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Prieš 20 metų LŽŪU žemėtvarkos studijas baigę absolventai

Dzūkų stalas

Pirmame viršelio puslapyje:
„Pasakyk, upele, kaip randi tu kelią? Aš neieškau kelio! Aš esu upelė!“ 

Ratnyčios upelis ties Druskininkais
Rasos Ramukevičienės nuotrauka
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Mieli kolegos, turime unikalų reiškinį – 
seniausią Lietuvoje visuomeninę organizaciją,  

šimtą metų vienijančią profesijos brolius –  
hidrotechnikus, melioratorius, geodezininkus ir žemė-

tvarkininkus. Su pasididžiavimu prisimename Sąjungos 
steigėjus, jaunos atsikuriančios valstybės piliečius,  
kurie buvo savo profesijos patriotai, siekiantys savo 

Tėvynės klestėjimo ir gerovės. 
Sąjunga, įveikusi istorijos negandas, atgimė ir vėl 

pakilo naujiems darbams. Antrąjį šimtmetį pasitinkame 
su ryžtu garbingai tęsti protėvių darbus  

mūsų Tėvynės Lietuvos labui. 

 Romualdo Survilos nuotrauka



2 

Oficialioji sąjungos įkūrimo data – 1918 metų gruodžio 28 diena.Tą 
dieną įvyko visuotinis Lietuvos matininkų suvažiavimas, kurio dalyviai 
įkūrė Lietuvos matininkų profesinę sąjungą ir priėmė sąjungos įstatus. 

Kilus Pirmajam pasauliniam karui, į Rusijos Tverės miestą buvo išgabenti Kau-
no gubernijos žemės tvarkymo dokumentai, archyvas ir instrumentai. Į Rusiją buvo 
priversti persikelti ir lietuviai matininkai. Ten, Tverėje, yra mūsų sąjungos pra-
džių pradžia. Lietuviai matininkai 1917 m. pirmą kartą susiburia į legalią Lietuvių 
matininkų sąjungą. Petrograde, Veisbruto spaustuvėje, lietuviškai atspausdinti 37 
straipsnių sąjungos įstatai. Sąjunga turėjo apie 20 narių. Pirmasis sąjungos pirmi-
ninkas buvo Jonas Raupys. 1918 m. rudenį šios sąjungos veikla nutrūko, pasibaigus 
karui, lietuviai pradėjo grįžti į tėvynę. Tverėje sukurtos Lietuvių matininkų sąjun-

gos turtas vėliau buvo perduotas 1918 m. įkurtai Lietuvos 
matininkų profesinei sąjungai. 

Nuo 1918 m. lapkričio 12 d. steigiamojo susirinkimo J. 
Raupio bute iki 1918 m. gruodžio 28 d. vyko parengiamie-
ji organizacinės komisijos sąjungai įkurti darbai, į kuriuos 
aktyviai įsitraukė inž. Stasys Dirmantas, V. Račkauskas ir 
kiti žemės tvarkytojai. Visuotiniame suvažiavime dalyvavo 
šie asmenys: Kazys Laugalys, Mikas Dauknys, Teodoras 
Savickas, Jurgis Račiūnas, Mečislovas Monkevičius, Edvar-
das Markevičius, Vincas Satkevičius, Balys Jakutis, Jonas 
Vitortas, Jonas Raupys, Vasilius Prozorovas, Juozas Šaraus-
kas, Stasys Dirmantas, Stasys Kučinskis ir Jonas Nistelis. 

Pirmieji sąjungos įstatai patvirtinti Kauno apskrities viršininko 1920 m. sausio 27 
d. (rejestro Nr.18). Įkurtos sąjungos svarbiausias tikslas ir rūpestis buvo: įkurti Že-
mės tvarkymo departamentą, surengti matininkų kursus, atgauti iš Rusijos archyvus 
ir instrumentus. Sąjunga suprato, kad su 15 specialistų ne ką nuveiksi Lietuvoje. 
Todėl jos iniciatyva 1919 m. Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas įsteigė 
Matininkų kursus. Stojantieji mokytis turėjo būti baigę 4 klases. Pradžioje kursuo-
se buvo dėstomi pagrindiniai dalykai: geodezija, braižyba, matematika ir lietuvių 
kalba. Nuo 1920 metų, be minėtų dalykų, dar dėstoma fizika, miškininkystė, žemė-
tvarka, žemėmatos įstatymai ir kaligrafija. Pirmaisiais sąjungos gyvavimo metais 
sąjungos nariams labiausiai rūpėjo valstybės ir žemėtvarkos institucijų kūrimo dar-
bai. Sąjunga rūpinosi ir savo narių gerbūviu, net juodos duonos kąsniu. Iš Kauno 
miesto valdybos sąjunga nuomojosi žemės, augino daržoves, bulves, o rudenį derlių 
išdalydavo savo nariams. 

Jonas Raupys

Mūsų Sąjungai 100 metų
Romualdas SURVILA

LŽHIS                   100 METŲ
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1928 m. birželio 30 d. visuotiniame Lietuvos 
matininkų profesinės sąjungos suvažiavime buvo 
pakeisti sąjungos įstatai, ir sąjunga pavadinta – 
Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga.

1926 m. sausį pradėtas leisti žurnalas „Ma-
tininkas“. Iki 1928 m. balandžio išleisti 7 nu-
meriai, iš viso 3000 egzempliorių. Redkolegija 
pirmajame numeryje rašė: „Partinė spauda, su-
sijusi politinėmis rungtynėmis, maža tesidomėjo 
ir tesidomi klausimais, liečiančiais specialiąją 
sritį. Specialūs straipsniai nebuvo spausdinami. 
Laikraštis (žurnalas) padės specialistams pažan-
gos dalykuose, supažindins plačiąją visuomenę 
su specialybės dalykais. Pasidalins mintimis su 
vakarų specialistais. Specialiosios spaudos leidi-
mo sunkumus žinome.“ Nuo 1928 m. pakeistas 
žurnalo „Matininkas“ pavadinimas į „Matininkų 
ir kultūrtechnikų balsą“. Pirmasis šiuo pavadinimu žurnalo numeris išleistas 1928 
m. lapkričio mėn. 500 egz. tiražu. Žurnalo redaktoriai buvo: St. Renigeris, inž. M. 
Chmieliauskas, L. Straukas, inž. M. Cmieliauskas ( nuo 1928 m. lapkričio). Redak-
cijos žodyje inž. M. Cmieliauskas, išleisdamas pirmąjį naujo pavadinimo žurnalo 
numerį ir paminėdamas per Sąjungos gyvavimo dešimtmetį nuveiktus darbus, rašė: 
„Naujai išeinąs „Matininkų ir kultūrtechnikų bal-
sas“ stengsis apimti ne tik žemėtvarkos, bet ir 
melioracijos sritis ir tieks skaitytojams straipsnių, 
nagrinėjančių įvairius kaip teorinius, taip ir prak-
tinius kalbamų sričių klausimus“. 1929 m. trečia-
sis žurnalo numeris išėjo vėl nauju pavadinimu - 
„Žemėtvarka ir melioracija“. Ta proga Sąjungos 
valdyba žurnale skelbė: „Prieš 10 metų susitvė-
rusi mūsų sąjunga nesustingo pirmykštėje savo 
formoje, bet, gyvenimo sąlygoms kitėjant, ji evo-
liucionavo, keitėsi ir taikėsi prie naujų sąlygų.To-
dėl visai suprantama, kad ir sąjungos leidžiamas 
žurnalas, norėdamas atvaizduoti sąjungos būklę 
ir jos siekius, norėdamas plačiau gvildenti sąjun-
gos nariams ir visuomenei rūpimus žemėtvarkos 
klausimus, turėjo keistis kaip pavadinimo, taip 
ir turinio atžvilgiu. 1928 metais, pakeitus pačios 
sąjungos pavadinimą, teko keisti ir žurnalo pava-
dinimą: iki tol ėjęs „Matininkas“ buvo pavadintas 

Stasys Dirmantas. Mūsų Sąjungos 
narys, Krašto apsaugos ministras

Juozas Tumas – Vaižgantas –  
rašė į mūsų žurnalą

LŽHIS                   100 METŲ
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„Matininkų ir kultūrtechnikų balsu“. Tačiau ir šis žurnalo pavadinimas pasirodė per 
siauras ir ne visai vykęs, todėl sąjungos valdyba, pildydama visuotinojo metinio 
suvažiavimo pageidavimą, pakeitė nauju, būtent „Žemėtvarka ir melioracija“.

Žurnalas neapsiribojo vien specialybės dalykais. Žemėtvarkininkai ir kultūr-
technikai buvo raginami jungtis į kultūros darbą. Buvo rašoma, kad matininkai pa-
siekia ir išvaikšto visus Lietuvos kampelius, todėl reikėtų fiksuoti senovės palikimą: 
užrašinėti liaudies kūrinius ir visa tai, kas gali būti naudinga savo krašto pažinimui. 
Matininkai turėtų prisidėti prie knygų platinimo, archeologijos paminklų ir radinių 
išsaugojimo. Išreiškiamas noras turėti instrukcijas, kaip tą medžiagą rinkti, aprašyti 
ir komplektuoti. Visa tai siūloma atlikti nemokamai.

Sąjunga nebuvo abejinga Lietuvos žemės tvarkymo įstatymų leidimo klausimu. 
Lietuvos profesinės matininkų sąjungos visuotinis metinis suvažiavimas, vykęs 
1925 m. balandžio 4-7 d. priėmė rezoliuciją dėl dalyvavimo įstatymdavystėje. Kons-
tatuota, kad įstatymuose žemės tvarkymo klausimais pasitaiko daug netobulumų. 

Vyriausybė nepa-
sitelkia patyrusių 
specialistų. 

Sąjungos suva-
žiavimuose būdavo 
nuolat pabrėžiama, 
kad dėl žemėtvar-
kos uždavinių sudė-
tingumo vykdytojai 
privalo turėti moks-
lo cenzą, prilygstantį 
agronomijos ir miš-
kininkystės specia-
listams. Apgailėtina 
žemėtvarkos būklė 
ir išliks, jeigu bus 

pasitenkinama vienų metų laikinaisiais kursais. Taip pat vertėtų matininkams rengti 
pakartotinus kelių mėnesių kursus, kuriuose būtų dėstomi tokie dalykai kaip: kelių 
projektavimas, statybos pagrindai, sodybų išplanavimas, žemės rūšiavimas, sausi-
nimas ir kiti. Savo keliu Žemės ūkio ministerija turi kuo skubiausiai pasirūpinti, kad 
būtų išleistas naujoviškos pažiūros į žemėtvarką Žemėtvarkos įstatymas. „Esame 
įsitikinę, kad be šių priemonių, be konkretaus noro pakeisti žemėtvarkos kryptį, 
be aukštai kvalifikuoto ir gausaus vadovaujančio administracinio aparato rutinos 
neišgyvensime ir savo žemėtvarkos chroniškų netobulumų nepašalinsime“ – buvo 
daromos išvados antrojo dešimtmečio pradžios Sąjungos suvažiavimuose.

Sąjungos nariai labai aktyviai pradėjo domėtis specialybės literatūra ir palaikyti 
ryšius su įvairių kraštų (Vokietijos, Čekoslovakijos, Šveicarijos, Suomijos, Estijos, 
Latvijos, Italijos, Anglijos, Danijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir kt.) 

LŽHIS                   100 METŲ
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žemėtvarkininkais ir kultūrtechnikais.Šių šalių ir netgi priešiškai nusiteikusios Len-
kijos patirtis plačiai nušviečiama žurnale „Žemėtvarka ir melioracija“.

Spaudoje pasirodydavo straipsnių apie matininkų korupciją ir kitus negerus dar-
bus, kurie kartais buvo ir nepagrįsti. Tai suprantama, nes kur vyksta turto dalybos, 
visuomet atsiranda nepatenkintų. Tačiau Lietuvos Vyriausybė suprato sunkų ir pras-
mingą žemėtvarkininkų darbą. 1931 m. vasario 16 d. proga apdovanojo žemėtvar-
kininkus už nuopelnus ordinais:

Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu Joną Daniliauską;
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu Zenoną Bačelį;
Vytauto Didžiojo IV laipsnio ordinu Mečislovą Niemcinavičių;
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu: Adolfą Olcauzą, 
Jurgį Žiedonį, Kazį Januševičių, Stasį Buivydą, Apolinarą Jarą, Eduardą Butėną, 
Leoną Jasaitį, Miką Tonkūną, Stasį Liutkevičių, Nikodemą Sakalauską, Zigmą 
Pacevičių, Vladimirą Karosą, Feliksą Daugėlą;
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu: Povilą Česenką, 
Miką Dainį, Antaną Rimkų, Benediktą Radvilavičių, Romualdą Ivaškevičių.

Nuo 1938 m. liepos 1 d. Žemės tvarkymo departamento Melioracijos skyrius 
pertvarkytas į atskirą Melioracijos departamentą. 1939 m. spalio 10 d. Vilniaus 
kraštas grįžo Lietuvai. „Žemėtvarkos ir melioracijos“ žurnalo penktajame nume-
ryje V. Balčiūnas rašė: „Mes turime įsisąmoninti, kad atgavimo žygis nepasibaigė 
politinės sutarties sudarymu <…> Negali būti abejonės, kad šis uždavinys yra itin 
reikšmingas žemėtvarkos ir melioracijos darbininkams <…>, kurių skaitlingi būriai 
netrukus bus pasiųsti į Vilniaus kraštą didžiųjų darbų nudirbti.“

Europoje pakvipo paraku, griaudėjo patrankos. Didieji budeliai Stalinas ir Hitle-
ris jau buvo pasidaliję Lietuvą. 1940 metų liepą visoje Lietuvoje šeimininkavo rau-
donieji okupantai. Birželio mėnesį išėjo paskutinis, trečiasis, žurnalo „Žemėtvarka 
ir melioracija“ numeris. 1940 m. rugsėjo mėnesį Rusijos saugumo organai Sąjungą 
likvidavo. Gausi Sąjungos biblioteka ir kitas turtas buvo sukrauti į sunkvežimius ir 
išvežti nežinia kur. 

Tarybiniais metais apie žemėtvarkos ir melioracijos specialistų profesinės sąjun-
gos įkūrimą bei žurnalo leidybą negalima buvo net pasvajoti. Žemėtvarkininkai ir 
hidrotechnikai galėjo keistis patirtimi su kitų TSRS respublikų specialistais, daly-
vauti tarprespublikinėse konferencijose bei koordinacinėse tarybose tik atitvertoje 
geležinės uždangos pasaulio dalyje.

Naujausių laikų imperija braškėjo. „Ekonomiškos ekonomikos“ siūles Maskva 
ėmėsi lopyti „perestroika“. Kiekvieno žmogaus laisva iniciatyva, viešumas bei blai-
vi galva turėjo išgelbėti imperiją. Įsižiebė per visą okupacijos laikotarpį smilkusi 
Lietuvos nepriklausomybės ugnis. Įvykiai klostėsi sparčiai. Sujudo visa Lietuva, 
sujudo ir žemėtvarkininkai su hidrotechnikais.

1989 m. balandžio 23 d. į Žemės ūkio akademiją iš visos Lietuvos suvažiavę 
468 delegatai atkūrė iki 1940 metų vidurio veikusią Matininkų ir kultūrtechnikų 

LŽHIS                   100 METŲ
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sąjungą, pakeisdami jos pavadinimą į Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inži-
nierių sąjungą ( LŽHIS ). Į pirmąją atkurtos Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinie-
rių sąjungos tarybą išrinkti: Pranas Aleknavičius, Petras Andrišiūnas, Valensas Če-
ginskas, Benjaminas Dubickas, Petras Daugirdas, Algirdas Dumbliauskas, Antanas 
Gogelis, Albinas Kusta, Juozas Kriščiūnas, Antanas Maziliauskas, Vytautas Mikšys, 
Aloyzas Mitrikevičius, Stanislovas Montrimas, Vytautas Morkūnas, Silvestras Sta-
liūnas, Kazys Sivickis, Juozas Stulga, Romualdas Survila, Leonardas Šiukšta, Jonas 
Varkalys, Gediminas Zabarauskas ir Albertas Žilinskas. Sąjungos tarybos pirminin-
ku vienbalsiai išrinktas Albinas Kusta, vicepirmininkais – Antanas Gogelis ir Petras 
Daugirdas.

Yra ir kolektyvinis valdymo organas – Sąjungos taryba, kurios nariai sprendžia 
daugelį svarbiausių klausimų. Gerai, kad paskutiniaisiais metais tarybos nariai ren-
kami kvotų principu. Taip pasiekiama, kad taryboje būtų galimai proporcingai atsto-
vaujama pagrindinių veiklos šakų atstovams. Per praėjusius 20 metų tarybos nariais 
buvo nemažai žmonių.

Tikime, kad ir ateityje Sąjunga veiks, gyvuos, atliks būtinus darbus vienydama 
mūsų profesines bendruomenes, pristatydama valdžiai ir visuomenei mūsų konsoli-
duotą nuomonę svarbiausiais klausimais. 

LŽHIS                   100 METŲ
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AKTUALIJOS

Sąjungos istoriją kuriame patys
Vanda VASILIAUSKAITĖ, Romualdas SURVILA

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai (LŽHIS) 100 
metų! Birželio 2-ąją profesinės šventės metu klausydamiesi 1918 metais 
įkurtos Sąjungos istorijos ir prisiminimų apie tai, kaip 1989 m. atgimė 
Sąjunga, turėjome progą pamąstyti: ar tokią profesinę bendruomenę po 
šimto metų norėjo matyti mūsų vyresnieji profesijos broliai ją kurdami? Ar 
būdami modernios, išsivysčiusios visuomenės specialistais deramai ats-
tovaujame savo profesijai?

Minėjimo dalyviams, susirinkusiems Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) 
Iškilmių salėje tądien nebuvo nuobodu. Kolegų ir svečių, kurių šventės dieną sulaukta 
nemažai, sveikinimus keitė prieš 
30 metų filmuoti kino vaizdai 
apie atkurtosios Sąjungos veiklą. 
Mintimis grįžtant į 1989 m. ba-
landžio 23 d. Atkuriamąjį suva-
žiavimą įdomu buvo klausyti Al-
bino Kustos, Romualdo Survilos, 
Antano Maziliausko, Prano Ale-
knavičiaus, kitų kolegų pasisa-
kymų. Nepamiršdamas Sąjungos 
istorijos faktų, dabartinis LŽHIS 
prezidentas Audrius Petkevičius 

dalykiškai kalbėjo apie 
dabarties kolegų darbus ir 
jų svarbą ateičiai.

Optimistiškai nuteikė 
ASU rektoriaus A. Mazi-
liausko žvilgsnis į ateitį. 
Žemėtvarkininkų ir hidro-
technikų profesijos speci-
alistų ateitis, pasak rekto-
riaus, po dabar vykstančių 
reformų švietimo srityje, 
neturėtų būti bloga.

Žemės ūkio ministro padėka - VĮ VŽF Melioracijos skyriaus  
vadovui Antanui Gudaičiui.

Pirmasis atkurtosios  
LŽHIS tarybos pirmininkas  

Albinas Kusta

Sąjungos istoriją prisimena 
Pranas Aleknavičius
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Kaip ir dera tokią die-
ną, negailėta padėkų, buvo 
įvertinti ir pagerbti veiklūs ir 
visuomeniški LŽHIS nariai. 
Už nuoširdų ir profesionalų 
darbą, profesinių vertybių 

puoselėjimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Žemės ūkio ministro padėkos įteiktos 
Kelmės krašto melioracijos veteranui Adolfui Petrulaičiui, UAB „Bebrusai“ darbų 
vadovui Jonui Repečkai, 
UAB „Plungės lagūna“ 
techninio direktoriaus 
pavaduotojui Broniui Si-
maičiui, UAB „Šiaulių 
hidroprojektas“ direk-
toriui Kaziui Tamulio-
niui, UAB „Jurmelsta“ 
statybos padalinio vado-
vui Romui Juknevičiui, 
NŽT prie ŽŪM Alytaus 
skyriaus vedėjos pava-
duotojai Dianai Jančie-
nei, UAB AGINRO 

AKTUALIJOS

LŽHIS nariai iš Radviliškio: Henrikas Bogušas (iš kairės), Nerijus 
Mataitis, Algirdas Gedminas ir Justinas Kerėžius

Seimo narys Jonas Varkalys  
(iš kairės), ASU rektorius Antanas  
Maziliauskas ir VŪŽF dekanas 
Algis Kvaraciejus

NŽT direktoriaus pavaduotojas 
Algis Bagdonas (iš kairės) kalbasi 
su kolegomis - Danute ir Jurgiu 
Plieskiais (Raseiniai) ir Virginija 
Gurskiene (ASU)

Minėjimo metu
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direktoriui Romui 
Maksimavičiui, VĮ 
VŽF Melioracijos 
skyriaus vadovui 
Antanui Gudaičiui, 
tos pačios įmonės 
direktoriaus pava-
duotojui Gintautui 
Vasiliauskui, Šiau-
lių žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriaus 
vyriausiajai specia-
listei Ritai Vėtienei 
ir Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos 
skyriaus vadovui Li-
nui Dapkui.

LŽHIS padėkos įteiktos buvusiems Sąjungos pirmininkams: Albinui Kustai 
(1989 - 1994 m. – pirmajam atkurtosios LŽHIS tarybos pirmininkui), Romutei Staše-
lienei (1995 - 1997 m.), Julijai Jasinskienei (2001 - 2003 m.), Antanui Maziliauskui 
(2003 - 2005 m.), Pranui Aleknavičiui (2005 - 2007 m.), Vidmantui Gurkliui (2007 - 
2009 m.), Audriui Petkevičiui (2009 - 2011 m.), Kaziui Sivickiui (2011 - 2013 m.), 
Giedriui Balevičiui (2013 - 2015 m.), Vilimantui Vačiukynui (2015 - 2017 m.).

NŽT prie ŽŪM direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas šios tarnybos padėkas 
įteikė VĮ VŽF Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovei Ivetai Kriščiū-
naitei, to paties skyriaus grupės vadovei Ramunei Jacunskaitei. NŽT padėkos įteik-
tos VŽF Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus projektų vadovui Nerijui 
Misiūnui, Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyriausiajai spcialistei Linai 
Tamulevičienei, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyriausiajai specialis-
tei Rasai Valuckienei, Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus specialistui ir 
ūkvedžiui - vairuotojui Broniui Milašiui, Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos sky-
riaus specialistui Vaclovui Veličkai.

LŽHIS padėkos įteiktos VĮ VŽF Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 
vyriausiajam specialistui Žilvinui Kunšinskui, UAB „Alytaus melioracija“ meis-
trui Valdui Keidošiui, šios įmonės statybos padalinio vadovui Mindaugui Petrikui ir 
direktorės pavaduotojui Jauniui Stankevičiui, NŽT prie ŽŪM Šilutės skyriaus vy-
riausiajai specialistei Ilonai Kuhlinienei UAB „Jurlmesta“ statybos darbų vadovui 
Edmundui Lukošiūnui, UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ ekspertui 
Gintautui Miliui, UAB „Hidrosta“ statybos vadovui Juozui Prakapui, VĮ Registrų 
centro Alytaus filialo registratorei Ingridai Simonaitienei, UAB „Regmas“ inžinie-
rei Vitai Jakubauskaitei, NŽT prie ŽŪM Alytaus skyriaus vyriausiajai specialistei 
Liucijai Rinkevičiūtei, UAB „Henkesta“ darbų vadovui Henrikui Steponavičiui, 

AKTUALIJOS

ASU VŪŽF laboratorijose
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ASU VŪŽF doc. dr. Jolantai Valčiukienei, ASU VŪŽF lektorei Virginijai Atkocevi-
čienei, ASU VŪŽF doc. dr. Vincui Gurskiui, ASU VŪŽF lektoriui Vitui Damulevi-
čiui ir ASU VŪŽF doc. dr. Raimondui Šadzevičiui.

Rengiantis LŽHIS šimtmečio minėjimui prisiminta, kad nuo 2011 m. į LŽHIS 
garbės knygą nebuvo įrašytas nė vienas Sąjungai nusipelnęs ar profesinėje srityje 
daug nuveikęs hidrotechnikos ar žemėtvarkos specialistas. Siekiant ištaisyti klaidas 
ir tęsti 1999 m. pradėtas tradicijas, LŽHIS tarybai pritarus, į Garbės knygą buvo įra-
šyti ir pažymėjimai įteikti: Molėtų hidrotechnikų skyriaus pirmininkui Stanislovui 
Pečiūrai, Kauno hidrotechnikų skyriaus pirmininkui Edmundui Markuckiui, Kel-
mės hidrotechnikų skyriaus pirmininkui Apolinarui Jasaičiui, Mažeikių hidrotech-
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nikų skyriaus pirmininkui Vladimirui Zarudnij, Vilniaus žemėtvarkininkų skyriaus 
pirmininkei Palmirai Ačienei, Telšių apskrities žemėtvarkininkų skyriaus pirminin-
kei Alfruzinai Katarskienei, buvusiai ilgametei Alytaus apskrities žemėtvarkininkų 
skyriaus pirmininkei, aktyviai Sąjungos narei Vilmai Kalendauskaitei ir Radviliškio 
rajono žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Henrikui Bogušui.

Po oficialiosios minėjimo dalies LŽHIS šimtmečio minėjimo dalyviai įsiamžino 
istorinei nuotraukai prie ASU centrinių rūmų. Norintieji išsamiau susipažinti su Są-
jungos istorija, turėjo galimybę apžiūrėti ekspoziciją ASU muziejuje. ASU VŪŽF 
vadovai suteikė galimybę susipažinti su Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto la-
boratorijomis.
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 Rasos Ramukevičienės ir  
Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos

Devynioliktąją žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų profesinę šventę vainikavo va-
karonė ir jubiliejui skirtas įspūdingas tortas. LŽHIS 100 metų! 

Minėdami tai prisiminkime nelengvo profesijos brolių darbo ir atsakomybės in-
dėlį Lietuvos gyvenime ir garbingai tęskime pradėtus jų darbus.
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Įstatymų pataisas verta  
apsvarstyti

K as dabar pasakys, kiek sykių buvo taisyti žemės reformą reglamen-
tuojantys įstatymai? Su kiekviena nauja Seimo kadencija vyko permainos. 
Politikai keitė įstatymus arba reformą tiesiog stabdydavo. Žemėtvarkos 
specialistų ir žemdirbių nuomonė tuo klausimu mažai kam buvo svarbi.

Šios kadencijos Seimo narys Simonas Gentvilas įstatymų projektu 
siūlo perduoti žemės reformos žemėtvarkos metodikos klausimus spręs-
ti Aplinkos ministerijai. Žemės įstatymo Nr. I-446 37 str. pakeitimo įstaty-
mo projektu Nr. XIIIP-1829 siūloma Aplinkos ministerijai perduoti žemė-
tvarkos metodikos formavimo teisę ir informacinės sistemos valdymą, 
nors iki šiol už tai yra atsakinga Žemės ūkio ministerija. Pasvarstykime ir 
pašnekovų paklauskime: „Ar pasiteisintų toks siūlymas?“

Seimo narys Simonas GENTVILAS: „Nors kai-
muose žemės grąžinimo eiga buvo sklandi, tačiau dėl 
kompleksinio suinteresuotumo, žemės grąžinimas strin-
ga miestuose. Šiais įstatymų projektais siūloma, kad iš 
esmės žemės grąžinimą užbaigtų miestų savivaldybės 
jau pagal Aplinkos ministerijos formuojamą praktiką. 
Aplinkos ministerija turi visus įrankius užbaigti šią 
reformą: formuoja ir erdvinio, ir teritorinio planavimo 

nuostatas bei įstatymus, yra atsakinga už statybos ir architektūros politikos regla-
mentavimą. Žemės ūkio ministerija nėra pajėgi spręsti žemės perdavimo klausimus 
dėl miesto kompleksinio suinteresuotumo, į kurį įtraukiamas ir kultūros paveldas, 
tanki inžinerinė infrastruktūra, architektūriniai klausimai, tad žemės reformos že-
mėtvarkos klausimus efektyviau spręstų Aplinkos ministerija, kuri jau turi sukau-

pusi visus duomenis.“
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos gene-

ralinis direktorius Jonas SVIDERSKIS: „Šiai min-
čiai – kategoriškas ne! Jeigu žemės tvarkymo klausimus 
perduotume Aplinkos ministerijai, atsirastų naujų reikala-
vimų, susilauktume visokiausių apribojimų, kurių Aplin-
kos ministerija ir taip prisigalvoja apsčiai. Taip atsitiko su 
sureguliuotais upeliais: atsirado jų apsauginės zonos, upe-
liai užpelkėjo... Į viską reikia žiūrėti gaspadoriaus akimis. 

