atskilinėjimas, siūlių pažaidos pleišėjimo metu. Tokio tipo betono atvira
struktūra daro šį betoną labiau pažeidžiamą rūgščių ir sulfatų poveikiui didesniame
paviršiaus plote lyginant su įprastu betonu. Dėl šiurkščios paviršiaus tekstūros ir
atviros struktūros šie betonai gali turėti problemų, susijusių su dilumu bei stam-
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baus užpildo dalelių ištrupėjimu betono paviršiuje. Tai pagrindinė priežastis, dėl
kurios jie negali būti naudojami greitkelių dangos įrengimui. Esant greitam kietėjimo procesui ir dideliam drėgmės pasišalinimui iš šio tipo betono mišinio, bet kokia
prastova darbo objekte vėliau gali pasireikšti nepageidaujamais defektais. Objekte
betonas turi būti laikomas dengtas plėvele ne mažiau kaip 7 paras.
Vandeniui laidus betonas gali būti naudojamas įvairiose srityse: gyvenamųjų
namų kiemams, alėjoms ir važiuojamajai daliai, nedidelio tūrio grindiniams, šaligatviams ir takams, automobilių stovėjimo aikštelėms, teniso aikštelėms, kaip
pasluoksnis įprastinio betono grindiniams, šulinių, šachtų aptaisymui, aplink plaukimo baseiną esantiems takams, priėjimams, triukšmą sugeriančioms sienutėms,
vaikų žaidimų aikštelėms, sienoms (laikančiosioms), šiltnamių grindims, vandens
pramogų parkuose, hidrotechninėse konstrukcijose, dirbtiniams rifams, nuolydžių
stabilizavimui, grotelėms aplink medžius šaligatviuose.
Šis betonas naudojamas kaip pagrindinė medžiaga vandeniui laidžiam grindiniui įrengti, kuomet sprendžiamos lietaus nuotekų nubėgimo į drenavimo sistemas
problemos. Lietaus metu vanduo geriasi per vandeniui laidų grindinį, nesusidaro
vandens sankaupų, neužkemšamos lietaus nubėgimo sistemos ir pan. Drenažo sistema dažniausiai neįrenginėjama, bet kartais būtina, kuomet pasluoksnio infiltracijos
lygis yra žemas ir vanduo kaupiasi jame, o žemiau esantis gruntas nesugeba absorbuoti vandens pertekliaus.
Panaudojimo požiūriu: mažina iškritusio lietaus dideles vandens sankaupas betono paviršiuje (galimybė valdyti didelius iškritusių kritulių kiekius), atlieka filtro
funkciją (neleidžia teršalams patekti į gruntą).
Privalumai saugumo požiūriu: mažina automobilių padangų sukeliamą triukšmą,
apsaugo vairuotojus nuo akinančio kelio dangos atspindžio, mažina vandens srautų
tekėjimo greitį nuožulniuose keliuose ir takuose, potvynio metu reguliuoja vandens
lygį plokščiuose paviršiuose, betono paviršiuje neužsistovi vandens sankaupos.
Privalumai ekonomiškumo požiūriu: vandeniui laidaus betono naudojimas leidžia atsisakyti vandens nuotekų sistemos ar rezervinių tvenkinių, padidina automobilių aikštelių įrengimo galimybes (dėka vandens pralaidumo visu betono paviršiaus plotu), lyginant su asfalto danga yra ilgaamžiškesnis, mažesnės priežiūros ir
remonto išlaidos.
Nepaisant daugybės gerų savybių, šio betono panaudojimas yra ribotas: negalima armuoti plienine armatūra (dėl poringos betono struktūros pasireiškia plieninės
armatūros korozija, todėl, jei reikia, naudojama kompozitinė armatūra), ribotas panaudojimas sunkiasvorių transporto priemonių keliuose, reikalinga dažna priežiūra,
nes ilgainiui užsikemša poringa betono struktūra (naudojami vakuuminiai siurbliai ir
plovimas aukšto vandens slėgio srove), palyginti nedidelis betono gniuždymo stipris,
esant nestabiliems gruntams ir aukštam gruntinio vandens lygiui reikalingos specialios priemonės, reikia daugiau laiko ir technologinių procesų konstrukcijai iš šio
betono įrengti, negalima naudoti tiltų konstrukcijoms, statiniams, damboms ir pan.,
anaerobinės savybės, jei gruntas nespėja išdžiūti, gali iššaukti mikrobiologinį irimą.
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Melioracijos statinių valdymo
perspektyva
Sausio 25 d. Kėdainių m. Vilainių kultūros centre Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos iniciatyva įvyko žemdirbių forumas tema „Melioracijos
sistemos: kaip jas valdysime, naudosime, naujinsime ir finansuosime“. Į susirinkimą buvo pakviesti: Lietuvos grūdų augintojų asociacijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos žemės ūkio
kooperatyvų asociacijos, Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos, Seimo Kaimo
reikalų komiteto, Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos
(nedalyvavo), Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos melioracijos
įmonių asociacijos, VĮ Valstybės žemės fondo, A. Stulginskio universiteto atstovai, ūkininkai bei žemės melioravimo srities mokslininkai ir specialistai.

D. Kižauskas – susirinkimo moderatorius, atstovaujantis Lietuvos žemės ūkio
kooperatyvų asociacijai, įžangos žodyje trumpai išdėstė šio forumo tikslą. Žemdirbiams kelia nerimą numatomas melioracijos statinių perdavimas ūkininkų nuosavybėn. Neaišku, kokios būklės statiniai bus perduodami, kaip jie bus renovuojami bei remontuojami, neaiškios melioracijos fondo steigimo galimybės, būsimi
mokestiniai reikalavimai. Agrarinės ekonomikos institutas rengia medžiagą, pagal
kurią Vyriausybė perduos melioracijos statinius ūkininkų nuosavybėn. Susirinkimo
tikslas – išreikšti žemdirbių savivaldos nuomonę. Parengta rezoliucija bus nusiųsta
Vyriausybei ir kitoms valdžios institucijoms.
K. Sivickis – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija. Dabar planuojama, kad
iki 2020 m. valstybei priklausančių melioracijos statinių nebeliks. Pagal galiojantį

Žemdirbių forumo dalyviai
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Melioracijos įstatymą statiniai yra 2 kategorijų: valstybiniai ir privatūs. Didžiuma
melioracijos įrenginių yra kompleksinės paskirties. Numatomi privatizuoti rinktuvai ir magistraliniai grioviai kerta tuo pačiu ir valstybines, ir privačias žemes.
Griovių yra saugomose teritorijose ir miškuose. Magistraliniai grioviai gilūs, turi
greitvietes, latakus, privalo išlaikyti gylio parametrus, kad drenažo žiotys neatsidurtų po vandeniu. Durpinėse žemėse drenažas nusėda, atitinkamai reikia gilinti
griovius. Ką darysime, kai tas pats griovys priklauso įvairiems naudotojams su skirtingais ūkinės veiklos apribojimais? Todėl parengtuose teisiniuose dokumentuose
turėtų būti ir kruopščiai bei apgalvotai parengta jų įgyvendinimo tvarka. Apie 1,5
tūkst. tiltų apskaitomi melioracijos statiniais. Tačiau kelias ir tiltas turi būti vieno
šeimininko – kelininkų. Polderiai su siurblinėmis, pylimais ir grioviais yra sudėtingi
daugiafunkciniai įrenginiai, siejami ne tik su žemės ūkiu, bet ir aplinkos apsauga,
paukščių ir žuvų apsauga. Tai įrenginiai, kurių priežiūra „neįkandama“ privačiam
naudotojui. Daugumą polderių reikia atnaujinti pagal XXI a. reikalavimus. Prastai
prižiūrimos užtvankos ir tvenkiniai yra pavojingi. Kasmet įvyksta po vieną avariją.
Trečdalyje jų didėja avarijos tikimybė. Ar ūkininkui pakaks kvalifikacijos suvaldyti
šiuos procesus? Turėtų būti kuriamos melioracijos statinių priežiūros bendrijos. Kai
kur jos buvo sukurtos, tik, deja, ir tos sunyko.
A. Gudaitis – Valstybės žemės fondo Melioracijos skyrius. Lietuvoje vyrauja
vidutinių platumų klimatas, laipsniškai pereinantis iš jūrinio į kontinentinį. Kritulių per metus iškrenta vidutiniškai
700-750 mm., o
išgaruoja 450-520
mm. Todėl pagrindinės drėgmės pertekliaus atsiradimo
dirvožemyje priežastys yra atmosferiniai
krituliai
ir iš jų susidaręs
paviršinių vandenų nuotėkis, santykinai žema viHidrotechnikams yra apie ką pamąstyti: dr. Z.Kinderis (iš kairės), J.Stulga,
dutinė metinė oro
B.Kontrimas, A.Gudaitis
temperatūra ir jos
nevienodumas per metus. Pernelyg drėgna žemė užima apie 46 proc. viso valstybės
žemės ploto. Tokią žemę naudoti žemės ūkio gamybai ar infrastruktūros objektų
rengimui galima tik ją nusausinus.
Bendras sausinamas žemės plotas šalyje yra beveik 3 mln. ha, iš kurio 2,5 mln.
ha nusausinta drenažu.
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Pagrindiniai duomenys apie melioruotą žemę ir melioracijos statinius 2017 m.
sausio 1 d. duomenimis:
Pavadinimas

Matavimo vnt.

Kiekis

MELIORUOTA ŽEMĖ
Bendras sausinamos žemės plotas

tūkst. ha

2 978,34

Iš jo sausinamas drenažu

tūkst. ha

2 575,66

Iš bendro sausinamos žemės ploto
sausinama žemės ūkio naudmenų

tūkst. ha

2 496,03

Iš bendro sausinamos žemės ploto
sausinama mechaniškai keliant vandenį

tūkst. ha

51,08

MELIORACIJOS STATINIAI
Grioviai:

km

62730,366

magistraliniai ir kiti vandens nuleidimo grioviai

km

52386,918

apsauginiai grioviai

km

10343,448

Apsauginiai pylimai

km

493,61

Drenažas:

tūkst. km

1601,77

rinktuvai

tūkst. km

267,94

sausintuvai

tūkst. km

1333,83

Hidrotechnikos statiniai:

vnt.

68144

tiltai

vnt.

1449

pralaidos

vnt.

63694

reguliatoriai

vnt.

1281

kiti statiniai

vnt.

1720

Sausinimo siurblinės

vnt.

88

Smulkūs drenažo statiniai:

vnt.

734 954

žiotys

vnt.

567 055

vandens nuleistuvai

vnt.

145 209

šuliniai

vnt.

22 690

Tvenkiniai:

vnt.

359

tvenkinių HTS

vnt.