Toks siūlymas dar kartą patvirtina, kad būtina peržiūrėti Seimo narių teisę pavieniui 
teikti įstatymų projektus. Tokias galimybes būtina apriboti. Tokie įstatymų pataisų 
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teikimai tik gaišina kitus, nes juos reikia nagrinėti, at-
sirašinėti ir pan. Geriau jau siūlau sujungti Aplinkos ir 
Žemės ūkio ministerijas, tada daugelis panašių klausimų 
išsispręstų savaime.“

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas An-
driejus STANČIKAS: „Tai labiau architektų nuomonė. 
Pažiūrėkime į situaciją iš paprasto žmogaus pozicijų: pa-
gal naują pavaldumą žemės tvarkymo reikalų procesas 
ir pabrangtų, ir užtruktų. Mano nuomone, žemėtvarkos 
procesų priežiūros valstybinį reguliavimą tikslinga pa-
likti Žemės ūkio ministerijos pavaldume ir darbus tęsti 
pagal tokią tvarką, kokia ji yra dabar.“

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas 
TALMANTAS: „Visiška nesąmonė! Užuot stiprinus 
esamą tvarką žemės tvarkymo reikaluose, šiuo siūlymu 
norima įvesti tik dar daugiau chaoso. Žemės ūkio mi-
nisterija su tuo susitvarko, kam drumsti vandenį. Ne be 
reikalo sakoma, kad drumstame vandenyje geriau žuve-
liokus gaudyti.“

UAB korporacijos „Matininkai“ prezidentas Kęs-
tutis KRISTINAITIS: „Šiuo metu žemės, miškų ir kito 
valstybės turto valdymo politika yra išskaidyta, tai tokią 
tvarką ir turime. Pagal suformuluotas užduotis žemės 
tvarkymas - Žemės ūkio ministerijos prerogatyva, tačiau 
už tuos klausimus yra atsakinga Vyriausybė. Ilgalaikės 
valstybės turto valdymo politikos atžvilgiu šių klausimų 
sprendimą būtų efektyviau pavesti vienai tarnybai prie 
Vyriausybės - tai pasiteisintų ir mokesčių, ir kitais atve-
jais. Būtina nusistatyti prioritetus, suformuluoti užduo-
tis, kad visus valstybės turto valdymo klausimus, dabar 
priklausančius kelių ministerijų veiklos sričiai, spręstų 
viena tarnyba.“

Dr. Pranas ALEKNAVIČIUS: „Žemės ūkio mi-
nisterijos žemėtvarkos specialistai nuo seno skirstė 
kaimus į vienkiemius, parceliavo dvarus, rengė rajo-
nų žemės ūkio planavimo schemas, tyrė dirvožemius, 
planavo racionalų agrarinių teritorijų tvarkymą, atliko 
didžiausią dabartinės žemės reformos metu vykdomų 
žemėtvarkos planavimo ir kadastrinių matavimų darbų 
dalį. NŽT valdomose informacinėse erdvinių duomenų 
bazėse sukaupti detalūs duomenys apie dirvožemius, 
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žemės naudmenų struktūrą, žemės naudojimo apribojimus. Visa tai įvertinus, žemės 
tvarkymo darbų planavimą iš Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities perduoti 
urbanistine plėtra bei saugomų teritorijų naudojimo reglamentavimu suinteresuotų 
institucijų specialistams tikrai nėra pagrindo. Iškilusias problemas dėl žemės refor-
mos darbų miestuose paspartinimo galima spręsti kartu su Aplinkos ministerija.“

Žemėtvarkos inžinierius Silvestras STALIŪNAS: 
„Seimo nario S. Gentvilo siūlomi Žemės įstatymo 37 str. 
ir Žemės reformos įstatymo 10 ir 19 str. pakeitimai - ei-
linė architektų iniciatyva, puoselėjanti norą spręsti ne tik 
urbanistinius klausimus, bet ir daryti įtaką disponavimui 
žeme. Teikiamų įstatymų aiškinamajame rašte melagin-
gai verčiama kaltė dėl urbanizacijos problemų Žemės 
ūkio ministerijai, kuri per žemės tvarkymo struktūras va-
dovauja žemės sklypų, kaip nekilnojamojo turto objektų, 
formavimui, tačiau nereguliuoja urbanizacijos procesų. 
Aplinkos ministerijos kompetencijos stygius teritorijų 

planavimo ir statybos srityse, nepakankama šių sričių veiklos valstybinė priežiūra 
kaip tik paskatino aiškinamajame rašte iškeltas problemas būtent urbanizuotose te-
ritorijose. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema, kuri 
yra Žemės ūkio ministerijos sistemoje sukurta ir efektyviai veikia, turi priklausyti 
tik šios ministerijos kompetencijai, kad perduota į kitos ministerijos rankas nebūtų 
sugadinta.“ 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direk-
torius Tomas BALČIŪNAS: „Žemės grąžinimas ša-
lyje, ypač kaimiškose vietovėse, šiais metais iš esmės 
bus baigtas, bet artimiausiais metais žemės tvarkymo 
sistemoje laukia nemažai spręstinų svarbių uždavinių: 
užbaigti gyventojų naudojamo asmeninio ūkio žemės 
įteisinimo sutvarkymą; tęsti laisvos valstybinės žemės 
sklypų ilgalaikės nuomos bei pardavimo įteisinimo dar-
bus; identifikuoti visą valstybinę žemę, ją suformuoti te-
ritorijų planavimo dokumentuose, paženklinti vietovėje 

bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registre; tęsti žemės sklypų sujungimo, kon-
solidacijos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės bei daugybę kitų, labai šalies 
gyventojams ir visam žemės ūkiui svarbių procesų. Naujų laukiančių svarbių darbų 
yra labai daug, todėl įvertinus tai, žemės tvarkymo darbų planavimą iš Žemės ūkio 
ministerijos reguliavimo srities perduoti į kitos ministerijos rankas šiuo metu yra 
tikrai netikslinga. Tai būtų žalinga ir nepalyginimai apsunkintų bei užtęstų visus bū-
simus procesus. Žemės ūkio ministerija kartu su Aplinkos, Vidaus reikalų, kitomis 
ministerijomis bei atitinkamomis institucijomis turėtų kartu spręsti visas problemas 
bei naujus iššūkius.“

AKTUALIJOS
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio mi-
nisterijos direktorius Laimonas ČIAKAS: „Siūlomi 
žemės reformos žemėtvarkos planavimo srities regulia-
vimo pakeitimai, nekeičiant nuosavybės teisių į žemę at-
kūrimą reglamentuojančių įstatymų, mūsų nuomone dar 
labiau apsunkintų besibaigiantį žemės grąžinimo proce-
są. Sunku įsivaizduoti, kaip galėtų paspartėti nuosavybės 
teisių į žemę atkūrimo darbai, kai sprendimus grąžinti 
žemę ir toliau priiminės Žemės ūkio ministerijai paval-
di NŽT, o grąžintinų žemės sklypų projektavimo regla-
mentavimas būtų perduotas Aplinkos ministerijai. Žemės 
reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys 

įstatymai buvo keičiami keliasdešimt kartų. Žemės grąžinimo procesui besibaigiant 
(kaimiškose vietovėse grąžinta daugiau kaip 99 proc., miestuose – 91 proc. žemės) 
netikslinga dar kartą keisti šiuos įstatymus.

Gali susidaryti tokia situacija, kad priėmus siūlomus įstatymų pakeitimus, pagal 
Žemės įstatymą NŽT įgyvendinamą valstybės politiką žemės reformos, žemėtvar-
kos planavimo srityje formuotų ir Žemės ūkio ministerija, ir Aplinkos ministerija. 
Sakoma, kai dvi auklės, tai ir vaikas be galvos.

Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldi NŽT turi ne ką mažiau nei Aplinkos minis-
terija pažangių IT įrankių, kompetencijų ir patirties, leidžiančių efektyviai spręsti ne 
tik žemės perdavimo, bet ir žemėtvarkos planavimo bei kitus su žemės naudojimu 
susijusius klausimus. Manome, kad perdavus Žemėtvarkos planavimo dokumentų 
rengimo informacinės sistemos (ŽPDRIS) valdymą kitai ministerijai gali nutrūkti 
arba sulėtėti minėtų vykdomų darbų įgyvendinimas ir nebus užtikrintas duomenų 
vientisumas bei nepertraukiamas paslaugų prieinamumas.Tai taip pat pareikalautų 
papildomų lėšų galimam sistemos pertvarkymui, įrangos bei duomenų migravimui. 
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus žemės valdos projektai (žemės reformos 
žemėtvarkos projektai; žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai; žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams projektai ir žemės konsolidacijos projektai) nėra 
laikomi teritorijų planavimo dokumentais. ŽPDRIS sistemoje nerengiami žemės re-
formos žemėtvarkos projektai ir nevykdomi veiksmai, susiję su nuosavybės teisių 
atkūrimu mieste ar kaime.

Siūlomi įstatymų pakeitimai įneštų daug neaiškumo valstybės ir savivaldos 
institucijoms, reguliuojančioms žemės santykius, bei projektų rengėjams ir pilie-
čiams, išderintų dabar Žemės įstatyme įtvirtintą žemėtvarkos planavimo doku-
mentų sistemą.“

Pašnekovus kalbino Vanda Vasiliauskaitė

AKTUALIJOS
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Žemėtvarka Lietuvos pajūryje
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Statistiškai žemės reforma Lietuvos kaimiškoje vietovėje beveik baig-
ta: atkurta 99,73 proc. nuosavybės teisių. Miestuose situacija kiek sudė-
tingesnė. Miestų teritorijose liko atkurti nuosavybės teises daugiau nei 
6 tūkst. piliečių į 3,5 tūkst. ha žemės. Esama problemų ir atsiskaitant už 
valstybės išperkamą, natūra negrąžinamą žemę.

Palangos savivaldybė apima Palangos, Šventosios, Būtingės, Kunigiškių ir 
Monciškės gyvenvietes. Šios pajūrio teritorijos turį tam tikrą žemės naudojimo spe-
cifiką.

Po pirmojo pasaulinio karo, žlugus Rusijos Imperijai, Lietuva tapo nepriklauso-
ma valstybe. Ginčas dėl Palangos ir Šventosios teritorijų tuo metu vyko tarp Lie-
tuvos ir Latvijos. Tik 1921 
m. šios teritorijos buvo 
perduotos Lietuvai. 

1938 m. gegužę baisus 
gaisras nusiaubė pusę Pa-
langos kurorto. To meto 
spauda rašė, kad ugnis 
šuoliavo mediniais stogais 
(gaisro priežastis - netinka-
mai prižiūrėtas klebonijos 
kaminas). Per dvi valandas 
gaisras apėmė visą šiau-
rinę kurorto dalį nuo Rą-
žės upės iki Naglio kalno. 
Plynai išdegė visa Vytauto 
gatvė iki dabartinės Žvejų gatvės. Smilkstančių degėsių krūvose buvo išlikusios tik 
mūrinės krosnys su styrančiais pajuodusiais kaminais.

Tarpukario Lietuvoje didžiausią gaisrą patyrusi Palanga gana greitai atsistatė. Po 
gaisro miesto centre leista statyti tik mūrinius pastatus. Buvo nuspręsta gaisro zono-
je perplanuoti sklypus - ilgi ir siauri buvo formuojami taip, kad juose būtų galima 
statyti vieną nuo kito labiau nutolusius namus. Buvo projektuojamos naujos gatvės, 
senosios platinamos iki 18 metrų.

Ir istorijos bangos neaplenkė Baltijos pakrantės. Tai buvo 1940 m. sovietų ir 
1941 m. vokiečių okupacijos. Praūžus karo audroms, 1945 m. pradžioje sovietų ka-
riuomenei užėmus Lietuvą, įsigalėjo sovietinė valdžia. Po karo buvo nacionalizuo-

Eduardo Andre Palangos parko projektas
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jamos privačios vilos, vasarnamiai ir jų vietoje 
steigiamos sanatorijos, poilsio namai.

1952 m. Palangai suteikus respublikinio 
pavaldumo miesto teises, buvo rengiami kuror-
to planavimo projektai. Kurorto poilsio ir gy-
dymo bazės pritaikomos darbui ištisus metus. 
Miestas išsaugojo senas kurortines tradicijas 
nuo XIX a., tapo vienu populiariausių Baltijos 
pajūryje.

1991 m - naujas istorijos puslapis Palangos 
kurortui. Kaip ir visoje Lietuvoje, Palangoje 
tuo metu prasidėjo nacionalizuotų pastatų ir 
žemių grąžinimas jų teisėtiems savininkams, 
buvo privatizuojami poilsio namai ir viešbu-
čiai, statomos naujos, modernios vilos, gerina-
ma kurorto infrastruktūra.

Šiuo metu Nacionalinės žemės tarnybos 
(NŽT) Palangos žemėtvarkos skyriuje dirba 
penki specialistai, iš jų tik du nuosavybės tei-

sių atkūrimo klausimais, laikinai jiems vadovauja NŽT Kretingos skyriaus vedėjas 
Dalius Vitkus. Atsižvelgiant į darbų apimtis, pasak skyriaus vedėjo, skyriuje galėtų 

Ne pirmus metus NŽT Kretingos skyriaus 
vadovas Dalius Vitkus laikinai vadovauja 
ir NŽT Palangos žemėtvarkos skyriui

Palangos centre
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dirbti ir daugiau 
specialistų. Sky-
riui reikėtų nuo-
latinio vadovo, ir 
specialistų turėtų 
dirbti tiek, kiek 
numatyta etatų, 
tik tada būtų ga-
lima kokybiškai 
atlikti skyriui nu-
matytas užduotis.

Teisinis pa-
grindas NŽT Pa-
langos žemėtvar-
kos skyriui priimti 
sprendimus dėl 
nuosavybės teisių 
atkūrimo įsigalio-
ja tada, kai Palan-
gos miesto savivaldybė pateikia dokumentus suformuotų žemės sklypų nuosavybei 
atgauti. Jeigu žemės sklypų suformavimo dokumentų savivaldybė nepateikia, NŽT 
neturi teisės formuoti atkurtinų žemės sklypų ir atkurti nuosavybės teisių į žemę. 
Už valstybės išperkamą, natūra negrąžinamą žemę, piliečiams yra suteikiami nauji 
žemės sklypai individualiai statybai bendrosios eilės tvarka.

Kaip didžiausią problemą Palangos žemėtvarkos skyriaus specialistai įvardija 
tai, kad piliečiai nesirenka siūlomų savivaldybės suformuotų sklypų, kadangi jie 
yra nepatraukliose vietose (pvz., už miesto centre turėtą žemę siūloma pasirinkti 
sklypą Nemirsetos ar Būtingės gyvenvietėse, kur nėra nei privažiavimų, nei ko-
munikacijų ir pan.). Piliečių netenkina ir sklypų dydžiai – Palangos mieste pre-
tendentas gali gauti žemės sklypą nuo 0,04 iki 0,2 ha dydžio (priklausomai nuo 
turėtos žemės ploto). Jeigu Palangos miesto centrinėje dalyje iki žemės nacionali-
zacijos savininkas turėjo 0,35 ha, o šiandien jam siūloma pasirinkti naują 0,04 ha 
žemės sklypą, natūralu, kad tai kelia nepasitenkinimą ir piliečiai atsisako rinktis 
tokį sklypą. 

NŽT Palangos žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Černeckie-
nė kaip vieną problemų pamini piniginę kompensaciją už valstybės išperkamą žemę. 
Pagal Vyriausybės patvirtintą žemės įvertinimo metodiką, pradiniai duomenys apie 
turėto žemės sklypo (įskaitant joje esantį mišką ir vandens telkinius) vertę yra žemės 
sklypo plotas ir ploto įvertinimas rūšimis. Jeigu rūšiavimo duomenų neišliko, ima-
ma vidutinė tos apskrities, kurioje buvo žemės sklypas, žemės suskirstymo rūšimis 
struktūra ir vidutinė žemės vertė (miestuose kitai paskirčiai naudota žemė – 1737,72 
Eur/ha; Palangos mieste, pritaikius koeficientą 4, - 6950,88 Eur/ha). Kadangi di-

Laikinasis NŽT Palangos žemėtvarkos skyriaus vadovas Dalius Vitkus (iš kai-
rės) ir skyriaus vyriausieji specialistai - Ramunė Černeckienė, Mantas Luinys, 
Virginija Vermontaitė, Ona Bartkuvienė
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delė dalis pretendentų jau 
yra mirę, priėmus spren-
dimą už likučius atlyginti 
pinigais, pretendento turto 
paveldėtojai turi kreiptis į 
notarą dėl skirtos kompen-
sacijos paveldėjimo.

Pasak R. Černeckienės, 
esama nemažai atvejų, kai 

Birutės parkas šiomis 
dienomis

paskaičiuota pi-
niginė kompen-
sacija yra gero-
kai mažesnė nei 
notaro nustatytas 
mokestis už pa-
veldėjimo doku-
mentų išdavimą. 
Todėl susidaro 
painoka situaci-

ja, - su piliečiu lyg ir atsiskaityta (priėmus sprendimą atlyginti pinigais, statisti-
koje nurodoma, kad nuosavybės teisių atkūrimas šiam piliečiui įvykdytas), tačiau 
užbaigti ir archyvui nuolatiniam saugojimui bylos perduoti specialistai negali, kol 
pinigai nėra išmokėti, o išmokėti - nėra kam...

NŽT Palangos žemėtvarkos skyriaus informacija apie piliečių nuosavybės teisių 
atkūrimą iki 2018 m. balandžio 1 d. rodo, kad 2080 piliečių yra pateikę prašymus at-
kurti nuosavybės teises į 3 164,9 ha žemės, miško ar vandens telkinių. Nuosavybės 
teisės atkurtos 1132 piliečiams į 2 676,2 ha plotą, iš viso priimti 5 344 sprendimai 
dėl 1 837,8 ha ploto. Dėl įvairių priežasčių kol kas neatkurtos nuosavybės teisės 
948 piliečiams į 488,7 ha plotą. D.Vitkus pateikė savus argumentus apie atvejus, 
trukdančius numatytus darbus, kuomet kviečiami piliečiai neatsiliepia, yra mirę ar 
neturi paveldėtojų, nerandami adresų registre, išvykę į užsienį ir kt.

Vertinant procentais - nuosavybės teisės Palangos savivaldybėje atkurtos 46 
proc pateikusių prašymus piliečių į 84,5 proc. prašymuose nurodyto ploto.

Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos
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Nacionalinės žemės tarnybos  
darbų apžvalga

2017 metais Tarnyba, nuosekliai vykdė suplanuotus tęstinius žemės 
tvarkymo ir administravimo darbuus bei būtiniausius organizacinius vei-
klos tobulinimo darbus, įgyvendindama valstybės politiką žemės tvar-
kymo ir administravimo, žemės reformos, geodezijos, kartografijos, 
nekilnojamojo turto kadastro srityse, rengdama efektyvias metodines ir 
valdymo priemones, orientuotas į žemės santykių reguliavimą, racionalų 
žemės naudojimą, nekilnojamojo turto apskaitą ir darnų aplinkos vysty-
mą, vykdydama valstybinės žemės patikėtinio funkcijas bei plėtodama 
patikimą valstybinę erdvinės informacijos infrastruktūrą. 

Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Iš viso per 2017-uosius metus priimti 
3 749 sprendimai dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius 
atkūrimo. Iš jų 2 203 sprendimai – dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens 
telkinius atkūrimo kaimo vietovėse ir 1 546 sprendimai – dėl nuosavybės teisių į 
žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo miestų teritorijose. 

Iki 2018 m. sausio 1 d. didžiuosiuose šalies miestuose ir kurortuose piliečių nuosa-
vybės teisės į iki nacionalizacijos turėtą žemę atkurtos taip: Vilniaus m. – 55,53 proc.; 
Kauno m. – 90,85 proc.; Klaipėdos m. – 100 proc.; Marijampolės m. – 99,99 proc.; 
Telšių m. – 99,70 proc.; Šiaulių m. – 97,78 proc.; Panevėžio m. – 98,71 proc.; Druski-
ninkuose – 99,28 proc. ir Palangoje – 84,16 proc. prašymuose nurodyto ploto. Miestų 
teritorijose liko atkurti nuosavybės teises 6 382 piliečiams į 3 520 ha žemės. Kaimo 
vietovėse nuosavybės 
teises liko atkurti 6 169 
piliečiams į 8 952 ha že-
mės (iš jų negrąžinta na-
tūra – 1 269 piliečiams į 
2 326 ha plotą). 

Valstybinės že-
mės pardavimas. Iki 
2018 m. sausio 1 d. fizi-
niai ir juridiniai asme-
nys iš valstybės įsigijo 
345,73 tūkst. ha žemės 
ūkio paskirties žemės.



22 

ŽEMĖTVARKA

Privačios žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Nacionalinė žemės tarnyba išdavė 62 053 pažy-
mas apie pirmumo teisę įsigyti parduodamus privačios žemės ūkio paskirties žemės 
sklypus (13 394 atvejais pirmumo teise pageidavo pirkti žemės sklypo naudotojai; 
15 484 – besiribojančio žemės sklypo savininkai), iš jų: 2014 m. – 15 653, 2015 
m. – 15 574, 2016 m. – 16 297, 2017 m. – 14 529.

Privačios miškų ūkio paskirties žemės pardavimas. Nuo 2014 m. gegužės 
1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Nacionalinė žemės tarnyba išdavė 12 079 pardavimo 
pažymas, iš jų: nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 892 pažymas, 
2015 m. – 3 264, 2016 m. – 4 122 ir 2017 m. – 3 801 pažymą. 

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės laikinasis naudoji-
mas. Per 2017 m. laikinai naudoti buvo suteikta 40,7 tūkst. valstybinės že-
mės sklypų (60,3 tūkst. ha plote sklypai suteikti 23,9 tūkst. asmenų). 2017 m. 
laikinai žemės ūkio paskirties žemę naudojo 32,8 proc. daugiau asmenų nei  
2011 m., 44 proc. daugiau nei 2012 m. ir 10,1 proc. mažiau nei 2013 m., 6,7 proc. ma-
žiau nei 2014 m. ir 12,7 proc. daugiau nei 2015 m. ir 12,2 proc. daugiau nei 2016 m. 

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Vykdant žemės naudojimo valsty-
binę kontrolę pagal kompetenciją buvo nustatyti 2 805 žemės naudojimo tvarkos 
pažeidimai (595 atvejais daugiau nei buvo nustatyta 2016 metais), už kuriuos nu-
matyta atsakomybė Lietuvos Respublikos nusižengimų kodekse (toliau – ANK).

Daugiausia nustatyta žemės apleidimo atvejų (1 447 atvejai, ANK 333 str.), 
valstybinės ir privačios 
žemės užėmimo 1 107 
atvejai (ANK 110 str.), 
žemės naudojimo ne pa-
gal nustatytą paskirtį ir 
naudojimo būdą 209 atve-
jai (ANK 261 str.), ribo-
ženklių sunaikinimo arba 
sugadinimo 41 atvejis 
(ANK 112 str.), derlingo-
jo dirvožemio sluoksnio 
išsaugojimo atliekant že-
mės kasimo darbus taisy-
klių pažeidimo 1 atvejis 
(ANK 257 str.). 

Žemės konsolidacija. 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, įgyvendinti 39 žemės 
konsolidacijos projektai pagal 2007 – 2013 m. kaimo plėtros programą, o pradėti rengti 
8 žemės konsolidacijos projektai pagal 2014 – 2020 m. kaimo plėtros programą.

Daugiausia žemės konsolidacijos projektų įgyvendinta Telšių (8), Mažeikių (5), 

Žemės konsolidacijos projektų pristatymas savininkams
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Kelmės (4) rajonuose. Pertvarkius žemės sklypus ir įgyvendinus visus 39 žemės 
konsolidacijos projektus, žemės sklypų skaičius sumažėjo 1 276 vnt., t. y. 13 proc. 
Pirmame etape prieš pertvarkymą buvo 5 044 žemės sklypai, po pertvarkymo – 4 
251 žemės sklypas; antrame etape – prieš pertvarkymą buvo 4 957, po pertvarky-
mo – 4 474 žemės sklypai. 

Sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvi-
ninkystės vandens telkiniuose priėmimas. 2017 m. buvo priimti 35 sprendi-
mai suteikti teisę naudoti žvejybos plotą, 2016 m. – 21, 2015 m. – 32, 2014 m. – 74 
sprendimai.

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema 
(ŽPDRIS). 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, per 2017 metus 14 972 asmenys 
bent kartą buvo prisijungę prie ŽPDRIS, kaip paslaugų gavėjai patvirtinę savo ta-
patybę per Elektroninės valdžios vartų portalą. Registruoti ŽPDRIS vartotojai – 1 
486, t. y. institucijų, teikiančių ŽPDRIS el. paslaugas, darbuotojai. Projektų rengė-
jai – 838, kurie bent kartą buvo prisijungę prie ŽPDRIS, patvirtinę savo tapatybę per 
Elektroninės valdžios vartų portalą. 

Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumen-
tus išdavimas. 2017 m. NŽT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstaty-
mo ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatomis, išnagrinėjo 95 
prašymus dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumen-
tus išdavimo ar panaikinimo. Buvo išduotas 91 kvalifikacijos pažymėjimas reng-
ti žemėtvarkos planavimo dokumentus. Panaikinta 50 kvalifikacijos pažymėjimų 
rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus galiojimas. 

Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra. NŽT per 2017 
metus patikrino 8 126 žemėtvarkos planavimo dokumentus ir parengė išvadas dėl jų 
tvirtinimo tikslingumo, iš jų – 508 projektai parengti spausdintine forma ir 7 618 – 
ŽPDRIS. Buvo patikrinti 7 093 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, 
849 kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, 175 žemės reformos žemėtvarkos pro-
jektai ir 9 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai. Žemės konsolidacijos 
projektų ir žemėtvarkos schemų per 2017 metus nebuvo tikrinta. 

Žemės išteklių naudojimo stebėsena. NŽT 2017 m. organizavo žemės iš-
teklių naudojimo stebėseną dešimtyje nuolatinių stebėjimo teritorijų, kurių bendras 
plotas 4 000 ha, taip pat buvo surinkti ir išnagrinėti žemės naudmenų melioracinės 
būklės duomenys visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei 
statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius išdavimas. NŽT teritoriniams 
skyriams 2017 m. buvo pateikti 16 387 tokie prašymai, iš jų – 9 547 prašymai pa-
tekti elektronine forma Lietuvos erdvinės informacijos portale (LEIP). 
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Nekilnojamojo turto kadastras. Per 2017 metus buvo patikrintos 114 025 
kadastro duomenų bylos. Vietovėje patikrinta 12 701 žemės sklypo kadastro duo-
menys. Tai sudarė 11 proc. visų patikrai pateiktų kadastro duomenų bylų. 2018 m. 
numatoma patikrinti apie 12 000 žemės sklypų kadastro duomenų nustatymą vieto-
vėje (tai yra apie 12 proc. visų patikrai pateiktų kadastro duomenų bylų). 

Geodezininko ir matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas. 2017 
m. NŽT išdavė 107 matininko ir 103 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus. 26 
asmenims panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimai (17 – dėl kvalifikacijos 
netobulinimo, 9 – dėl kitų priežasčių), 18 asmenų panaikinti geodezininko kvalifi-
kacijos pažymėjimai (13 – dėl kvalifikacijos netobulinimo, 5 – dėl kitų priežasčių). 
2 083 asmenys turi galiojančius matininko kvalifikacijos pažymėjimus, 1 409 as-
menys – galiojančius geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, 1 269 asmenys turi 
geodezininko ir matininko pažymėjimus. 

Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuola-
tinių stočių tinklas (LitPOS). LitPOS GPS stočių tinklą sudaro tolygiai šalies 
teritorijoje išdėstytos 30 stočių ir duomenų tvarkymo centras, tinklas susietas su 
dviem ASG-EUPOS tinklo stotimis Lenkijos Respublikoje ir šešiomis Latvijos Res-
publikos tinklo LatPOS stotimis. 2017 m. užsiregistravo 112 naujų LitPOS tinklo 
vartotojų, ir dabar jų yra 1 312.

Lietuvos valstybinis geodezinis pagrindas. 2017 m. vykdant žemės sun-
kio lauko nevienalytiškumo tyrimus geoido modeliui patikslinti Lietuvos Respu-
blikos teritorijoje nužymėta 9450 gravimetrinių ženklų, GPNS matavimais nusta-
tytos šių ženklų geodezinės koordinatės bei elipsoidiniai ir normaliniai aukščiai 
LAS07, gravimetriniais matavimais nustatytas 9450 gravimetrinių ženklų sunkio 
pagreitis LSS07, atliktas 9450 gravimetrinių ženklų gravimetrinių matavimų ma-
tematinis apdorojimas; atlikti 520 gravimetrinių ženklų papildomi gravimetriniai 
bei geodeziniai matavimai sunkio lauko intensyvios kaitos regionuose ir šių mata-
vimų matematinis apdorojimas, atlikti 120 gravimetrinių ženklų kontroliniai gra-
vimetriniai bei geodeziniai matavimai interpoliuotų Bouguer anomalijų tikslumui 
įvertinti. 

Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK) – valstybės kadastras, kuriame 
registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (kelių 
ašinės linijos, gatvių ašinės linijos, geležinkelių ašinės linijos, upių, upelių ašinės 
linijos, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų ir tvenkinių ribos, pasta-
tų ribos, miškų naudmenų ribos, žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo 
punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai). 2017 m. atlikti GRPK duomenų rinki-
nio atnaujinimo ir palaikymo darbai bei Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (toliau – GDR10LT) atnaujinimo ir pa-
laikymo darbai. GRPK erdvinių duomenų ir GDR10LT atnaujinimo metu išanali-
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zuoti ir atnaujinti GDR10LT sluoksnių KELIAI, GELEZINK, HIDRO_L, PLOTAI, 
PLOTAI_L, PASTAT ir BOKSTAI objektai pagal 2016 - 2017 m. ORT10LT. 

Taip pat buvo atnaujintas GDR10LT sluoksnis PLOTAI, įregistruojant naujus er-
dvinius duomenis, vaizduojančius vandens valymo įrenginių ir elektros pastočių te-
ritorijas; pagal Valstybinės miškų tarnybos duomenis atnaujinti sluoksnių KELIAI, 
GELEZINK ir HIDRO_L erdviniai duomenys; atnaujinti sluoksnių DUJOS_L, 
ELEKTR_L, ELEKTR_T, KLIUTYS, MISKAS_L, NAFTA, PAVELDAS_P, 
PAVELDAS_T erdviniai duomenys; GDR10LT buvo patikslintas pagal naudotojų 
pateiktas pastabas. 

Lietuvos Respublikos erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių že-
mėlapių (GDR50LT) atnaujinimas. 2017 m. atlikta: 

1. Lietuvos Respublikos teritorijos pradinių duomenų, atnaujinamų rankiniu 
būdu, t. y. tokių duomenų, kurie nekaupiami valstybės registruose, kadastruo-
se ir informacinėse sistemose, atnaujinimas.

2. GDR50LT automatizuoto atnaujinimo modelių analizė ir tikslinimas (atnauji-
nimas).

3. GDR50LT erdvinių duomenų atnaujinimas, naudojant patikslintus GDR50LT 
modelius. 

4. Dalis TOP50LKS atnaujinimo darbų – pradinių erdvinių duomenų surinkimas 
ir atnaujinimas Latvijos Respublikos (~6 100 kv. km) ir Lenkijos Respublikos 
(~3 000 kv. km) teritorijose. 

Atnaujintas Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferen-
cinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR250LT). Šis erdvinis duomenų rinki-
nys yra atnaujintas generalizuojant aktualius Georeferencinio pagrindo kadastro ir 
LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, LR teritorijos M 1:50 000 ge-
oreferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR50LT) duomenis, taip pat duomenys 
tikslinti naudojant naujausius LR teritorijos M 1:10 000 skaitmeninius rastrinius 
ortofotografinius žemėlapius ORT10LT. 

Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudary-
mas. Naudojant 2017 m. gautus aerofotografavimo duomenis (aerofotografines 
nuotraukas) buvo sudaryti maždaug trečdalio Lietuvos teritorijos ortofotografiniai 
žemėlapiai: 

1. LR teritorijos aerofotografavimas ir aerofotonuotraukų sudarymas – apie 20 
045 kv. km;

2. LR teritorijos skaitmeninių spalvotų ortofotografinių žemėlapių sudarymas – 
933 žemėlapio lapai pagal LR teritorijos M 1:10 000 žemėlapių LKS-94 koor-
dinačių sistemoje skaidymą lapais. 

Sudarytieji žemėlapiai patikrinti.
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Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų er-
dvinių duomenų rinkinio atnaujinimas. 2017 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. 
įgyvendintas Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų 
erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimo projektas, t. y. dešimtyje apskričių centrų 
atliktas lazerinis skenavimas ir aerofotografavimas. Aerofotografavimo reikalavi-
muose buvo nustatyta, kad sudaromos aerofotografinės nuotraukos ląstelės (pikse-
lio) dydis neturi viršyti 30 cm. Projekto vykdymo metu sudarytos aerofotografinės 
nuotraukos ląstelės (pikselio) dydis visuose miestuose (išskyrus Alytų) 10 cm, Aly-
tuje – 30 cm. Atlikta lazerinio skenavimo taškų kokybės kontrolė. 

2017 m. sudarytų ortofotografinių žemėlapių teritorijos

Skaitmeninio paviršiaus modelio vizualizacija
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Kosminių vaizdų įsigijimas ir apdorojimas. NŽT įsigijo 2017 m. liepos 1 
d.– 2017 m. rugsėjo 15 d. sudarytus Vilniaus apskrities teritorijos (14,52 tūkst. kv. 
km) spektrinius žemės paviršiaus vaizdus iš dirbtinio Žemės palydovo, susietus su 
Lietuvos koordinačių sistema LKS-94. 

Iš baigtų apdoroti „Sentinel-2“ palydovinių vaizdų sudarytos 4 skirtingų periodų 
„Sentinel-2“ palydovinių vaizdų mozaikos, apimančios visą LR teritoriją.

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaiky-
mas. 2017 m. pabaigoje portale buvo 14 088 registruoti paslaugų gavėjai. Per 2017 
metus registruoti 3 338 nauji portalo paslaugų gavėjai. Palyginti su 2016 metų pa-
baigos duomenimis, pasiektas net 31 proc. metinis augimas. Geoportal.lt mobiliąją 
programėlę Android OS aktyviai naudoja 2 977 naudotojai.

Žemės informacinės sistemos (ŽIS) plėtra ir palaikymas. Parengti žemės 
fondo apskaitos statistiniai duomenys paskelbti žemės fondo apskaitos statistinių 
duomenų analizės paslaugoje, kuri pasiekiama iš ŽIS internetinės svetainės (nuoro-
da http://zis.lt/statistika/zf/). Taip pat 2017 m. parengti žemės fondo apskaitos sta-
tistinių duomenų interaktyvūs žemėlapiai, kurie yra pasiekiami iš ŽIS internetinės 
svetainės srities Statistika -> Žemės apskaita. 

Žemės bei miškų pardavimo ir nuomos aukcionų teminių erdvinių 
duomenų rinkinio ŽMPN pildymas ir publikavimas ŽIS. Per 2017 metus iš 
viso ŽIS buvo skelbiami 1 032 aukcionuose parduodami arba nuomojami sklypai (iš 
jų: 265 – naujai paskelbti aukcionai, 767 – pakartotinai paskelbti aukcionai).

Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimas. 2017 m. vykdant 
Dirv_DR10LT atnaujinimo ir palaikymo darbus dirvožemio stebėsenos darbai at-
likti Prienų, Panevėžio rajonų bei Birštono savivaldybių teritorijose, surinkti dirvo-
žemio pavyzdžiai, skirti dirvožemio savybių pokyčių įvertinimui ir Dirv_DR10LT 
atnaujinimui, atlikta jų fizikinė ir cheminė analizė.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio at-
naujinimas. 2017 metais atnaujinti erdvinių duomenų rinkinio sluoksniai: Ryšių 
linijų apsaugos zonos; Kelių apsaugos zonos; Geležinkelio kelių ir jų įrenginių ap-
saugos zona; Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos; Aerodromų ap-
saugos ir sanitarinės apsaugos zonos; Elektros linijų apsaugos zonos; Magistralinių 
dujotiekių ir jų įrenginių apsaugos zonos; Magistralinių naftotiekių ir jų įrenginių 
apsaugos zonos; Tradicinio laidojimo kapinių teritorijos ir jų sanitarinės apsaugos 
zonos; Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų 
kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos; Kurortų apsaugos zo-
nos; Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos; Hidrometeorologijos 
stočių apsaugos zonos; Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zo-
nos; Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos; Nau-
dingųjų iškasenų telkiniai; Karstinis regionas; Molėtų astronomijos observatorijos 



28 

ŽEMĖTVARKA

apsaugos zona; Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai) augantys ne miškų ūkio pa-
skirties žemėje; Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos 
juostos; Saugomos teritorijos, jų funkcinio prioriteto ir buferinės apsaugos zonos, 
NATURA 2000 teritorijos; Gamtos paveldo objektai ir jų apsaugos zonos; Žuvinin-
kystės tvenkinių apsaugos juostos; Pelkes ir šaltinynai; Natūralios (užliejamosios 
ir sausminės) pievos bei ganyklos; Rekreacinės teritorijos; Kietųjų buitinių atliekų 
sąvartynų, pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelių ir surinkimo punktų bei 
jų sanitarinės apsaugos zonos; Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veiki-
mo ir apsaugos zonos; Radiolokacinių stočių apsaugos ir krašto apsaugos objektų 
įtakos zonos; Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos; 
Suskystintų dujų įrenginių, pilstymo stočių, degalinių, dujų balionų apsaugos zo-
nos; Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zo-
nos; Miško naudojimo apribojimai; Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų 
apsaugos zonos. 

Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimas. 2017 m. liepos 
1 d. duomenimis, šalyje yra 63,2 tūkst. ha apleistų žemės ūkio naudmenų. Tai suda-
ro apie 1,9 proc. bendro žemės ūkio naudmenų ploto (LR žemės fondas, 2017 m.). 

Žemių melioracinės būklės erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimas. 
2017 m. vykdant Mel_DR10LT atnaujinimo darbus buvo papildytas melioracijos 
statinių projektų ribų sluoksnis MELPROJ_P, patikslintas melioruotos žemės plotų 
sluoksnis MELPLOT_P pagal papildyto sluoksnio MELPROJ_P duomenis atnau-
jintas melioruotos žemės plotų, kuriuose yra nurašytos melioracijos sausinimo / drė-
kinimo sistemos, sluoksnis NURAS_P, pagal savivaldybių administracijų pateiktus 
melioracijos statinių inventorizacijos ir apžiūros vietovėje duomenis patikslintas 
blogos būklės melioruotų žemės plotų sluoksnis BUKLE_P bei sukurtas naujas 
sluoksnis ISPILD_T. Sluoksnis ISPILD_T tai taškinis erdvinių objektų sluoksnis, 
kuriame kaupiama informacija apie valstybės, Europos Sąjungos ir kitomis lėšomis 
įgyvendintus melioracijos projektus. Šio sluoksnio informacija kaupiama pagal sa-
vivaldybių administracijų pateiktus melioracijos inžinerinių tinklų planus ir melio-
racijos projektų topografinius planus. 

Lietuvos valstybės sienos geodezinės ir kartografinės medžiagos ren-
gimas. Nustatytos ir vietovėje pažymėtos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ilgis 
(įskaitant ir teritorinės jūros ribą) siekia 297,12 km. Pastatyti 559 valstybės sieną 
žymintys valstybės sienos ženklai. Valstybės sienos demarkavimo baigiamųjų do-
kumentų apimtis viršija 6000 puslapių. 

Lietuvos nacionalinio atlaso III tomas. Atlaso III tomą sudaro šeši sky-
riai: „Teritorinis administracinis suskirstymas“, „Gyventojai“, „Socialinė būklė ir 
raida“, „Žemė ir miškų ūkis“, „Gamtinių išteklių gavyba ir pramonė“, „Transpor-
tas ir ryšiai“.



29

Atstovavimas NŽT 
interesams teismuose. 
Tarnyba buvo proceso 
dalyvė 1 682 bylose, iš 
kurių – 668 išnagrinėtos 
bylos ir 1 014 dar nagri-
nėjama.

NŽT 2017 m. bendra-
darbiavo su kolegomis 
užsienyje ir yra tarptau-
tinių asociacijų narė bei 
projektų dalyvė. Nuolat 
gerino interesantų ap-
tarnavimo kokybę. NŽT 
darbuotojai dalyvavo 
įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose. Tarnyboje įdiegta Kokybės val-
dymo sistema. 

Nacionalinės žemės tarnybos prioritetinės 2018 metų veiklos kryptys:
▪  efektyviai vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę (daugiau atlikti žemės 

naudojimo valstybinės kontrolės patikrų, gerinti kontrolės vykdymo ir organi-
zavimo kokybę, užtikrinti, kad valstybinės žemės naudotojai tinkamai naudotų 
jiems išnuomotus ar suteiktus laikinai naudotis žemės sklypus);

▪ siekti, kad įtrauktos į apskaitą Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo tei-
se valdomos žemės duomenys būtų tikslūs ir informatyvūs, taip pat užtikrinti 
efektyvų informacijos apie visą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančią lais-
vos žemės fondo žemę valdymą;

▪ modernizuoti organizacijos infrastruktūrą perkeliant teikiamas paslaugas į 
elektroninę erdvę (sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius 
tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus pastatus valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai; sutikimų statyti ir naudoti laikinus nesu-
dėtingus statinius valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose ir sutikimų statyti 
laikinus nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti že-
mės sklypai);

▪ įdiegti žemės sklypų tikrinimo ir derinimo procedūras ir jas atlikti elektro-
ninėmis priemonėmis, stiprinti matininkų veiklos kontrolę (sėkmingai atlikti 
žemės sklypų tikrinimo ir derinimo procedūras elektroninėmis priemonėmis; 
stiprinti matininkų veiklos kontrolę);

▪ kokybiškai ir reikiamu laiku įgyvendinti Valstybinio geodezinio pagrindo tvar-
kymo ir krašto kartografavimo 2018 – 2020 metų programos reikalavimus. 

Pagal „NŽT prie ŽŪM 2017 m. veiklos ataskaitą“ parengė 
Romualdas Survila

ŽEMĖTVARKA

Lietuvos – Rusijos sienos fragmentas
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Valstybinės žemės ūkio paskirties 
žemės valdymo aktualijos  

Balkanų šalyse 
Vilma DAUGALIENĖ 

Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto  
organizacijos projekto vadovė 

Makedonija – viena iš septynių Balkanų valstybių, susiformavusi po buvusios 
Jugoslavijos griūties. Bendra šalies teritorija – 2,57 mln. ha, iš kurių, pagal vals-
tybės kadastro duomenis, 1,26 mln. ha yra žemės ūkio paskirties žemė. Ariama 
žemė užima 577,7 tūkst. ha, iš kurių 338,7 tūkst. ha (58,6%) privati žemė, o 
239 tūkst. ha (41,4%) yra valstybės nuosavybė. Ariamos žemės sklypai labai 
smulkūs – vidutinis privačios žemės sklypas yra 0,22 ha, o valstybinės – 0,56 
ha. Valstybinės ariamos žemės sklypai dažnai yra vienas šalia kito ir dirbami 
didesniais blokais, tuo tarpu privačios žemės sklypai labai išsibarstę. Klimatas 
yra tinkamas auginti daugeliui žemės ūkio produktų, kurie gali sėkmingai kon-
kuruoti rinkoje, todėl žemės konsolidacija privačioje žemėje čia yra labai svarbi, 
ir pirmieji žemės konsolidacijos projektai pradėti būtent tokioje žemėje. 

Naujoji šalies vyriausybė, pradėjusi savo veiklą beveik prieš metus, yra susirūpi-
nusi dėl užstrigusių ekonomikos reformų, dėl efektyvesnio valstybės turto, taip pat 
ir valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, valdymo.

Po 1991 m. valstybinės ariamosios žemės valdymas įstatymais buvo leidžiamas 
ilgalaikės nuomos arba uzufrukto teisės (teisė naudoti svetimą daiktą asmens gyve-
nimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo 

Žemės naudojimo mozaikaŽemės naudojimo mozaika
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trukmę) pagrindu. Jau 
ir ankstesnės vyriausy-
bės pastebėjo, kad toks 
šios žemės valdymas 
yra neefektyvus, todėl 
nuo 2007 m. (iki 2012 
m.) šis klausimas buvo 
plačiai nagrinėjamas. 
Įvairias mokslines stu-
dijas vykdė Pasaulio 
bankas, Jungtinių Tau-
tų Žemės ūkio ir mais-
to organizacija (FAO), 
studijų pagrindu buvo 
sukurta valstybinės že-
mės ūkio paskirties že-
mės valdymo elektro-
ninė sistema, stiprinami administraciniai gebėjimai, pasiūlyti būdai, kaip efektyviau 
valdyti valstybinę žemę. Buvo pasiūlyta pradėti pardavinėti valstybinę žemę arba 
suteikti ją ilgalaikei 99 metų nuomai. 2013 m., patvirtinus pirmąją metinę valstybi-
nės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo programą, buvo numatyta parduoti 210 
ha žemės, tačiau iš karto pastebėtos teisinės spragos, susijusios su nepakankama 
nuomininkų teisių apsauga, vertinimo metodais, atsakingomis institucijomis, ku-
rios turi vykdyti ir prižiūrėti šį procesą, todėl planuotas pardavimas net nepradėtas. 
Tiesa, elektroninė sistema veikia iki šiol, joje registruojami valstybinės žemės ūkio 
paskirties žemės nuomos sandoriai. Šį procesą vykdo Žemės ūkio, miškininkystės 
ir vandens ūkio ministerija. Buvo bandoma keisti teisės aktus, tačiau nesėkmingai, 
todėl tokia situacija prieštarauja naujos vyriausybės iniciatyvai spartinti šalies pa-
žangos reformas. 

Visiškai neseniai Žemės ūkio, miškininkystės ir vandens ūkio ministerija iš nau-
jo inicijavo žemės ūkio paskirties žemės politikos peržiūrą, siekdama dar kartą įver-
tinti tikslus, jų derėjimą su kitomis šalies ūkio politikos sritimis, sukurti praktiškai 
veikiančius teisės aktus ir parengti jų įgyvendinimo rekomendacijas. Veikiančios že-
mės ūkio paskirties žemės rinkos sukūrimas laikomas šalies žemės ūkio sektoriaus 
plėtros pagrindu. Kadangi FAO organizacija aktyviai veikia Makedonijoje, vykdo 
daugelį projektų, tai ir šiuo klausimu baigiamas rengti projektinis siūlymas, kurį pa-
tvirtinus, artimiausiu metu bus pradėtas nagrinėti valstybinės žemės ūkio paskirties 
žemės tolesnis tvarkymas. FAO turi didžiulę patirtį šioje srityje, nes daug nagrinėjo, 
atliko daug studijų apie privačios žemės rinkos kūrimąsi ir su tuo susijusias proble-
mas bei galimus jų sprendimo būdus. Po 1991 m. vidurio ir Rytų Europos šalims 
pradėjus vykdyti ekonomikos, taip pat ir žemės, reformas, tapo akivaizdu, kad vien 
tik įvykdžius reformą ir suteikus privačią nuosavybę, naujai susikūrę ūkiai dažnai 

Priekalnių ganyklos ir sodai



32 

ŽEMĖTVARKA

yra gana smulkūs, sklypai išsibarstę, o likusi valstybinė žemė neefektyviai valdoma. 
Naujai susiformavusiems ūkiams reikalinga ne tik finansinė parama, technologi-
nės žinios, tačiau dažnai jų veiklą galima paremti ir tinkamai panaudojant likusią 
valstybinę žemę – kuriant valstybinės žemės bankus (arba kitaip dar jie vadinami 
žemės fondais). Priklausomai nuo šalies specifikos, dažnai ir žmonių mentaliteto, 
valdžia gali priimti sprendimus, parengti reikalingus teisės aktus ir vykdyti tinka-
mą valstybinę žemės valdymo politiką, kuria galima paremti tiek atskirus smulkius 
ūkininkus, tiek tvarkyti apleistą žemę, kurios savininkai dėl įvairių priežasčių jos 
nedirba, tiek paremti kaimo bendruomenes tvarkant viešąsias erdves. Dažnai vals-
tybinės žemės tvarkymas derinamas su žemės konsolidacija, nes valstybinės žemės 
naudojimas gali būti puikus katalizatorius sparčiai ir efektyviai pertvarkant žemės 
sklypus. Žinoma, galbūt, paprasčiausia yra parduoti valstybinę žemę – tą valstybė 
irgi gali padaryti ir gana nesunkiai, tačiau žiūrint į ilgalaikę perspektyvą žemės turė-
jimas ir tinkamas disponavimas ja gali būti galingas instrumentas įvairiems plėtros 
procesams, kai žemės reikia viešiesiems poreikiams arba aplinkosaugos tikslams. 
Europoje yra įvairių valstybinės žemės tvarkymo pavyzdžių – ir gerų, ir blogų. 

Pavyzdžiui, Ispanijos regione Galisijoje žemės bankas (Bantegal) buvo įkurtas 
2007 m. siekiant racionaliai naudoti žemės ūkio paskirties žemės plotus, juos išsau-
goti ir užkirsti kelią žemės apleidimui. Bantegal yra viešasis subjektas, kuris buvo 
įsteigtas žemės bankui valdyti, taip pat tarpininkauti ir skatinti žemės mobilumą. 
Jau daugiau kaip dešimtmetį veikiantis žemės bankas yra gerasis tokios iniciaty-
vos pavyzdys, puikiai veikia ir akivaizdžiai padeda spręsti daugelį privačios žemės 
naudojimo problemų. Tokio banko ar fondo neturinčios valstybės turi išties mažiau 
galimybių spręsti žemės naudojimo problemas. 

Balkanų regione daugelis valstybių, šiuo metu tebevykdančių ekonomikos re-
formas, siekiančių narystės Europos Sąjungoje ir kuriančios veikiančią efektyvią 
žemės rinką, svarsto, kaip tinkamiau valdyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, 
kaip pagelbėti savo šalies ūkininkams sustiprėti, išnaudoti gamtinius privalumus ir 
tapti konkurencingesniems regione ir Europos Sąjungoje. Juolab, kad šioms šalims 
teikiama didelė finansinė parama iš Europos Sąjungos, įvairių kitų valstybių ir or-
ganizacijų, taip vadinamų donorų. Protingai pasinaudojant parama, žiniomis ir kitų 
gerąja patirtimi, o iš blogosios patirties bei klaidų pasimokant galima daug nuveikti 
šalies labui. Makedonijos teisė pasirinkti, kokiu keliu pasukti. Greitai tai turėtų pa-
aiškėti. Situacija dėkinga dar ir todėl, kad šiuo metu vykdomas Europos Komisijos 
ir FAO finansuojamas projektas „Nacionalinės žemės konsolidacijos programos in-
tegravimas (MAINLAND)“. Vyksta darbas su ūkininkais, kuriems labai reikalinga 
žemės konsolidacija, ir įvairiomis susijusiomis institucijomis. Atrinktos pirmosios 
12 žemės konsolidacijos projektų teritorijų, artimiausiu metu bus pradėtos rengti 
galimybių studijos. Tikėtina, kad tai padės tinkamiau apsispręsti valdžiai, ar šioje 
šalyje valstybinės žemės valdymas bus sietinas su ūkininkavimo sąlygų gerinimu, 
ar bus nueita paprasto privatizavimo keliu. O gal bus rastas tarpinis variantas?

Jungtinių Tautų FAO nuotraukos
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Melioracijos statinių  
priežiūros patikros 

Antanas GUDAITIS 
VŽF Melioracijos skyriaus vadovas

 
Per 2017 metus patikrinta 60 melioracijos statinių Alytaus, Kalvarijos, Kre-

tingos, Kėdainių, Kupiškio, Marijampolės, Palangos, Prienų, Raseinių savival-
dybėse. Dešimtyje rajonų savivaldybių atlikti melioracijos srities kompleksiniai 
patikrinimai ir surašyti du privalomieji nurodymai. Žemės ūkio ministerijos pave-
dimu bei kitų organizacijų ir piliečių paklausimais nagrinėti 23 žemės savininkų 
skundai ir parengti atsakymai. Valstybinės priežiūros inspektorių svarbus užda-
vinys - kontroliuoti melioracijos darbų programos įgyvendinimą. 

Tuo tikslu buvo tikrinama vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių remonto 
ar rekonstrukcijos darbų kokybė ir biudžeto lėšų panaudojimas bei kontroliuojama 
valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (vandens pralaidų, til-
tų, tvenkinių hidrotechninių statinių, griovių) techninė priežiūra. Pagal melioracijos 
darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros darbų grafiką per 
2017 m. planuota atlikti 57 patikrinimus įvairiose rajonų savivaldybėse, pateikiant 
vertinimo aktus, pažymas, atsakymus į skundus ir į įvairius paklausimus. 

Dėl sudėtingų meteorologinių sąlygų, kai atskiruose regionuose vasaros – rudens 
laikotarpiu iškrito dvigubai daugiau kritulių, vėlavo melioracijos remonto ir rekons-
trukcijos darbai Klaipėdos, Utenos, Jurbarko, Molėtų, Ignalinos ir Švenčionių rajo-
nų savivaldybėse. Spalio – lapkričio mėnesiais valstybinės priežiūros inspektoriai 

Sugedęs drenažas Lazdijų r. Bagdanonių k.
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kas savaitę kontroliavo melioracijos 
remonto ir priežiūros darbų, finansuo-
jamų respublikos biudžeto lėšomis, 
vykdymą. Bendromis savivaldybių ir 
rangovinių organizacijų pastangomis 
pavyko atlikti planuotus darbus. Vals-
tybės biudžeto lėšomis atlikta darbų už 
10,4 mln. eurų – metinė melioracijos 

darbų programa įvykdyta 100 procentų. Tačiau esamas biudžetinis finansavimas lei-
džia tvarkyti tik avarinius melioracijos statinių gedimus ir vykdyti tik atrankinį meli-
oracijos statinių eksploatacinį palaikymą. Suremontuoti 38 tiltai, 546 pralaidos, 46,7 
km drenažo linijų, 671,6 km magistralinių griovių, 14,1 km pylimų, 16 siurblinių, 5 
391 drenažo rinktuvų žiotis.

Drenažo ir kitų melioracijos statinių eksploatacinis laikotarpis vidutiniškai yra 
apie 50 metų, todėl jų tarnavimo laikas beveik baigėsi. Ypač bloga vandens pralaidų 
ir tvenkinių hidrotechninių statinių techninė būklė. Melioruotos žemės ir meliora-
cijos statinių apskaitos duomenų bazėje apskaitoma 63 695 įvairaus diametro pra-
laidos. Vidutinis jų nusidėvėjimas 68 procentai. Tai labiausiai nusidėvėję meliora-
cijos statiniai. Juos remontuoti pagal norminius dokumentus galima tik nekeičiant 
vamzdžių, o apie 80 proc. pralaidų suremontuoti nekeičiant vamzdžių neįmanoma. 
Pralaidų vamzdžiai suirę dėl nepakankamo padengimo arba visiško nepadengimo 
bitumu, vandenų agresyvumo, blogos betono sudėties, eksploatacinės nepriežiūros. 
Dėl blogos techninės būklės per daugeli pralaidų jau nebegali važiuoti žemės ūkio 

Sugedus drenažui Alytaus r. Radžiūnų k.