358

Sausinimo sistemos Lietuvoje buvo įrengtos 1960 – 1990 metais valstybės lėšomis už daugiau kaip 2 mlrd. eurų , ir dalis drenažo privačiai žemės savininkų
nuosavybei atiteko veltui. Melioracijos statiniai ir drenažo sistemos yra valstybės
bendros infrastruktūros dalis. Melioracijos statinių ir sistemų nuosavybės santykius,
valdymą, eksploatavimo organizavimą, žemės savininkų ir naudotojų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas. Jame apibrėžtos
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dvi nuosavybės formos. Valstybei nuosavybės teise priklauso magistraliniai grioviai, pralaidos, polderinės sistemos, tiltai, tvenkinių hidrotechnikos statiniai (HTS)
ir drenažo rinktuvai, kurių skersmuo – 12,5 cm ir didesnis. Bendra šių statinių balansinė vertė – 1,2 mlrd. eurų, iš kurių likutinė vertė tesiekia 0,36 mlrd. eurų.
Žemės savininkų nuosavybei priklauso visas likęs drenažas ir smulkūs jo statiniai. Šių nuosavų statinių balansinė vertė – 0,97 mlrd. eurų, iš kurių likutinė vertė – 0,35 mlrd. eurų. 45 proc. visų melioracijos statinių balansinės vertės tenka
privačiai nuosavybei. Atstatomoji visų (valstybės ir privačių) melioracijos statinių vertė viršija 20 mlrd. eurų. Visas drenažo sistemas pripažinus žemės sklypų
priklausiniais, t. y. drenažo sistemas perdavus žemės savininkams ir naudotojams,
privačioje nuosavybėje esantis melioracijos turtas sudarytų apie 67 proc. viso melioracijos turto vertės.
Nepakankamas melioracijos statinių ir melioracijos sistemų rekonstravimo ir tobulinimo darbų finansavimas ir dirvožemio netausojimas sąlygoja problemas žemės
ūkiui, kurios rimtai kol kas nesprendžiamos. Tuo tarpu, neišvengiamas sausinimo
sistemų nusidėvėjimas, aplinkos reglamentai dėl taršos iš intensyvaus naudojimo
žemės ūkio sklypų, privers ūkininkaujančius ieškoti finansavimo šaltinių ir taikyti naujas sausinimo sistemų rekonstravimo technologijas: reguliuojamą (patvenktą) drenažą, pakrančių drenas, biotopus (šlapynes), denitrifikacijos bioreaktorius,
kt. Naujų inžinerinių sprendimų poreikis atsiranda dėl to, kad Lietuva tarptautinių
aplinkosaugos organizacijų (pav. HELCOM) vertinimu įvardijama kaip viena didžiausių Baltijos jūros teršėjų ir iki 2021 metų yra įpareigota 11 tūkst. tonų sumažinti azoto patekimą į Baltijos jūrą.
Didelė problema yra spartus žemių rūgštėjimas, ypač Žemaitijoje. Todėl
sausinimo sistemų rekonstravimo (atnaujinimo) projektuose būtina taikyti priemones, kurios sustabdytų žemių rūgštėjimą. Šiuo metu apie 250 tūkst. ha melioruotame
plote žemės ūkio veikla jau negalima dėl techniniu ir agrotechniniu požiūriu blogos
sausinimo sistemų būklės. Apytikriai dar toks pat nusausintas plotas žemės ūkio
veiklai yra nenaudojamas dėl kitų įvairių priežasčių.
Šiuo metu realiai naudojama 2 mln. ha drenažu sausinamos žemės. Nerekonstruojant sausinimo sistemų jų būklė nuolat prastėja, tokius plotus tenka išbraukti iš
žemės ūkio naudmenų. Šiuo metu melioruotoje žemėje užauginama apie 90 procentų žemės ūkio produkcijos. Valstybės žemės ūkio sektorius sukuria apie 3,6 proc.
BVP. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad žemės ūkyje sukurta pieno žaliava virsta
paklausia pasaulyje maisto produkcija, kurios galima įsigyti beveik visose pasaulio
šalyse. Žemės ūkis Lietuvoje yra strateginė ūkio šaka, kuri savo produkcija sėkmingai konkuruoja globalioje rinkoje. Tačiau nereikia užmiršti, kad pagrindinė žemės
ūkio gamyba vyksta melioruotoje žemėje ir jos efektyvumą lemia sureguliuotas dirvos vandens režimas – drenažas. Drenažas ir kiti melioracijos statiniai žemės ūkiui
vidutiniškai tarnauja jau apie 50 metų, todėl jų eksploatacinis laikotarpis beveik
baigiasi. Šiuo metu iš 2,5 mln. ha nusausintų žemės ūkio naudmenų 2 mln. ha plote
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esantis drenažas dėl susidėvėjimo yra kritinės būklės. Dėl ES, valstybės ir ūkininkų
lėšų stokos jo rekonstruojama kasmet 6 kartus mažiau negu reikėtų, todėl drenažo
būklė sparčiai blogėja. Kad drenažo sistemos jau nebegali atlikti savo pagrindinės
funkcijos – efektyviai sausinti žemės ūkio naudmenas – rodo 2017 m. ruduo. Kai
rugpjūčio – lapkričio mėnesiais iškrito daugiamečius vidurkius dvigubai viršijantis kritukių kiekis, dirbami laukai atsidūrė po vandeniu. Laukuose liko trečdalis
grūdinių kultūrų. Dėl užmirkusių laukų visoje šalyje paskelbta ekstremali situacija.
Dėl netolygaus kritulių pasiskirstymo vegetacijos periodu tokia situacija kartosis
kasmet, jeigu per vieną parą iškris 30 mm ir daugiau kritulių.
Kad būtų sustabdytas melioruotų žemių regresas, reiktų kasmet rekonstruoti
bent 15 tūkst. ha melioracijos sistemų. O siekiant iš esmės atnaujinti melioracijos
sistemas reikėtų kasmet rekonstruoti po 60 tūkst. ha. Dėl šiuo metu naudojamų melioracijos statyboje modernių technologijų bei kokybiškesnių medžiagų rekonstruoto drenažo tinklo tarnavimo laikas pailgėtų iki 70 metų.
Kiti hidrotechnikos statiniai taip pat yra blogos būklės, nemažai užtvankų yra
avarinės būklės, kelia pavojų aplinkai ir žmonėms. Pralaidos vidutiniškai nusidėvėjusios 68,5 proc., o kitų rūšių hidrotechnikos statiniai – net 70 - 80 proc. Įvertinus, kad tvenkinių pagrindinė paskirtis yra rekreacinė ir vietos gyventojų socialinių poreikių tenkinimas, manytume, kad mažesnius tvenkinius reikėtų perduoti
savivaldai, potencialiai pavojingus palikti valstybės nuosavybei, o ten, kur įrengtos
hidroelektrinės, perduoti elektrinių savininkams, dalį tvenkinių reikėtų likviduoti.
Daugiau negu 80 proc. magistralinių griovių deramai savo funkcijų jau neatlieka. Juos būtina skubiai remontuoti ir (ar) rekonstruoti. Nuo jų funkcijų atkūrimo priklauso drenažo tinklo veikimo efektyvumas. Šią išvadą patvirtina 2017 m.
rudens liūčių sukeltos ekstremalios padėties analizavimas. Ten, kur grioviai atitiko
projektinius parametrus, kur jie buvo prižiūrėti – kritulių perteklius laukų nepaskandino (Joniškio, Pakruojo, Biržų rajonų savivaldybės).
Bendras melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto lėšų poreikis yra apie 63
mln. eurų. Valstybinių melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimui kasmet iš valstybės biudžeto skiriama apie 17 - 20 proc. reikiamų lėšų. Visa tai dar labiau blogina ir taip prastą melioracijos srities situaciją. Tarp Baltijos kaimynų mūsų
šalies melioracija atrodo prasčiausiai: pvz., Latvija mus lenkia – 1,6, o Estija – 2
kartus pagal lėšas vienam nusausintos žemės hektarui.
Nepasikeitus situacijai, prognozuotina, kad Lietuva 2040 m. turės tik 1 mln.
ha tvarkingų nusausintų žemių, o 1,5 mln. ha patirs pakartotinio užpelkėjimo
riziką. Kad melioracijos statiniai veikia neefektyviai, parodė šiais metais iškritęs gausesnis kritulių kiekis.
Todėl Lietuvos žemės ūkio politikos formuotojai turi apsispręsti, kiek Lietuvai
reikia dirbamos žemės, kiek miškų, kiek ploto atiduoti gamtai. Jeigu Lietuvai žemės
ūkis reikalingas tik vietinių poreikių tenkinimui – gali užtekti ir 1 mln. ha ariamos
žemės. Jeigu į žemės ūkį žiūrime kaip į strateginę valstybės ūkio šaką, planuojame
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žemės ūkio produktų
gamybą
eksportui, reikės
ne mažiau kaip
3 mln. ha., tuomet privalėsime
investuoti į melioracijos sistemų
atnaujinimą. Tas
kainuos, ir kils
klausimas, iš kur
paimti lėšų .
Šiandien valstybės
politika
Jau neveikia drenažas
melioracijos atžvilgiu yra tokia,
kad visus esančius melioracijos statinius reikia atiduoti žemės savininkams. Drenažo sistemas gal ir tikslinga atiduoti žemės savininkams. Didesni žemės savininkai, kurie valdo 300 ha ir daugiau žemių, gal ir investuos į melioraciją. Bet kaip
tvarkyti, prižiūrėti ir rekonstruoti drenažo sistemas mažesnių ūkių savininkams?
Drenažo sistemos įrengtos laukų masyvams – vidutiniškai 250 ha laukuose. Žemės savininkų žemė labai fragmentuota, susideda iš daug atskirų plotelių. Kils
problema, kaip rasti sutarimą su kaimynais dėl bendros melioracijos sistemos eksploatavimo ir tvarkymo. Ta pati problema ir su magistralinių griovių priežiūra,
remontu bei rekonstrukcija. Todėl nesant pakankamai ES ir valstybės biudžeto finansinei paramai, vėlesniam melioracijos finansavimui ir esamų drenažo sistemų
tobulinimui, tikslinga steigti specialų kaupiamąjį finansinį fondą ar programą, kuri
užtikrintų nepertraukiamą melioracijos sistemų ir statinių pertvarkymo darbų finansavimą. Fondo kūrimo pagrindinė prielaida turėtų būti ta, kad melioracija yra
bendrosios valstybės infrastruktūros dalis ir ji tarnauja vandens režimo sureguliavimui ne tik žemės ūkio paskirties žemėje, bet ir užstatytose teritorijose, kelių ir
geležinkelių trasose ir apsauginėse zonose, miškuose, kolektyviniuose soduose,
karinių poligonų teritorijose, saugomose teritorijose, komercinės paskirties žemėse. Naujausios žemių melioracinės priemonės atlieka ir gamtosaugines funkcijas,
mažindamos NPK taršą iš intensyviausiai naudojamų žemės ūkio sklypų, todėl
į kaupiamąjį melioracijos Fondą mokesčius turėtų mokėti visi fiziniai, juridiniai
asmenys ir kitos organizacijos, disponuojančios žeme; Tokio fondo sukūrimo teisinius, ekonominius, organizacinius aspektus šio metu rengia Lietuvos agrarinės
ekonomikos instituto mokslininkai.
A.Bogdanovas – Žemės ūkio viceministras. Diskusija laiku. Po lietingos vasaros žemės melioracija neabejojama. Agrarinės ekonomikos institutas raginamas,
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kad kuo skubiau parengtų melioracijos statinių perdavimo modelius, kurie bus aptariami. Valstybė – tai ne tik valdininkai, valstybė – tai mes. Socialinių partnerių
dalyvavimas diskusijose būtinas. Kas bus ūkininkams perduota ar neperduota, dar
neaišku. Neaišku, ar kaupiamasis melioracijos fondas bus kuriamas. Žemės ūkio
ministerija kartu su Aplinkos ministerija sprendžia gamtosaugines ir griovių (ypač
vadinamų upeliais) priežiūros problemas. Nuosavybės formos pakeitimas ir melioracijos statinių priežiūros finansavimas yra sunkiai
sprendžiami klausimai. Laukiam šiais klausimais Agrarinės ekonomikos instituto su mokslininkais paruoštos
studijos, kuri bus kovo mėnesį.
Diskusijose pasisakę žemdirbių asociacijų atstovai
ir ūkininkai pritarė, kad melioracijos statiniai turėtų
priklausyti valstybei, ūkininkams ir net savivaldybėms.
Žemės sausinimo reikia ne tik žemdirbiams. Jo reikia
gyvenvietėms, keliams, miškams, elektros tinklų ūkiui,
krašto apsaugai ir kt., todėl į melioracijos fondą mokesčius turėtų mokėti ne vien žemdirbiai. Pasisakyta, kad
fondas galėtų būti formuojamas pagal kadastro vietoves
ar pagal vandens baseinus. Fondo valdymas galėtų būti
teisiškai privalomas. Būta siūlymo fondą kurti panaudoŽodžių „į vatą nevyniojo“
ūkininkas Z. Aleksandravičius
jant Europos investicijų banko lėšas. Tam reikėtų kurti
melioracijos statinių naudotojų
kooperatyvus ar
asociacijas, kurių nariais būtų
valstybė ir ūkininkai. Reikės
daugybės pataisų
teisiniuose
dokumentuose.
Pasisakę, kartais aštriai, ūkininkai buvo tos
nuomonės, kad
Laukia hidrotechnikų pagalbos
su jais nesitariama, kad jau nuspręsta visus melioracijos įrenginius privatizuoti, kad valdžios vizija „nuleidžiama“
nežiūrint nieko. Melioracijos statinių privatizavimo klausimas bus nagrinėjamas ir
visuotiniame žemdirbių suvažiavime.
Parengė Romualdas Survila
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Auksinės Citrinų festivalio spalvos
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Kasmet vasario pabaigoje kovo pradžioje Mentono mieste
(Prancūzija) vyksta Citrinų festivalis „La fete du Citron“. Šiemet jis gerbėjus, kurių kasmet
sulaukiama iš viso pasaulio,
sukvietė 85 - ąjį kartą. Kad ir
prieš metus kitus ten apsilankius, auksinės Citrinų festivalio
spalvos ir patirti įspūdžiai išlieka ilgam. Kaip ir ryškiu geltoniu
žydinčios mimozos ir pilnas
vaisių šakas svarinantys citrinmedžiai bei mandarinmedžiai.
Citrinos, apelsinai, mandarinai,
greipfrutai... Iš tonų šių vaisių
sukurtos nuostabios skulptūros
festivalyje džiugina tiek mažo,
tiek suaugusio žmogaus akį
bei širdį.
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Sakoma, kad iš Rojaus sodo pavogtą citriną Ieva pasodino būtent Žydrajame krante, kur įsikūręs Prancūzijos kurortas Mentonas. 8 km nuo Monako, 20 km nuo Nicos,
2 km nuo Italijos sienos, prie Viduržemio
jūros - ne vien puiki geografinė padėtis, bet
ir kasmet rengiama šventė vilioja pasaulio
turistus į šį Citrinų sostine pramintą miestą.

KELIONĖS

Šventės karalienė - citrina, su kuria europiečiai
susipažino jau seniai, XI
amžiuje. XVIII a. garsusis
keliautojas Džeimsas Kukas, saugodamas savo jūreivius nuo skorbuto (juo
sergama, kai organizme
trūksta vitamino C), liepdavo jiems kasdien valgyti
citrinas. Pasaulyje yra daug
įvairių citrusinių vaisių,
tačiau mums pažįstama tik
nedidelė jų dalis - citrinos,
žaliosios citrinos, apelsinai,
mandarinai, klementinai ir
greipfrutai. Citrusai klesti
tropinio ir subtropinio klimato kraštuose, bet puikiai auga ir Viduržemio jūros regione, kur temperatūra žiemą nukrinta iki nulio laipsnių ar šiek tiek žemiau. Citrusams reikia daug natūralios
šviesos tiek žiemą, tiek vasarą.
Būtent subtropinis mikroklimatas Mentonui dovanoja vidutiniškai 316 saulėtų
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dienų per metus. Žiemų, kokios būna Lietuvoje, mentoniečiai nepatiria, o idealias klimatines sąlygas jiems
garantuoja nuo blogų orų apsaugančios Alpės.
Lankėmės Mentone veikiančioje uogienių bei džemų gamykloje, kalbėjomės su jos darbuotojais, ragavome įvairiausių uogienių bei džemų. Ne tik iš poppuliarių mums žinomų citrusinių vaisių, bet ir iš mimozų,
persimonų, pistacijų.
Tačiau labiausiai užbūrė Citrinų festivalis. Gatvėse
šurmuliavo karnavaliniais kostiumais pasipuošę festivalio dalyviai, spalvingą minią išjudino muzika ir pučiamųjų orkestrų garsai., judėjo didžiulės platformos su
iš vaisių pagamintomis figūromis. Akrobatai, šokėjai,
klounai - kas tik nelinksmino festivalio svečių.
Šventiniais kostiumais pasipuošę vaikai turėjo maišelius spalvotų popierėlių, susuktų plonų kaspinėlių,
kuriuos mėtė į karnavalinės eisenos dalyvius. O šie simboliniais karpiniais taikėsi apiberti kuo daugiau gatvėje
susibūrusių smalsuolių, pūtė ant jų muilo burbulus, mat
būti apmėtytam Citrinų festivalio karnavale - sėkmė.
Iškilmės Mentone neapsiriboja vien šokiais ir prašmatniomis eitynėmis. Parke
„Jardins Biozes“ lankytojus viliojo citrusinių vaisių paroda „Pasaulio šventė“, buvo
surengta orchidėjų paroda, galėjai pasivaikščioti po citrinų oranžerijas, ragauti namuose virtų citrusinių vaisių uogienių. Auksinių vaisių parodą papildė „Mėnulio paradas“, virtęs į triukšmingą vakarėlį, kuriame linksminosi būriai prancūzų ir miesto
svečių. Šventės pabaigą vainikavo spalvingi fejerverkai.
Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos
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Tarpukario 1918-1939 m.
žemės reforma
Pranas ALEKNAVIČIUS
Per 100 metų Lietuvoje žemėtvarkininkų pagalba įvykdytos keturios žemės
reformos. Tai: 1. Kaimų skirstymas į vienkiemius ir dvarų parceliacija atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę, t. y. dalies dvarų žemės nusavinimas ir išdalijimas
bežemiams ir mažažemiams valstiečiams (šiuos darbus galima pavadinti Tarpukario žemės reforma); 2. Privačios žemės nacionalizavimas ir dalies nusavintos stambiųjų ūkių žemės išdalijimas bežemiams ir mažažemiams valstiečiams
Lietuvą neteisėtai inkorporavus į Tarybų Sąjungą (bolševikinė žemės reforma);
3. Valstiečių ūkių kolektyvizacija ir tarybinių ūkių steigimas bei jų žemės valdų
formavimas (stambių sovietinių žemės ūkio įmonių kūrimo reforma); 4. Žemės
privatizavimas, atkuriant nuosavybės teises į iki 1940 m. turėtą privačią žemę,
bei parduodant valstybinę žemę (restitucinė žemės reforma).
Lietuvos valstybės atkūrimo100-mečiui paminėti spausdiname straipsnių ciklą apie per tą laikotarpį atliktas žemės reformas.