Avarinė pralaida Alytaus r. Radžiūnų k.
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technika. Tai yra ir socialinė problema. Jau atsitiko atvejų, kai per apgriuvusias 
pralaidas negalėjo pervažiuoti gaisrinės ir greitosios pagalbos automobiliai. Dažnai 
pralaida yra vienintelė vieta, per kurią patenkama į vienkiemius, dirbamus laukus. 
Dalis pralaidų yra per trumpos, jas reikia ilginti bent dviem vamzdžiais. Reikia pri-
imti valstybės mastu teisinį sprendimą dėl pralaidų remonto keičiant susidėvėjusius 
vamzdžius. 

Savivaldybėse eksploatuojami 359 valstybės nuosavybei priklausantys užtvankų 
hidrotechniniai statiniai, jų balansinė vertė 45,6 mln. eur. Hidrotechnikos statinių su 
tvenkiniais yra kiekviename rajone. Tai valstybei nuosavybės teise priklausantis tur-
tas, kurį patikėjimo teise valdo ir prižiūri savivaldybės. Pagal konstrukcines ypatybes 
ir parametrus šie statiniai priskiriami ypatingųjų statinių grupei. Vidutinis šių statinių 
nusidėvėjimas yra apie 60 proc. Nemažai hidrotechninių statinių bei jų elementų yra 
blogos ar avarinės būklės, jie kelia grėsmę aplinkai, gyventojams ir jų turtui. Daugu-
ma jų pagal vandens tėkmę yra pastatyti aukščiau miestų ir gyvenviečių. 

Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai yra ištyrę 260 gruntinių me-
džiagų užtvankų. Pagal tyrimo duomenis nustatyta, kad būdingiausi užtvankų ge-
dimai pagal jų pavojingumą viso hidromazgo stabilumui yra: įvairaus intesyvumo 
filtracijos vandens prasisunkimas žemutiniame šlaite ir papėdėje (17 GMU) – 6,5 
proc.; užtvankų šlaitų nuošliaužos ir deformacijos (29 GMU) – 11 proc.; pertekli-
nio vandens praleidimo šachtose didesni įtrūkiai, deformacijos, pakrypimas (33 
GMU) – 12,7 proc.; šlaito tvirtinimo plokščių paplovimas, deformacijos, jungimo 

Pragalvio hidromazgas Akmenės r.



36 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

siūlių elementų išjudinimas (108 GMU) – 41,5 proc. Taip pat nustatyta, kad labai 
blogos ar avarinės būklės hidrotechnikos statinių yra daugiau nei 10 proc.. 

Neišvengta ir avarijų. Užtvankų griūtys yra įvykusios Mažeikių, Radviliškio, 
Kretingos, Telšių, Plungės, Šilutės, Pakruojo rajonuose. Valstybė ir gyventojai pa-
tyrė didelių nuostolių. Laimė, kad išvengta žmonių aukų.

Užtvankos apžiūrimos kiekvienais metais, įvertinama jų būklė, surašomi aktai. 
Tačiau tai tik vizualinė apžiūra. Kas dedasi po vandeniu, patikrinti sudėtinga, išleisti 
iš tvenkinių vandens negalima dėl gamtosaugos reikalavimų.

Nenoriai statinių remonto ir priežiūros darbus atlieka ir sutartyse nurodytus 
įsipareigojimus vykdo tvenkinius išsinuomoję mažųjų hidroelektrinių statytojai. 
Kaip vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, kontroliuoja savivaldybių administracijų 
melioracijos specialistai. Ypač daug pastangų ir darbo įdėjo Tauragės rajono savi-
valdybės administracija ir specialistai, bylinėjantis teismuose su nuomininku, kad 
būtų remontuojami ir prižiūrimi Balskų tvenkinio hidrotechniniai statiniai. Teismų 
procesas vyko apie 7 metus. Nuomininkas hidrostatinius suremontavo. Šiuo metu 
bylinėjamasi dėl nuomos mokesčių nemokėjimo. 

Yra ir tokių atvejų, kai hidrotechnikos kompleksus išsinuomojo energetikai, bet 
mažųjų hidroelektrinių nepastatė. Nuomininkai atlikdavo statinių priežiūros darbus 
tik savivaldybių raštais raginami. Sutarčių galiojimas pasibaigė, ir hidrotechnikos 
statiniai grįžo savivaldybių (Radviliškio r. Sidabravo tv., Kelmės r. Užvenčio tv. ir 
kt.) administracijų žinion. 

 Dauguma tvenkinių yra išnuomoti medžiotojų ir žvejų draugijoms. Nuomos 
sutartys yra pasirašytos su NŽT rajonų skyriais, tačiau statinių priežiūros darbų at-
likti sutartys neįpareigoja. Dalis šių tvenkinių yra grąžinti žemių savininkams, o jų 
hidrotechnikos statinius prižiūri ir remontuoja savivaldybės biudžeto lėšomis. Be 
to, Šiaulių rajone (Šakynos tv.) žemės savininkui nuosavybės teise priklausančiame 
tvenkinyje rekonstruoti, o Raseinių rajone (Paringuvio tv.) rekonstruojami valstybei 
priklausantys hidrotechnikos statiniai ES lėšomis. Keletas tvenkinių hidrotechninių 
statinių rekonstruoti ES lėšomis pagal Lietuvos Kaimo plėtros programų priemonės 
„Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Že-
mės ūkio vandentvarka“. 

Atliekant melioracijos darbų ir melioracijos statinių valstybinę priežiūrą nustatyta, 
kad tvenkinių hidrotechniniai statiniai rekonstruojami pagal parengtus projektus ir 
technologinius reikalavimus. Įvykdžius hidrotechnikos statinių rekonstravimo darbus 
ir pripažinus juos tinkamais naudoti, atnaujinti hidrostatiniai vėl atliks savo funkcijas.

Nacionalinė žemės tarnyba 2014 04 07 raštu ISD-(8.2.)-1125 įpareigojo rajonų 
savivaldybių administracijas inicijuoti žemės sklypų formavimą, kai jie reikalingi 
savivaldybių nuosavybės teise ar patikėjimo teise valdomiems, panaudos ar nuo-
mos pagrindais naudojamiems hidrotechnikos statiniams (tvenkiniams) eksploa-
tuoti. Savivaldybių administracijos yra gavusios analogiškus Valstybės kontrolės 
reikalavimus. Tačiau praktikoje susiduriama su tokia situacija, kad po kreipimosi 
į NŽT teritorinį padalinį dėl leidimo inicijuoti žemės sklypo formavimą, turi būti 
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gaunamas atsakymas, jog 
savivaldybė perima HTS 
į savo balansą ir tada vėl 
kreiptis į NŽT padalinį. 
Tai atlikus savivaldybės 
administracija einama-
jam HTS remontui ar 
priežiūrai nebegalės nau-
doti biudžeto lėšų. NŽT 
pavedimas vykdomas 
vangiai.

Tvenkinių statyba 
1970 - 1986 metais buvo 
siejama su vandens po-
reikiu žemės ūkio kultūrų 
drėkinimui. Jo nebeliko 

išardžius drėkinimo sistemas. Kadangi dalies hidrotechnikos statinių būklė kasmet 
blogėja ir artėja prie avarinės, neišvengsime užtvankų griūčių. Todėl tikslinga vy-
riausybiniu lygiu išspręsti tikslinį šių statinių rekonstravimo finansavimą arba pri-
imti teisinius aktus dėl hidromazgų privatizavimo ar jų renatūralizacijos.

Valstybės žemės fondas, vykdydamas valstybės deleguotą funkciją - meliora-
cijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą yra sukaupęs 
informaciją apie melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbų vykdymo 
ypatumus, kokybę ir pasitaikančias problemas. Viena iš problemų yra techninės 
priežiūros organizavimas ir siekiamybė techninei priežiūrai sugrąžinti jos pagrin-
dinę funkciją – kad melioracijos statinių remontas ir rekonstravimas būtų atlikti 
pagal projektą. Techninės priežiūros kryptys yra: 1) melioruotos žemės ir meliora-
cijos statinių eksploatavimo techninė priežiūra, kurią dažniausiai pagal pareigybi-
nius nuostatus atlieka savivaldybių melioracijos specialistai; 2) melioracijos statinių 
remonto priežiūra, kurią atlieka savivaldybių melioracijos specialistai ir samdomi 
atestuoti techniniai prižiūrėtojai; 3) melioracijos statinių rekonstrukcijos projektų 
(ES paramos lėšomis) priežiūra, kurią atlieka statytojo atrinkti samdomi techniniai 
prižiūrėtojai arba statytojo deleguoti specialistai. 

Savivaldybėse valstybės deleguotų funkcijų vykdymui nepakanka specialistų, 
dalis jų neturi statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos. Techninės prie-
žiūros funkcijos atliekamos ne visose savivaldybėse. Daugumoje savivaldybių prie-
žiūros ir remonto darbams bei rekonstravimo projektams techniniai prižiūrėtojai 
samdomi. Dažniausiai paslauga perkama per CPO konkurso būdu. 

Kiekvienas vykdomas projektas turi turėti techninį prižiūrėtoją. Jo pagrindinės 
funkcijos - prižiūrėti rangovines organizacijas, tikrinti, kaip įgyvendinami projekto 
sprendiniai, kaip laikomasi normatyvinių techninių reikalavimų, ar naudojamos ga-
mintojų sertifikuotos medžiagos. Be to, jis, kaip ir statybos vadovas, privalo nuolat 

Leliūnų tvenkinys Anykščių r.
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dirbti objekte. Techninė priežiūra turi garantuoti tikslų projekto įgyvendinimą. 
Analizuojant melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimo ir remonto projektų 

sąmatas nustatyta, kad vidutiniškai techninei priežiūrai užsakovai, taupydami lėšas, 
skiria apie 1 procentą nuo investicijų sumos. 300 000 eurų vertės projektų techninė 
priežiūra vidutiniškai atsieina 3 - 5 tūkst. eurų. Tačiau paslaugą perkant per viešųjų 
pirkimų procedūras ši suma sumažėja iki simbolinės tokiam projektui kainos 1 - 3 
tūkst. eurų. Kiek kartų už šią sumą techniniam prižiūrėtojui iš Vilniaus įmanoma 
nuvykti į Rokiškio ar Raseinių savivaldybes? Be to, techninės priežiūros vykdy-
mas yra priskiriamas rizikos veiksniams - už civilinį draudimą reikia sumokėti dar 
1000 - 1500 eurų. Techninis prižiūrėtojas kasdien turėtų stovėti ant griovio ar tran-
šėjos krašto ir stebėti, kaip rangovas vykdo darbus. Kadangi rangovinės organiza-
cijos projektų vykdymą laimi pasiūlę mažiausią kainą, todėl dažnai nori pakeisti 
medžiagas pigesnėmis bei supaprastinti darbų technologinį procesą, samdo pigiau-
sią žemiausios kvalifikacijos darbo jėgą. Užsakovas, norėdamas, kad techninis pri-
žiūrėtojas visą procesą stebėtų, turi numatyti ir tam realų finansavimą. Statybos ir 
melioracijos techniniai reglamentai leidžia projekto techninei priežiūrai skirti iki 
2 proc. projekto vertės. Tačiau realiame gyvenime ši paslauga perkama už centus, 
todėl nereikalaujama iš techninio prižiūrėtojo to darbo, kurį jis turi atlikti. Vieša 
paslaptis, kad dar netolimoje praeityje yra buvę atvejų, kai užsakovas sumoka ne 
už rekonstrukcijos ar remonto proceso priežiūrą, o už parašą. Techninės priežiūros 
paslaugos kainos dempingavimas nesukuria sąlygų susidaryti atskiram techninių 
prižiūrėtojų luomui. Šiuo metu Respublikoje turime 3 - 4 kvalifikuotus techninius 
prižiūrėtojus. Realiai prižiūrėtojais galėtų dirbti beveik visi statybos ir projektavi-
mo vadovų atestatus turintys specialistai. Techninis prižiūrėtojas turi tapti pirmuoju 
asmeniu užtikrinant melioruotos žemės bei melioracijos statinių eksploatavimo ir 
melioracijos darbų kokybės reikalavimus. Todėl reikėtų:

1. Iš naujo peržiūrėti techninei priežiūrai vykdyti išduodamų atestatų tvarką; šiuo 
metu rinkoje yra per daug atestuotų melioracijos statinių statybos techninės 
priežiūros vadovų, turinčių teisę vykdyti techninę priežiūrą; inventorizuoti iš-
duotus atestatus, anuliuojant juos tiems specialistams, kurie nevykdo šios vei-
kos arba jų veikla neatitinka keliamų reikalavimų. Taip pat aktualus techninių 
prižiūrėtojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymas pagal tikslinę programą, kad 
šie specialistai galėtų kontroliuojamame darbe laisvai naudotis skaitmeniniais 
matavimo ir kontrolės prietaisais bei instrumentais.

2. Techniniams prižiūrėtojams už atliekamas techninės priežiūros paslaugas mo-
kėti adekvatų atlygį.

3. Pertvarkyti Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 Melioracijos 
statinių techninės priežiūros taisykles, jas papildant priedu, nustatančiu privalo-
mus įrašus į statybos žurnalą apie statomų ar rekonstruojamų melioracijos sta-
tinių pagrindinių parametrų matavimo rezultatus. Matavimų rodmenis palyginę 
su leistinais nuokrypiais, padidinsime techninės priežiūros kokybę, tuo pačiu 
bus fiksuojama projekto įvykdymo kokybė bei techninės priežiūros apimtys. 
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Statybos inžinerijos studijų ir mokslo 
krypties vertintojai: hidrotechnikos 

inžinerija – ne šios krypties. Ar tikrai?
Prof. Petras PUNYS  

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechninės  
statybos inžinerijos studijų programų komiteto pirmininkas

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), remdamasis Lietuvos mokslo ta-
rybos (LMT) mokslinės veiklos vertinimu, aukštosiose mokyklose retina studijų 
programų tinklą. Vertintojai paskelbė nepalankų verdiktą Aleksandro Stulgins-
kio universiteto (ASU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto (VŪŽF) statybos 
inžinerijos studijų kryptyje vykdomoms I ir II pakopų hidrotechninės statybos 
(toliau – HTS) inžinerijos studijų programoms. Motyvas – neatitinka statybos 
inžinerijos studijų (E05) ir mokslo (02T) krypčių keliamų reikalavimų. Vertinto-
jai HTS programoje įžvelgia analogiją į aplinkos inžineriją (E03 ir 04T) ir todėl 
šios programos uždaromos. Straipsnyje aptarsime vertintojų galimai klaidingą 
interpretaciją ir nepastebėtus šios programos specifinius akcentus, lėmusius tokį 
drastišką sprendimą.

 Atskleisime HTS inžinerijos esmę, parodysime, kad ši mokslo ir technikos šaka 
yra neatskiriama statybos inžinerijos dalis, ko nepastebi studijų ir mokslo vertinto-
jai. HTS sąsajos su aplinkos inžinerija yra tokios pačios, kaip ir statybos inžineri-
jos, tačiau yra esminis skirtumas – glaudi sąveika su vandens aplinka. 

HTS inžinerijos programos ištakomis galima laikyti 1922 m. kultūrtechnikos 
(melioracijos) studijas Dotnuvoje (ten ir Žemės ūkio akademijos – ASU užuomaz-
ga), kai prof. S. Kolupaila, grįžęs iš Maskvos, ėmė dėstyti hidrauliką, hidrologiją, 
melioraciją. Vėliau S. Kolupaila persikėlė į Lietuvos universitetą Kaune, dėstė Sta-
tybos fakulteto Hidrotechnikos ir Hidraulikos-hidrologijos katedrose, tik dėl karo 
negandų emigravo iš Lietuvos. Tuoj pat po karo hidrotechnikos (nuo 1962 m. – san-
technikos) studijos buvo atnaujintos KPI, o hidromelioracijos – LŽŪA, šiuo metu – 
ASU, hidrotechninės statybos srityje. Tai – unikalios aukštojo mokslo universiteti-
nės studijos Lietuvoje. 

Vandens ūkis, hidrotechnikos inžinerija – sąlytis su statybos ir aplinkos 
inžinerija. Vandens inžinerijos esmė, jos vieta šalies mokslo sistemoje prieš dau-
giau kaip 15 metų buvo nagrinėta straipsnyje „Vandenų inžinerija šalies mokslų sis-
temoje“ (Dumbrauskas A., Punys P. „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“. 2001, 
Nr. 4 (18), p. 71–77). Vandens mokslas – platus, čia detaliau nagrinėjama vandens 
inžinerija (įprasta sąvoka – hidrotechnika). Pagrindinė vandens inžinerijos mokslo 
taikymo sritis – vandens ūkis. Skiriamos 6 pagrindinės vandens ūkio dalys (1 pav.).
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Detalizuojant aktuali apsauga nuo potvynių, nuo uždumblėjimo, užpelkėji-
mo, erozijos, taip pat van-
dens kokybės, floros, faunos 
apsauga,vandens rekreacijos 
infrastruktūros sudarymo se-
gmentais. 

Hidraulinė (arba mums 
įprasta hidrotechnikos) in-
žinerija (angl. Hydraulic 
Engineering) yra statybos (ci-
vilinės) inžinerijos šaka, susi-
jusi su vandenvalos stočių, už-
tvankų, hidroelektrinių ir kitų 
vandens statinių ar inžinerinių 
sistemų planavimu, projekta-
vimu, statyba, naudojimu ir 
priežiūra.

Hidrotechnikos statinys 
(HTS) – inžinerinis statinys 
vandens ištekliams naudoti ir 
saugoti nuo žalingų vandens 
poveikių.

Statybos inžinerija (angl. 
Civil Enginering) – visuma 
procesų, reikalingų pastatams 
ir statiniams projektuoti, pasta-
tyti, įrengti, naudoti ir prižiūrė-
ti. Apima kelius, tiltus, kana-

Pastatyta Kuodžių hidroelektrinė, 2006 m.

Kuodžių hidroelektrinės statyba ant Ventos upės, Mažeikių r.

1 pav. Vandens ūkio struktūros schema
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lus, užtvankas, oro uostus, nuotėkyno, vandens tiekimo ir kitus inžinerinius tinklus, 
vamzdynus, geležinkelius ir kt. 

Aplinkos inžinerija (angl. Environmental Engineering) – technologijos, skir-
tos taršai, užterštumui (oro, vandens ir dirvožemio), taip pat žmonių gyvenamosios 
aplinkos degradavimui mažinti.

Statybos inžinerijoje aiškiai vyrauja elementai, susiję su vandens ūkio statyba, 
hidrotechnika, vandens išteklių naudojimu. Vandens problemos taip pat svarbios 
sprendžiant aplinkos inžinerijos klausimus, tačiau jos tik iš dalies siejasi su HTS. 
Hidrotechnikos technologijos plačiai taikomos ir žemės ūkyje – laukams sausinti 
ar drėkinti, t. y. hidromelioracijai. Praktikoje vartojama ir vandentvarkos sąvoka. 
Dažnai ji siejama su geriamojo vandens tiekimu, nuotėkų, paviršinio vandens nulei-
dimo tvarkymu ar hidromelioracija. 

Mokslo, studijų krypčių klasifikacija. Iki LR švietimo ir mokslo ministro 
2012 m. spalio 16 d. įsakymu patvirtintos naujos mokslo krypčių klasifikacijos, hi-
draulinės inžinerijos (studijų klasifikacijoje vartotas atitikmuo vandens inžinerija) 
šaka buvo priskiriama prie dviejų mokslo krypčių – aplinkos inžinerijos (04T) ir 
statybos inžinerijos (02T). Deja, vėliau, atlikus vadinamąjį studijų ir mokslo krypčių 
sustambinimą, t. y. panaikinus šakas, liko tik kryptys. Siūlymas, kad statybos inži-
nerijos studijų krypčiai reikia ir mokslinių tyrimų vandens srityje, ir kad reikia įvesti 
papildomą vandens išteklių inžinerijos kryptį, nebuvo patenkintas. Tai lėmė kad pe-
dagogų, dirbančių HTS programoje, mokslinės veiklos kryptys liko tarpkryptinės. 

Dėl šių priežasčių vertintojai svarbius statybos inžinerijos krypties mokslinius 
straipsnius galėjo priskirti tik aplinkos inžinerijos krypčiai. Visiškai neatsižvelgta į 
tai, kad straipsniai vandens tematika tinka abiem kryptims. Tai yra hidraulinė (van-
dens) inžinerija, kuri pripažįstama tarptautiniu statybos lygmeniu, tačiau jos nemato 
nacionaliniai vertintojai. 

Antra vertus, ar visi prestižiniai tarptautiniai mokslo žurnalai turi aiškias 
prieskyros T02 ir T04 kryptis? Žurnalai dažnai nurodo kelias ISI citavimo ataskaitų 
rikiuočių sritis. Biurokratizuojant mokslo ir studijų klasifikatorių kyla absurdiškų 
situacijų dėl straipsnių priskyrimo vienai ar kitai krypčiai. Spausdiname straipsnius 
hidroenergijos tema energetikos žurnaluose. Formaliai žiūrint tai yra energetikos, o 
ne aplinkos kryptis. Tačiau tiriamos hidroelektrinės, jų užtvankos ir pan. – tai jau 
statybos sritis. Pagal vertintojų logiką, matematikas, publikuojantis savo straipsnius 
žurnale, skirtame vandens išteklių tyrimams, negalėtų būti akredituotas dėstyti ma-
tematikos studijų programoje.

Hidrotechnika – mokslo ir technikos šaka pasaulyje. Garsi Amerikos sta-
tybos inžinierių asociacija (ASCE) greta tradicinių, „grynai statybinių“ sričių – ar-
chitektūros, geotechnikos, statinių konstrukcijų inžinerijos, energetikos, vėjo ener-
gijos, transporto komunikacijų, geodezijos, geomatikos ir kt., apima tokias sritis: 
pakrančių, jūrų ir vandenynų, uostų ir upių inžineriją, aplinką ir vandens išteklius. 
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ASCE leidžia prestižinius hidrotechnikos, hidrologijos irigacijos, drenažo ir aplin-
kos inžinerijos mokslo žurnalus. 

Prancūzijos hidrotechnikos asociacija (SHF) – tyrimų ir taikomojo mokslo ins-
titucija apima 4 stambias grupes: 1) hidrosistemos ir vandens ištekliai, 2) HTS ir 
aplinka, 3) hidrotechnologijos ir skysčių mechanika, 4) vandens mokslai. Leidžia 
prestižinį mokslo žurnalą „Baltoji anglis“ (hidroenergetikos atitikmuo).

HTS inžinerijos programos studentai plačiai naudojasi JAV karo inžinierių kor-
puso (USACE HEC) teikiama laisvos prieigos technine dokumentacija ir progra-
mine įranga. O jos skirtos esamiems ar naujiems potencialiems vandens statiniams 
projektuoti ar statyti ir vandentvarkos priemonėms numatyti. 

SKVC studijų programų vertintojai turėtų atkreipti dėmesį į šiuos tarpkryptinius 
statybos mokslus. Aplinkos inžinerija ne užgožia, bet papildo statybos kryptį. Mūsų 
šalis turi orientuotis į šių išsivysčiusių šalių mokslą ir technologijas. 

Vandens inžinerijos studijos šalyje ir Europoje. Lietuvoje vandens moks-
lai, pavyzdžiui, hidrologija (gamtinės geografijos kryptis), studijuojami Klaipėdos, 
Vilniaus universitetuose, vandenvalos procesai ir technologijos (aplinkosaugos inži-

nerijos studijų programa) – 
KTU Cheminės techno-
logijos fakultete. Tačiau 
KTU Statybos ir architek-
tūros fakultete nėra jokių 
studijų, sietinų su vandens 
aplinka. HTS, vandentieka, 
vandenvala dėstomi VGTU 
Aplinkos inžinerijos fakul-
tete. Šios programos teikia 
kitų būtinų ir specifinių 
statybos bei aplinkosaugos 
inžinerijos žinių. 

Žvelgiant į pasaulinę 
praktiką, HTS ir vandens 
inžinerijos studijos taip pat 

turi gilias tarpkryptinių studijų tradicijas. Tokie specialistai yra rengiami daugelyje 
Europos valstybių. Kai kuriose iš jų HTS programa keičiama į fundamentalesnę – 
skysčių-dujų-plazmos (fluido) mechaniką – fizikos kryptį. Jos aplikacijos būtinos 
statybos, mechanikos, chemijos, biomedicinos inžinerijai ir kt. 

Tarptautinė akreditacija HTS inžinerijos programai yra palanki. 2014 
m. SKVC nurodymu buvo atliktas tarptautinis studijų programų vertinimas. Abi 
studijų programos (E05) akredituotos šešeriems metams (iki 2020 m.). Visapusiš-
ką akreditaciją vykdė statybos inžinerijos ekspertai – profesoriai iš Belgijos, Pran-
cūzijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos specialistai. Abejonių nekilo: programos 

Dubysos vandens matavimai (mokomoji praktika)
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tenkina statybos inžinerijos reikalavimus. Kyla klausimas, ar ši programa galėjo 
taip smarkiai „nusiristi“ per pastaruosius 3 metus, kad diametraliai pakeistų studijų 
kryptį? Be to, yra konstitucinės teisės principas: lex retro non agit. 

Statybos techniniai reglamentai ir statinių grupės. Fakulteto darbuotojai 
aktyviai buvo įtraukti į Statybos techninių reglamentų (STR), taip pat ir į jūrų uos-
tų bei laivininkystės statinių, parengimą (apie dešimt). Sudarė MTR (melioracijos 
techninius reglamentus) ir statybos darbų taisykles įmonėms. Tai aiškiai parodo dės-
tytojų įgytą kva-
lifikaciją statybos 
inžinerijoje. 

Vadovaujantis 
STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifi-
kavimas“ šeštuoju 
skirsniu „Hidro-
technikos statiniai 
(HTS)“, šiai stati-
nių grupei priski-
riama apie trejetą 
dešimčių HTS sta-
tinių. Paminėtini 
užtvankos, dam-
bos, hidroelektri-
nės, siurblinės, 
prieplaukos/uostai, vandenvietės ir vandenruošos statiniai, žuvininkystės statiniai, 
laivininkystės statiniai, bangolaužiai, jūros akvedukai, diukeriai, polderiai, žuvų pra-
laidos, melioracijos statiniai ir kt. 

Ar galima įvardyti alternatyvią statybos inžinerijos programą kokiame kitame 
Lietuvos technikos ar technologijos universitete, kuri apimtų visas išvardytas statinių 
grupes? Atsakymas tikrai neigiamas. 

Statybos specialistų atestavimas. Šios programos dėstytojai, mokslininkai 
nuo 1993 m. aktyviai dalyvauja specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų (organi-
zuojamų VŪŽF) veikloje, o vėliau vadovaujant Statybos produkcijos sertifikavimo 
centrui (SPSC). Tai yra statybos specialistų atestavimo ir teisės pripažinimas sta-
tybos inžinieriaus kvalifikacijai įvertinti. Tai susisiekimo komunikacijos, vandens 
uostų statiniai, HTS, inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekos), atsinaujinančią 
energiją naudojantys gamybos statiniai (vėjo, hidro, saulės šviesos ir kitos elektri-
nės), teritorijų planavimas ir kt.

Dalis fakulteto dėstytojų yra atestuoti statinio (ar dalies) projekto, statybos ar 
ekspertizės specialistai. Vakarų šalyse profesionalaus statybos inžinieriaus (angl. 
trumpinys PE) atestatą įgyti daug sunkiau, tačiau jis yra labiau vertinamas nei 

Gulbinų tvenkinio ant Viešvilės upės užtvankos žuvitakio statyba

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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mokslų daktaro laipsnis (PhD). Tad mokslininkai, išmanantys ir praktinius aspek-
tus, užtikrina aukštesnę rengiamų specialistų kokybę.

Garantuota darbo rinka, socialinių partnerių norai. Šių studijų absolven-
tai sėkmingai dirba HTS projektavimo, statybos, priežiūros ir valdymo įmonėse 
bei institucijose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo (pvz., Kauno ir kitų miestų 
ar miestelių vandenys) bei atliekų tvarkymo įmonėse, aplinkos apsaugos tarny-
bose, hidroenergetikos (Kauno HE, Kruonio HAE, mažų hidroelektrinių), vidaus 
vandens laivybos įmonėse, uostuose, melioracijos, konsultacijų įmonėse ir kitose 
privačiose bei valstybinėse institucijose. Žymią hidrotechnikos specialistų paklau-
są rodo kritiška laukų drenažo (daugiau kaip 2 mln. ha) būklė. Drenažui būtina re-
konstrukcija, taip pat aukštesnio techninio lygio drėgmės režimo reguliavimas bei 
drenažinio vandens valymo darbai. Pagal MOSTA 2015 m. tyrimą, 2012 – 2013 m. 

86 – 91 proc. I pakopos 
absolventų įsidarbino 
per 12 mėn. po studijų 
baigimo, o II pakopos 
hidrotechnikos absol-
ventų įsidarbino net 
96 proc. (Specialistų 
kvalifikacijų žemėlapio 
pirminė analizė, 2015). 

VŪŽF yra glaudžiai 
susijęs su Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinierių są-
junga, vienijančia apie 
1000 narių, Lietuvos 
hidroenergetikų asoci-
acija, Vandens tiekėjų, 

Lietuvos melioracijos įmonių ir kitomis asociacijomis. Daugelio darbdavių lūkes-
čiai – įdarbinti statybos inžinierius.

Studijų programos dėstytojų mokslinė veikla. Fakulteto darbuotojai pa-
rengė mokslinius pagrindus laukų drenažo sistemų rekonstrukcijai, hidroenergeti-
kos plėtrai, apsaugai nuo potvynių, atlieka tyrimus Baltijos jūros bangų energijos 
panaudojimo srityje. Atliktas Lietuvoje didžiausios HTS – Kruonio HAE techninės 
būklės vertinimas su rekomendacijomis. Pastaruoju metu dalyvavo ir tvarkant sa-
kralinio Gedimino pilies kalno nuošliaužas.

2015 – 2017 m. buvo vykdyti tokie tyrimai (pavadinimai trumpinti): 1) išmanioji 
jutiklių sistema vandentiekio saugai užtikrinti (ES bendroji mokslo programa FP7); 
2) HTS šlaitų ir dugno tvirtinimo kompiuterizuota analizė; 3) drenažo sistemų filtra-
cinių medžiagų efektyvumas; 4) melioracijos griovių būklės vertinimas nuotoliniais 
metodais; 5) kontroliuojamo drenažo su denitrifikacijos bioreaktoriais vertinimas; 

Dirbtinė šlapynė vandens apvalymui melioruotame lauke, Kėdainių r.
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6) atsinaujinančios energijos – hidroenergetikos skatinimas („Pažangi energetika 
Europai“); 8) Nemuno žemupio polderių pertvarkymas.

Kaip matyti, dauguma statybos inžinerijos krypties temų kažkiek persidengia su 
aplinkos inžinerija. O mokslo tarpdiscipliniškumas yra didelė vertybė. 

Apibendrinimas. Atsižvelgdami į straipsnyje išdėstytus teiginius, darome iš-
vadą, kad SKVC vertintojai nepastebi pasaulio statybos inžinerijos dabartinių ten-
dencijų, vadovaujasi siaura statybos inžinerijos žinių samprata, aiškiai ignoruoja 
mokslų tarpdiscipliniškumą. Paprastai tariant, statybos inžinerija – tai ne tik „ce-
mentas, betonas, plytos ar pastatai sausumoje“, bet ir aplinkos temos - vandens tar-
šos valdymas bei prevencija ir kt. yra HTS studijų programoje.

Atrodo, kad vertintojai negiliai susipažinę su STR ar MTR (techninių reglamen-
tų) sistema – statybos inžinerijos, įskaitant ir HTS, būtinais atributais. Manome, kad 

atlikus vadinamąjį stu-
dijų ir mokslo kryp-
čių sustambinimą, t. 
y. panaikinus šakas 
(pvz., hidraulinę in-
žineriją), „pasimetė“ 
svarbios programų de-
talės. Ir tai pirmiausia 
atsiliepė formaliam 
hidrotechninės staty-
bos inžinerijos studijų 
programos vertinimui. 
Siekiant išvengti tokių 
nesklandumų, ateityje 
klasifikatoriuje turėtų 
atsirasti vandens inži-
nerijos kryptis. 

Panaikinus šias unikalias studijas, viena iš svarbesnių statinių grupė neturėtų pro-
jektavimo, statybos, techninės priežiūros ir ekspertizės specialistų. Ypatingas dėmesys 
turi būti skirtas HTS saugai, tai yra giliam supratimui, kaip išvengti statinių griūties, už-
liejimų. Kaip rodo Lietuvoje įvykusių HTS avarijų (užtvankų ir kt.) ar didelių miestų 
užtvinimų liūčių metu statistika, taip pat intensyviai užmirkę dirbami laukai, staty-
bos inžinieriai, neturintys vandens inžinerijos pagrindų, negali su šioms negando-
mis efektyviai susitvarkyti. 

Laiminga pabaiga. Kol šis straipsnis buvo spaudoje, ASU teikė papildomą 
informaciją vertintojams apie VŪŽF darbuotojų paskelbtus mokslinius straipsnius 
statybos inžinerijos kryptyje. Šį kartą vertintojai pripažino šios krypties, o ne aplin-
kos inžinerijos atitiktį. 

Dėkojame Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto kolegoms, darbdavių atsto-
vams už šio straipsnio peržiūrą, objektyviai pristatant HTS inžinerijos realybę. 

Hidrologijos mokomoji praktika prie Nemuno žemsiurbių
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Interreg projekto „Kaimo nuotekos“ 
partnerių susitikimas Lietuvoje

Doc. Midona DAPKIENĖ 
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Vykdant Interreg Baltijos jūros regiono projektą „Nuotekų tvarkymas kaimo 
vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (Kaimo nuotekos)“ Lietu-
voje balandžio 24 - 26 d. įvyko partnerių susitikimas. Iš Suomijos atvyko devyni 
projekto dalyviai, Lenkijos – trys, Latvijos – keturi, iš Estijos – šeši. Svečius priė-
mė partneriai iš ASU ir Šilutės rajono savivaldybės, taip pat buvo pakviesti UAB 
„August ir Ko“, rekonstravusios Leitgirių nuotekų valyklą, atstovai.

 Pirmoji susitikimo diena buvo skirta Leitgirių kaimo, esančio Šilutės rajone, re-
konstruotos nuotekų valyklos apžiūrai. Pakeliui į Šilutę buvo aplankyta motelio-ka-
vinės „Nikola“, įsikūrusios Raseinių rajone, šalia automagistralės Vilnius-Klaipėda, 
gamtinė nuotekų valykla. Nors vertikalus augalų-grunto filtras jau yra naudojamas 
apie 15 metų, jo veikimo efektyvumas nesumažėjo, o išvalytos nuotekos atitinka 
aplinkosaugos reikalavimus. 

Atvykę į rekonstruotą Leitgirių nuotekų valyklą, projekto dalyviai buvo malo-
niai nustebinti ne tik laiku atliktais valyklos rekonstravimo darbais, bet ir sutvarkyta 
aplinka. UAB „August ir Ko“ atstovas – projekto dalies vadovas Tadas Drabavičius 

Projekto „Kaimo nuotekos“ dalyviai Leitgirių nuotekų valykloje



47

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

papasakojo apie valyklos staty-
bą, supažindino su inovatyviu 
nuotekų valymo VFL metodu 
(vertikalios filtracijos per sken-
dintį veikliojo dumblo sluoksnį), 
paaiškino biologinio reaktoriaus 
veikimo principą. 

Svečiai turėjo galimybę pa-
bendrauti su Leitgirių kaimo 
bendruomenės lydere Rita Gri-
galiene, kitais bendruomenės 
nariais. Ponia Rita papasakojo, 
kaip pasikeitė situacija projekto 
vykdymo metu. „Šilutės van-
denys“ atnaujino vandentiekio 

vamzdynus, todėl pagerėjo geriamojo vandens kokybė, tačiau išliko būtinybė re-
konstruoti nuotakyną, nes vis dar dideli kiekiai paviršinio ir gruntinio vandens pa-
tenka į nuotekų valyklą. Kadangi valytos nuotekos daugiau nebeterš Leitės upelio, 
šią vasarą kaimo gyventojai planuoja įrengti maudyklą, daugiau dėmesio skirti van-
dens pramogoms. 

Vizito metu buvo aplankytos dar dvi nuotekų valyklos, kuriose nuotekų valymui 
taikoma ta pati UAB „August ir Ko“ technologija. Abi šios valyklos veikia efekty-
viai. Viena jų pastatyta Usėnų gyvenvietėje (Šilutės r.), kurioje gyvena 632 žmonės. 
Skirtingai nuo Leitgirių, kur nuotekos mechaniškai valomos grotose ir smėliagau-
dėje, šioje valykloje naudojamas vienas integruotas ir automatizuotas pirminio va-
lymo įrenginys. Toliau nuotekos valomos 3 biologiniuose reaktoriuose, panašiuose 
į Leitgirių. Šis pavyzdys gerai iliustruoja taikomos technologijos universalumą, nes 
įrenginių skaičius priklauso nuo valomų nuotekų kiekio.

Skirsnemunės gyvenvietės, esančios Tauragės rajone, nuotekos taip pat valomos 
bendrovės „August ir Ko“ pastatytoje valykloje. Aptarnaujamų žmonių skaičius 
(772 gyventojai) panašus, bet pats biologinis reaktorius yra kito tipo, nors veikimo 
principas yra toks pats. Įrenginį sudaro dvi technologinės linijos, nuotekos valomos 
dengtame betoniniame stačiakampiame rezervuare.

Nuotekų valyklų apžiūra parodė, kad valant mažų gyvenviečių nuotekas reikia 
specifinių sprendimų, priklausomai nuo nuotekų taršos, debitų, valyklų įrengimo 
sąlygų, tačiau visais atvejais galima rasti optimalius variantus juos įgyvendinti.

Antrąją projekto partnerių susitikimo dieną visi dalyviai susirinko į „Daugirdo“ 
viešbučio Kauno senamiestyje konferencijų salę. Buvo pristatyti atlikti darbai pagal 
atskiras projekto dalis bei pateikti nurodymai ir rekomendacijos dėl tolesnio projek-
to įgyvendinimo. Konstatuota, kad jau veikia Lietuvos, Estijos ir Suomijos nuotekų 
valyklos, o Lenkijos ir Latvijos valyklos pradės veikti šių metų rugsėjo mėnesį. 
Jau atliktas socialinės, ekonominės ir aplinkosaugos situacijos vertinimas kaimuose 

Martynas Kainovaitis, UAB „Šilutės vandenys“ (iš kairės), 
Midona Dapkienė (ASU), Rita Grigalienė (Leitgirių ben-
druomenė), Katri Hamunen (Suomija) ir Regimantas Gri-
galis (Leitgirių bendruomenė)
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prieš bandomųjų valyklų statybą (rekonstrukciją), toliau reikia įvertinti jau įrengtas 
valymo sistemas. Visą informaciją apie projekto „Kaimo nuotekos“ įgyvendinimo 
eigą galima rasti interneto svetainėje: https://villagewaters.eu. 

Svarbiausias laukiamas projekto rezultatas yra informacinio leidinio parengi-

Projekto dalyviai susitikimo metu „Daugirdo“ viešbučio konferencijų salėje

mas. Jame turi būti pateiktos geriausiai tinkančios nedidelių nuotekų kiekių valy-
mo sistemos, veikiančios įvairiomis sąlygomis, atrinktos projekto vykdymo metu. 
Leidinys jau baigiamas rengti. Artimiausiu metu visi suinteresuotieji potencialūs 
vartotojai „Villagewaters“ interneto svetainėje galės rasti informaciją apie 5 šalyse 
(Suomijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje) gaminamus ir platinamus 
įvairių tipų nuotekų valymo įrenginius. 

Projekto interneto svetainėje lietuvių kalba (https://villagewaters.eu/Klauski-
te_ms_ekspert_866) jau galima užduoti klausimus, o ekspertai pasistengs pateikti 
profesionalius atsakymus, kurie padės projektuojant, įrengiant ir naudojant nuotekų 
valymo sistemas. 

Trečiąją partnerių susitikimo dieną daug dėmesio buvo skirta projekto „Kaimo 
nuotekos“ viešinimui: rezultatų (gerosios praktikos) sklaidai seminarų, mokymo 
kursų metu, naudojant įvairias informacijos priemones. Pateiktos detalios semina-
rų ir mokymų instrukcijos mažoms įmonėms, dirbančioms nuotekų valymo srityje, 
bendruomenėms, kitoms suinteresuotoms grupėms. Aptarta baigiamojo seminaro, 
kuris planuojamas 2019 m. sausio mėnesį Taline, programa, dalyviai, pristatymai.

 Kitas Interreg projekto „Kaimo nuotekos“ partnerių susitikimas numatytas taip 
pat Taline šių metų rugsėjo mėnesį.
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Žemės ir miškų ūkio mokslo 
raida per šimtmetį

Romualdas SURVILA

Gegužės 10 d. Lietuvos Mokslų Akademijoje (LMA) įvyko atkurtos 
Lietuvos šimtmečiui skirta konferencija apie žemės ūkio ir miškų ūkio 
mokslo raidą. Konferencijos rengėjai: LMA Žemės ūkio ir miškų skyrius ir 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ūkio mokslo 
taryba.

Konferenciją atidarė LMA prezidentas akad. Jūras Banys ir LMA Žemės ūkio ir 
miškų mokslų skyriaus ir Žemės ūkio mokslo tarybos prie ŽŪM pirmininkas akad. 
Zenonas Dabkevičius. Sveikinimo žodį tarė žemės ūkio ministras Bronius Mar-
kauskas, atkreipdamas konferencijos dalyvių dėmesį į ateityje laukiančius žemės 
ūkio iššūkius. Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Ma-
ziliauskas priminė universiteto sąsajas praeityje su Vilniaus universitetu ir kitomis 
mokslo ir mokymo institucijomis. Tik bendras šių institucijų darbas gali būti vai-
singas tiesiant šalies ateities kelius. Po perskaitytų pranešimų diskusijose palinkėta 
deramai pasitikti būsimus mokslo iššūkius. Pateikiame kai kurias pranešimų mintis. 

Žemės ūkio ir miškų mokslo vaidmuo agrariniam sektoriui, spręstini 
uždaviniai. Žemės ūkis ir su juo susijęs mokslas susiduria su naujais iššūkiais. 
Daugelį sričių reikės peržiūrėti, reikės pagal pokyčius tikslinti tam skirtą biudžetą. 

Konferencijos dalyviai
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Globaliame pasaulyje vis aktualesnė žemės išteklių ir jų 
panaudojimo ateityje problema. Iki 2030 m. miestų plėtrai 
prireiks 120 mln. ha, daug žemės bus prarasta dėl jūros lygio 
kilimo. Daugės mažesnio derlingumo dirvožemių, bus pra-
randama didelio derlingumo žemės. Tuo tarpu iki 2050 m. 
reikės 60 - 100 proc. daugiau maisto. Bioenergetika iki 2050 
m. augs po 500 EJ per metus. Atsinaujinančių energijos ište-
klių poreikis išaugs nuo 10 iki 3000 kartų. Biomedžiagoms 
prireiks 115 mln. ha naujos žemės. 970 mln. ha žemės reikės 
apželdinimui mišku ir miško atkūrimui. 

Nauja darnios raidos vizija keičia tikslų paradigmą, ragina atsisakyti dabartinio 
sektorinio požiūrio, kai socialinė, ekonominė ir ekologinė raida laikomos atskiro-
mis dalimis. Turėsime pereiti prie pasaulio logikos, kur ekonomika tarnauja visuo-
menei, kuri gyvena ir veikia saugioje erdvėje.

Žemės ūkio verslas ateityje turės pereiti prie sistemos efektyvumo – sveikos mi-
tybos, tvarių (mažai atliekų) maisto sistemų, didesnės vertės produktų gamybos, dėl 
pakitusios mitybos poreikių diversifikuotos žemės ūkio gamybos, žiedinio žemės 
ūkio (daugiau panaudojant atliekas) ir kraštovaizdžio įvairovės (mažiau monokul-
tūrų). Efektyvi maisto sistema turės suteikti vietos bioenergijai ir anglies išsaugoji-
mui. Žemės ūkio verslas turės labiau skatinti užimtumą kaimo vietovėse.

Uždaviniai mokslui ir inovacijoms: tyrimų ir politikos sąsajų integravimas; tu-
rinio integracija (tarpdiscipliniškumas); politikos ir verslo dalyvių įtraukimas; skir-
tingų žinių derinimas; efektyvi žinių sklaida; skaitmeninės ekonomikos kūrimas; 
visuomenės poreikių tenkinimas; sprendimų pritaikymas vietiniam ir regioniniam 

Dr. Zita Duchovskienė
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lygmeniui; mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo derinimas; mokslinių tyrimų są-
sajos: kaimas – miestas, pasaulis – vieta; žinių poveikio vertinimas ir stebėsena. 

Agronomijos mokslas per šimtmetį ir perspekty-
viniai iššūkiai. Pagal 1803 m. Vilniaus universiteto statutą 
turėjo būti įkurta Žemės ūkio katedra, tačiau greitai to ne-
pavyko įgyvendinti. Įsipareigojimą įkurti Joniškėlio parapi-
jinę mokyklą, kurioje būtų dėstomi ir žemės ūkio dalykai, 
Universitetas gavo pagal Joniškėlio dvarininko Igno Karpio 
testamentą. 1832 m. uždarius Universitetą, nebeliko dėstomų 
žemės ūkio dalykų ir Joniškėlio parapijinėje mokykloje. 1911 
m. Dotnuvoje pradėjo veikti P. A. Stolypino vardo žemės ūkio 
mokykla. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, 1919 m. pradėjo 
darbą Dotnuvos vidurinė žemės ir miškų ūkio mokykla, kuri 

1922 m. pavadinta technikumu. 1922 m. Dotnuvoje buvo įsteigta Selekcijos stotis, 
o 1924 m. pradėjo veikti aukštoji mokykla – Žemės ūkio akademija. Po karo 1947 
m. Akademija persikėlė į Kauną. 1964 m. Agronomijos fakultetas persikėlė į nau-
jus rūmus Noreikiškėse. 1996 m. Žemės ūkio akademija tapo Lietuvos žemės ūkio 
universitetu, kuris vėliau pervadintas Aleksandro Stulginskio universitetu. 2008 m. 
įkurtas jungtinis tyrimų centras „Nemuno“ slėnis. Mokslo dėka javų derlingumas 

išaugo nuo vienos iki septynių tonų iš hektaro. Manoma, 
kad greitai bus pasiektas ir 12 t derlius. 

Veterinarijos ir zootechnikos mokslo raidos as-
pektai ir perspektyvos. Veterinarijos mokslo pradžia 
1806 m. Vilniaus universitete. Paskelbus Lietuvos nepri-
klausomybę, 1922 m. Lietuvos universiteto Medicinos 
fakultete atidarytas Veterinarijos skyrius, kuris dėl lėšų 
stygiaus 1928 m. buvo uždarytas. 1936 m. Veterinarijos 
bakteriologijos instituto rūmuose Kaune atidaryta Lietuvos 
veterinarijos akademija (LVA), susieta su Vytauto Didžiojo 

universitetu. Savarankiška aukštąja mokykla tapo 1938 m. 1946 m. Akademijoje 
įsteigtas antrasis - Zootechnikos fakultetas. Plėtėsi mokymo bazė. 2001 m. prie LVA 

prijungtas Lietuvos gyvulininkystės, vėliau – Veterinarijos 
institutai. 2010 m. LVA susijungė su Kauno medicinos uni-
versitetu, įkurdami Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. 

Miškotyra: besikeičianti miškininkystės sistema ir 
mokslo iššūkiai. 1923 m. Lietuvos universiteto Gamtos – 
matematikos fakultete buvo įkurta Miškininkystės katedra, 
1924 m. perkelta į Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1950 m. 
Girionyse įsteigtas Miškų institutas, kuris vykdo fundamen-
tinius ir taikomuosius miškotyros ir aplinkosaugos tyrimus. 

Akad. Zenonas Dabke-
vičius

Akad. Henrikas Žilinskas

Akad. Darius Danusevičius
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Miškingumas Lietuvoje padidėjo nuo 17 proc. iki 33 proc. Miškų našumas pa-
didėjo nuo 88 ktm./ha (1958 m) iki 266 ktm./ha (2016 m.). Nauji iššūkiai laukia 
miškininkų keičiantis klimatui. Šių dienų problema – dėl savaiminio žėlimo prastėja 
miško kokybė. 

Žemės ūkio inžinerijos ir vandentvarkos mokslo ištakos, raida ir nau-
jos tyrimų kryptys. 1945 m. Lietuvos žemės ūkio akademija iš Dotnuvos perkel-

ta į Kauną, buvusios Žemės ūkio 
ministerijos patalpas Kęstučio 
gatvėje. 1946 m. birželio 25 d. 
įsteigti du inžineriniai fakultetai: 
Žemės ūkio mechanizacijos bei 
Hidromelioracijos ir žemėtvar-
kos. Inžineriniai fakultetai įsikū-
rė buvusiose Kauno kooperatinių 
pieninių („Pieno centras“) ben-
drovės patalpose Laisvės alėjos ir 
Daukanto gatvės kampe. 1946 m. 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 

fakultete buvo trys katedros: Melioracijos, Fizikos ir Geodezijos. 1949 m. papil-
domai įsteigtos Hidroįrengimų, Žemėtvarkos, Inžinerinių konstrukcijų ir Matema-
tikos-mechanikos katedros. 1964 m. inžineriniai fakultetai persikėlė į Noreikiškių 
akademijos miestelį. 

Lietuvoje arimus pradėta sausinti dar baudžiavos laikais apie 1855 metus. Or-
ganizuoto laukų sausinimo darbų pradžia galima laikyti 1873 m. , kai pradėjo dirb-
ti generolo M. Žilinskio vadovaujama Vakarų ekspedicija pelkėms sausinti. Žemę 
sausinti drenažu propagavo susisiekimo inžinierius K. Falevičius (1830-1911). 

1919 m. įsteigta Aukštesnioji žemės ūkio ir miškų mokykla 1921-1922 moks-
lo metais naujai įsteigtame skyriuje pradėjo rengti kultūrtechnikus. Skyriaus darbą 
organizuoti buvo pakviestas neseniai iš Rusijos grįžęs prof. S. Kolupaila. Vėliau 
kultūrtechnikų rengimu rūpinosi inž. J. Stanišauskis.

1927 m. spalio 3 d. įkurta Kėdainių aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla rengė 
kvalifikuotus žemės matavimo ir žemės ūkio melioracijos specialistus. 1945 m. ši 
mokykla buvo reorganizuota į Kauno žemės ūkio technikumą. 

1951 - 1966 m. Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultetas paruošė 
314 inžinierių.

1924 m. įsteigtoje Žemės ūkio akademijoje hidrotechnikos ir žemėtvarkos in-
žinierius pradėta rengti 1946 m. Žemės melioravimo tyrimais ir mokslu rūpinosi 
1950 įsteigtas Lietuvos Mokslų Akademijos Melioracijos institutas, kuris 1964 m. 
persikėlė į Vilainius (Kėdainių m.). Intensyviausiu žemės melioravimo laikotarpiu 
veikė Lietuvos melioracijos ir vandens ūkio ministerija (1965 - 1988).

Akad. Arvydas Povilaitis   Akad. Algirdas Raila 
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Žemės melioravimo nauda neabejotina, ypač sunkesnės granuliometrinės sudė-
ties dirvožemiuose, kurių dirvos yra įmirkusios. Po žemės melioravimo jose pasėlių 
derlingumas padidėja net iki 50 procentų.

Palyginus su kaimyninėmis šalimis, Lietuva turi daugiausia drenažu nusausintos 
žemės – 2,6 mln. ha, Danija- 1,4 mln. ha, Estija – 0,7 mln. ha , Suomija – 1 mln. ha, 
Latvija – 1,5 mln. ha, Švedija – 1,2 mln. ha, Norvegija – 1 mln. ha.

 Hidrotechnikos inžinierių darbo sritis ne vien žemės melioravimas, bet ir įvai-
rios paskirties hidrotechnikos statiniai. Mokslo tyrimai: vandens ūkio statybos ir 
ežerų valymo technologijos; ežerų sapropelio panaudojimo tyrimai; skystų organi-

Drenažu sausinamo ploto kitimo dinamika

Žemės melioravimo nauda viršija 37 procentus
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nių meliorantų įterpimo į dirvožemį ir gilaus purenimo tyrimai; paviršinio nuotėkio 
charakteristikų tyrimai; hidrotechninių statinių analoginis modeliavimas; mažų gy-
venviečių nuotekų valymo technologijos; matematinių modelių taikymas hidrologi-
nių sąlygų ir vandens kokybės prognozavimui; aplinkosaugos tyrimai (stebėsenos 
tinklais); upių baseinų modeliavimas; potvynių prognozavimas; nuotolinio tyrimo 
metodai; pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas; vandens tarša; klimato kaitos po-
veikis ir kiti tyrimai. Nuolat leidžiami mokslo darbai. Hidrotechnikos specialistų 
veikla nušviečiama Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žur-
nale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. 

Maisto mokslo raida, spręstini uždaviniai. Mais-
to mokslo ir technologijos katedra įkurta 1951 m. Kauno 
universitete. Katedroje rengiami aukštos kvalifikacijos 
Maisto technologijų bakalauro, magistro ir doktorantūros 
absolventai. Ji savo veiklą yra integravusi į Europos studijų 
erdvę. 2010 m. atidarytas Maisto mokslo ir technologijų 
kompetencijos centras, kuris yra sudėtinė integruoto moks-
lo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ dalis. Maisto sistema 
komplikuota. Jai skiriamas dėmesys svarbus, nes žengiame 
į nesaugų maistą. 

Agrarinės ekonomikos ir kaimo plėtros moks-
lo retrospektyva ir šiandieniniai sprendimai. Lietu-
vos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institutas 
(LŽŪEMTI) įkurtas 1960 m., 1990 m. tapęs Lietuvos agra-
rinės ekonomikos institutu (LAEI). Institutas atsakingas 
už kompleksinį kaimo ekonomikos ir politikos problemų 
sprendimą, žemės ir maisto ūkio, kaimo verslo subjektų, 
kaimo regioninės politikos, aplinkos ir gamtos išteklių bei 
kitas kaimo raidos sritis. 

Dabar dar išlikęs „provincialumo sindromas“ – žemės 
ūkio gamyba ir perdirbimo technologijos žemo lygio. Stebimas nepalankus jaunimo 
požiūris į žemės ūkį. Visuomenėje vyrauja požiūris į žemės ūkį kaip į išlaikytinius. 
Nėra sisteminio žemės ūkio vertinimo. Nebuvo išnagrinėta tarpukario žemės re-
formos patirtis, todėl pastaroji žemės reforma nuėjo ne geriausiu keliu. Prieškaryje 
daug ūkininkų nebuvo tapę žemės savininkais. Išsipirkę žemę buvo tik 15 proc. 
ūkininkų. Pastarosios žemės reformos politiniai interesai buvo pamynę ekonomi-
nius interesus. Todėl egzistuoja smulkių ūkių problema. Visuomenei lieka iššūkis – 
kurti atsakingus aplinkai ūkius. Turi būti didinamas darbo našumas. Reikia naujos 
kompensacinės politikos už praradimus dėl aplinkosaugos aspektų. Lokacijos renta 
priklauso nuo žemės derlingumo – blogų žemių ūkiai turėtų mokėti mažesnius mo-
kesčius.

Dr. Alvija Šalaševičienė

Prof. Vlada Vitunskienė 

Romualdo Survilos nuotraukos
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Alyvų sodas Duobelėje užima 4,5 ha, jame auga 
daugiau kaip 240 alyvų veislių ir hibridų. Didžiau-
sią dalį sudaro P. Upyčio kurtos alyvos, jas papildo 
selekcininkų Laimonio Karklinio, Albinos Koko-
revičios ir užsienio selekcininkų - Veronikos Bibi-
kovos, Adolfo Vaiglo, Viktoro Lemuano, Leonidos 
Kolesnikovos indėlis į alyvų kolekcijos kūrimą.