Žemėtvarkos darbai vyko įgyvendinant įstatymus, numatančius likviduoti dvarininkų žemėvaldą ir aprūpinti
kaimo gyventojus žeme ūkininkavimui. Priimti radikalius sprendimus vertė žemės savininkų turtinė nelygybė ir
siekimas patenkinti žemdirbių poreikius ūkininkavimui.
1919 m. Lietuvos dvarininkams priklausė apie 1384 tūkst.
ha žemės, arba 26,2 proc. valstybės teritorijos. Vienam
dvarui vidutiniškai teko po 490 ha. Valstiečių ūkiams 1919
m. priklausė apie 2932 tūkst. ha, arba 55,5 proc. visos žemės. Valstiečio ūkio ploto vidurkis buvo 15,2 ha. Atsirado
gausus mažažemių ir bežemių luomas. 1919 metais Lietuvoje buvo 57,5 tūkst. bežemių ir 41,4 tūkst. mažažemių (iki 6 ha) valstiečių ūkių. Svarstant Žemės reformos
Žemės reformos ideologas
įstatymą Seime buvo daug diskutuojama dėl pagrindinių
Mykolas Krupavičius
žemės reformos nuostatų, apribojančių nuosavybės teises
dvarininkams. Juk Lietuvos valstybės konstitucijoje (paskelbtoje 1922 m. rugpjūčio 6 d.) buvo nustatyta kad „Nuosavybės teisė saugoma. Piliečio turtas galimas
nusavinti įstatymo keliu tik viešajam reikalui esant“. Rengiant įstatymą, buvo vadovaujamasi Krikščionių demokratų partijos vadovo Mykolo Krupavičiaus teiginiais,
kuris rėmėsi popiežiaus Leono XIII enciklikos žodžiais, darydamas išvadas, kad
nuosavybės teisė nėra absoliuti ir jos nusavinimas bei perpaskirstymas galimas, jei
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tai pasitarnaus žmonių gerovei. Visuomenės gerovės sargyboje turi būti valstybė.
Žemė, kaip ji būtų paskirstyta tarp asmenų, nenustoja tarnavusi visuomenei, nes
nėra žmogaus, kuris negyventų iš jos vaisių.
Žemės reformos metu buvo nusavinta stambiųjų žemvaldžių žemė (dvarams pa-

Diagrama iš 1935 m. žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ Nr.2

liekant po 80–150 ha) ir sudarytas apie 720 tūkst. ha valstybinės žemės fondas. Iš
jo 155,8 tūkst. ha palikta buvusiems savininkams kaip nenusavintos žemės norma,
o 459,0 tūkst. ha, arba 10,6 % tuo metu buvusios žemės ūkio paskirties žemės,
išdalinta valstiečiams nuosavybėn išsipirktinai per 36 metus (išskyrus savanorius).
Žemės gavo 73,9 tūkst. bežemių ir mažažemių. Laikotarpio pabaigoje Lietuvoje
vyravo 5 – 30 ha ploto ūkiai.
Ūkių grupės
Dvarai ir ūkiai >100 ha
Stambieji ūkiai (30-100 ha)

Ūkių skaičius
1602

Plotas tūkst. ha

Vidutinis ūkio
dydis ha

273,4

170,6

26073

1187,9

45,6

Vidutiniai ūkiai (10-30 ha)

127005

2120,2

16,7

Smulkieji ūkiai (5-10 ha)

78237

582,9

7,5

Sklypininkai (iki 5 ha )

53463

154,1

2,9

286380

4318,5

15,1

Iš viso:

Šaltinis: A.Andrašiūnas. Tautos ūkio plano tezės. Tautos ūkis, 1939. Nr. 44 (226).

64

LIETUVOS VALSTYBĖS

ATKŪRIMO 100-METIS

Valstybės parama ūkių žemės valdų pertvarkymui pasireiškė kaimų skirstymo
į vienkiemius darbais. Per 1919–1939 m. laikotarpį buvo išskirstyta 6,9 tūkst.
kaimų 1655 tūkst. ha plote, sudarant 159,1 tūkst. ūkių pagal žemėtvarkos projektus pertvarkytas žemės valdas, pritaikytas vienkieminiam ūkininkavimui: iki
skirstymo vidutinis rėžio plotas buvo 0,60 ha, po išskirstymo vidutinis atskirai
esančio žemės sklypo plotas – 7,6 ha, ūkio plotas – 10,4 ha. Be to, išsikeliantieji
į vienkiemius gaudavo paramos mediena trobesių statybai, paskolų, pašalpų ir
kitokių lengvatų.

Diagrama iš 1935 m. žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ Nr.2

Iš viso, įskaitant į vienkiemius išskirstytus kaimus XIX a. pabaigoje ir iki I pasaulinio karo, tuometinės Lietuvos ribose 1939 m. pabaigoje jau buvo 16,5 tūkst. į
vienkiemius išskirstytų kaimų, kurių bendras plotas – 2700 tūkst. ha, sudaryta arba
pertvarkyta 159,1 tūkst. ūkių žemės valdų („vienkiemių“), liko išskirstyti dar apie
2,6 tūkst. kaimų (318 tūkst. ha). Be to, prijungtame prie Lietuvos Vilniaus krašte į
vienkiemius buvo išskirstyta 900 kaimų (120 tūkst. ha), liko išskirstyti 1650 kaimų
(162 tūkst. ha).
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Bolševikinė žemės reforma
Lietuvoje
Valerijonas BALČIŪNAS
V. Balčiūnas gimė 1904 11 27 Minske. Diplomuotas ekonomistas,
sportininkas, visuomenės veikėjas. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, 1921–1929 m. tarnavo Krašto apsaugos ministerijoje. 1929 m.
paskirtas Žemės tvarkymo departamento referentu, dėstė matininkų kursuose. Dirbo Žemės ūkio ministerijos statistikos valdybos Žemės ūkio direkcijos viršininku. 1940–1941
m. dirbo Vilniaus universitete. 1938 m. išleido knygą
„Lietuvos kaimų žemės tvarkymas (istorijos, ūkio ir
statistikos šviesoje)“, kurioje detaliai išnagrinėti žemėtvarkos darbai Lietuvoje nuo Valakų reformos iki
tarpukario laikotarpio. Po karo V. Balčiūnas pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. – į JAV. Mirė 1984 12 18 Floridos valstijoje (JAV).
Straipsnį spausdiname iš leidinio „Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai. I. 1942“. Kalba netaisyta.

I. Žemės valdymo pertvarkymas
1940 m. birželio 15 d. bolševikai, okupavę Lietuvą, ėmė uoliai skelbti, kad įvesią krašte marksistinę socialistinę santvarką, kuri turėsianti suteikti visiems darbo
žmonėms itin laimingą gyvenimą.
Lietuva yra žemės ūkio kraštas, apie 78 % visų gyventojų verčiasi žemės ūkyje,
tad reikėjo laukti, kad kaip tik žemės ūkyje bolševikai visų pirmiausia imsis savo
žadėtosios žemės reformos. Kokią gi žemės reformą galėjo bolševikai pasiūlyti
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo valstybėms? Bolševikų ideologai, Stalino kolchozinės
politikos pasekėjai, visuomet užsispyrę tvirtino, kad grynas socialistinis ūkis yra
įmanomas tik įvedus bolševikinėje valstybėje kolektyvinius ir tarybinius ūkius. Atsižvelgiant į tai, reikėjo laukti, kad bolševikai ir okupuotose šalyse įves tokią žemės
ūkio santvarką, kokią jau buvo sukūrę Sovietų Sąjungoje, t. y. panaikins privačią
žemės nuosavybę ir įvykdys visuotinę žemės ūkio kolektyvizaciją. Netenka abejoti,
kad šito tikslo bolševikai ir buvo tvirtai pasiryžę siekti, tačiau ūmai jį įgyvendinti
dėl kai kurių priežasčių delsė, todėl, prieš įvesdami žemės ūkio kolektyvizaciją,
įvykdė krašte žemės reformą, iš dalies panašią į tą žemės reformą, kurią po spalio
revoliucijos 1917 m. Leninas įvykdė Rusijoje.
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Lietuva yra vienkiemių kraštas, tik 7–8 % visų ūkininkų gyvena kaimuose. Be
to, žemės paviršius daug kur yra nelygus, žemės gana įvairialytės net atskiruose
nedideliuose plotuose. Visa tai sudaro daug kliūčių kolchoziniams laukams sudaryti, stambesnėms žemės ūkio mašinoms panaudoti, kolchozinėms gyvulių bandoms
vienoje vietoje laikyti. Kolektyvinių ūkių centrams sudaryti ir dirbamus laukus nuo
vienasėdininkų sodybų išlaisvinti, būtų reikėję pastarąsias nukelti į vieną vietą, t. y.
įvykdyti darbą, visai priešingą kaimų skirstymui vienasėdžiais. Kita vertus, lietuvis
ūkininkas yra didelis individualistas, prisirišęs prie savo žemės sklypo ir kaip savo
būdu, taip ir iš protėvių paveldėtomis tradicijomis svetimas bet kokiai kolektyvinei žemės valdymo santvarkai. Lietuvis ūkininkas istorijos bėgyje niekad nepažino
tokio bendruomeninio gyvenimo bei žemės perdalijimų, kokie buvo labai gerai pažįstami rusų ūkininkui, ilgus amžius gyvenusiam bendruomenių („obščinų“) santvarkoje. Žodis „kolchozas“ net smulkiausiam Lietuvos ūkininkui visuomet kėlė
baimę ir neapykantą. Pagaliau, bolševikai iš savo praktikos gerai žinojo, kad žemės
ūkio kolektyvizacija Lietuvoje, kur vyrauja gyvulių ūkis, reikalaująs daug daugiau
individualinės ūkininko iniciatyvos negu grūdų ūkyje, jokios ūkio pažangos bei žadėtojo laimingo gyvenimo negalės atnešti, priešingai, sukels ūkio susmukimą, gyvulių išnaikinimą, žemės ūkio gamybos kritimą, gal badą, o visų pirma – visuotinį
nepasitenkinimą. <...>.
Būtų tačiau klaidinga manyti, kad Lietuvos ar kitų bolševikų okupuotų kraštų
žemės ūkio sugriovimas galėtų sulaikyti bolševikų ketinimus įvykdyti juose žemės
ūkio kolektyvizaciją. Gerai yra žinoma, kad bolševikai dėl beprotiškos ir visiškai
absurdiškos Stalino žemės ūkio politikos yra sugriovę savąjį žemė ūkį ir privertę
180 mln. gyventojų pusbadžiu gyventi. Akivaizdoje šito fakto, nebuvo pagrindo
laukti, kad bolševikai darys kokių išimčių ir nedideliems okupuotiems kraštams,
gyvenamiems nacionališkai susipratusių tautų. Tikriausiai, jiems buvo nepatogu
prieš kultūringąjį pasaulį ūmai sužlugdyti gražiai klestintį trijų Pabaltijo valstybių
žemės ūkį ir sukelti visuotinį jų gyventojų nepasitenkinimą. <...>.
Štai kodėl bolševikai iš pradžių įvykdė Lietuvoje tik vadinamąjį žemės valdymo pertvarkymą, kuris nors gerokai apardė Lietuvos žemės ūkio pagrindus, bet per
vienerius metus dar neprivedė prie visuotinės ūkio suirutės, kuri tikrai būtų buvusi,
jeigu bolševikai iš karto būtų įvykdę savo žemės ūkio kolektyvizacijos planus. <...>.
1940-07-22 marionetinis Liaudies Seimas priėmė Maskvoje suredaguotą deklaraciją, kad žemė su jos gelmėmis, miškais ir vandenimis nuo šiol yra valstybės nuosavybė, o žemės savininkai lieka tik jos naudotojais su paveldėjimo teise. Bet koks
žemės pardavimas, įkeitimas ar dovanojimas buvo uždraustas. Be to, maksimali
žemės naudojimo norma buvo nustatyta 30 ha, o „liaudies priešų“ žemės ištisai konfiskuojamos. Visos viršnorminės žemės turėjo būti paimtos į valstybinį žemės fondą
ir išdalytos bežemiams bei mažažemiams, panaudotos valstybiniams ūkiams kurti
ir įvairiems valstybiniams tikslams, nemaža dalis, kaip vėliau paaiškėjo, karo aerodromams statyti. Šia reforma bolševikai visų pirma ketino mesti nesantaikos obuolį
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tarp vargingesnių ir labiau
pasiturinčių
ūkininkų
sluoksnių, žemės skyrimo
pažadais patraukti į savo
pusę kaimo varguomenę,
padaryti iš jos ūkiškai
nepajėgius naujakurius,
pasiryžusius pasipelnyti
pasiturinčių ūkininkų sąskaita ir mažiau priešingus
kolektyvinių ūkių santvarkai. <...>.
Ūkininkų trėmimas į Sibirą
Paskelbdami
žemę
esant valstybės nuosavybe, bolševikai siekė tikslo nuslopinti stiprų Lietuvos ūkininko nuosavybės jausmą
ir tuo būdu sumažinti jo atsparumą būsimajai kolektyvinių ūkių santvarkai.

II. Žemės fondo sudarymas
Kadangi Lietuvoje jau dėl buvusios žemės reformos stambioji žemės nuosavybė
buvo aprėžta (150 ha), tai bolševikų sudarytasis žemės fondas drauge su nusavintais
miškais tesudarė tik apie 600 tūkst. ha, t. y. apie 15 % viso žemės ploto.
Į valstybinį žemės fondą žemė buvo paimta iš:
Subjektų, iš kurių paimta žemė, valdymo
ir naudojimo kategorijos

Vienuolynų

Paimta žemės į VŽF
sSklypų sk.

Plotas ha

28

1510

Bažnyčių

690

17614

Žemės savininkų, nepaliekant jiems normos
kaip „liaudies priešams“

889

108644

Žemės savininkų, valdžiusių per 100 ha

956

102772

Žemės savininkų, valdžiusių nuo 50 iki 100 ha

5563

198834

Žemės savininkų, valdžiusių nuo 30 iki 50 ha

15858

134324

Žemės savininkų, valdžiusių mažiau kaip 30 ha
Valstybinių plotų

1550

16057

672

10808

Savivaldybių plotų

199

3152

Visuomeninių organizacijų

220

2213

Valstiečių miškų

1011

5581

Valstiečių žemių, duodant pakaitą žemės iš fondo

1083

6080

28719

607589

Iš viso:

Fondo sudarymas buvo gana painus darbas, nes reikėjo su viršum kaip iš 20
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tūkst. žemės savininkų atrėžti viršnorminius plotus, vienur kelių dešimčių hektarų,
kitur vos vieno ar kelių ha ploto. Dalis visų plotų neturėjo žemės planų, todėl turėjo
būti naujai apmatuoti.
Kadangi žemė į fondą buvo paimta per labai trumpą laikotarpį, per nepilnus tris
mėnesius, tai parceliuojamų ūkių ūkinės padėties nebuvo paisoma. Būta labai daug
atsitikimų, kai iš ūkio buvo atrėžiama visa ariama žemė ar didesnė jos dalis, arba
atimamos visos pievos, arba paliekamos vien ganyklos, krūmynai. Be to, į vietos
valsčių žemės ūkio komisijas, kurios turėjo įvykdyti žemės reformą ir kontroliuoti
matininkus, ėmė veržtis visokiausi padugnių elementai, arkliavagiai, bolševikiškai
nusiteikę svetimtaučiai, kurie į darbą įnešė daug savivalės, išnaudojimo ir kurstymo. Daugelis ūkių, kuriems po viršnorminės žemės atrėžimo buvo paliekama 30 ha,
dėl vietos žemės ūkio komisijų sauvaliavimo buvo ūkiškai sugadinti. Tos komisijos
taip pat nustatydavo, kas yra „liaudies priešas“, kam žemės normą palikti, o kam
nepalikti. Į ūkius, kurių valdytojams žemės norma nebuvo palikta, buvo skiriami
komisarai, dažniausiai iš vietinių komunistų tarpo. Drauge su žeme buvo nacionalizuotas šių ūkių inventorius ir beveik visas asmeninis tų ūkių savininkų turtas. Analfabetų komisarų šeimininkavimas daugelį gerų ūkių buvo nualinęs. Ypač nemaža
nukentėjo veislinių gyvulių, kurie dėl nepriežiūros, blogos valios ar pašaro stokos
buvo paskersti, parduoti arba nugaišo.
Pagal minėtą seimo deklaraciją taip pat buvo nacionalizuoti: a) visi didesni kaip
1 ha privatiniai miškai, kurie susisiekia su valstybiniais miškais, b) visi miškų masyvai, kurie priklauso vienam ūkiui, jei jų plotai yra ne mažesni kaip 10 ha, c) miškai, mažesni kaip 10 ha ir nesiriboją su valstybiniais miškais, bet kurių tvarkymas
yra valstybei naudingas, d) apsauginės reikšmės miškai ir kt. plotai. Dėl miškų nacionalizacijos nukentėjo daug smulkių valstiečių. Jie neteko 5580 ha miškų. Pakaitu
jiems duota žemė iš fondo dažniausiai buvo skiriama toli nuo sodybos, o iš kitos
pusės, negalėjo kompensuoti kuro ir statybinės medžiagos netekimo.
Dar praverstų pažymėti, kad šalia savo vykdomos reformos bolševikai yra paėmę iš ūkininkų nemaža žemės kariniams tikslams. Ta žemė buvo paimta tiek iš
stambesniųjų, tiek iš smulkesniųjų ūkininkų. Iš viso vadinamajai „800 m pasienio
zonai“ buvo paimta 24290 ha, o kariniams tikslams, būtent, aerodromams, šaudymo
poligonams ir kt. – 19810 ha.