Latvijoje alyvos žinomos nuo XIX a. ir labai 
daug šioje srityje padarė baltvokiečiai. Duo-
belėje pirmasis žymus augalų selekcininkas 
buvo baltvokiečių kunigas A. Bilenšteinas. 

Žydinčių alyvų karalystėje
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Kai sužydi alyvos - verta mesti visus darbus, pamirš-
ti rūpesčius ir traukti į Pėterio Upyčio įkurtą alyvų sodą 
Duobelėje (Latvija). Vietiniai didžiuojasi, kad per alyvų 
žydėjimą čia, viename didžiausių Europoje alyvų sode, 
kasmet apsilanko tūkstančiai turistų. Nuo 1996 m. šiame 
sode alyvų žydėjimo metu kasmet vyksta kultūros festiva-
liai, skamba dainos.
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Blyškios alyvinės spalvos kekės Duobelės alyvų 
sode pavadintos kunigo vardu.

P. Upyčio (1896 - 1976) memorialiniame mu-
ziejuje galima susipažinti su įžymaus selekcininko 
asmenybe ir darbais. P. Upytis kilęs iš Vidzemės. 
Gimęs Jumurdos valsčiuje penkių vaikų šeimoje. 
Kaip vyriausias sūnus - paveldėjo namą, žemės ir tapo žemdirbiu.

Pradėjęs dirbti tuomečiame Duobelės sodininkystės ūkyje (šiandien čia Latvijos 
valstybinis sodininkystės institutas), P. Upytis sumanė kaupti alyvų kolekciją. Jis 
išvedė ne tik alyvų, bet ir obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų, abrikosų, aviečių, lelijų, 
vilkdalgių, braškių veislių. Sukaupė gausią biblioteką ir fonoteką. Kadaise pradėtus 
garsaus selekcininko darbus šiandien tęsia Latvijos valstybinio sodininkystės insti-
tuto mokslininkai.

Alyvos laikomos fenologiniu augalu, t. y. tokiu, kuris padeda atspėti orus. Ne-
turėdami jokių išankstinių prognozių, senoliai sakydavo, kad kai pra-

žysta alyvos, tada jau greičiausiai nebebus šalnų ir jau galima 
sodinti šalnų nebijančias daržoves bei gėles. Susižavėjęs 

alyvomis, P. Upytis ėmė gausinti šių augalų įvairo-
vę. Selekcininkas išvedė daugiau kaip šimtą alyvų 
veislių ir hibridų.

Alyvmedžių istorijos sako, kad savo gimtajai 
vietai selekcininkas skyrė violetinės spalvos aly-
vų rūšį „Vidzemės debesis“. Violetiškai mėlynos 



spalvos, primenančios pilną švytinčių žvaigždžių dangų, alyvų žiedai „Jaunkalsna-
vos naktis“ skirta Pėterio simpatijai Nadeždai, tačiau meilės istorija baigėsi liūdnai, 
ir išsiskyrimas buvo dramatiškas.

Poetui Aleksandrui Čakui selekcininkas skyrė tamsiai violetines pilnavidures 
alyvas. Dvispalvis „Nykstantis sapnas“ - violetiniai žiedai baltais pakraštėliais il-
gainiui šviesėja, kol visiškai nubąla, išblunka kaip svajonė. Bene pati dekoraty-
viausia veislė - „Buvimo džiaugsmas“ - žiedynai stambūs, ažūriniai. Save P. Upytis 
sutapatino su dailiomis violetinėmis pilnavidurėmis alyvomis „Duobelės svajoto-
jas“. Be paminėtų alyvų, sode puikuojasi gražuolės kreminės spalvos, geltonosios 
alyvos, tai Olandijoje išvesta „Primrose“ veislė.

Regis, baltosios alyvos P. Upyčiui buvo mieliausios. Vienas gražiausių baltųjų 
alyvų - „Motina Edė Upytis“ - selekcininkas skyrė savo motinos atminimui. Įspū-
dingą baltažiedę veislę jis pavadino ir savo meilės Kristinės vardu. Kaimynystėje 
gyvenusi mergina buvo kritusi selekcininkui į širdį, tačiau ištekėjo už kito. Sakoma, 
kad P. Upytis labai išgyvenęs, gal būt dėl to jis niekada ir nevedė. Jau būdamas 
senas atvyko į mylėtos moters laidotuves ir atnešė nuostabių baltųjų alyvų puokštę. 
Dar vienos baltosios alyvos skirtos kraštietėms, jos gavo 
vardą „Duobelės merginos“.

Tarp dvispalvių P. Upyčio selekcionuotų alyvų - žals-
vai pilko atspalvio žiedas su baltu krašteliu „Skraidantis 
sapnas“, dviejų spalvų alyvų rūšis - mėlyna ir balta. Sode 
taip pat auga ir svyruoklinės, pūkuotosios, gauruotosios 
ir dar kitokios alyvos.

Gyvenimą vaismedžių ir dekoratyvinių augalų se-
lekcijai paskyręs latvis P. Upytis svajojo, kad jo gimtinė 
Latvija taptų plačiai žinoma alyvų žydėjimu. Jo svajonė 
išsipildė su kaupu. Šiandien ne tik Duobelėje ir jos apy-
linkėse, bet ir visoje Latvijoje dažname kieme gegužę 
pražysta daugybė įvairiaspalvių alyvų krūmų ir puošia 
kraštovaizdį, džiugina pravažiuojančio keleivio akį.

KELIONĖS

Vandos Vasiliauskaitės 
nuotraukos
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Socialistinė žemės reforma
Pranas ALEKNAVIČIUS 

Vytautas SKUODŽIŪNAS

Tęsiame straipsnių ciklą apie žemės reformas, vykusias per šimtmetį 
nuo Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 metais. Žurnalo pirmajame nume-
ryje buvo straipsniai: „Tarpukario (1918-1939 m.) žemės reforma“ ir „Bol-
ševikinė žemės reforma Lietuvoje“.

Žemės reformos 1940 – 1947 m. laikotarpis
1939 m. spalio 10 d. pasirašiusi Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartį, Lie-

tuva neteko neutralios valstybės statuso. Taip buvo sudarytos prielaidos ją okupuoti. 
Lapkričio 15 d. į Lietuvą buvo įvestos Raudonosios armijos įgulos. 1940 m. birželio 
17 d. buvo sudaryta ir patvirtinta „Liaudies vyriausybė“, kuri liepos 5 d. paskelbė nu-
tarimą dėl rinkimų į „Liaudies Seimą“. Liepos 14 – 15 d. įvyko rinkimai, o liepos 21 
d. – „Liaudies Seimo“ pirmoji sesija. Seimo nutarimu Lietuva paskelbta Socialisti-
ne Tarybų Respublika. Be to, „Liaudies Seimas“ nusprendė prašyti TSRS Aukščiau-
siąją Tarybą priimti Lietuvos TSR į Tarybų Sąjungos sudėtį. Liepos 22 d. „Liaudies 
Seimas“ priėmė deklaraciją apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn. Deklaraci-
joje pažymėta: „Reikšdamas visų darbininkų valią ir vadovaudamasis gyvybiniais 
darbo valstiečių interesais, Liaudies Seimas paskelbia visą Lietuvos žemę su jos 
gelmėmis, visus miškus ir vandenis priklausančius liaudžiai, t. y. valstybės nuosa-

vybe. Nuo šian-
dien žemę val-
dys tie, kurie ją 
dirba.... Seimas 
nutaria nustaty-
ti visoje Lietu-
voje valstiečių 
ūkiams apribotą 
30 – ties hektarų 
normą vienam 
ūkiui, o valstie-
čių ūkių žemės 
ploto perteklių 
virš šios normos 
paversti valsty-

Žemė atmatuota (ne)amžinam naudojimui
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biniu žemės fondu tikslu pagelbėti bežemiams ir mažažemiams valstiečiams įsigyti 
žemės.... Visa žemė, esanti nuo šio laiko dirbančiųjų ir valstiečių rankose, o lygiai 
ir žemė, kuri bus perduota bežemiams ir mažažemiams valstiečiams, užtvirtinama 
amžinam valstiečių naudojimuisi. Visokie bandymai pasikėsinti į asmeninę valstie-
čių nuosavybę arba prieš darbo valstiečių valią, primetant jiems kolchozų organiza-
ciją, bus griežtai nubausti, kaip kenkią liaudies ir valstybės interesams“. 

Žemės reformai vykdyti 1940 m. liepos 26 d. prie Žemės ūkio ministerijos buvo 
sudaryta Valstybinė žemės ūkio komisija. Analogiškos komisijos sudarytos apskri-
tyse ir valsčiuose. Apskričių žemės ūkio skyriams buvo pavesta paimtų į valstybinį 
žemės fondą ir paskirstytų žemės plotų registracija, žemės ginčų sprendimas, para-
ma naujakuriams parenkant vietas sodyboms ir jas planuojant, vadovavimas mati-
ninkų darbams ir jų kontrolė. Valsčių žemės ūkio komisijos privalėjo surašyti žemės 
sklypus, paimamus į valstybinį žemės fondą, priimti prašymus ir atrinkti kandidatus 
žemei gauti. 1940 m. rugpjūčio mėn. buvo priimtas Lietuvos Ministrų Tarybos nuta-
rimas, numatęs žemės fondo sudarymo, jo paskirstymo ir žemės reformos vykdymo 
tvarką. Į šį fondą turėjo būti paimamos visos valstybinės ir savivaldybių žemės, 
kurių jos tiesiogiai nenaudojo, dvarininkų žemės su sodybomis ir visu inventoriumi, 
viršijusi 30 ha ūkininkų žemė, buvusi aukštų valdininkų bei kitų asmenų, apšauktų 
„liaudies priešais“, žemė, taip pat asmenų, kurie patys jos nedirbo, žemė. Buvo na-
cionalizuoti visi didesni kaip 1 ha privatūs miškai, kurie susisiekė su valstybiniais 
miškais, bei visi ne mažesni kaip 10 ha miškų masyvai, kurie priklausė vienam 
ūkiui. Iš valstybinio žemės fondo žemės galėjo gauti bežemiai valstiečiai iki 10 ha, 
o mažažemiai – tokį sklypą, kad bendras žemės valdos plotas neviršytų 10 ha. Ne-
turtingiems kaimo amatininkams buvo skiriami sklypai po 2–3 ha žemės. Pirmeny-
bė gauti žemės buvo suteikta turintiems dideles šeimas bežemiams ir mažažemiams, 
smulkiems nuomininkams. 

Į žemės reformos fondą buvo paimta 607,6 tūkst. ha žemės iš 28,7 tūkst. žemės 
valdytojų; tai buvo 935 dvarininkai, kuriems nepalikta žemės (vidutinis nusavintos 
valdos dydis – 117 ha), 1005 stambieji ūkininkai, turėję daugiau kaip 100 ha (paim-
ta vidutiniškai po 95 ha), 5415 ūkininkų, turėjusių 51–100 ha (paimta vidutiniškai 
po 36 ha), 16 637 ūkininkai, turėję 30–50 ha (paimta vidutiniškai po 8 ha) ir kt. 
Žemės matavimo darbai buvo atlikti iki 1940 m. pabaigos, valstiečiams išdalyta 
576,5 tūkst. ha žemės. Po žemės reformos atsirado daugiau kaip 33 440 naujų ūkių. 
Be to, iki 1941 m. pavasario pradėjo veikti 40 mašinų-traktorių stočių (MTS). Prie 
jų vidutiniškai po vieną kiekviename valsčiuje įsteigti mašinų ir arklių nuomojimo 
punktai (jų buvo 263), o vietoje 193 buvusių dvarų su 44 500 ha žemės sukurti ta-
rybiniai ūkiai. 

Vokiečių okupacija Lietuvoje tęsėsi trejus metus (1941 07–1944 06). 1944 m. 
liepos 30 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą dėl vokiečių okupa-
cijos padarinių žemės ūkyje likvidavimo. Juo panaikinti visi vokiečių okupacinės 
valdžios potvarkiai dėl žemės valdymo, taip pat dėl valstybės turto perleidimo. Be-
žemiams ir mažažemiams valstiečiams suteikta teisė 1940–1941 m. skirtą žemę at-
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siimti kartu su pasėliais ir inventoriumi, pranešus valsčiaus žemės komisijai. Į be 
šeimininkų likusius ūkius Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskrityse pavesta perkelti 
šeimas iš kitų Lietuvos vietovių. 

Pokariniams žemės reformos darbams vykdyti buvo sudaryta Respublikinė že-
mės komisija ir apskričių bei valsčių žemės komisijos (37 apskričių ir 320 valsčių). 
Jos turėjo paimti žemę į valstybinį žemės fondą, valstiečiams išduoti valstybinius 
aktus apie žemės suteikimą neatlygintinai neterminuotam naudojimui. Valstybinio 
žemės fondo plotas buvo žymiai didesnis nei 1940 m., nes stambiesiems ūkinin-
kams buvo paliekama mažiau kaip 30 ha, derlingesnės žemės plotą sumažinant iki 
20 ha, o okupantų vokiečių rėmėjams – iki 5 ha žemės. Be to, didelius plotus sudarė 

Vilniaus ir Klaipėdos kraštuose be šeimininkų likusi 
žemė. Iš valstybinio fondo žemės buvo paskirstyta 
ir perduota 1194,6 tūkst. ha: 48 tūkst. asmenų naujų 
ūkių kūrimui – 489,8 tūkst. ha, 138,3 tūkst. mažaže-
mių valstiečių ūkiams – 198,7 tūkst. ha, steigiamiems 
tarybiniams ūkiams – 160,6 tūkst. ha, mašinų-trakto-
rių stotims, mašinų ir arklių nuomojimo punktams 
bei žemės ūkio kooperatyvams – 111 tūkst. ha, kolū-
kiams – 10,2 tūkst. ha, pagalbiniams ūkiams – 68,3 
tūkst. ha, miškų ūkiams – 156 tūkst. ha. 

Pagal valstybinės žemės apskaitos duomenis 1947 
m. lapkričio l d. Lietuvoje kaimo vietovėje buvo 401 
875 individualūs žemės ūkio paskirties žemės naudo-
tojai, kurie valdė 4 194 tūkst. ha žemės plotą, iš jo 2 
590,4 tūkst. ha ariamosios žemės.

Žemės ūkio įmonių kūrimo 1948 – 1990 m. laikotarpis
Nuo 1948 m. Lietuvoje buvo pradėtas naujas žemės santykių ir žemės nau-

dojimo pertvarkymas – prievartinė valstiečių kolektyvizacija. Tai buvo specifinė 
agrarinė reforma, radikali valstietijos ūkininkavimo sistemos pertvarka – didelių 
ūkių kūrimas siekiant modernizuoti žemės ūkio gamybą ir sudaryti miesto sąlygas 
stambesnėse gyvenvietėse besikuriantiems kaimiečiams. Visuotinė kolektyvizacija 
TSRS buvo vykdoma 1930 – 1933 m., o pokario laikotarpiu – visose Tarybų Sąjun-
gos 1940 m. užgrobtose žemėse Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Moldovoje, Baltaru-
sijoje, Ukrainoje. 

1947 m. gegužės 21 d. TSKP Centro komitetas priėmė nutarimą „Dėl kolūkių or-
ganizavimo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“, kuriame buvo išdėstyti kolūkių kūrimo 
principai. 1948 m. kovo 24 d. buvo paskelbtas Lietuvos komunistų partijos Centro 
Komiteto ir Ministrų Tarybos nutarimas „Dėl kolektyvinių ūkių kūrimo Lietuvoje“. 
Siekdamas priversti valstiečius stoti į kolūkius, tarybinis režimas, kaip anksčiau 
Rusijoje, individualiems ūkininkams padidino mokesčius, taip pat ėmėsi represijų: 

Žemės paskyrimo aktas
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tik per 11 mėnesių (nuo 1948 m. gegužės iki 1949 m. balandžio) ištrėmė iš Lietu-
vos daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių; 98,3 proc. jų buvo valstiečiai. Ištremtųjų 
gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, pasėliai, arkliai, galvijai, pašarai, žemės ūkio 
padargai buvo neatlyginamai perduoti kolūkiams. Iki 1949 metų pabaigos valdžia 
privertė stoti į kolūkius 62,4 proc. valstiečių. Siekdama greičiau baigti kolektyviza-
ciją, ji vykdė ir ekonominę prievartą – 1950 m. neįstojusiems į kolūkius ūkininkams 
padidino prievoles žemės ūkio produktais ir žemės mokestį. Nuo 1950 m. žemės 
mokesčio skolininkai, ūkininkavę individualiai, buvo prilyginami stambiesiems 
ūkininkams („buožėms“), t.y. juos pagal to meto įstatymus oficialiai leista represuo-

ti – nusavinti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, ištremti. Šios valstybės priemonės 
suaktyvino pokario rezistencijos veiksmus. 1951 m. iš visų Lietuvos rajonų buvo 
ištremta dar apie 20 tūkst. žmonių, daugiausia į kolūkius nestojusių ūkininkų. 

Įstojusiems į kolūkius buvo taikomos lengvatos. Įstojusieji 1948–1949 m. buvo 
atleisti nuo mėsos ir pieno prievolės, jiems 50 proc. sumažintas žemės mokestis, o 
beturčiai visai atleisti nuo jo. Visuotinė kolektyvizacija Lietuvoje vyko 1949–1950 
m. 1951 m. sausio 1 d. kolūkiuose jau buvo beveik 72 proc. valstiečių ūkių, o 1952 
m. pradžioje kolektyvizacija buvo iš esmės užbaigta. 1950–1951 m. Lietuvoje buvo 
2 988 kolūkiai (vidutinis dydis – 1 342 ha) ir 113 tarybinių ūkių (vidutinis dydis – 2 
230 ha). 1952 m. apskaityta 325,2 tūkst. kolūkiečių šeimų, 18,5 tūkst. tarybinių ūkių 
dirbančiųjų šeimų ir 59,7 tūkst. pavienių valstiečių ūkių. Šio laikotarpio pabaigo-
je – 1989 m. kolūkių skaičius buvo 830 (vidutinis ūkio dydis – 3 935 ha), agropra-
moninio komplekso tarybinių ūkių – 243 (vidutinis dydis – 4 335 ha), žemės ūkio 
mokslinio tyrimo ir mokymo įstaigų ūkių – 43 (vidutinis dydis – 2 447 ha), kitų 
žemės ūkio įmonių – 203 (vidutinis dydis – 552 ha).

Valstiečių skundai dėl prievartinės kolektyvizacijos
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Suvisuomeninus gamybos priemones, paliktos sąlygos kaimo gyventojams tu-
rėti asmeninį pagalbinį ūkį. Kolūkiečio šeima iš ūkiui priskirtos žemės antriniam 
naudojimui gaudavo 0,6 ha sodybinės žemės, valstybinio ūkio dirbančiojo šeima – 
0,5 ha. Asmenims, neturintiems sodybinių sklypų, buvo suteikiami iki 0,15 ha plo-
to sklypai vienai šeimai individualiems daržams. Turinčioms gyvulių šeimoms iš 
visuomeninės (ūkio naudojamos) žemės buvo papildomai suteikiami sklypai ga-
nykloms ir šienaujamoms pievoms. Persikeliančioms į gyvenvietes šeimoms buvo 
suteikiamas iki 0,25 ha papildomas žemės sklypas. 1989 m. Lietuvoje sodybinius 
sklypus naudojo 309 tūkst. kolūkiečių šeimų, 117,2 tūkst. tarybinių ūkių dirbančiųjų 
šeimų ir 37,8 tūkst. kitose žemės ūkio įmonėse dirbančių asmenų šeimų. 

Žemės ūkio būklė po valstiečių ūkių kolektyvizavimo buvo sunki. Tam turėjo 
įtakos pernelyg centralizuotas gamybos planavimas, mažos paruošų ir produkcijos 
supirkimo kainos. Kolūkiuose buvo prastai organizuojamas darbas, menkas dar-
bo užmokestis, dideli derliaus nuostoliai dėl pavėluotai vykdomų sėjos, derliaus 
nuėmimo ir kūlimo darbų. Sumažėjo gyvulių skaičius ir produktyvumas. Iš priva-
čių valstiečių ūkių suvisuomenintos gamybos priemonės nebuvo pritaikytos darbui 
stambiuose ūkiuose, trūko traukiamosios jėgos, žemės ūkio inventoriaus ir padargų. 

Sprendžiant ūkių stiprinimo problemas, svarbiausia buvo mechanizuoti ir elek-
trifikuoti gamybos procesus, nusausinti žemes ir sustambinti laukus. Ūkiuose rei-

kėjo vadovaujančių 
darbuotojų, gebančių 
suburti kolektyvą ir 
organizuoti darbą, bei 
tinkamos kvalifika-
cijos specialistų. Jie 
buvo rengiami aukšto-
siose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose, 
taip pat buvo apmoko-
mi ir kiti žemės ūkio 
dirbantieji. Palaipsniui 
didėjo valstybės ir pa-
čių ūkių kapitaliniai 
įdėjimai, perkama iš 

MTS žemės ūkio technika (1958 m. MTS – Mašinų traktorių stotys - buvo likviduo-
tos). Kolūkių elektros tinklus pradėjus jungti prie valstybinės energetikos sistemos, 
paspartėjo kaimo elektrifikacijos tempai. Ūkiai gaudavo daugiau įvairių mašinų, 
mineralinių trąšų, statybinių medžiagų. Valstybės lėšomis pradėti plataus masto 
šlapių žemių sausinimo darbai. Padaugėjo mechanizuotų laukininkystės ir gyvuli-
ninkystės darbų. 1958 m. panaikinti privalomųjų produktų pristatymo valstybei rei-
kalavimai, padidintos šių produktų supirkimo kainos. Ūkiai tapo savarankiškesni, 
plėtėsi jų ekonominės-socialinės funkcijos. Per 1959 – 1965 m. laikotarpį sustiprėjo 

Mašinų traktorių stotyje, 1957 m.
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materialinė techninė kolūkių ir tarybinių bei kitų valstybinių ūkių bazė, padaugėjo 
traktorių, sunkvežimių ir kombainų, susidarė palankesnės sąlygos kompleksiškai 
mechanizuoti gamybos procesus. Elektros energiją plačiau pradėta naudoti grūdams 
valyti ir džiovinti, tiekti vandeniui gyvulių fermose, mechanizuotai melžti karves, 
taip pat paukštininkystėje, kiaulininkystėje, mechaninėse dirbtuvėse, lentpjūvėse. 
Iki 1965 m. pabaigos elektrifikuota per 50 proc. kaimo gyventojų namų. Buvo sie-
kiama, kad kiekvienas ūkis turėtų remonto dirbtuves žemės ūkio technikos eina-
majam remontui ir techninei priežiūrai. 1965 m. tokias dirbtuves jau turėjo apie 50 
proc. kolūkių ir 60 proc. tarybinių ūkių. Ūkiai gavo daugiau mineralinių trąšų: 1959 
m. – 565 tūkst. t, 1965 m. – 982,7 tūkst. t, skaičiuojant sutartiniais vienetais (NPK). 
1961 – 1965 m. nusausinta 458,2 tūkst. ha šlapių žemių, iš to ploto drenažu 333,9 
tūkst. ha. Per 7 metus karvių skaičius visuose Lietuvos ūkiuose padidėjo 16,6 proc., 
kiaulių skaičius – 20,6 proc. (2 lentelė). 1959 m. žemės ūkio įmonių ūkiuose buvo 
laikoma 48,2 proc. visų galvijų ir 52,4 proc. kiaulių, o 1965 m. – atitinkamai 57 proc. 
ir 48,4 proc. Tačiau gyventojų ūkiuose 1959 m. dar buvo pagaminta 60 proc. mėsos 
(skerdienos) ir 65,2 proc. pieno (1965 m. – atitinkamai 55,8 ir 54,0 proc.). Vėlesnio 
laikotarpio (1966 – 1989 m.) pasiektus geresnius žemės ūkio gamybos rodiklius nu-
lėmė padidėjusios investicijos melioracijos darbams ir ūkių ekonomikai vystyti. 

2 lentelė. Lietuvos visų kategorijų ūkių žemės ūkio gamybos rodikliai 1959 – 1965 m.

Rodikliai

Iš viso Lietuvoje
Pokyčiai 
1959 – 
1965 m. 

proc.

Iš jų gyventojų ūkiuose

1959 m. 1965 m. rodikliai proc. nuo ben-
dros apimties

1959 m. 1965 m. 1959 m. 1965 m.

Pasėlių plotas, tūkst. ha 2340,2 2439,6 104,2 305,5 364,3 13,1 14,9

Bendras grūdų derlius, 
tūkst. t 971,7 1690,7 174,0 152,5 164,7 15,7 9,7

Galvijų skaičius metų 
pradžiai, tūkst. 1158,1 1526,2 131,8 600,4 655,8 51,8 43,0

Iš jų – karvės, tūkst. 710,2 828,0 116,6 429,6 438,0 60,5 52,9

Kiaulių skaičius, tūkst. 1435,2 1731,0 120,6 683,8 893,0 47,6 51,6

Arklių skaičius, tūkst. 246,3 170,5 69,2 6,0 3,1 2,4 1,8

Avių skaičius, tūkst. 391,3 187,2 47,8 264,8 168,3 67,7 89,9

Paukščių skaičius, 
tūkst. 6787,4 7302,1 107,6 5986,9 6004,7 88,2 82,2

Mėsos gamyba (sker-
diena), tūkst. t 198,7 264,2 133,0 119,2 147,5 60,0 55,8

Pieno gamyba, tūkst. t 1552,4 2041,7 131,5 1011,8 1102,6 65,2 54,0

Šaltinis: „Lietuvos žemės ūkis amžių sandūroje. Lietuvos žemės ūkio raidos ir admi-
nistravimo 1918–2003 metais apžvalga“ (sudarytojas V. Štuikys). Vilnius, 2005.
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Kolūkių ir valstybinių ūkių skaičius ir vidutinis ūkio bei teritorinių padalinių 
dydis laikui bėgant keitėsi – ūkiai ir jų gamybiniai padaliniai buvo stambinami, 
pertvarkomos žemėnaudų ribos. Tai priklausė nuo kintančio gyventojų ir dirban-
čiųjų skaičiaus, gamybinių pajėgumų augimo, laukų stambėjimo melioracijos 
dėka, kelių tinklo pagerinimo. Tačiau visais atvejais priimant sprendimą buvo re-
miamasi parengtais žemėtvarkos planavimo dokumentais, kurie įvertindavo žemės 
naudojimo sąlygas, gyvenviečių ir gamybinių centrų išsidėstymą bei jų aptarnau-
jamų teritorijų dydį ir kompaktiškumą. Buvo rekomenduojamas racionalus ūkio 
dydis apie 2,9 – 4 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, minimalus ūkio ar jo gamybinio 
padalinio plotas - 1,5–2,3 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, o gamybą aptarnaujan-
čiose centrinėse gyvenvietėse būtų ne mažiau kaip 400 – 700 žmonių ir 200 – 400 
žmonių pagalbinėse. 

Lietuvos žemės ūkis tarpukariu buvo vystomas intensyvios pienininkystės ir 
kiaulininkystės kryptimi, kartu plėtojant avininkystės, paukštininkystės produkci-
jos, linų pluošto ir grūdų gamybą, cukrinių runkelių auginimą. Po II pasaulinio karo 
šios kryptys iš esmės nepasikeitė, tačiau teritoriškai diferencijavosi pagal gamtines 
bei ekonomines sąlygas. Buvo technologiškai derinamos pagrindinės žemės ūkio 
šakos – galvijininkystė ir kiaulininkystė; tai leido sudaryti racionalią pasėlių struk-
tūrą, daugiau gaminti organinių trąšų, efektyviau sunaudoti pašarams išauginamą 
produkciją. Be specializacijos pagal gamtines-ekonomines zonas, vyko tarpūkinė 
bei ūkių vidaus gamybos specializacija, kurios proporcijas ir perspektyvines apim-
tis nustatydavo rajonų žemės ūkio suplanavimo schemos bei ūkių vidaus žemėtvar-
kos projektai. Buvo laikomasi rekomendacijų vienoje vietoje per metus laikyti ne 
mažiau kaip 200 karvių, 300 mėsai auginamo galvijų prieauglio, 100 paršavedžių 
ir 1000 penimų kiaulių. Pastačius naujas gyvulininkystės fermas (400–1000 vietų 
karvides, 2000–4000 vietų kiaulides), senieji pastatai buvo pritaikomi galvijų prie-
auglio ar kitų gyvulių laikymui. Be to, 1981 – 1986 m. laikotarpiu, siekiant didesnės 
gamybos koncentracijos, tarpūkinėse gyvulininkystės įmonėse valstybės lėšomis 
buvo pastatyti 33 pramoninio tipo kiaulininkystės kompleksai. 

Valstybės parama ūkiams reiškėsi ir žemėtvarkos darbais, skirtais racionaliam 
žemės naudojimui ir ūkių teritorijos organizavimui. Sėjomainų projektus (vėliau – 
visų žemės naudmenų tvarkymą apimančius vidaus žemėtvarkos projektus) visiems 
ūkiams valstybės lėšomis rengė Žemės ūkio ministerijos (nuo 1961 m. – jai paval-
daus Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto) gamybinių skyrių specia-
listai. Šie darbai, vykdomi kartu su ūkių vadovais ir agronomais, sudarė galimybę 
jiems geriau planuoti gamybos perspektyvas ir laikytis Žemės kodekso (įsigalioju-
sio 1971 m. liepos 1 d.) reikalavimų racionaliai naudoti ir gerinti žemės ūkio nau-
dmenas. Projektuose buvo numatyta:

▪ gamybinių padalinių dydis ir ribos. Esant kelioms pakankamai stambioms gy-
venvietėms, jų aptarnavimo zonoje buvo formuojami teritoriniai padaliniai, 
kitais atvejais – šakinis gamybos valdymas;
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▪ gyvenviečių plėtra: numatomos teritorijos naujų gyvenviečių statybai, taip pat 
pagal poreikį projektuojami sodybinės žemės sklypai ir kultūrinės ganyklos 
gyventojų galvijams;

▪ ūkinių centrų plėtra: teritorijos gamybiniams centrams plėsti ir projektuoja-
mam laikotarpiui suplanuojamos ūkinės statybos; 

▪ ūkio vidaus kelių tinklas. Atsižvelgiant į per planuojamą laikotarpį numato-
mus vykdyti melioracijos projektus ir galimybę tvarkyti kelius ūkio jėgomis, 
projektuose nustatomas intensyviai naudojamų kelių pagerinimo ir tiesimo 
poreikis; 

▪ žemės naudmenų išdėstymas. Kultūrinės ganyklos suplanuojamos pagal porei-
kį ganomiems gyvuliams, kultūrinės pievos – nusausintuose ir numatomuose 
sausinti plotuose su durpiniais dirvožemiais, kitų naudmenų transformacija į 
žemės ūkio naudmenas, žemę po pastatais, miškus, vandens telkinius – atsi-
žvelgiant į numatomus atlikti melioracijos ir kitus darbus;

▪ sėjomainų teritorijos sutvarkymas. Projektuose sėjomainos buvo parenkamos 
jų tipus ir auginamų pasėlių rūšis pritaikant ūkio specializacijai ir dirvožemių 
ūkinėms savybėms. Projektuose numatomos sėjomainų rotacijos ir suformuo-
tų laukų ribos bei numeriai;

▪ žemės ūkio gamybos organizacinis ekonominis pagrindimas, kuriame patei-
kiami esami ir projektuojami žemės ūkio augalų plotai, jų derlingumas, ben-
dras derlius ir jo paskirstymas, pašarų balansas, humuso balansas.

Žemėtvarkos institutas atliko dirvožemio genetinius tyrimus visoje Lietuvos 
teritorijoje ir parengė dirvožemio žemėlapius
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Parengti ūkių vidaus žemėtvarkos projektai buvo suderinami ūkyje ir tvirtinami 
rajono žemės ūkio valdyboje. Kartu su projekto byla ūkio specialistai ir rajono že-
mėtvarkininkas gaudavo žemės kokybės planą, pasėlių brėžinį ir projekto brėžinį. 

Siekiant tinkamai vystyti kaimiškąsias teritorijas 1968 – 1975 m. Lietuvoje buvo 
parengtos rajonų žemės ūkio suplanavimo schemos. Pagrindinius projektavimo dar-
bus atliko RŽPI, kuris tam panaudojo kiekvienam ūkiui parengtus teritorijos organi-
zavimo projektus bei vidaus žemėtvarkos projektus. Kiekvieno rajono suplanavimo 
schema buvo svarstoma rajono žemės ūkio valdyboje ir Vykdomojo komiteto tary-
boje bei tvirtinama Lietuvos Ministrų Taryboje. Iš viso buvo patvirtinti 1 172 ūkiai, 
stambesni kaip 1000 ha. Pagrindiniai schemose išspręsti klausimai: administraci-
nių teritorijų bei perspektyvių ūkių žemėnaudų ribų nustatymas ir, esant reikalui, 
pakeitimas; pagrindinės ūkių gamybos kryptys; kaimo gyvenviečių pavadinimų ir 
kategorijų nustatymas; ūkių gamybinių centrų pavadinimų ir kategorijų nustatymas. 
Su šiais rajonų žemės ūkio suplanavimo schemų sprendiniais buvo derinami arba 
juos papildė kiti RŽPI rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai. Periodiškai 
rengiamuose ūkių vidaus žemėtvarkos projektuose buvo planuojamas gyventojų 
skaičius ir jų poreikiams reikalingų sodybinės žemės sklypų bei kultūrinių ganyklų 
išdėstymas, taip pat gyvulių skaičius ūkių gamybiniuose centruose, atsižvelgiant į 
žemės ūkio produkcijos gamybos mastą. Šiuose projektuose, taip pat 1984 m. RŽPI 
parengtose rajonų perspektyvinių kelių tinklo išdėstymo schemose buvo numatytas 
ūkinei veiklai bei kaimo gyventojų aptarnavimui reikalingas intensyviai naudojamų 
valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas. Nustatytas intensyviai nau-
dotinų kelių poreikis žemės ūkio paskirties žemėje: 18,5 tūkst. km valstybinės reikš-
mės kelių ir 34,5 tūkst. km ūkių vidaus kelių, iš jų 9,8 tūkst. km – galimi panaudoti 
esami keliai, 12,5 tūkst. km – reikalingi rekonstruoti (pagerinti) esami keliai, ir 12,2 
tūkst. km – reikalingi nutiesti nauji keliai.

1975 m. Lietuvos Ministrų Taryba įpareigojo ministerijas, žinybas bei orga-
nizacijas, rajonų vykdomuosius komitetus, tarybinius ir kitus valstybinius ūkius, 
taip pat rekomendavo kolūkiams vadovautis rajono žemės ūkio suplanavimo sche-
momis rengiant ūkių teritorijų planavimo bei vidaus žemėtvarkos, gyvenviečių, 
gamybinių centrų užstatymo projektus, tiesiant kelius, statant melioracijos bei hi-
drotechninius įrenginius, tiesiant elektros tiekimo bei ryšių, požeminių komuni-
kacijų linijas ir rengiant kitus žemės ūkio gamybos objektus. Tuo pagrindu RŽPI 
gamybiniai skyriai derino užduotis gyvenviečių bei gamybinių centrų užstatymo 
projektams rengti bei numatomas projektavimo apimtis, taip pat melioracijos, miš-
kų transformacijos ir kitus projektus, sprendžiančius esamos žemės naudojimo bū-
klės pakeitimus.

Su žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo derinami ir valstybės lėšomis 
vykdomi žemės melioravimo darbai. Jie apėmė užmirkusių žemių sausinimą, tven-
kinių įrengimą, ūkių vidaus kelių tiesimą, rūgščių dirvožemių kalkinimą, kitus že-
mės ūkio naudmenų kultūrinimo darbus (akmenų nurinkimas, krūmų pašalinimas, 
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kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimas). Per 1966 – 1990 m. laikotarpį kasmet buvo 
sausinama po 88,9 tūkst. ha (3 lentelė). Be to, 1976 – 1980 m. kasmet buvo pakal-
kinama po 160 tūkst. ha, o 1981 – 1990 m. laikotarpiu – po 200 tūkst. ha rūgščios 
žemės..

3 lentelė. Žemės sausinimo darbų mastai 1966 – 1990 m. tūkst. ha

Rodikliai

Metai Iš viso 
1966–

1990 m.
1966–
1971

1971–
1975

1976–
1980

1981–
1985

1986–
1990

Nusausinta iš viso 560,8 665,0 499,8 302,0 194,8 2222,4

Iš to ploto drenažu 537,9 650,1 487,7 285,5 181,9 2143,1

Šaltinis: „Lietuvos žemės ūkis amžių sandūroje. Lietuvos žemės ūkio raidos ir admi-
nistravimo 1918 – 2003 metais apžvalga“ (sudarytojas V. Štuikys). Vilnius, 2005.

Per visą žemės gerinimo laikotarpį Lietuvoje buvo: įrengta 52,4 tūkst. km ma-
gistralinių melioracijos kanalų ir 10,3 tūkst. km apsauginių griovių; nutiesta arba 
pagerinta 17,5 tūkst. km intensyviai naudojamų vietinės reikšmės kelių su sankasa 
ir tvirta danga; įrengti 359 tvenkiniai, kurių bendras plotas 13,7 tūkst. ha; nusausin-
tose žemapelkėse ir kituose javų auginimui netinkamuose melioruotuose plotuose 
įrengta 217 tūkst. ha kultūrinių pievų. Labai rūgščių ir vidutiniškai rūgščių dirvože-
mių plotas sumažėjo nuo 28 proc. (1963 – 1967 m. tyrimų duomenys) iki 8,5 proc. 
(1985 – 1993 m.), o sąlygiškai rūgščių – nuo 40,7 iki 18,5 proc.. 

Be melioracinių priemonių, išauginamos augalininkystės produkcijos kiekis 

Plotas Zapyškio kol. prieš žemės melioravimą
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didėjo ir dėl gerė-
jančios agrotechni-
kos bei gausesnio 
tręšimo: 1990 m. 
vienam hektarui 
žemės ūkio nau-
dmenų teko 81 kg 
azoto, 41 kg fos-
foro ir 76 kg kalio 
trąšų (pagal vei-
kliąją medžiagą).

Vykdant kom-
pleksinius žemės 
sausinimo darbus 
ir stambinant že-
mės ūkio naudmenų plotus valstybės lėšomis buvo įgyvendinama ir kaimo gyven-
tojų perkėlimo į vienkiemius programa. Buvo paliekamos tik sodybos su geros bū-
klės trobesiais arba netrukdančios dirbamos žemės laukų mechanizuotam dirbimui. 
Iš viso 1967 – 1990 m. buvo nukelta 115,5 tūkst. vienkiemių, kurių savininkams 
išmokėta apie 500 mln. rb kompensacijų.

Pagal rajonų žemės ūkio suplanavimo schemas Lietuvoje buvo patvirtinta (1984 
m. duomenys) 1087 centrinės gyvenvietės, 1123 pagalbinės gyvenvietės ir 1307 
neplėstinos gyvenvietės. Plėtros perspektyvas turinčiose gyvenvietėse namus statėsi 
išsikeliantys iš vienkiemių gyventojai, taip pat ūkiai – atvykstantiems specialistams 
įsikurti. RŽPI tyrimų duomenimis, 1974 – 1984 m. laikotarpiu žmonių skaičius 
vidutiniškai vienoje centrinėje gyvenvietėje padidėjo 150, vienoje besivystančioje 
pagalbinėje gyvenvietėje (jų priskaičiuota 417) – 85. Vidutiniškai per metus šalies 
kaimo gyvenvietėse buvo pastatoma po 7 tūkst. gyvenamųjų namų, o vienkiemių 
skaičius mažėjo po 5 tūkst. 1971 m. buvo priskaičiuojama apie 226 tūkst. vienkie-
mių, 1985 m. – 154 tūkst. Pagal RŽPI atliktus tyrimus, 1985 m. kaimo gyvenvietėse 
buvo 223 tūkst. gyvenamųjų namų, iš jų 70 proc. pastatyti po 1950 metų. Apie 50 
proc. gyvenamųjų namų gyvenvietėse – mūriniai. Gyventojų trauką į kaimo gy-
venvietes nulėmė tai, kad daugumoje jų buvo pagrindinės gyventojų aptarnavimo 
įstaigos. Pvz., 1985 m. 25 proc. centrinių gyvenviečių buvo vidurinės mokyklos, 
34 proc. – aštuonmetės mokyklos, 27 proc. – pradinės mokyklos, 76 proc. – vaikų 
lopšeliai-darželiai, 79 proc. – kultūros namai, 22 proc. – ambulatorijos, 24 proc. – 
vaistinės, 62 proc. – felčerių-akušerių punktai, 93 proc. – parduotuvės, 78 proc. – 
valgyklos, 84 proc. – buitinio aptarnavimo paviljonų filialai arba surinkimo punktai, 
62 proc. – pirtys, 66 proc. – ryšių skyriai. Valstybės ir ūkių lėšomis buvo tvarkoma 
gyvenviečių aplinka, komunikacijos – tiesiamos gatvės, įrengiami vandentiekio ir 
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kanalizacijos tinklai, įveisiami parkai. Visa tai leido išsaugoti dalį kaimo gyventojų, 
sulėtinti jų skaičiaus mažėjimą. 

Pagal rajonų žemės ūkio suplanavimo schemas iš viso Lietuvos ūkiuose buvo 
patvirtinti 2325 pagrindiniai gamybiniai centrai, 1969 gamybiniai centrai ir 415 
atskirų technikos kiemų. Jų išdėstymas ir perspektyviniai gamybos dydžiai buvo 
nustatomi rengiant ūkių vidaus žemėtvarkos projektus. Buvo įvertinama gamybos 
organizavimo iš gyvenviečių patogumas, aptarnaujamoje teritorijoje galimos iš-
auginti žemės ūkio produkcijos rūšys ir kiekis, esami ir pagal tipinius projektus 
tikslingi statyti gamybiniai pastatai (gyvulininkystės fermos, mechaninės dirbtuvės, 
sandėliai). Valstybės ir kolūkių lėšomis 1951 –1990 m. pastatyta ir atiduota naudoti 
1 857 tūkst. vietų karvidžių, 3 176 tūkst. vietų kiaulidžių, 10 347 tūkst. vietų patalpų 
paukščiams laikyti. Vidutiniškai 1974 – 1983 m. laikotarpiu karvių skaičius viena-
me pagrindiniame centre padidėjo nuo 190 iki 260, galvijų prieauglio – nuo 220 iki 
350, kiaulių – nuo 800 iki 1200. Iš viso, įskaitant ūkines sodybas, 1983 m. galvijai 
buvo laikomi 5330 vietų, kiaulės ir paukščiai – 1730 vietų (iš jų 570 – atskirai išsi-
dėsčiusiuose centruose).

Per šį laikotarpį įvykusius žemės ūkio gamybos pokyčius apibūdina gamybos 
augimas (4 lentelė).

4 lentelė. Svarbiausių žemės ūkio produktų gamyba visų kategorijų  
Lietuvos ūkiuose 1965 – 1990 m.

Rodikliai
Metai Pokyčiai 1965–1989 m.

1965 1975 1989 1990 apimtis proc.

Grūdai, tūkst. t 1690,7 2143,0 3272,0 3265,1 +1581,3 +93,5

Cukriniai runkeliai, 
tūkst. t 569,4 801,4 1075,0 912,4 +505,6 +88,8

Linų pluoštas, tūkst. t 16,7 13,4 15,1 10,1 -1,6 -9,6

Bulvės, tūkst. t 2601,5 2546,8 1926,6 1573,1 -674,9 -25,9

Daržovės, tūkst. t 292,2 355,5 325,7 295,0 +33,5 +11,5

Mėsa (skerdienos  
svoriu), tūkst. t 264,2 437,7 534,4 530,1 +270,2 +102,3

Pienas, tūkst. t 2041,7 2702,4 3234,9 3157,0 +1193,2 +58,4

Kiaušiniai (mln. vnt.) 540,9 844,3 1330,7 1272,6 +789,8 +146,0

Šaltinis: Statistikos departamentas

Iš bendros žemės ūkio gamybos apimties gyventojų asmeniniuose ūkiuose 1975 
m. buvo pagaminta 40 proc. pieno ir 31 proc. mėsos (skerdienos), 1990 m. – atitin-
kamai 41 ir 25 proc..
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Šimtmečio žemėlapiai
Valdas URBANAVIČIUS, Ilona URBANAVIČIENĖ 

Kauno kolegija

Ilona Urbanavičienė - inžinierė statybininkė, Kauno poli-
technikos instituto absolventė (1990). Topografė, Kauno žemės 
ūkio technikumas (1984). Kauno kolegijos lektorė. Lietuvos kar-
tografų draugijos narė, Lietuvos matininkų asociacijos narė, 
Mokslo taikomųjų tyrimų kryptys: fotogrametrija, kartografija, 
nuotolinių tyrimų metodai.

Valdas Urbanavičius - žemėtvarkos inžinierius (LŽŪU, 
2003). Informatikos magistras (KTU, 2007). Topografas, Kau-
no žemės ūkio technikumas (1986). Kauno kolegijos lektorius. 
Lietuvos kartografų draugijos valdybos narys, Lietuvos mati-
ninkų asociacijos tarybos narys. Mokslo taikomųjų tyrimų kryp-
tys: istorinė kartografija. 

 Pirmasis pasaulinis karas dėl tarptautinių aplinkybių palan-
kiai pakoregavo Lietuvos geopolitinę situaciją savarankiškumo 
siekiams įgyvendinti. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šim-

tmetį verta atsigręžti ne tik į Vasario 16-osios akto paskelbimą, bet ir į kitus įvykius, 
kurie, tikėtina, padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybei. Šiais metais švęsdami 
atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų turbūt nedaugelis žino, kad Lietu-
vos valstybės įvaizdžio kūrimas prasidėjo ženkliai anksčiau.

Šia kryptimi dirbo Lietuvoje ir už jos ribų išsibarstę Lietuvos inteligentai. Viena 
iš tokių grupių buvo Lietuvių informacijos biuras (Bureau d’Information de Litua-
nie), remiamas JAV ir kitur veikiančių pagrindinių lietuvių organizacijų. Pirmasis 
biuras buvo įkurtas 1911 m. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Jo steigėjas – Lietuvos 
politikas ir diplomatas Juozas Gabrys-Paršaitis. 1915 m. biuras perkeliamas į Švei-
cariją, Lozanos miestą. Jo uždavinys – skleisti informaciją apie Lietuvą, informuoti 
apie mūsų šalies padėtį, ieškoti pasaulio šalių paramos Lietuvos nepriklausomybės 
siekiams. Biuras leido periodinius leidinius, knygas, brošiūras, žemėlapius prancū-
zų, vokiečių, anglų ir kitomis kalbomis.

1916 m. gegužės 31 d. – birželio 4 d. pirmojoje Lozanos (Šveicarija) konferencijo-
je dalyvavę J. Gabrys, dr. J. Purickis, V. Daumantas, kun. A. Steponaitis, R. Karuža ir 
kt. pasisakė už visišką Lietuvos nepriklausomybę. Informacinis biuras svarstė, koks 
turėtų būti atsikuriančios Lietuvos įvaizdis. Nuspręsta parengti Lietuvos žemėlapį 
su istorine, politine ir etnografine informacija. Šis darbas buvo pavestas J. Gabriui 
ir V. Daumantui, kurie parengė ir 1918 m. pradžioje atspausdino Lietuvos žemėlapį 
pavadinimu „Carte de la Lituanie“ (1 pav.) su istorinėmis ribomis nuo karaliaus 
Mindaugo valdymo laikų. Žemėlapis spalvotas, mastelis 1:150 000, jo matmenys 
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91×61 cm. Žemė-
lapyje pavaizduoti 
septyni skirtingų 
mastelių intarpai, 
vaizduojantieji Lie-
tuvą įvairiais istori-
niais laikotarpiais. 
Pagrindinė Lie-
tuvos etnografinė 
teritorija pažymėta 
raudona spalva. 
Brūkšneliais – teri-
torija, siekiama pri-
skirti Lietuvai. Že-
mėlapį išspausdino 
Berno (Šveicarija) 
geografijos insti-
tutas. Jame vie-
tovardžiai įrašyti 
lietuviškai, o paaiš-
kinimai prancūzų 
kalba. Žemėlapis 
buvo platinamas 
1919 m. birželio 
28 d. vykusios Ver-
salio taikos konfe-
rencijos dalyviams. 
Trys šio žemėlapio 
leidimai buvo at-
spausdinti Šveicari-
joje, vienas – Jung-
tinėse Amerikos 
Valstijose.

Tikslinga pami-
nėti žemėlapį, vertą 
„Šimtmečio žemėlapio“ vardo, tai Lozanoje (Šveicarija) 1918 m. išleistas J. Gabrio 
Europos žemėlapis pavadinimu „Carte Ethnographigue de Ľ Europe, Libraire Cen-
trale des Nationalites rue Caroline, Lausanne 1918“ (Europos etnografinis žemėla-
pis. Pagrindinis Tautinis knygynas Lozanoje, Caroline gatvėje) (2 pav.).

Juozas Gabrys – pirmasis tautinis diplomatas, visuomenės veikėjas, leidėjas, lie-
tuvių literatūros istorikas. Lietuvių informacijos biuro įsteigimo metais J. Gabrys 
dalyvavo Londono tautų kongrese ir pirmą kartą Europai iškėlė Lietuvos klausimą, 
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įteikdamas prancūzų ir anglų kalbomis išspausdintą memorandumą. Jame aiškina-
ma, kad lietuvių tauta skiriasi nuo slavų ir germanų tautų. Paryžiuje sušauktame pir-
majame pasauliniame Pavergtųjų tautų suvažiavime įkurta Pavergtųjų tautų sąjun-
ga, kurioje J. Gabrys dalyvavo kaip Lietuvos atstovas. Lietuvis buvo išrinktas šios 
sąjungos reikalų vedėju. Jis nepaprastai daug nusipelnė Lietuvai, išplatinęs Europos 
etnografinį žemėlapį Versalio taikos konferencijos dalyviams. Žemėlapis, kuriame 
parodyta Prūsų lietuviškoji kilmė, buvo netikėta staigmena ir sukėlė didelį kon-
ferencijos dalyvių susidomėjimą. Žemėlapyje Didžioji Lietuva ir Mažoji Lietuva 
pažymėtos kaip vientisos lietuvių gyvenamos etninės žemės. Žemėlapis spalvotas, 
1 : 5 000 000 mastelio, jo matmenys 80×106 cm. 

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kartu minime ir šių dviejų uni-
kalių žemėlapių, prisidėjusių prie valstybės atkūrimo, šimtmetį. Kartografinė me-
džiaga yra vienas pagrindinių tautos istorijos šaltinių, leidžianti pažinti savo krašto 
praeitį ir dabartį, neužmiršti valstybės raidos istorinių sąsajų. 

LIETUVOS VALSTYBĖS                      ATKŪRIMO 100-METIS

2 pav. Europos žemėlapis „Carte Ethnographigue de L`EUROPE....“
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Gegužės mėnesį 
žemėtvarkos vetera-
nas Antanas Petraitis 
paminėjo 90 - ąjį gim-
tadienį.

Jubiliatas gimė 
1928 m. gegužės 27 d. Pajūrio kaime (Tau-
ragės r.). 1948 m. baigė Tauragės gimnaziją, 
1953 m. – LŽŪA, žemėtvarkos inžinierius. 
1953 - 1960 m. dirbo Sąjunginės žemės ūkio 
aerofotonuotraukos Vakarų įmonėje inži-
nieriumi, grupės viršininku, būrio viršinin-
ku, cecho viršininku. 1960 - 1962 m. dirbo 
Pramoninės statybos projektavimo instituto 

vyresniuoju inžinieriumi, brigados vadovu. 
1962 m. – Respublikinio žemėtvarkos projek-
tavimo instituto Kauno žemėtvarkos skyriaus 
vyresnysis inžinierius, grupės viršininkas. 
1963 - 1989 m. – Žemės ūkio ministerijos 
Žemėtvarkos valdybos viršininkas. 1989 - 
1994  m. – VŽI vyresnysis inžinierius.

Šiuo metu A. Petraitis gyvena Kaune, 
mielai bendrauja su buvusiais kolegomis, 
domisi šių dienų aktualijomis žemės tvarky-
mo srityje ir išsako savo nuomonę.

Stiprios sveikatos ir gražių dienų Jums, 
vyresnysis kolega.

 Vanda Vasiliauskaitė

Antanui Petraičiui - 90

Balandžio 20 d. 
buvusiai ilgametei 
Melioracijos ir van-
dens ūkio ministerijos 
darbuotojai Aldonai 
Liaugaudienei (Tuma-
sonytei) sukako 80 m. 

Jubiliatė dzūkė, gimė Alytaus r. netoli 
Miroslavo mstl. Mankūnų k. valstiečių šei-
moje. Mokėsi Mankūnų pradžios mokykloje, 
vėliau Miroslavo vidurinėje. Šeima, nors ir 
buvo daugiavaikė, patyrė sovietinio režimo 
represijas. 1948 m. Aldonos tėvai su seseri-
mis ir broliais buvo ištremti į Sibirą, iš kur 
grįžo tik 1957 m. Aldoną ši lemtis aplenkė, 
nes ji keletą naktų nenakvojo namuose. 

1956 m. Aldona įstojo į LŽŪA Hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Buvo 
gera sportininkė, tapo rankinio sporto meis-
tre, dalyvavo daugelyje šios sporto šakos 
varžybų. 1961 m. įgijo hidrotechnikos inži-
nierės kvalifikaciją. 

Visa Jubiliatės darbo veikla susieta su 
Melioracijos ir vandens ūkio ministerija. 
1961 m. pradėjo dirbti susivienijimo „Lie-
tuvos žemės ūkio technika“ Melioracijos 
valdybos Projektų–techninio skyriaus inži-
niere eksperte. Šį darbą tęsė ir 1964 m. ru-
denį įkūrus Valstybinį melioracijos komitetą. 
1965 m. rudenį įkūrus Melioracijos ir van-
dens ūkio ministeriją, ketverius metus dirbo 
Projektavimo darbų ir ekspertizės skyriuje.

Nuo 1970 m. pradžios Jubiliatė perėjo 
dirbti į šios ministerijos Respublikinio me-
lioracijos statybos tresto Gamybinį skyrių 
ir jame dirbo 21-erius metus. Iš pradžių rū-
pinosi miškų sausinimo užduočių vykdymu. 
Daugiausia jos energijos ir atkaklumo reikė-
jo rūpinantis, kad būtų vykdomos subrangos 
darbų statybos organizacijoms užduotys. 
Žemės darbams atlikti visose didesnėse sta-
tybose Lietuvoje buvo pasitelkiama meliora-
cijos įmonių žemės kasimo technika. Aldona 
daugelį metų kantriai sprendė didelėse staty-

Aldonai Liaugaudienei - 80
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bose nuolat kylančias problemas ir nesutari-
mus. Nemažai jėgų jai kainavo ir uždavinys 
sutelkti dalį melioracijos įmonių darbininkų 
įvairiems melioracijos įmonių bazių staty-
bos darbams. Tuometinių melioracijos įmo-
nių vadovai žinojo jos nuoseklų, užsispyrusį 
būdą, gebėjimą išreikalauti, kad susitarimai 
būtų vykdomi. Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę ir pasikeitus šalies ekonominei situa-
cijai A. Liaugaudienė iki 1993 m. dar dirbo 

valstybinėje firmoje „Lietuvos melioracija“. 
Aldoną buvę bendradarbiai pažįsta kaip 

draugiško, visuomeniško būdo žmogų, pui-
kią kolegę. 

Nuoširdžiai linkime Jubiliatei ir toliau 
su giedria nuotaika žengti gyvenimo keliu, 
stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. 

Buvusių bendradarbių vardu
Jonas Vytautas Žiūkas 

Juozas Smilgevičius

Greitai bėga prasmingo ir įtempto darbo 
kupinos dienos, mėnesiai ir metai. O kai su-
stoji akimirkai, pamatai, kiek daug nuveikta, 
kiek gražių gyvenimo akimirkų būta.