III. Žemės fondo paskirstymas
Paskelbdami žemės reformą, bolševikai mažai tekreipė dėmesio į ūkinę jos pusę.
Bolševikams rūpėjo sudaryti žmonėse įspūdį, kad atimtoji iš turtingesniųjų žemė
bus išdalinta vargingiesiems kaimo sluoksniams, ir tokiu būdu bus įvykdyta tarytum socialinė teisybė. Todėl jie plačiai pagarsino, kad kiekvienas valstietis bežemis,
kumetis arba mažažemis gali kreiptis į valsčiaus žemės ūkio komisijas žemės gauti.
Pagal paskelbtus dėsnius atskiras bežemis negalėjo gauti daugiau kaip 10 ha, o mažažemio ūkis drauge su gautu priedu taip pat negalėjo prašokti 10 ha. Norinčių dy-
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kai gauti žemės atsirado nemaža, iš viso buvo paduota per 200000 prašymų, tačiau
dėl fondo ribotumo iš jų tiktai 72465 gavo žemės.
Pagal 1940 metų pabaigoje per valsčius surinktus duomenis žemės gavo:
Žemės gavusių valstiečių grupės
Bežemiai
Ordinarininkai
Kaimo amatininkai

Šeimų skaičius

Plotas ha

20282

149505,64

7099

56787,95

3178

7615,57

Iš viso bežemiai:

30559

213909,16

Mažažemiai

41906

167310,72

Iš viso bežemiai ir mažažemiai:

72465

381219,88

Vidutinis žemės gavusio bežemio ūkio dydis sudarė 7,53 ha, kaimo amatininko
žemės dalinys – 2,40 ha.
Bolševikai labai nemėgo vienkiemių, kaip ūkininkų individualizmo ir savarankiškumo ugdytojų. Be to, vienkiemiai labai trukdė kolchozini kaimo santvarkai
įvesti. Įvesdami kolektyvinius ūkius pas save, jie, pvz., liepė visus trobesius iš vienkiemių atkelti į sodybinį kaimą. Vykdydami bolševikinę žemės reformą Lietuvoje,
jos vadovai taip pat buvo nusiteikę prieš vienkiemius, todėl sugalvojo naujakuriams
sodybas projektuoti grupėmis. Naujakurių sodyboms vieta turėjo būti suprojektuota
taip, kad jos, tos sodybos, drauge su buv. savininko sodyba sudarytų vieną sodybų
sutelkimą, kuris ateityje turėtų būti būsimo kolektyvinio ūkio centru. <...>.
Kaip bolševikams pavyko atlikti grupinių sodybų uždavinį, rodo
sudarytų grupinių sodybų statistika : 5123 sodybinės grupės, apėmė
19041 sodybą. Ši statistika rodo, kad
iš bendro 30559 naujakurių skaičiaus tik pusė sodybų buvo suprojektuota grupėse, ir tai daugiausia
mažose (2–3–4 sodybų) grupėse.
Priežastys, kodėl nepavyko suprojektuoti didesnių sodybinių grupių,
buvo tos, kad parceliuojami plotai
daugeliu atvejų buvo mažoki, tik po
keliolika ar keliasdešimt ha. Iš kitos
Dvaro parceliacija, nepaliekant žemės savininkui
pusės, matininkai, atsižvelgdami į
naujakurių pageidavimus, dažnai
prasilenkdavo su bolševikinės vadovybės įsakymais ir sodybas naujakuriams projektuodavo vienkiemiais.
Nors Lietuvoje reformai įvykdyti buvo panaudotas esamasis prityrusių mati-
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ninkų personalas, turėjęs didelę praktiką iš kaimų skirstymo viensėdžiais darbų,
tačiau negirdėtai trumpas laikas, kuriuo buvo įsakyta įvykdyti parceliaciją, ir vietos
bolševikinių organų teroras buvo priežastys, kad kaip grupinės sodybos, taip ir pati
parceliacija buvo įvykdytos neprisilaikant pagrindinių ūkinių ir techninių žemės
tvarkymo reikalavimų. <..>.
Likusis žemės reformos fondas buvo paskirstytas taip:
Žemės naudotojų kategorijos

Vienetai

Plotas ha

6524

93248,59
9587,33

Valstybiniam miško ūkiui:
▪ miškų
▪ durpynų

673

▪ ežerų

191

5311,35

▪ kitų plotų

295

1849,79

7683

109996,97

▪ valstybiniams ūkiams

357

45094,20

▪ kariniams reikalams

301

6725,41

1119

2378,37

190

2213,19
624,93

Iš viso:
Valstybinių įstaigų reikalams:

▪ mokykloms
▪ socialiniams reikalams
▪ sveikatos reikalams

112

▪ kūno kultūros ir sporto reikalams

259

401,74

▪ kitiems valstybiniams reikalams

378

3156,28

2716

60594,12

1611

2547,92

Iš viso:
Savivaldybių, kooperacijos ir įvairiems
viešiesiems reikalams:
▪ žvyrynams, molynams ir kitoms savivaldybių
reikmėms
▪ pieninėms ir kooperatyvams

766

528,30

▪ kitiems viešiesiems reikalams

437

1209,40

2814

4285,62

868

7863,94

Iš viso:
Miestams praplėsti ir miestelėnams žeme
aprūpinti:

Tokiu būdu visas paskirstytas žemės fondas susidėjo iš 89427 atskirų vienetų,
576517,59 ha ploto. 1940 m. gruodžio mėn. buvo dar nepaskirstyto, rezervinio žemės fondo 36125 ha, kurių tarpe 600 ištisai nacionalizuotų ūkių sodybų, bendro
ploto 8389 ha. Šių ūkių dirbamos žemės buvo išdalytos naujakuriams ir mažažemiams, o pačios sodybos paliko be aiškios paskirties. Vėliau bolševikai ėmė jose
steigti mašinų-traktorių stotis (33 stotys 801 ha ploto) ir mašinų-arklių nuomojimo
punktus (231 punktas 651 ha ploto).
Rezervinis fondas nebuvo pastovus. Iš vienos pusės jis nuolat mažėjo, kai žemės
buvo išdalijamos valstybinėms įstaigoms arba privatiniams žemės naudotojams, o
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iš kitos pusės didėjo. Rezervinio fondo didėjimas vyko dėl dviejų priežasčių. Visų
pirma, daug ūkininkų, bolševikų priskirtų prie „buožių“ kategorijos, gelbėdamiesi
nuo aiškios pražūties, masiškai ėmė atsisakinėti nuo žemės. Iš pradžių tos žemės
buvo valdžios priimamos, bet kai pasirodė, kad gali kilti visuotinė panika, ir nebus
kas dirba žemę, buvo daroma kliūčių „išbuožėti“. <...>. Iš viso iš vadinamųjų „buožių“ buvo priimta į fondą 500 ūkių su 7452 ha žemės. Iš kitos pusės, naujakuriai,
neturėdami galimybės įsikurti, ėmė taip pat masiškai atsisakinėti nuo žemės. <...>.
Iš viso nuo žemės atsisakė 4492 naujakuriai, gavę 9838 ha žemės. <...>.

IV. Bolševikinės žemės reformos padariniai

Kultūringuose kraštuose į kiekvieną žemės reformą paprastai žiūrima kaip į
priemonę gyventojų gerbūviui pakelti, geresnei tautos medžiaginei gerovei pasiekti, gamybai padidinti. <...>. Panagrinėkime, kokį gi laimingą gyvenimą ūkininkams
atnešė bolševikų išreklamuota žemės reforma.
Visų pirmiausia, bolševikinė žemės reforma sugriovė mūsų stambesnį ūkį. Žemė
buvo paimta iš 28000 žemės savininkų, turėjusių apie 1240000 ha žemės. Didesnė
pusė tų savininkų (15858 ūkių) valdė nuo 30 lig 50 ha. Tai buvo stipriausias Lietuvos ūkininkų elementas, daugiausią gaminąs vartotojui. <...>. Būtų dar pusė bėdos,
jeigu po šios reformos visi likę ūkiai nuo 10 ligi 30 ha galėtų ramiai ir netrukdomai
toliau egzistuoti. Po bolševikų reformos Lietuvoje susidarė 61000 ūkių nuo 20 lig
30 ha ir 40000 ūkių, turinčių nuo 15 lig 20 ha. Šitie 100000 ūkininkų šeimų, atstovaujančių maždaug pusei milijono gyventojų, pagal bolševikų ideologiją buvo
laikomi antitarybišku elementu, bolševikine terminologija vadinamu „buožėmis“.
<...>. Pagal Rusijos praktiką, „buožių“ turtas turėjo būti konfiskuotas, o jie patys
išvežti. Lietuvoje ūkininkų išvežimą bolševikai pradėjo 1941 06 13, tačiau po savaitės kilęs karas jų planus suardė. Vis dėlto tik per tą vieną savaitę bolševikai suskubo
išvežti 1566 šeimas, kurių ūkiai sudarė 81879 ha plotą. Pastebėtina, kad Lietuvoje
dar buvo apie 65000 ūkių, turinčių nuo 10 lig 15 ha, į kuriuos bolševikai nežiūrėjo
kaip į „darbo valstiečių“ klasę. <...>.
Visi Lietuvos bežemiai ir mažažemiai gavo tik 381220 ha žemės, t. y. mažiau
negu per Nepriklausomosios Lietuvos žemės reformą, kada bežemiai ir mažažemiai
gavo 452746 ha. Dauguma gavusių žemės naujakurių neturėjo nei gyvo bei negyvo
inventoriaus, nei trobesių, nei statybinės miško medžiagos trobesiams statytis, nei
lėšų įsikurti. <...>. Bolševikų valdžia tepaskyrė naujakuriams 20 mln. rublių neilgalaikėms paskoloms išduoti ir žadėjo sušelpti miško medžiaga bei aprūpinti gyvu
ir negyvu inventorium, bet praktiškai niekas naujakurių beveik jokios pagalbos negavo. <...>.
Galima buvo dar tvirtinti, kad bolševikinė žemės reforma pagerino būklę tam
tikram skaičiui mažažemių ūkininkų, tikrai jaučiančių žemės stoką, bet ir šitas vienintelis teigiamas reformos bruožas netenka savo pagrindo, jei prisiminti, kad galutinis bolševikų tikslas buvo įvesti kolektyvinius ūkius, kuriuose nebūtų nei mažažemių, nei didžiažemių... <...>.
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Gediminui Murauskui - 90
Sausio 31 d. devyniasdešimtmetį
paminėjo melioracijos veteranas, vienas
pagrindinių didelių
melioracijos darbų,
atliktų Lietuvoje 1960 - 1990 m., organizatorių, buvęs melioracijos ir vandens ūkio
ministro pirmasis pavaduotojas, LŽHIS
Garbės narys, hidrotechnikos inžinierius
Gediminas Murauskas.
Jubiliatas gimė ir augo Marijampolės
aps. Liubavo vlsč. Komenkos kaime. Baigęs
gimnaziją Marijampolėje, įstojo į LŽŪA
studijuoti hidromelioracijos ir 1952 m. su
pagyrimu baigęs studijas įgijo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą.
Profesinę melioratoriaus veiklą pradėjo 1952 m. Šiaulių MMS darbų vykdytoju,
neužilgo tapo vyresniuoju darbų vykdytoju. Įgijęs patirties, 1954 m. buvo paskirtas
Telšių MMS vyriausiuoju inžinieriumi. Melioracijos darbai Lietuvoje buvo plečiami.
Įvertinus Jubiliato organizacinius gebėjimus, 1956 m. jis buvo paskirtas Vyriausiosios melioracijos valdybos prie Ministrų
tarybos vyriausiuoju inžinieriumi-viršininko pavaduotoju. 1963 m. paskirtas naujai
įsteigto Respublikinio melioracijos statybos
tresto, vadovavusio visų Lietuvos melioracijos įmonių veiklai, valdytoju, o 1964 m.
įkūrus Valstybinį melioracijos komitetą,
kartu ėjo ir šio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. 1965 m. įsteigus Melioracijos ir vandens ūkio ministeriją, paskirtas
ministro J. Veličkos pavaduotoju, o vėliau
pirmuoju ministro pavaduotoju. Šias pareigas ėjo iki 1988 m., iki ministerija buvo reorganizuota į susivienijimą „Lietuvos melioracija“. 1988 - 1990 m. Jubiliatas buvo
šio susivienijimo vyriausiasis inžinierius.
Per G. Murausko darbo Lietuvos me-

lioracijos vadovaujančiose institucijose
laikotarpį buvo nusausinta ir sukultūrinta
daugiau kaip 2,5 mln. ha pernelyg drėgnų
žemių, atlikta daug kitų melioracijos darbų,
įrengta per 800 tūkst. ha kultūrinių pievų ir
ganyklų, nutiesta 17 tūkst. km kaimo kelių,
įrengta daug tvenkinių ir pastatyta kitų hidrotechnikos statinių. Jo, vieno pagrindinių
didelės melioracijos įmonių sistemos vadovų rūpestis buvo ne tik melioracijos užduočių vykdymas, bet ir melioracijos įmonių
gamybinės bazės plėtra, gyvenamųjų namų
statyba, naujos technikos ir pažangių melioracijos technologijų diegimas. Norint
įvykdyti vis augančias užduotis tais planinės ekonomikos laikais reikėjo nuolat rūpintis įmonių materialiniu techniniu aprūpinimu, o tai visuotinio deficito laikais buvo
nelengvas uždavinys.
Tuo laikotarpiu melioracijos įmonės
turėjo dalyvauti daugelio didelių Lietuvos
infrastruktūros objektų, tokių kaip Mažeikų naftos perdirbimo gamyklos, Kruonio
HAE., Kėdainių chemijos kombinato, statybose. Jubiliatas buvo atsakingas už melioratoriams pavestų užduočių šiose statybose
vykdymą, koordinavo bendrą daugelio melioracijos įmonių veiklą.
Viena svarbių jo darbo sričių buvo melioracijos darbų kokybės gerinimas, o tai
neturint gerų medžiagų buvo nelengvas
uždavinys. Tai, jog praėjus pusei amžiaus
nuo drenažo sistemų įrengimo, dauguma
jų veikia, rodo, kad šis uždavinys buvo išspręstas. Melioracijos organizacijų sistemoje dirbo per 6 tūkst. specialistų, tad reikėjo rūpintis ir specialistų parengimu bei jų
kvalifikacijos kėlimu. Jubiliatas buvo Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Mokslinės techninės tarybos pirmininkas, LŽŪA
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto
absolventų hidrotechnikų diplominių darbų
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gynimo valstybinės komisijos pirmininkas.
Jis dalyvavo ir leidybinėje veikloje, buvo
knygų „Melioracija Lietuvoje“ (1970 ir
1994 m.) redaktorius.
Už profesinius nuopelnus G. Murauskui 1965 m. buvo suteiktas nusipelniusio
inžinieriaus garbės vardas, o 2003 m. jis

pripažintas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos Garbės nariu.
Garbingo Jubiliejaus proga gerb. Gediminui linkime ištikimos sveikatos ir šviesaus optimizmo.
Kazys Sivickis
Juozas Smilgevičius

Profesoriui Antanui Lukianui – 80
Kiekvienas paliekame pėdas žemėje,
kai einame laukais.
Jei gilios – jos ilgai išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais.

Justinas Marcinkevičius

Vasario 3 d. aštuoniasdešimtąjį gimtadienį paminėjo buvęs
ilgametis Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto direktoriaus
pavaduotojas mokslui, Žemės ūkio ministerijos Mokslo valdybos viršininkas, Mokslo
ir mokymo departamento direktorius, vėliau
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Aplinkos inžinerijos fakulteto Hidraulikos
katedros vedėjas prof. Antanas Lukianas.
Jubiliatas gimė 1938 m. vasario 3 d.
Panevėžio r. Pajuodžiukų k. 1955 m. baigęs
Panevėžio I vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą.
1960 m. su pagyrimu baigė studijas ir įgijo
inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją.
Profesinę veiklą pradėjo 1960 m. Kėdainių MMS darbų vykdytoju. Tačiau ilgiausia
ir sėkmingiausia jo veiklos melioracijoje
dalis susieta su mokslu, su Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo
institutu, į kurį jis perėjo dirbti 1961 m. Iš
pradžių buvo jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1963 - 1966 m. mokėsi šio instituto
aspirantūroje, ją baigęs tęsė darbą institute
vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1967
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m. apgynė disertaciją ir jam buvo suteiktas
technikos mokslų kandidato laipsnis (nostrifikuotas daktaru). 1969 m. buvo paskirtas instituto moksliniu sekretoriumi, nuo
1970 m. - instituto direktoriaus pavaduotoju
mokslo darbui. Šias pareigas ėjo iki 1988 m.
Dirbdamas institute, A. Lukianas buvo produktyvus mokslininkas, aktyvus mokslinių
darbų rezultatų propaguotojas spaudoje,
respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose. Stažavosi Rostoko universitete (Vokietija, 1971-1972).
Keičiantis situacijai melioracijoje 1988
- 1997 m. buvo ŽŪM Mokslo valdybos viršininkas, Mokslo ir mokymo departamento
direktorius. Eidamas šias pareigas jis rūpinosi ne tik melioracijos bet ir viso žemės
ūkio mokslo raida, jo rezultatų diegimu.
1997 m. jubiliatas perėjo dirbti į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Iki
2000 m. buvo VGTU Hidraulikos katedros
docentas, o 2000 -2009 m. šios katedros vedėjas. 2006 m. lapkričio mėn. atliko technologijų mokslų, aplinkos inžinerijos ir
kraštotvarkos mokslo krypties habilitacijos
procedūrą, tais pačiais metais jam suteiktas
profesoriaus vardas.
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Mokslinių darbų svarbiausios sritys –
sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemių sausinimo priemonių, drenuotų
dirvožemių vandens balanso elementų hidrologiniai drenažo tyrimai, agrarinio kraštovaizdžio ekologiniai pokyčiai, vandens
ūkio problemos ir jų sprendimai, skysčių
mechanika ir hidrologija. Jubiliatas yra paskelbęs per 140 mokslinių straipsnių, vienas
ar su bendraautoriais parašęs knygas „Žemių sausinimo drenažu Lietuvoje patirtis“,
„Kompleksinis žemių sukultūrinimas“, „Hidrologiniai skaičiavimai“, „Inžinierinė hidraulika“, „Hidrologija ir hidrotechnika“,
vadovėlį „Skysčių mechanika ir vandentiekis“. Už darbų ciklą „Drenažo konstrukcijų
ir statybos technologijų mokslinis pagrindimas ir pritaikymas Lietuvoje “ 1978 m. jam
kartu su bendraautoriais paskirta Lietuvos
valstybinė premija. Daug jėgų Jubiliatas

atidavė jaunų mokslininkų ruošimui. Jam
vadovaujant buvo apgintos dvi disertacijos.
Net ir būdamas pensijoje A. Lukianas
aktyvus Lietuvos MA vandens problemų tarybos narys, domisi melioracijos Lietuvoje
padėtimi, dalyvauja organizuojant buvusių
instituto darbuotojų susitikimus. Jubiliato
pomėgių neužgožė garbinga metų našta,
jis kartu su žmona Danute, taip pat mokslininke hidrologe, daug keliauja po užsienio
šalis, lanko kultūrinius renginius, puikūs
sodininkai.
Jubiliejaus proga linkime, kad skubantys metai neštų pasididžiavimą atliktais darbais, geros sveikatos ir daug šviesių laimingų gyvenimo metų.
Bendradarbių vardu
VGTU Aplinkos apsaugos
ir vandens inžinerijos katedros
prof. Valentinas Šaulys

Alfonsui Švipui – 70
Vasario 9 d. jubiliejinį gimtadienį
paminėjo buvęs VŽF
Panevėžio filialo direktorius Alfonsas
Švipas.
Jubiliatas gimė 1948 m. vasario 9 d.
Pasvalyje. 1968 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1976 m. - Kauno
politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus
statybininko specialybę. 1968 - 1978 m. dirbo RVŪPI vyresniuoju inžinieriumi. 1978 1992 m. - Panevėžio specialiosios nulinės
darbų valdybos Gamybos planavimo skyriaus viršininku. 1992 - 1996 m. - VŽI Panevėžio skyriaus viršininkas. 1996 - 2000
m. - AB „Litimpeks“ banko Panevėžio filialo direktorius. 2000 - 2004 m. AB „Parex“

banko Panevėžio filialo valdytojas. Nuo
2004 iki 2016 m. rugpjūčio - VŽF Panevėžio
filialo direktorius.
Turėdamas didelę vadovavimo patirtį,
puikius bendravimo įgūdžius, inžinerinę logiką, Jubiliatas puikiai atliko savo darbą,
sutelkė žemėtvarkininkų kolektyvą. Ir išėjęs
į užtarnautą poilsį jis palaiko ryšį su kolegomis, jam ir šiandien ne tas pats, kur link
krypsta reformos žemės tvarkymo srityje.
Būdamas visuomeniškas žmogus, jis daug
metų yra Panevėžio „Rotary“ klubo ARTA
narys. Už gamybinę ir visuomeninę veiklą
A. Švipas ne kartą skatintas įvairiomis padėkomis.
Su žmona Birute jie užaugino dukrą ir
sūnų, šiandien džiaugiasi anūke ir dvynukais anūkučiais. Ir išėjęs į užtarnautą poilsį
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Jubiliatas randa sau veiklos: tvarko aplinką
jaukiuose šeimos namuose Panevėžyje, lankosi kultūriniuose renginiuose, bendrauja
su kolegomis.

Jubiliejaus proga gerbiamam Alfonsui
linkime neblėstančios energijos, sveikatos ir
gražių dienų.
Vanda Vasiliauskaitė

Aurelijos Rudzianskaitės Jubiliejus
Išdalinkim save, kaip vasara save išdalina:
Po rasos lašelį, po obuolį, po žemuogėlę, po žibuoklės žiedelį...
Išdalinkim save, kaip lakštingala moka save dovanai išdalinti,
Išdalinkim save, kaip šaltinis save išdalina ir nemoka išsekt...
I. Užkurnys

Pavasaris - mėgstamiausias Aurelijos metų laikas, kai
ilgėja dienos, nuo
stogų lašnodami tirpsta ledo varvekliai, po
žiemos atgyja ciksėdamos zylutės. Ji labai
pasiilgsta pavasario šviesių spalvų, ypač
geltonos, nes kuo daugiau saulės, tuo mintys šviesesnės ir giedresnės...
Labai ilgai laukta ir tėvų išsvajota, 1968
m. kovo 13 d. sename Vytauto Didžiojo laikus menančiame Darsūniškio kaime ant Nemuno kranto Kaišiadorių r. prieš 50 metų
gimė mergaitė, kurią tėvai pavadino „auksine“ – Aurelija. Jos kelias prasidėjo Darsūniškio vidurinėje mokykloje. 1986 m. įstojo į Lietuvos Žemės ūkio akademiją, kurią
baigusi 1991 m. įsidarbino tuometiniame
Lietuvos melioracijos institute Vilainiuose
Kėdainių r. Šiame institute dirbo įvairiose
pareigose, nuo laborantės iki vyresniosios
mokslo darbuotojos. 2001 m. apgynė technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos
ir kraštotvarkos krypties daktaro disertaciją
„Cheminių elementų išplovimo dinamika
drenuotuose karsto zonos dirvožemiuose“.
Mokslinių tyrimų tematika (paviršinio ir
požeminio vandens režimo ir užterštumo
tyrimai; priemonių, mažinančių paviršinių
vandenų taršą, efektyvumo tyrimai) paskelbusi viena ir kartu su bendraautoriais per
60 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio
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leidiniuose, skaičiusi pranešimus tarptautinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje.
2008 - 2009 m. dirbo VGTU Hidraulikos
katedros docente. Šiuo metu dirba Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens išteklių inžinerijos institute mokslo darbuotoja
ir lektore. Yra žurnalo „Journal of Water
Security“ techninė redaktorė.
Aurelija yra ambicinga, nepriklausoma,
stiprios valios, pasitikinti savimi, darbšti, atkakli, sąžininga, prireikus ištiesianti
pagalbos ranką kitiems. Anot vieno išminčiaus, gyvenime ne tiek svarbu ką nors laimėti sau. Daug svarbiau padėti laimėti kitiems, netgi jei dėl to reikėtų pačiai sulėtinti
bėgimą ar pakeisti kryptį...
Lietuvos universitetuose pastaruoju
metu vyksta didžiuliai persitvarkymai. Taigi,
kaip sako rašytoja E. Shafak, „stenkis nesipriešinti tave ištinkančioms permainoms.
Leiskis būti gyvenama tavimi tekančio gyvenimo. Ir nesijaudink, kad tavasis gyvenimas
verčiasi aukštyn kojomis. Iš kur žinai, gal ta
jo pusė, kuri dabar atsiverčia, bus geresnė
už buvusią?“
Sveikiname Aureliją gražios sukakties
proga ir linkime, kad išsipildytų visos šviesios viltys ir siekiai, te džiugina kiekvienas
darbas, tegul prasmingos būna dienos, o
laimė – dažnas svečias.
Bendradarbių vardu
Stefanija Misevičienė

SVEIKINAME

Antanui Endriukaičiui – 60
Sausio 11 d. 60
metų sukako hidrotechnikos inžinieriui,
UAB
„Jurmelsta“
statybų
direktoriui
Antanui Endriukaičiui. Jubiliatas gimė
Šakių r. Kaupiškių k. darbininkų šeimoje.
Nuo pat vaikystės Antanas jautė potraukį su žeme susijusiems darbams, tad nieko
nuostabaus, kad didžiąją savo gyvenimo
dalį atidavė žemdirbiškai melioratoriaus
profesijai. 1976 m. baigęs Šakių r. Sintautų vidurinę mokyklą, Antanas įstojo į LŽŪA
hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą.
1981 m. įgijęs inžinieriaus hidrotechniko
specialybę, pasirinko dirbti Jurbarko MSV,
netoli tėviškės. Darbo veiklą pradėjo meistru. Energingas, pasižymintis rimtu požiūriu
į darbą, mokėjimu įgytas žinias pritaikyti
praktikoje jaunas specialistas greitai vadovybės buvo pastebėtas ir paskirtas darbų
vykdytoju, vėliau vyr. darbų vykdytoju. 1989
m. - jau viršininko pavaduotojas ekonomikai. Nuo 1993 m. padėjo eiti AB „Jurbarko
melioracija“ (dabar UAB „Jurmelsta“) vyriausiojo inžinieriaus, o nuo 2015 m. - UAB
„Jurmelsta“ statybų direktoriaus pareigas.

Eidamas šias, vienas svarbiausių bendrovėje, techninio vadovo pareigas, Antanas
daug energijos ir pastangų įdėjo, kad bendrovės statomuose objektuose būtų pasiekta
aukšta darbų kokybė, kad būtų naudojamos
pažangios darbų technologijos, kad objektai būtų perduoti eksploatuoti laiku ir tinkamai užbaigti.
Antanas - aukštos kvalifikacijos inžinierius, geras organizatorius, puikiai išmanantis melioracijos, hidrotechnikos, vandentvarkos, kelių, tiltų ir kitus statybos darbus.
Daugelis sakytų, kad jau viskas pasiekta,
bet Antanas vis dar turi daug planų, svajonių, vis mokosi ir kelia kvalifikaciją.
Jubiliatas yra LŽHIS narys, Jurbarko
skyriaus pirmininkas. Aktyviai dalyvauja
Jurbarko visuomeniniame gyvenime. Kartu
su žmona Maryte užaugino du sūnus Evaldą
ir Vytenį. Laisvalaikiu mėgsta keliauti. Kartu su šeima aplankė ne vieną pasaulio šalį,
pabuvojo gražiausiose Lietuvos vietose.
Mėgsta ūkio darbus savo sodyboje.
Sveikiname Antaną jubiliejaus proga ir
nuoširdžiai linkime geros sveikatos, daug
gražių prasmingų gyvenimo akimirkų, svajonių ir vilčių išsipildymo.
UAB „Jurmelsta“ kolektyvo vardu
Kęstutis Naujokas

Remigijui Reimeriui – 50
Kovo 2 d. Kelmės
rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio ir kaimo
skyriaus vyriausiasis
specialistas Remigijus Reimeris pasitiko savo 50-tąjį pavasarį.
Jubiliatas gimė, augo, mokėsi, dirba

ir gyvena Kelmės mieste. 1986 m. baigęs
Kelmės I vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA,
pasirinkdamas tuo metu populiarią inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Studijas
pertraukė priverstinė tarnyba tarybinėje
armijoje. Grįžęs iš kariuomenės, toliau tęsė
mokslus. Baigęs studijas, 1993 metais sugrįžo į gimtąją Kelmę ir įsidarbino Kelmės
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valstybinėje melioracijos įmonėje meistru.
Tuo metu rajonuose prie žemės ūkio valdybų kūrėsi melioracijos tarnybos. Jaunas
gabus specialistas 1996 m. vasarį pakviečiamas dirbti į Šiaulių apskrities valdytojo
administracijos Žemės ūkio departamento
Kelmės rajono žemės ūkio valdybos melioracijos tarnybą vyresniuoju inžinieriumi
hidrotechniku.
Techninė pažanga pasiekė ir melioracijos sritį, skaičiuotuvus ir pieštukus pradėjo keisti kompiuteriai, kalkinį popierių
- kopijuokliai. Remigijui pravertė patirtis,
įgyta kariuomenėje prie raketinių prietaisų, todėl lengvai perprato technines naujoves, pradėjo domėtis naujų technologijų
galimybėmis ir taikyti jas savo darbe. Vienas pirmųjų iš savivaldybių melioracijos
specialistų pradėjo dirbti su melioracinėmis GIS programomis. Nežiūrint, kad ne
kartą keitėsi pavaldumas, darbovietės ir

užimamų pareigų pavadinimas, Jubiliatas
jau 22-jus metus rūpinasi Kelmės rajono
melioracijos statiniais. Geriau už kitus
žino jų būklę, ir jį piktina bei kelia nuostabą atsainus dabartinės valdžios požiūris
į melioraciją. Už ilgametį kruopštų ir sąžiningą darbą Remigijus yra apdovanotas
Žemės ūkio ministro, Savivaldybės mero
padėkos raštais. Laisvalaikį skiria sportui,
savišvietai, domisi inžinerinių technologijų naujovėmis. Yra aktyvus LŽHIS Kelmės
skyriaus narys.
Su žmona Jurgita, taip pat hidrotechnike, augina du sūnus: studentą Karolį ir abiturientą Mindaugą.
Linkime Remigijui, įkopus į gyvenimo
viršukalnę, drąsaus optimizmo ir jaunatviškos energijos įgyvendinti visus ambicingus
sumanymus.
Kelmės rajono inžinierių hidrotechnikų
vardu Apolinaras Jasaitis

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus
ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Joną Rušą

Emilį Balodį
Danielių Tamošiūną

Vytautą Stasį Čiuplinską
Petrą Daugirdą
Albiną Krupavičių
Romaną Lamsodį

Joną Janulevičių
Onutę Kalesinskienę

Janiną Marčiukaitienę
Algimantą Rainį
Petrą Tumą

Arvydą Macijauską
Algirdą Sandonavičių

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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Lietuvos tvenkinių žinynas
2017 m. vasarą pasirodė „Lietuvos tvenkinių žinynas“– sudarytojas dr.
doc. Z. Kinderis, atskiras dalis rengė prof. B. Gailiušis, inž. G. Lietuvininkas, doc. B. Ruplys ir inž. A. Vaišnoras. Techninį darbą atliko inžinieriai
P. Garnelis ir G. Šinkūnas. Žinyną recenzavo inžinieriai E. Dervinskas, A.
Petronis, J. Sabaliauskas, mag. G. Sabas ir dr. K.
Sivickis. Tiražas - 100 egz., jis skirtas savivaldybių specialistams, projektuotojams, statybų vadovams ir kitiems praktikams.

Šį plačios apimties leidinį (per 330 p.) sudaro 6 pagrindiniai skyriai: 1. Esami Lietuvos tvenkiniai; 2. Matavimo vienetai. Geotechnika ir tvenkiniai; 3. Lietuvos
tvenkinių hidrologinis vertinimas; 4. Tvenkinių ir patvenktų ežerų hidrologinė charakteristika; 5. Tvenkinių
sąveika su aplinka; 6. Tvenkinių hidrotechnikos statiniai. Pastarasis skyrius užima daugiau pusę viso žinyno
ir žymia dalimi paremtas hidrotechnikos statinių (HTS)
statybos reglamentais (STR).
Mūsų tikslas nebuvo atlikti detalią šio žinyno recenziją, tačiau norime pateikti savo nuomonę, atkreipti dėmesį į pastebėtus netikslumus
ar neaiškumus, į kuriuos turėtų atsižvelgti būsimieji žinyno skaitytojai.
Šį žinyną rengė ir recenzavo didelę patirtį turintys specialistai (išskyrus vieną recenzentą), dirbę tuo laiku, kuomet klestėjo melioracijos ir vandens ūkio statyba. Todėl nenuostabu, kad jame daug dėmesio skiriama to meto specialistams, jų darbams
ir buvusioms struktūroms, aktyviai veikusioms tvenkinių plėtojimo, naudojimo ir
apsaugos srityje. Tai kartu ir šių puikių specialistų pagerbimas. Dabartinė hidrotechnikos specialistų karta privalo žinoti mūsų profesijos šaknis. Istorija - puikus dalykas, tačiau daugeliu atvejų reikėjo akcentuoti dabartį, pateikti labiau koncentruotą ir
aiškią, be dviprasmybių informaciją. Žinynams yra keliami specialūs reikalavimai.
Atskirų skyrių ar poskyrių medžiagos pateikimo forma labiau tinka studentų mokomajai knygai, nei žinynui.
7-70 p. pateikti paveikslai neturi grafinio mastelio, sąraše pateikti tvenkiniai be
identifikavimo kodo.
114 p. plotas privalo būti žymimas raide A.
115 p. 3 - 4 pav. klaidingas projektuojamos užtvankos vaizdas.
124 p. rašoma apie hidroenergijos gamybai naudojamo paros ir savaitės nuotėkio reguliavimą. Reiktų aiškiai nurodyti, kiek tokių hidroelektrinių (HE) šalyje yra,
pateikti pavyzdžius.
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124 p. rašoma apie 1 m atodirbį drėkinimo tvenkinyje. Tai kadaise buvęs reikalavimas. Nepateikiama dabartinė informacija apie tvenkinių naudojimą drėkinimo
tikslams (1-2 lent. Pateikti duomenys iki 1990 m.), nepaliečiami žuvininkystės tvenkiniai.
125 p. minimas siūbos reiškinys. Jis aktualus didelėms akvatorijoms bei vandens
saugykloms, ir tai aiškiai reikia pabrėžti.
125 p. kalbama apie potvynio pralaidomis arba HE turbinomis sukeliamą 2050 cm bangų aukštį tvenkinio aukštutiniame bjefe. Tai neregėti dalykai mažuose
tvenkiniuose.
131 p. teigiama, kad tvenkinyje nusėda 90-98 proc. visų upe atneštų nešmenų
ir tuo aiškinamas intensyvus mažų tvenkinių uždumblėjimo procesas. Tai netiesa.
Tekste minima, kad kybantys (pagal HTS STR - skendintys) nešmenys sudaro 90
proc. nuo bendro nešmenų kiekio (132 p.). Yra įrodyta, kad jų didesnioji dalis nenusėda tvenkinyje.
4.4. poskyris „Tvenkinių dumblėjimas, užnešimas“ yra labai teorinis. Reiktų nurodyti bent apytiksliai, kokia tvenkinio dalis uždumblėja per 10, 20 ar 50 metų. Ar
Lietuvoje yra visiškai užneštų tvenkinių?
132 p. nešmenų debito formulė pateikta be jokios dimensijos.
143 p. neatnaujinta Vileikos (Baltarusija) tvenkinio informacija, jo vandens
naudojimo režimas yra pakitęs. Vileikos hidromazge nuo 2002 m. veikia valstybinė
HE. Tvenkinio vanduo per turbinas praleidžiamas į žemupį.
148 p. rašoma apie papildomą Šventosios vandens kiekį, siurbliais tiekiamą Nevėžiui. Tačiau nepažymėta, kad ši vandens permetimo sistema neveikia beveik 20
metų.
142 p. 5 - 3 pav. pateikta istorinė informacija. Dabartinės Kauno HE taisyklės
atnaujintos, toks žymus vandens lygio pažeminimas (3 kreivė) yra ribojamas. Reikalinga aptarti dabartinę situaciją.
147 p. kelia abejonių 5 - 3 lent. duomenys. Mažiausi maksimalūs debitai padidėja dėl tvenkinių atodirbio prieš pavasario potvynį. Ar kas nors juos nuleidinėja
prieš potvynius bent per paskutinius 20 metų (išskyrus Kauno HE)? O didžiausi
debitai mažėja. Visa tai nedera.
157 p. siūloma HE aplinkosaugos tikslams registruoti vandens lygius ir galią.
Bet tai visose HE yra įprasti dalykai, nes be šių parametrų HE negali būti naudojama. Be to, iki šiol nė vienas iš minėtų vandens teisės reglamentų nereikalavo HE
galios registravimo aplinkosaugos (vandensaugos) būklei kontroliuoti.
159 p. debitomačiai niekada nebuvo privalomi mažose hidroelektrinėse, paaiškinti jų esmę. Reikia naudoti tuos pačius terminus, kurie yra apibrėžti LR Vandens
įstatyme, Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėse taisyklėse bei HTS STR. Tas
pats ir 157 p. naudojamas terminas „ekologinis nuotėkis“. Turi būti „gamtosauginis debitas“.
Žodis „eksploatacija“– nevartojamas terminas kalbant apie tvenkinius ar su jų
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HTS susijusius reglamentus. Jis pakeistas į „naudojimą ir priežiūrą“. Pastebėsime,
kad kituose ūkio sektoriuose, pvz. statyboje, terminas „eksploatacija“yra paplitęs.
Pastarąjį gerą dešimtmetį Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos, rengdama baseinų valdymo planus, užsakinėjo įvairias studijas, kurios taip pat
analizavo tvenkinius. Gaila, kad ši nauja informacija neatsispindi šiame žinyne.
Tvenkinių hidrotechnikos statinių skyriuje pateiktos bendros žinios apie HTS,
pagrindinės sąvokos, reikalavimai, pagrindiniai projektavimo principai, klasifikacija, pasekmių klasių nustatymas, poveikiai ir apkrovos. Šešiuose poskyriuose pateikta medžiaga apie žemių (gruntines) ir slenkstines betono gravitacines užtvankas,
šachtines ir sifonines vandens pertekliaus pralaidas, žuvų pralaidas. Paskutiniame
poskyryje trumpai apžvelgta pertekliaus vandens pralaidų remonto ar rekonstrukcijos ypatumai. Pateikta medžiaga labai tampriai siejasi su statybos techniniais reglamentais, kurie išvardyti 160 p. Reikia pažymėti, kad nuo 2017 m. sausio 1 d.
esantis sąraše 6.07. STR 1.12.03:2006 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros
taisyklės“ (Žin.,2007, Nr.1-28) negalioja, o galiojantis yra STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro
objektų formavimo tvarka“, patvirtintas aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. D1-971. Vilnius.
Apskritai vertinat šio žinyno skyrių darytina išvada, kad medžiaga pateikiama ne
žinynui, o labiau mokomajai knygai tinkama forma. Didelių naujovių čia nenurodyta, išskyrus šachtinės perteklinio vandens pralaidos poskyryje įdėtą vieną schemą
(6-37 pav.), kuri rodo sudėtingą geofiltraciją Utenos hidromazgo pertekliaus vandens pralaidose Rašės upės zonoje. Kaip vieną iš netikslumų dar reikia paminėti,
kad tekstinėje dalyje literatūros šaltinių citavimas neatitinka normatyvinių dokumentų numeracijos, pateiktos 160 p. Be to, šitame puslapyje esantys literatūros šaltiniai turėjo būti pateikti bendrame literatūros sąraše.
Pateikiamame literatūros šaltinių sąraše (39) yra neinformatyvių, bendro pobūdžio šaltinių, doktorantų mokslinių straipsnių, kurių rezultatai nepatikrinti praktikoje. Pateikiamas vienas seniai publikuotas (1984 m.) šaltinis anglų k., kuris nebus
prieinamas skaitytojui. Neįrašytas tekste minimas Tvenkinių katalogas (1998), parengtas Hidrografinio tinklo tarnybos, vėlesni RVŪPI tvenkinių katalogai. Žinyno
pradžioje minimas LR Upių ežerų ir tvenkinių kadastras (UETK). Tačiau jis nedetalizuojamas, nėra net nuorodos, kur jį galima rasti. Niekur nepaminėtas tvenkinių
klasifikatorius („Dėl LR upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo“). Statybos
techniniai reglamentai išvardyti kitame skyriuje.
Žinyną rengė didžiulę patirtį turintys specialistai. Tačiau jaunesnių ir kompetentingų specialistų tiesioginis įtraukimas, tikrai būtų pagerinęs šio žinyno daugelį
techninių aspektų.
Dar viena svarbi detalė. Kai tik pasirodė žinynas, pradėtas svarstyti naujai parengtas „Tvenkinių ir patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas“,
pakeičiantis „Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipines taisykles (LAND 2-95)“.
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Čia yra naujovių, kurios, be abejo, negalėjo atsispindėti šiame žinyne.
Didelė šio žinyno kaina bei mažas tiražas neleis jo įsigyti studentams ir kitiems
jauniems žmonėms. Dabar viskas keliama į skaitmeninę erdvę, o apie žinyno elektroninį formatą negirdėti. Nesinorėtų, kad žinynas pasiliktų uždarame, siaurame
hidrotechnikos specialistų skaitytojų rate, nebūtų paskleistas plačiajai visuomenei.
Visiškai suprantame, kad jam parengti reikėjo tikrai didelių žmogiškųjų ir finansinių
išteklių. O pastarųjų žinyno sudarytojui nepavyko pritraukti.
Nepaisant išvardytųjų pastabų ir mūsų asmeninio požiūrio į pateiktą medžiagą,
privalome pasveikinti visus tuos, kurie prisidėjo prie šio žinyno parengimo, jis tikrai
atgaivins ir praturtins hidrotechnikos inžinierių žinias.
Petras Punys ir Vitas Damulevičius
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Monografija apie Kruonio HAE
geofiltracijos problemas
Kaišiadorių, vėliau Kruonio, hidroakumuliacinė elektrinė (Kruonio
HAE) – didžiausias Lietuvos hidrotechnikos statinys. „Hidrotechnikos
milžinas“ – taip šią elektrinę apibūdino vienas iš jos statytojų Stanislovas Danila 2009 m. išleistoje knygoje „Kruonio HAE
trumpas radimosi metraštis“. Apie šį svarbų mūsų
šalies energetinį objektą taip pat galima paskaityti kolektyviniame kūrinyje „Kruonio HAE didybė ir
vargai“ (1999 m., sudarytojas Algis Kusta). Tačiau
platesnei hidrotechnikos specialistų bendruomenei
nėra žinoma apie dar vieną leidinį, skirtą Kruonio
HAE. Tai ASU prof. Č. L. Ramono parengta ir 100
egz. tiražu išleista prieš pat jam išeinant iš mūsų
tarpo, monografija „Kruonio hidroakumuliacinės
elektrinės požeminiai vandenys. Netikrumas, prognozė ir realybė“ (2011 m., Akademija).

Požeminių vandenų tekėjimas (geofiltracija) aplink,
po ir per hidrotechnikos statinius (HTS) sudaro vieną
svarbiausių apkrovų ir poveikių grupę, turinčią įtakos jų stiprumui, pastovumui,
ilgaamžiškumui ir naudojimo sąlygoms. Todėl projektuojant, statant bei naudojant
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HTS būtina žinoti svarbiausius geofiltracijos parametrus - požeminio vandens lygius, gylius, geofiltracijos debitus, greičius ir jų kryptis. Č. L. Ramono parengtos
monografijos tikslas - suteikti žinių apie Kruonio HAE statinių ir aplinkos (geofiltracijos) būklę prieš statybą, vykdant statybą ir ją užbaigus.
Kruonio HAE geofiltracijos problemas Lietuvoje pirmieji pradėjo nagrinėti LŽŪA doc. Bronislovas Ruplys ir lektorius Vitas Damulevičius 1978 m. Pagal
jų geofiltracijos tyrimų, atliktų elektrohidrodinaminių analogijų (EHDA) metodu,
duomenis, Maskvos „Gidroproekt“ pakeitė Kruonio HAE aukštutinio akumuliacinio baseino (AAB) dambos konstrukciją.
Laikui bėgant, atsirado galimybė tokio pobūdžio tyrimams naudoti matematinį
modeliavimą elektroninėmis skaičiavimo mašinomis. Progreso keliu žengė LŽŪA
absolventas, vėliau šios aukštosios mokyklos docentas, profesorius Č. L. Ramonas.
1988 m. iš SSSR Mokslų Akademijos Sibiro skyriaus buvo gauta ir sibiriečių LŽŪA
įdiegta programa MIAS. Pagal ją Č. L. Ramonas 1988 - 1989 m. parengė planinės nenuostoviosios geofiltracijos matematinio modeliavimo tobulesnę programą
PLAFI ir atliko pradinius skaičiavimus. Gauti rezultatai neigė žaliųjų gąsdinimus
Lietuvos užtvindymu (žr. pirmąjį monografijos skyrių).
1992 m. atlikus pirminį Kruonio HAE AAB vandens lygio (VL) pakėlimą iki altitudės 144.00, Kruonio HAE aplinkos požeminių vandenų VL optimistinė prognozė, apskaičiuota naudojant PLAFI, pasitvirtino net 94 proc. (žr. antrąjį monografijos
skyrių). Tiek pat pasitvirtino elektrinės antifiltracinių priemonių efektyvumas.
Kruonio HAE geofiltracijos modeliavimo rezultatų kalibravimu 1998 m. sudarytas galutinis šios elektrinės aplinkos geofiltracijos matematinis skaitinis modelis.
Tai garantavo 2000 m. atlikto antrojo AAB VL pakėlimo iki projektinės altitudės
153.50 pagrįstus geofiltracijos rezultatus (žr. trečiąjį leidinio skyrių).
Ketvirtasis monografijos skyrius skirtas Kruonio HAE polių lauko ir vandens
priimtuvo geofiltracijos matematiniam modeliavimui - planiniam ir profiliniam;
pastarajam modeliavimo variantui Č. L. Ramonas atitinkamai modifikavo PLAFI
programą.
Penktajame šios knygos skyriuje analizuojami veiksniai, galintys daryti įtaką
geofiltracijos procesams: nešmenys reversiniame kanale, sedimentacija ir vandens
greičiai bei kryptys aukštutiniame akumuliaciniame baseine.
Šeštasis leidinio skyrius skirtas Kruonio HAE techninei būklei įvertinti pagal
geofiltracinius kritinius kiekybinius rodiklius, naudojant 2002 - 2003 m. įdiegtą
kompiuterinę techninės būklės nustatymo sistemą (autoriai doc. A. Šikšnys ir Danijos Alborgo universiteto doktorantas L. Šikšnys).
Septintajame monografijos skyriuje pateiktas 20 metų vykusių Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės geofiltracijos procesų hidroekologinis vertinimas.
Leidinį galima rasti ASU bibliotekoje ir Hidrotechninės statybos inžinerijos
institute.
Midona Dapkienė,
Bronislovas Ruplys
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Prasidės estakados statyba
Iki 2018-ųjų pabaigos kelyje Šilutė - Rusnė bus pastatyta 750 m dviejų eismo
juostų estakada bei rekonstruota 4 km kelio atkarpa. Per artimiausius mėnesius bus
parengti techniniai darbų projektai, pavasarį turėtų prasidėti kelio atkarpos nuo 2,4
km iki 7,36 km atnaujinimas, po to – estakados statyba. Ruože bus įrengta nauja kelio
dangos konstrukcija, apie 1,8 km atkarpa prie estakados bus paaukštinta, o kasmet užliejamame ruože bus pastatyta gelžbetoninė sijinė 750 m dviejų eismo juostų estakada.
Be to, bus nutiestas 4,5 km pėsčiųjų ir dviračių takas.
Estakadą kelyje Šilutė – Rusnė už 9,46 mln. eurų statys įmonių „Kauno tiltai“ ir
Tiltų ekspertų centras konsorciumas.
ŽH informacija

Atnaujintas georeferencinių erdvinių
duomenų rinkinys
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM užsakymu, 2017 m. pagal naujausius kartografinius duomenis atnaujintas smulkaus mastelio Lietuvos Respublikos teritorijos
M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR250LT). Šis duomenų
rinkinys paskutinį kartą buvo atnaujintas prieš 5 metus.
GDR250LT yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami LR
žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų duomenys. GDR250LT sudaro
erdviniai objektai, susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų bei saugomų teritorijų ribomis ir pan. Šis
erdvinių duomenų rinkinys yra atnaujintas generalizuojant aktualius Georeferencinio
pagrindo kadastro ir LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, LR teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR50LT) duomenis,
taip pat duomenys tikslinti naudojant naujausius LR teritorijos M 1:10 000 skaitmeninius rastrinius ortofotografinius žemėlapius ORT10LT. GDR250LT atnaujinimą atliko
VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.
NŽT informacija

Bus tvarkomas Marvelės upelio slėnis
Marvelės upelio slėnis yra vakariniame Kauno miesto pakraštyje, jis skiria Aleksoto ir Kauno rajono Ringaudų seniūnijas. Tai išskirtinio grožio vieta. Kauno m. savivaldybė planuoja sutvarkyti Marvelės upelio slėnį, esantį kairiajame Nemuno krante.
Darbus planuojama pradėti balandžio mėnesį ir baigti iki vasaros pabaigos. Sutvirtinus upelio šlaitą, slėnio prieigose prie Julijanavos gatvės bus įrengta aikštelė kultūros
renginiams, šlaite – amfiteatras. Taip pat bus atnaujinti pėsčiųjų takai, įrengti lauko
šviestuvai, dviračių stovai, naujos šiukšliadėžės ir suoliukai, bus įrengti lietaus nuotekų tinklai ir apšvietimas. Projekto vertė apie 262 tūkst. Eur, pusė šios sumos bus gauta
iš ES paramos lėšų, darbus atliks Raseinių rajono UAB „Sparkus“.
ŽH informacija
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NŽT Suteiktas ISO kokybės vadybos sertifikatas
Tarptautinės sertifikavimo paslaugų bendrovės „Bureau Veritas Lit“ ekspertai atliko NŽT kokybės vadybos sistemos 3-ąjį priežiūros auditą ir iki 2020 m. gruodžio 29
d. patvirtino ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 standarto sertifikato galiojimą.
Audito metu nenustatyta jokių ISO standarto neatitikčių.
Pagal ISO standartą NŽT yra sertifikuota organizacija žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro darbų organizavimo
ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo ir vystymo srityse.
Sertifikuotos vadybos sistema organizacijoje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, leidžia įgyti didesnį
vartotojų pasitikėjimą. Kokybės vadybos sistemos sertifikatas reiškia, kad tarnybos
veikla atitinka standarto reikalavimus (LST EN ISO 9001:2015), užtikrinamos stabilios kokybės paslaugos. ISO 9000 prižiūri Tarptautinė standartizacijos organizacija, o
ją administruoja akreditavimo ir atestavimo organizacijos.
NŽT informacija

Valstybės biudžeto lėšomis atlikti melioracijos
sistemų priežiūros ir remonto darbai
Melioracijos darbus vykdančioms įmonėms praėję
2017 m. buvo sunkūs. Dėl
vasaros – rudens periodu
iškritusios dvigubos daugiametės kritulių normos ir
aukšto vandens lygio vandens priimtuvuose žemės
kasimo darbai daug kur
buvo periodiškai stabdomi.
Spalio mėnesį net buvo iškilusi grėsmė nepanaudoti
melioracijos darbams skirtų
biudžeto lėšų. Bendromis
melioracijos įmonių ir savivaldybių administracijų pastangomis 2017 m. melioracijos darbų sezonas buvo baigtas atlikus suplanuotus darbus.
Atlikta darbų už 10,4 mln. eurų, iš jų 1,55 mln. eurų buvo skirta polderinių sistemų
eksploatacijai. Atlikti pagrindiniai darbai: suremontuota 46,7 km drenažo linijų, 38
tiltai, 546 pralaidos, 16 sausinimo siurblinių, 31 tvenkinių hidrotechninis statinys, 671
km magistralinių griovių, atstatytos 5400 drenažo rinktuvų žiotys.
VŽF informacija
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Paminėjo Lietuvos atkūrimo 100-mečio jubiliejų
Sausio 17 d. gausiai susirinkę Vilniaus
žemėtvarkos veteranai paminėjo Lietuvos
valstybės
atkūrimo
100-ąsias
metines.
Prisiminti vaikystės
metai tarpukario Lietuvoje. Su kokiu užsidegimu degė to meto
vaikų akys tautinėse
šventėse. Kokius tvirtus valstybingumo paŽemėtvarkos veteranų susitikime
grindus Lietuvai suteikė šis laikotarpis, kad
net okupacinis periodas neužgesino meilės tėvynei ir noro siekti nepriklausomybės.
Visa tai 1989 m. išsiliejo į galingą laisvės siekį. Apgailestauta, kad sumažėjo pilietiškumas, per valstybines šventes labai mažai plevėsuoja vėliavų.
Diskutuota apie numatomą žemėtvarkos sistemos pertvarką. Joje liko labai nedaug
specialistų. Neturint žinių, nebeliko strateginio žemės tvarkymo supratimo. Neaišku,
kaip bus elgiamasi su didžiausiu Lietuvos turtu. Tačiau išliko gaida, kad jaunoji karta
tinkamai tęs senelių ir tėvų darbus.
ŽH informacija

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos
narių susirinkimas

Susirinkimo metu

86

2017 m. gruodžio 20 d. įvyko
Lietuvos melioracijos įmonių
asociacijos įmonių vadovų susirinkimas.
Svarstyti melioracijos statinių racionalesnio
valdymo bei melioracijos fondo
steigimo klausimai. Įmonių va-
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dovai išklausė asociacijos vicepirmininko J. Račo siūlymus, kaip reikėtų reformuoti
melioracijos statinių valdymą. Savo nuomonę svarstomais klausimais išsakė žemdirbių asocijuotų struktūrų vadovai bei Asociacijos pirmininkas K. Sivickis. Konstatuota,
kad Vyriausybės siekis 2020 m. ,,išvalstybinti“ visus melioracijos statinius yra nerealus ir neįgyvendinamas, kad būtina nurašyti nebeveikiančias melioracijos sistemas,
kurių yra per 230 tūkst. ha, nes jos niekada nebebus rekonstruojamos. Nepritarta Žemės ūkio ministerijos siūlymui turėti mišrią šių statinių nuosavybę, nes tuo atveju
nebūtų vieno jų šeimininko.
Dėl melioracijos fondo įkūrimo būta įvairių nuomonių, bet konstatuota, kad šiuo
metu siūlomo įkurti fondo lėšų dydis neužtikrintų melioracijos statinių renovacijos.
Nutarta asociacijos siūlymus fondo įkūrimo klausimu pateikti išnagrinėti Lietuvos
agrarinės ekonomikos institutui.
Susirinkimas apsvarstė ir kitus asociacijos veiklos klausimus.
ŽH informacija

Miškų urėdijų reforma
Sujungus visas Lietuvos miškų urėdijas, veiklą pradėjo valstybės įmonė Valstybinė
miškų urėdija. Pagrindinė jos būstinė įsikūrė Panevėžio rajone. Iš pradžių ji turės 42
regioninius padalinius, vėliau jų skaičius sumažės iki 26.
Siekiant užtikrinti nepertraukiamus miškų ūkio darbus, Vyriausybės nutarimu NŽT
buvo įpareigota Valstybinei miškų urėdijai patikėjimo teise perduoti valdyti 42 buvusių miškų urėdijų valdytus valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Valstybinė miškų urėdija turės teisę tuose sklypuose vykdyti kompleksinę miškų
ūkio veiklą, t. y. patikėjimo teise valdyti, naudoti ir teisės aktų nustatyta tvarka disponuoti šia valstybine miškų ūkio paskirties žeme.
ŽH informacija

Pradėta universitetų pertvarka
LR Seimas pritarė siūlymui, kad Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas jungimo būdu būtų reorganizuojami į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo universitetą, vykdantį mokslinius
tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Integracijai yra pritarusios visų trijų universitetų
Tarybos ir Senatai.
ŽH informacija

Išplėstiniame LŽHIS tarybos posėdyje
Išplėstiniame LŽHIS tarybos posėdyje, kuris vyko vasario 2 d. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) III rūmuose, dalyvavo kai kurių LŽHIS skyrių vadovai,
žurnalo redakcijos darbuotojai ir specialistai, teikę informaciją darbotvarkėje numatytais klausimais.
ASU prorektorė L. Taparauskienė informavo apie numatytą universiteto pertvarką.
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LŽHIS tarybos posėdyje

Iki liepos 1 d. su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) susijungs ASU ir Edukologijos
universitetai. ASU jungiasi su visais 5 fakultetais ir nuo 2019 m. sausio 1 d. vadinsis „VDU Žemės ūkio akademija“, diplomai bus išduodami VDU vardu. Žemės ūkio
akademijai vadovaus kancleris su pavaduotojais. Į ASU persikels kai kurie VDU fakultetai, susijungusių universitetų studentai gyvens ASU bendrabučiuose. Žemės ūkio
parodos vyks ir ateityje.
ŽŪM rengiamos skaitmeninės nekilnojamojo turto kadastro bylos taisyklės. Kaip
pasisakė matininkai, taisyklės neatsižvelgia į jų poreikius. Reikėtų reaguoti į jų pastabas, nes skaitmeninės bylos rengimo procese dalyvauja ne vien NŽT ir Registrų
centras.
Dėl melioracijos statinių privatizavimo ir melioracijos statinių priežiūros fondo
kūrimo buvo daug diskutuota, tačiau į užduodamus klausimus atsakymų negaunama.
Su melioracijos statinių privatizavimo programos rengėjais hidrotechnikams sunku
susikalbėti. Norint tinkamai valdyti, naudoti ir finansuoti melioracijos statinius, reikės
daug pataisų teisės aktuose.
Aptarta statybininkų atestavimo tvarka. Yra idėja kurti bendrą šalies statybininkų atestavimo registrą skirstant jame specialistus pagal šakas (hidrotechnikų, kelininkų ir kt.).
Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su rengiamais geodezijos ir kartografijos techniniais reglamentais. Aptarta žurnalo leidyba bei pasiruošimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį paminėsiančiai profesinei šventei.
ŽH informacija

Nekilnojamojo turto rinkos aktyvumo duomenys
Metų pradžiai būdingas nekilnojamojo turto rinkos atokvėpis buvo juntamas ir
pirmąjį 2018-ųjų mėnesį. Vis dėlto, rinkos dalyviams jis pasireiškė skirtingai: nors
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nupirktų butų skaičius praėjusį mėnesį buvo mažiausias nuo pat 2016 m. sausio, šių
metų pradžioje gana aktyvūs išliko namų pirkėjai.
Negalutiniais Registrų centro duomenimis, pirmąjį šių metų mėnesį pardavimo
sandoriais perleista 7 840 pastatų, patalpų ir žemės sklypų. Tai 22,5 proc. mažiau nei
praėjusių metų gruodį ir 3,9 proc. mažiau nei 2017 m. sausį, kai pirkėjai įsigijo atitinkamai 10 120 ir 8 160 nekilnojamųjų daiktų. Per pastarąjį mėnesį savininkus Lietuvoje
pakeitė 2 374 butai. Tokie butų pardavimo mėnesio rodikliai – žemiausi per pastaruosius porą metų. Nuo 2017 m. pabaigos rezultatų jie atsiliko 12,9 proc., o lyginant su
pernykščio sausio pardavimais buvo 2 proc. mažesni.
Tuo tarpu pernai augusi šalies individualių namų rinka išliko aktyvi ir pirmąjį 2018
m. mėnesį – per šį laikotarpį įsigyta 669 namai. Nors tai beveik penktadaliu mažiau
negu gruodį, praėjusių metų pradžioje fiksuotus rodiklius šiųmečiai sausio pardavimai
lenkia 11,9 proc.
Vilniuje per sausį savininkus pakeitė 757 butai. Per mėnesį butų pardavimai smuktelėjo 15,4 proc., o lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo 7,8 proc. mažesni.
Praėjusį mėnesį sostinėje taip pat įsigyti 66 individualūs namai. Pastarasis rodiklis vos
keliais vienetais žemesnis nei gruodį, o praėjusių metų sausio rezultatus viršija penktadaliu. Sausiui nebūdingu aktyvumu išsiskyrė Kauno būsto rinka. Per pirmąjį metų
mėnesį šiame mieste pirkėjai įsigijo 333 butus ir 66 namus, o tai yra atitinkamai 3,3
proc. ir 69,2 proc. daugiau nei praėjusių metų pradžioje. Palyginimui, gruodį Kaune
buvo parduota 360 butų ir 76 namai.
Po itin aktyvių 2017-ųjų didesnis atokvėpis buvo jaučiamas žemės sklypų rinkoje.
Iš viso per pastarąjį mėnesį Lietuvoje sandoriais buvo perleisti 3 508 sklypai – trečdaliu mažiau nei gruodį ir 10,9 proc. mažiau nei pernai sausį.
Tirdamas Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos aktyvumą, Registrų centras apibendrina pirkimo sandorių duomenis. Pirkimo sandoriams priskiriamas pirkimas iš fizinio
ar juridinio asmens tiesiogiai, varžytynėse, lizingu ar išsimokėtinai ir pastatyto objekto perdavimas užsakovui pagal statybos rangos sutartį, nepriskiriami – valstybinės
žemės pirkimo sandoriai.
RC informacija

Visuotinis žemdirbių suvažiavimas
Vasario 9 d. Jonavoje vykusiame visuotiniame žemdirbių suvažiavime dalyvavo
daugiau kaip 2 tūkst. dalyvių ir svečių. Rezoliucijoje surašyti žemdirbių klausimai
apima mokesčius, melioraciją, gyvulininkystės sektoriaus situaciją, kaimo plėtros projektų bendrąjį finansavimą ir kt. Suvažiavimo metu Europos Parlamento nariui Broniui Ropei žemdirbiai įteikė 35 tūkst. parašų, palaikančių peticiją, kad ,,Sąjungoje,
kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!“ Ja siekiama tiesioginių išmokų
suvienodinimo. Šiuos parašus B. Ropė įgaliotas perduoti Europos Parlamento Peticijų
komitetui.
Apie melioraciją kalbėdamas Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio sk. pirmininkas Zigmas Aleksandravičius siūlė, kad valstybė iš pradžių sutvarkytų šį turtą, o tik po
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to jį perduotų žemdirbiams. „Melioracijai reikalingą techniką turėtume įsigyti lengvatinėmis sąlygomis, o įnašus į melioracijos fondą turėtų mokėti kiekvienas, kuris bent
pėdą pastato ant žemės“, - sakė jis.
Lietuvos nenašių žemių naudotojų asociacijos pirmininkė Danutė Karalevičienė
kritiškai vertino parengtą nenašių žemių žemėlapį. Jonavos rajono ūkininkų sąjungos
pirmininkas Rimantas Kubiliūnas kalbėjo, kad valstybė turėtų svariau prisidėti prie
kaimo plėtros programos bendrojo finansavimo. To paties rajono ūkininkas Ričardas
Žebrauskas kalbėjo apie ,,žemės saugiklių“ įstatymo taikymo aspektus. Daug kritikos
dėl neveiklumo žemdirbiai išsakė Žemės ūkio rūmų vadovybės atžvilgiu.
Atsakydamas į rezoliucijoje išvardytas problemas, premjeras Saulius Skvernelis
sakė, kad Lietuva sieks suvienodinti tiesiogines išmokas žemdirbiams visoje Europoje. Jis taip pat kalbėjo apie būtinybę pertvarkyti melioracijos ūkį ir sukurti specialų
fondą melioracijos darbams finansuoti. Žemdirbiams skundžiantis dėl pernelyg griežtų aplinkosauginių ribojimų premjeras sakė, jog Lietuvai nevertėtų skubėti pritarti visoms ES iniciatyvoms, nepulti pirmiems pasirašinėti susitarimų, o išnaudoti pereinamųjų laikotarpių galimybes, galvoti apie valstybės interesus.
Suvažiavimą iniciavo Lietuvos ūkininkų ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos,
Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos pieno ir Lietuvos grūdų augintojų asociacijos.
ŽH formacija

Paminėjo Tėvynės atkūrimo šimtmetį
Vasario 9 d. Telšiuose įvyko LŽHIS Telšių žemėtvarkos skyriaus ir NŽT Telšių,
Plungės ir Rietavo bei Mažeikių skyriaus organizuota konferencija „Mūsų indėlis į
Tėvynės šimtmetį“, skirta Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferencijoje
dalyvavo Plungės, Rietavo, Telšių, Mažeikių, Kretingos rajonų žemėtvarkos specialistai ir matininkai. Apie nuveiktus LŽHIS Telšių žemėtvarkos skyriaus darbus pranešimus skaitė Telšių žemėtvarkos skyriaus pirmininkė Alfruzina Katarskienė. NŽT
Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjas Steponas Januška apžvelgė žemės reformos eigą
Telšių apskrityje. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė NŽT Žemės tvarkymo
ir administravimo departamento direktorė Zita Kvietkienė, Geodezijos ir kartografijos
skyriaus vyriausioji specialistė Rita Žalkauskienė, Registrų centro Kadastro bylų kontrolės priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Česnauskienė.
Konferencijoje buvo pristatytas žemės tvarkytojų indėlis į valstybės istoriją, gvildenti aktualūs elektroninės kadastro duomenų nustatymo bylos rengimo klausimai,
darbo su „Geomatininko“ programa aspektai. Konferencijos dalyviams sveikinimą
atsiuntė į konferenciją negalėjęs atvykti prof. Pranas Aleknavičius. Profesorius parengė ir atsiuntė įdomų pranešimą apie žemės tvarkymo raidą 1918 - 2018 m. ir žemės reformos baigiamojo etapo administravimą. NŽT direktoriaus Laimono Čiako
ir LŽHIS padėkomis buvo pagerbti nuo reformos pradžios nuoširdžiai ir sąžiningai
dirbantys specialistai ir matininkai. Konferencija priėmė rezoliuciją. Buvo įneštas ir
šventinis tortas „Lietuvai 100“.
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Šventiškai nusitekę renginio dalyviai

Sveikiname Lietuvos žemės tvarkytojus ir matininkus Valstybės jubiliejaus proga,
linkme ir toliau nuoširdžiai darbuotis Tėvynės labui. Gražiau ir teisingiau apie mums
skirtą lemtį nepasakysi nei mūsų kolegė iš Kupiškio Aušra Uldukienė tai pasakė savo
eilėmis:
,,Nori tu to ar nenori, laikas paskyrė lemtįBūti arti prie žemės, jos ateitim gyventi.
Keičiasi šimtmečiai, kartos, ima žemėlapiai blukti,
Klausi, ar buvo verta, pereiti vandenį, ugnį?
Toje ugny juk dega mūsų metai ir širdys...
Jaučiant kolegos petį, lengva planuot ir dirbti...
O įdėmiau pažiūrėjus, laiką susiejus ir turinį,Mes Lietuvos istoriją kantriai, garbingai kuriame!“
Alfruzina Katarskienė

Už nuopelnus Lietuvos kaimui
Vasario 14 d. Marijampolėje septintus metus iš eilės buvo pagerbti Lietuvos kaimui nusipelnę žmonės. Jiems buvo įteikti medaliai bei ordinai ,,Už nuopelnus Lietuvos žemės ūkiui“. Šį apdovanojimą 2011-aisiais įsteigė Baltijos agroverslo institutas,
įmonių grupė ,,Arvi“, Aleksandro Stulginskio universitetas bei Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba.
Tarp apdovanotųjų ordinais - akademikas, prof., hab. dr. Jonas Čiulevičius - atkurtosios Lietuvos ūkininkų sąjungos steigėjas, ilgametis pirmininkas, pedagogas
ir mokslininkas, aktyviai dalyvavęs kuriant Lietuvos žemės ūkio ir socialinės srities
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teisinę bazę.
Ordinu apdovanoto
Aleksandro Stulginskio
universiteto rektoriaus
prof., dr. Antano Maziliausko veikla gerai žinoma ir vertinama ne tik
Lietuvoje. Jis yra Švedijos karališkosios žemės
ir miškų akademijos užsienio narys, Armėnijos
žemės ūkio universiteto
garbės daktaras, Kazachstano nacionalinio
Po apdovanojimų įteikimo: prof. dr. P.Aleknavičius (iš kairės),
agrarinio
universiteto
ASU rektorius prof. dr. A.Maziliauskas ir prof. hab. dr. J.Čiulevičius
garbės profesorius. A.
Maziliauskas yra Jungtinių Tautų FAO ekspertas, koordinavęs per dešimtį tarptautinių
projektų. Jo patirtis buvo vertinga Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.
Medaliu ,,Už nuopelnus Lietuvos žemės ūkiui“ pagerbta inžinieriaus žemėtvarkininko prof., dr. Prano Aleknavičiaus veikla. Jis parengė daug straipsnių ir leidinių,
atliko žemės naudojimo bei žemėtvarkos mokslinių tyrimų, dalyvavo rengiant bei
tikslinant įststymų projektus šiais klausimais.
ŽH informacija

Apdovanoti LŽHIS ASU Hidrotechnikų
skyriaus nariai
ASU
bendruomenė
Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimo
100-mečio jubiliejų pažymėjo šventiniame renginyje. Iškilmingoje aplinkoje buvo įvertinti ASU
dėstytojų, mokslininkų,
kitų darbuotojų, studentų darbai, skambėjo eilės
ir dainos, sukosi šokėjai.
Sveikindamas bendruomenę iškilios šventės proga ASU rektorius prof.
Antanas
Maziliauskas
sakė: ,,Valstybė – esame
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mes visi. O jei taip, vadinasi kiekvienas turime prisidėti ją kuriant ir šalia esantįjį paraginti prisidėti taip pat. Nes kartu kurti ir augti yra neabejotinai prasmingiau“.
Šventės metu Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio proga gausus būrys ASU
bendruomenės narių buvo apdovanoti Universiteto Atminimo medaliais, medaliais
„Už nuopelnus“ ir Universiteto Padėkos raštais. Tarp apdovanotojų – nemažai LŽHIS
ASU Hidrotechnikų skyriaus narių. Universiteto Atminimo medaliu už aktyvią pedagoginę ir organizacinę veiklą apdovanota Vandens išteklių inžinerijos instituto doc.
Inga Adamonytė. Medaliu „Už nuopelnus“ už aktyvią mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą apdovanotas Vandens išteklių inžinerijos instituto prof. Arvydas Vytautas Povilaitis. Universiteto Padėkos raštais apdovanoti: už nuoširdų ir atsakingą
pedagoginį darbą, aktyvią visuomeninę veiklą – Vandens išteklių inžinerijos instituto
doc. Vilimantas Vaičiukynas; už aktyvią pedagoginę veiklą – Vandens išteklių inžinerijos instituto lektorė Gitana Vyčienė; už nuoširdų ir atsakingą darbą – Vandens ūkio
ir žemėtvarkos fakulteto studijų administratorė Loreta Grigaitienė; už nuoširdų ir gerą
darbą – Techninės tarnybos vyresnysis inžinierius Žydrūnas Vyčius.
Nuoširdžiai sveikiname kolegas ir linkime naujų drąsių idėjų, neblėstančios energijos ir sėkmės visuose jų darbuose.
LŽHIS ASU Hidrotechnikų skyriaus
vardu Midona Dapkienė

Dažniausiai registruojami privatūs
žemės sklypai
Registrų centro duomenimis, per 2017-uosius metus Nekilnojamojo turto registre
(NTR) daugiausiai buvo registruojami žemės sklypai – jų įregistruota apie 41,8 tūkst.,
o iš jų apie 29,4 proc. (12,3 tūkst.) įregistruoti Vilniaus apskrityje. Mažiausiai žemės
sklypų – 1,44 tūkst. – įregistruota Telšių apskrities teritorijoje.
74 proc. (beveik 31 tūkst.) visų praėjusiais metais įregistruotų žemės sklypų – privati nuosavybė, beveik 10,7 tūkst. sklypų – valstybės žemė, 118 sklypų – savivaldybės
nuosavybė.
Žemės sklypai sudarė 65,1 proc. nuo visų pernai NTR įregistruotų nekilnojamųjų
daiktų. Iš viso praėjusiais metais įregistruota daugiau kaip 64 tūkst. nekilnojamųjų
daiktų, o 2016 m. buvo įregistruota per 91 tūkst. tokių daiktų. Tikėtina, kad registruojamų žemės sklypų skaičiaus sumažėjimas susijęs su vis mažesniu žemėtvarkos skyrių
priimamų sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir žemės grąžinimo savininkams
skaičiumi. Aktyviausia – Vilniaus apskritis, čia per metus registruota beveik 24 proc.
nekilnojamųjų daiktų. Mažiausiai Registrų centras registravo Tauragės apskrities teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų – 2,84 tūkst.
Pernai iš Nekilnojamojo turto registro buvo išregistruota per 20 tūkst. įregistruotų
inžinerinių statinių. Daugiausia tai – mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai. Pasak l.e.p.
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro departamento direktorės Danutės Navickienės,
šis pokytis susijęs su Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pataisomis, kuriomis mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai pripažinti kilnojamaisiais daiktais, todėl išre-
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gistruoti iš Nekilnojamojo turto
registro.
Patalpos, daugiausia – butai,
dažniausiai registruotos Vilniaus
regione – 7,3
tūkst., mažiausiai – vėlgi Tauragės apskrityje (49). Iš viso
pernai Registre
įregistruota šiek
tiek daugiau nei
13 tūkst. patalpų.
Panašiai įregistruota ir pastatų, neįskaitant pagalbinio ūkio pastatų – 12,99 tūkst., o su pagalbiniais
pastatais – 21,5 tūkst. Tradiciškai daugiausiai jų sudarė Vilniaus apskrityje esantys 3,5
tūkst. pastatų ir 1,5 tūkst. pagalbinio ūkio pastatų (sandėlių, garažų, dirbtuvių, pirčių,
tvartų, malkinių ir pan.).
Daugiausia Registre registruojama daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus
(nuosavybės, panaudos, nuomos teisės), su jais susijusių juridinių faktų ar žymų (pvz.,
hipoteka, šeimos turtas, naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka ir pan.) – tokių
pernai įregistruota beveik 3,36 mln. Tuo metu 2016 metais daiktinių teisių, juridinių
faktų ar žymų buvo įregistruota kiek mažiau – apie 3,3 mln. Iš jų 1,59 mln. – susiję su
žemės sklypų registro įrašais.
Pernai buvo aktyviai naudojamasi ir Nekilnojamojo turto sandorių viešąja elektronine paslauga (NETSVEP). Jos pagalba per 2017 metus buvo sudaryta daugiau kaip
205 tūkst. nekilnojamojo turto sandorių, kurių pagrindu NTR registruojamos nuosavybės ir kitos daiktinės teisės.
RC informacija

2018 metai – Europos statybos
inžinierių metai
ECCE (Europos Statybos Inžinierių Taryba) 2018 metus paskelbė Europos Statybos Inžinierių metais, 2018EYCE (2018 European Year of Civil Engineering).
2018EYCE atidarymas įvyko Kipre, 2017 m. gruodžio 2 d. Kipro Statybos Inžinierių
Asociacijos 25-ios Generalinės asamblėjos metu bei pažymint jų Asociacijos 25-metį.
2018EYCE uždarymas įvyks Londone 2018m. spalio 22-26 dienomis atžymint Anglijos Statybos Inžinierių Instituto ICE (Institution of Civil Engineers) 200 metų jubilie-
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jų, atžymint Pasaulio Inžinerinių Organizacijų Federacijos WFEO (World Federation
of Engineering Organizations) 50-metį, atžymint trimetį susitarimą tarp Amerikos Statybos Inžinierių Sąjungos ASCE (American Society of Civil Engineers) ir Kanados
Inžinierių Sąjungos CSCE (Canadian Society of Civil Engineers), bei atžymint 68-jį
ECCE suvažiavimą.
Kokie yra 2018EYCE tikslai?:
▪ Didinti statybos inžinierių rolę gerinant žmonių gyvenimo standartus,
▪ Kelti statybos inžinerijos prestižą Europos šalyse,
▪ Akcentuoti, kad statybos inžinerija turi vaidinti vedančiąją rolę
visuomenėje nugalint iššukius su kuriais ji susidurtų ateityje.
Kaip šių 2018EYCE tikslų yra siekiama?:
▪ Plačiai reklamuojant, kad 2018 metai yra paskelbti 2018EYCE metais,
▪ Naudojant logotipą, kuris žymi, kad 2018 metai yra Europos
Statybos Inžinierių metai,
▪ Organizuojant Europos šalyse įvairius renginius, susiijusius
su statybos inžinerijos profesija,
▪ Pristatant EYCE renginiuose standartinius 2018EYCE tikslus,
▪ Atspindint 2018EYCE iniciatyvą žiniasklaidoje ,
ECCE internetiniame puslapyje ir ECCE e-žurnale,
▪ Informuojant apie 2018EYCE iniciatyvą Europos valdžios organus,
▪ Suteikiant laisvą prieigą prie ECCE leidinių „Civil Engineering
Heritage in Europe“ bei „Footbridges – small is beautifull“.
LSIS informacija

Išsamesnę informaciją apie ECCE – Europos Statybos Inžinierių Tarybą ECCE,
apie 2018EYCE bei ECCE e-žurnalus galima rasti internetiniame puslapyje
www.ecceengineers.eu

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti
*Gediminui Murauskui, hidrotechnikos inžinieriui, 90 m. jubiliejaus proga;
*Antanui Endriukaičiui, UAB „Jurmelsta“ statybos direktoriui,
60 m. jubiliejaus proga;
*Algirdui Radzevičiui, ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktoriui,
60 m. jubiliejaus proga;
*Rimantui Kraujučiui, IĮ savininkui, Akmenės seniūnijos ūkininkui, už pirmosios
ūkininkų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos sukūrimą.
Romualdas Survila
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