Nacionalinės žemės tarnybos Jonavos 
skyriaus vedėja Raminta Auksaitienė ge-
gužės 9 d. sutiko savo 50 - ąjį gimtadienį. 
Beveik tris dešimtmečius ji darbuojasi žemė-
tvarkos baruose savo gimtajame rajone.

Jubiliatė gimė 1968 m. gegužės 9 d. Jo-
navos r. Juškonių k. Mokėsi Šėtos vidurinėje 
mokykloje. Su žemėtvarka savo gyvenimą 
susiejo įstodama į LŽŪA Hidromelioracijos 
ir žemėtvarkos fakultetą. 1991 m. įgijusi že-
mėtvarkos inžinierės kvalifikaciją, pradėjo 
dirbti Jonavos rajono žemėtvarkos tarnybo-
je žemėtvarkininke. Bėgant metams kaupėsi 
darbo patirtis, keitėsi pareigos ir didėjo atsa-
komybė. 1994 - 1997 m. Raminta – Jonavos 
žemėtvarkos tarnybos vadovo pavaduotoja, 
1997 - 2010 m. – Jonavos rajono žemėtvar-
kos ir geodezijos skyriaus viršininkė, vėliau – 
Kauno apskrities viršininko administracijos 

Žemės tvarkymo departamento Jonavos že-
mėtvarkos skyriaus vedėja, nuo 2010 m. – 
NŽT Jonavos skyriaus vedėja. 

Raminta puiki specialistė ir vadovė, 
gera draugė, kolegė ir nuostabi mama. Jos 
pagarba bendradarbiams, gebėjimas išklau-
syti kitus, sukuria gerą darbo atmosferą, pa-
deda spręsti žemės tvarkymo problemas. Jai 
būdinga pavydėtina energija, atkaklumas, 
darbštumas, draugiškumas, geranorišku-
mas. Su Raminta malonu bendrauti, ji visa-
da nuotaikinga, nestokojanti humoro. Aktyvi 
LŽHIS narė, buvo renkama į Sąjungos tary-
bą. Šeimoje auga dvi dukros.

Miela Raminta, daug žydinčių pavasarių 
nusinešė laiko upė. Už Tavo pečių įtempto, 
bet gražaus gyvenimo laikotarpis, kuriame 
kaip veidrodyje atsispindi nueitas kelias, 
nuveikti darbai, sutikti žmonės. Jubiliejaus 
proga linkime stiprios sveikatos, asmeninės 
laimės ir tegul šalia žmonės būna geri.

Kolegų vardu  
Romutė Čiurovienė

Ramintai Auksaitienei - 50
Atverski kitą lapą. Kitą sakinį skaityki, –
Dar gražesnį, dar sklandesnį, aidintį švelniu aidu.
O pamačiusi, kad daug dar neskaitytų lapų liko,
Pamąstyki, kiek dar laukia atradimo valandų.
                                                      (D. Grigonienė)
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Birželio 18 d. 
ASU Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakul-
teto Hidrotechninės 
statybos inžinerijos 
instituto doc. Graži-

na Žibienė paminėjo savo 50-ąjį gimtadienį.
Gražina gimė 1968 m. birželio 18 d. Ra-

dviliškio r. Patolupio k. 1986 m. baigė Grin-
kiškio Jono Poderio vidurinę mokyklą, įstojo 
į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultetą. Akademiją baigė 1991 m., įgyda-
ma inžinierės hidrotechnikės kvalifikaciją.

Darbinę veiklą ji pradėjo Radviliškio 
r. Grinkiškio agrarinėje tarnyboje, 1992 - 
1995 m. dirbo inžiniere Šilutės VŪPI. Įgijusi 
praktinio patyrimo, 1995 m. grįžo į savąją 
alma mater studijuoti aplinkos inžinerijos 
ir kraštotvarkos mokslo krypties doktoran-
tūroje. 2001 m. apgynė technologijos moks-
lų srities disertaciją, ir jai buvo suteiktas 
aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo 
krypties daktarės laipsnis. 2004 m. suteiktas 
docentės pedagoginis vardas. Įgytą aukštą 
mokslinį lygį Gražina sugebėjo sėkmingai 
panaudoti savo tolesnėje veikloje. Ji aktyviai 
dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokslo ir 
studijų projektus. 

Norėdami pasveikinti kolegas jubiliejų proga – rašykite žurnalo 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijai

Pedagoginės veiklos pradžioje dėstė 
hidraulikos, pastatų santechnikos, atliekų 
tvarkymo ir kt. dalykus. Atnaujinant studijų 
programas keitėsi ir dėstomi dalykai. Pas-
taruoju metu Gražina dėsto vandentiekos, 
žuvininkystės ir akvakultūros kompleksinio 
projektavimo, poveikio aplinkai vertinimo ir 
kt. dalykus bakalaurams ir magistrantams.

Dirbdama pedagoginį darbą, G. Žibienė 
kartu dalyvavo ASU Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakulteto administracijos veikloje – 
2013 - 2014 m. buvo prodekane studijų pro-
gramoms. Jos pastangų dėka buvo parengta 
ir sėkmingai akredituota nauja „Žuvininkys-
tės ir akvakultūros technologijų“ bakalauro 
studijų programa. 2015 m. buvo įkurtas ASU 
akvakultūros centras.

G. Žibienė aktyviai bendradarbiauja su 
Lietuvos ir užsienio universitetų mokslinin-
kais, skaito pranešimus tarptautinėse konfe-
rencijose, profesinės kvalifikacijos kėlimo se-
minaruose hidrotechnikos ir aplinkosaugos 
srityse. Per paskutinį dešimtmetį su bendra-
autoriais parašė du vadovėlius, yra paren-
gusi tris mokymo knygas, per 10 metodinių 
priemonių, paskelbė daugiau kaip 40 moksli-
nių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

Gražinos vyras Alvydas taip pat yra bai-
gęs VŪŽF ir dirba šalia, yra Hidrotechninės 
statybos inžinerijos instituto lektorius, ASU 
Akvakultūros centro vadovas. Gražina ir Al-
vydas užaugino du vaikus, dukra Solveiga 
yra Vilniaus universiteto dėstytoja, sūnus Ar-
vydas  – Mančesterio universiteto studentas.

Jubiliejaus proga Gražinai linkime svei-
katos, kūrybinės sėkmės pedagoginėje ir 
mokslinėje veikloje ir daug džiugių gyveni-
mo akimirkų.

ASU Hidrotechninės statybos  
inžinerijos instituto kolektyvas
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Taip vykdėme žemės reformą
Alfonsas GATULIS

Ne viena Vyriausybė iki šiol savo programose kalbėjo apie žemės reformos 
pabaigą, tačiau ketvirtį amžiaus besitęsianti reforma vis dar nebaigta, nors že-
mėtvarkininkai deda visas pastangas, kad nuosavybės atkūrimo procesas kuo 
sparčiau judėtų. 

Apie tai, su kokiomis problemomis susidūrė žemėtvarkininkai, vykdydami 
skubotą žemės reformą ir kaip jie kovojo už savo teises, 
mintimis dalijasi buvęs ilgametis Valstybinio žemėtvar-
kos instituto Panevėžio skyriaus profsąjungos pirminin-
kas Alfonas Gatulis.

Grįžęs iš tarnybos tarybinėje armijoje Murmansko sri-
tyje, 1961 m. įstojau į Lietuvos žemės ūkio akademijos 
(LŽŪA) Agronomijos fakultetą. Nikitos Chruščiovo lai-
kais, pasimokius porą metų tame fakultete, buvo sudaryta 
iš šio fakulteto studentų agrochemikų grupė. Ten ir aš pa-
tekau. Tai vienintelė grupė, kurią baigėme, daugiau tokių 
specialistų neberengė. LŽŪA baigiau 1966 m., tapau agrochemiku. Dirbau Kaune 
Agrochemijos laboratorijoje, po kelių mėnesių buvau paaukštintas grupės vadovo 
pareigoms. Tose pareigose dirbau apie porą metų. Vedžiau. Žmona buvo panevėžie-
tė, tad baigusi LŽŪA Žemėtvarkos fakultetą paskyrimą gavo į Respublikinio žemė-
tvarkos projektavimo instituto (RŽPI) Panevėžio skyrių. Po vedybų 1968 m. perėjau 
dirbti agronomu į RŽPI Panevėžio žemėtvarkos skyrių. 

Važinėjau į skyriui priskirtus rajonus, projektavau sėjomainas, konsultavau ko-
lūkių agronomus, kaip įgyvendinti sudarytus projektus, ir kontroliavau, kaip tie 

projektai įgy-
vendinami. Teko 
dirbti Pakruojo, 
Pasvalio, Kupiš-
kio, Biržų, Ro-
kiškio, Kelmės, 
Mažeikių, Kėdai-
nių, Širvintų ra-
jonuose. Dvejus 
metus kolūkiuo-
se netgi bitynus 
teko projektuoti. 
Žinoma, prieš tai 

Su kolegomis panevėžiečiais 1988 m.

Redakcija
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daug buvo konsultuotasi su Dotnuvos žemdirbystės instituto specialistais. Bitynus 
projektavau Pakruojo ir Kėdainių rajonuose. Šie darbai buvo vykdomi iki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, prasidėjo žemės reforma - žemių grąžinimas 
buvusiems savininkams. Šioje srityje tuo metu buvo toks chaosas, kad net dabar pa-
galvojus plaukai šiaušiasi. Visi puolė atsiimti buvusias žemes. Būdavo tiek žmonių 
agrarinėse tarnybose, kad atvažiavus beveik nebuvo įmanoma įeiti į kabinetus. Visą 
dieną priiminėjant interesantus darbuotojų darbo krūvis buvo neaprėpiamas. Mes 
važiuodavome į laukus sklypų matuoti. Vėliau prasidėjo kolūkių ir tarybinių ūkių 
ardymas.

Paminėsiu atvejį, kaip tuometis premjeras G. Vagnorius atvyko į Panevėžį dras-
kyti Staniūnų paukštininkystės tarybinio ūkio. Rajono savivaldybėje vyko posėdis, 
į jį buvo iškviestas tarybinio ūkio direktorius. Buvo duotas įsakymas - sudaryti ats-
kirus padalinius - sandėlių, mechaninių dirbtuvių, paukštininkystės, žemdirbystės ir 
t. t. Direktorius aiškino, kad žmonės nesutiks skaidyti bendro turto. Premjeras jam 
liepė grįžti namo, paruošti protokolą ir rytojaus dieną atvežti. Jeigu neatveš reikia-
mų dokumentų - bus atleistas iš darbo. Salėje žmonės ėmė triukšmauti. G.. Vagno-
rius demonstratyviai pareiškė, kad svarbu išardyti kolūkius ir tarybinius ūkius, o po 
mūsų - nors ir tvanas.

Tarybiniais metais Staniūnų paukštininkystės tarybinis ūkis buvo pažangus ir 
vienas garsiausių Tarybų Sąjungoje. Tokiu principu prasidėjus reformai, Lietuvoje 
buvo sunaikinti visi kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. O bendroves kurti ne taip lengvai 
sekėsi. Daugelis puolė atsiimti savo turėtas ar paveldimas žemes, galvojo patys jas 
dirbti. Bet tam reikėjo žemės ūkio technikos, o stambesniems ūkininkams - fermų, 
sandėlių. Reikėjo išdalyti ir buvusį kolūkių turtą. Tai buvo ne taip lengva padaryti. 
Turėjo būti sukurta žemės grąžinimo ir kitų vykdomų darbų metodika. Mano nuo-
mone, tai turėjo daryti Dotnuvos žemdirbystės instituto specialistai, o ne Vyriausy-
bės klerkai. Toji tvarka neturėjo būti kaitaliojama į valdžią atėjus vis kitai partijai.

Viskas buvo sukurta pagal konservatorių programą, kai partijai vadovavo Vy-
tautas Landsbergis. Per reformas Lietuvoje labai nukentėjo žemės ūkis ir pramonė. 
Netrukus dauguma žemių dirvonavo, žmonės neturėjo žemės dirbimo technikos, o 
gal ir noro žemę dirbti. Galiu paminėti keletą pavyzdžių.

Vyriausybės posėdyje buvo svarstomas asmeninio ūkio žemės suteikimo gyven-
vietėse gyvenantiems žmonėms klausimas, tą svarstymą transliavo Lietuvos radijas. 
Tą dieną buvau viename Anykščių rajono kolūkyje, transliacijos klausėmės konto-
roje su kolūkio pirmininku. Buvo nutarta kiekvienai šeimai skirti po 2 ha sodybinės 
žemės šalia gyvenviečių, vėliau nutarta pridėti dar po 1 ha. Iš viso kiekvienai šeimai 
turėtų būti iki 3 ha asmeninio ūkio žemės. Prie stambių gyvenviečių susidarė gana 
dideli plotai. Dėl šios priežasties žemės nebegalėjo atsiimti tikrieji savininkai, jie 
buvo nepatenkinti.

Pirmaisiais metais vykdant žemės reformą sklypus matavome sieksniais, nes ne-
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buvo pakankamai juostų. Nebuvo ir tikslumo. Jau antraisiais metais gavome juos-
tas. Pavasarį ir rudenį dirbdavome nuo aušros ligi sutemų, prie agrarinės tarnybos 
kasdien laukdavo būrys žmonių, kad jiems pamatuotume žemės sklypus. Žiemą 
rengdavome sklypų planus. Reformos pradžioje darbų metodikoje nebuvo reikalau-
jama numatyti privažiavimus į pamatuotus sklypus. Vėliau dėl to iškilo problemų. 
Valdžia atsibudo, kai kilo skandalas, nes kaimynas kaimynui neleido per savo žemę 
važiuoti. Turėjome daug vargo ir nemalonumų, kol ištaisėme tas klaidas.

Dirbau šalia Panevėžio miesto, buvusiame Staniūnų tarybiniame ūkyje, „Auš-
ros“ kolūkyje, Dembavos sodininkystės ir daržininkystės ūkyje. Nelengva buvo 
todėl, kad žemės savininkai kovojo dėl kiekvieno metro savo žemės. Sulaukdavau 
telefoninių skambučių į namus, netgi grasinimų.

Reformos metu šiame krašte garsėjo „tulpinių“ gauja. Ir jiems rūpėjo privatiza-
cija. Buvo neramu ir nesaugu. Kai į darbą institute buvo priimta daugiau darbuotojų, 
darbo objektų priemiestiniuose ūkiuose atsikračiau. Pasilikau objektėlį Maženiuo-
se, instituto skyriaus viršininkas prašė, kad paimčiau ir Ėriškius. Buvęs šio kolūkio 
pirmininkas Alfonsas Giedraitis buvo griežtas ir reiklus. Nelabai kas iš vykdytojų 
norėjo ten dirbti. Su A. Giedraičiu buvome pažįstami nuo kolūkio laikų, kadaise 
ten dariau sėjomainų projektą. Už jį Maskvoje Liaudies ūkio pasiekimų parodo-
je laimėjome III vietą tarp Sąjungos 
respublikų. Gavau parodos medalį ir 
dovanų. Ėriškiai buvo bene vieninte-
lis ūkis Lietuvoje, turėjęs kanalizuotus 
griovius po žeme. Atviri buvo likę tik 
keli didesnieji melioracijos grioviai.

Žemės sklypus matuoti tokiu atve-
ju buvo nelengva, nes nebuvo prie ko 
„prisirišti“. Reikėjo primatuoti didelius 
atstumus nuo keliukų sankryžų, likusių 
miškelių ar kanalų. Pradžioje planus 
braižėme rankomis. Išmokus ir pradė-
jus dirbti kompiuteriu, planinė medžia-
ga tapo tikslesnė.

Žemėtvarkos institute buvau iš-
rinktas profsąjungos pirmininku, juo 
buvau daugiau kaip 15 metų, kol išėjau į pensiją. Instituto centras buvo Vilniuje, jo 
skyriai - Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Dirbant profsąjungos pirmi-
ninku, kad kolegos nebūtų skriaudžiami, reikėdavo pakovoti ne tik su skyriaus vir-
šininku, bet ir su instituto valdžia. Taigi viršininkų nebuvau mėgiamas, nes turėjau 
tvirtą nuomonę ir neleisdavau pažeidinėti įstatymų. 

Paminėsiu vieną atvejį iš daugelio. Susikūrus apskritims, kai Panevėžio apskri-
čiai vadovavo Tomas Josas, vienais metais nuo rudens matininkams už darbą pradėjo 
nebemokėti atlyginimų. Taip tęsėsi iki pavasario. Dingo valstybinės įmonės pinigai. 

Profsąjungos pirmininkas
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Dirbti reikia, o 
žmonėms algų 
nemoka. Kantry-
bei pasibaigus, 
nuėjau pas sky-
riaus viršininką 
(tuomet Pane-
vėžio skyriaus 
viršininku buvo 
Jurgis Puniškis) 
ir pasakiau: arba 
surandate pini-
gų ir sumokate 
už atliktą darbą, 
arba rengiame 
streiką. Sakiau 
neatsitrauksiąs, 

kol nebus išspręstas šis klausimas. Skyriaus viršininkas skambino į Vilnių instituto 
direktoriui.

Pasiruošimas streikui - ilga ceremonija, užtruktume apie porą mėnesių, atlik-
dami visas procedūras. Tada pasiūliau kovoti pasitelkus žiniasklaidą. Nutarėme 
pasikviesti apskrities valdžią ir Panevėžio regiono žiniasklaidą. Darbuotojai buvo 
sukviesti į instituto salę, atvyko apskrities administracijos atstovai, o aš pakviečiau 
žurnalistus, Panevėžio televiziją ir radiją. Savo pranešime išdėsčiau susikaupusią 
problemą ir pasakiau, kad neišsprendus jos, kreipsimės į Vyriausybę, informuo-
sime respublikinę žiniasklaidą. Tą patį vakarą regioninė televizija jau informavo 
apie mūsų susirinkimą. Kitą rytą (buvo kovo 19 d.) einu į darbą, o gatvėje du vy-
riškiai mane sveikina. Sakau jiems - aš ne Juozapas. Jie pagyrė matę per TV kaip 
„muštravome“ apskrities valdžią. Po dienos kitos ir spaudoje pasirodė žurnalistų 
straipsniai. Po poros savaičių mūsų darbuotojams buvo išmokėti atlyginimai. Pa-
sirodo, mūsų žemėtvarkininkų uždirbtais pinigais buvo kaišomos atlyginimų spra-
gos mokytojams.

Apie šį įvykį sužinojo respublikinės profsąjungos. Per vieną renginį paprašė pa-
sirodyti Vilniuje. Susitikome ant Tauro kalno ir papasakojau, kaip kovojame už savo 
teises. Profsąjungų atstovai ragino ir toliau kovoti, neperžengiant įstatymų, o jeigu 
ką - skambinti jiems, žadėjo padėti teisinėmis paslaugomis.

Po to gavau pakvietimą pavasarį ir rudenį ilsėtis Karklėje. Kas norėdavo, nu-
veždavome ten ir instituto Panevėžio skyriaus darbuotojus. Kitų skyrių darbuotojai 
klausinėdavo, kaip mes ten patenkame, atsakydavau, jog reikia užsidirbti.

Kitas panašus atvejis dėl žemėtvarkos darbų ir atlygio už darbą buvo per krizę 
Lietuvoje valdant premjerui Andriui Kubiliui. Tada jau protestavo visas institutas, ir 
užtrukome ilgiau nei pirmą kartą, kol buvo išmokėti atlyginimai.

Žemės matavimo darbai Panevėžio r. 1994 m.
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Spauda mirgėjo nuo straipsnių, mes ruošėmės streikui. Jeigu būtų įvykęs že-
mėtvarkininkų streikas, tai žemės reforma būtų sustojusi visoje Lietuvoje, to Vy-
riausybė bijojo, nes visas procedūras darėme pagal įstatymų raidę. Užtrukome apie 
porą mėnesių. Man į Panevėžį paskambino iš premjero A. Kubiliaus Vyriausybės ir 
prašė nepradėti streiko. Sutikau palaukti ir pasakiau žmonėms, kad dirbtume ramiai. 
Vyriausybė pažadą įvykdė, atlyginimai buvo išmokėti visų instituto skyrių darbuo-
tojams. Vėl ramiai dirbome.

Dirbdamas Žemėtvarkos institute iki Lietuvos atgimimo, dirbau antraeilėse par-
eigose gidu Panevėžio turizmo informacijos biure. Neturėjau laisvų dienų nei šešta-
dienį, nei sekmadienį, nebuvo ir atostogų. Apie porą metų dirbau tik su rusų grupė-
mis. Vėliau gaudavau ir lietuvių grupių, dar vėliau gaudavau skrydžių su grupėmis 
po Tarybų Sąjungą. Dabar dažnai stebiuosi, kaip visur spėdavau. 

Ilgainiui Žemėtvarkos institutas 
pervadintas valstybės įmone Vals-
tybės Žemės fondu. Jeigu žemės re-
formos darbų metodiką būtų rengę 
žemėtvarkos specialistai, ji jau se-
niai būtų baigta. Tačiau metodikos 
ir įstatymai buvo kaitaliojami nuo 
valdančiųjų poreikių, žemę padarė 
kilnojamuoju turtu, todėl tik ponai 
atsikėlė žemes prie ežerų ir į gra-
žiausias vietas.

Reformos 
pradžioje netu-
rėjome tikslių 
žemės matavi-
mo prietaisų, 
dabar juos turi-
me, bet jau nie-
ko, kas įvyko 
reformos metu, 
nebegalime pa-
keisti. Kaip sa-
koma – kokia 
buvo muzika, 
tokie buvo ir 
šokiai.

PRISIMINIMAI

Susitikimas su klasės draugais



81

PRISIMINIMAI

Norėjęs sulaukti Lietuvos šimtmečio
Doc. Midona DAPKIENĖ, doc. Vincas GURSKIS 

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Balandžio 1 d. sukako 100 metų, kai Čedasuose, Rokiškio apskrityje, gimė 
vyresniosios kartos hidrotechnikos inžinierių bendruomenei gerai žinomas ir 
gerbiamas buvęs Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemė-

tvarkos fakulteto dekanas (1955 - 1968 m.), Inžinerinių 
konstrukcijų katedros vedėjas (1968 - 1974), statybinės 
mechanikos ir medžiagų atsparumo dėstytojas docentas 
Juozas Balkevičius (1918-04-01 – 2012-11-11). Tai žmo-
gus – daug nuveikęs stiprinant fakultetą, katedrą: renkant 
dėstytojų personalą, kuriant reikalingas laboratorijas, 
komplektuojant laboratorinę įrangą.

J. Balkevičius – Vytauto Didžiojo universiteto Statybos 
fakulteto 1948-ųjų m. absolventas – hidrotechnikos inži-
nierių rengimui paskyrė beveik visą savo darbo laikotarpį. 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje jis dirbo nuo 1948 m. iki 

1995 m., todėl daugelio laidų studentams įsiminė kaip reiklus, išsiskiriantis gyve-
nimiškais pamokymais, nemėgstantis apsileidimo dėstytojas. Buvo kalbama, kad 
studentai, išlaikę jo dėstomų dalykų egzaminus, akademiją tikrai baigs. 

Juozas Balkevičius mėgo organizuoti neformalius katedros darbuotojų susibūri-
mus, išvykas, susitikimus su įžymiais Lietuvos žmonėmis. Docentas buvo aktyvus 
1981 m. prasidėjusio Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemės ūkio akademijų, vėliau 
universitetų, giminingų inžinerinių konstrukcijų katedrų bendradarbiavimo daly-
vis. Įgijo draugų Latvijoje ir Estijoje, susitikimuose skatino aktyvesnį bendravimą, 
patirties perėmimą dėstant studijų dalykus, vykdant mokslinius tyrimus. Būdamas 
užtarnautame poilsyje aktyviai dalyvavo fakulteto ir katedros renginiuose, parašė 
vieną kitą mokslinę publikaciją, kuriose nagrinėjo statybinei mechanikai būdingos 
konstrukcijos – rėmo įrąžų nustatymo metodus.

J. Balkevičius dažnai jaunesniems katedros darbuotojams primindavo, kad mūsų 
šaliai svarbus kuo didesnis lietuvių skaičius, įsimintini jo ne vieną kartą cituoti Lie-
tuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos žodžiai: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio 
grūdus ir dirvos ne’pleiski! Tuomet, kada jausi, kaip kūns ima stingti, dvasia jau 
susnūdus, vėlu juk prie darbo: nesėsi – nepjausi“. Jis pats užaugino tris vaikus, 
sulaukė 12 anūkų ir tuo labai didžiavosi.

 Docentas domėjosi naujovėmis. Siekdamas sumažinti šildymo išlaidas daugia-
bučiame name, kuriame gyveno, inicijavo šilumos reguliavimo ir apskaitos siste-
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mos įdiegimą 
kiekvienam bu-
tui. Tokia siste-
ma buvo naujovė 
visoje Lietuvoje. 
Jis siekė, kad ji 
būtų diegiama 
plačiau, apie tai 
rašė spaudoje. J. 
Balkevičius dėjo 
daug pastangų, 
kad namas būtų 
dar labiau nepri-
klausomas, todėl 
vienas iš pirmųjų 

gyvenvietėje įsirengė vietinę dujinę katilinę ir atjungė daugiabutį nuo centralizuoto 
šilumos tiekimo. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Juozas Balkevičius įdėmiai sekė politinį gy-
venimą, pergyveno dėl Lietuvos nesėkmių, džiaugėsi laimėjimais. Ne vieną kartą jis 
yra prasitaręs, kad nori sulaukti Lietuvos 100-mečio, nuvažiuoti į Vilnių ir nusifoto-
grafuoti prie paminklo Lietuvos patriarchui Jonui Basanavičiui, kuris, jo manymu, 
ta proga būtinai būsiantis pastatytas. Jis tur būt pirmas po nepriklausomybės atkū-
rimo rūpinosi, kad toks paminklas atsirastų, fakulteto tarybos prašė inicijuoti krei-
pimąsi į šalies vyriausybę. Tik praėjus gal penkiolikai metų valdžioje buvo pradėta 
kalbėti apie paminklo J. Basanavičiui pastatymą, nors jo ir dabar dar nėra. O pats 
docentas Juozas Balkevičius, deja, šį pasaulį paliko likus daugiau kaip penkeriems 
metams iki savo ir Lietuvos šimtmečio, bet liko gyvas jo buvusių studentų, vėliau 
kolegų, draugų, bendraminčių atsiminimuose. 

Profesorius Albinas Kusta prisimena studijų Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultete metus (1958 - 1963 m.), kai docentas Juozas Balkevičius buvo šio fakulte-
to dekanas. Visi fakulteto dekanai nuoširdžiai rūpinosi studentų reikalais, ne išimtis 
buvo ir J. Balkevičius. Kai iškildavo sudėtingesės problemos, į kurių sprendimą 
įsikišdavo aukštesnė valdžia, t. y. rektoratas, dekanas J. Balkevičius darydavo viską, 
ką galėjo, kad jo fakulteto studentai nebūtų skriaudžiami. Docentas J. Balkevičius 
buvo visada tvarkingas, „pasitempęs“ ir to paties reikalavo iš studentų. A. Kustos 
atmintyje jis liko kaip korektiškas, inteligentiškas, kartu reiklus ir be didelių cere-
monijų kritikuojantis negerus poelgius, dažnai tą darantis su humoru, kartais gal net 
gruboku, bet visada geranoriškai.

Vienas atvejis iš studentavimo laikotarpio susijęs su talkomis kolūkiuose. Stu-
dentų grupė dirbo kaime netoli Varnių, gyveno labai prastose sąlygose, nesutarė 
su darbdaviais, todėl kilo idėja iš ten pabėgti. Nuvykę į Varnius, studentai visgi 

Tarptautinėje konferencijoje 2007 m (iš kairės); prof. Jaan Miljan (Estijos 
ŽŪU), doc. J.Balkevičius, rektorius prof. Juris Skujans (Latvijos ŽŪU) ir  
doc. Tatjana Sankauskienė (LŽŪU)
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nutarė apie tai pranešti dekanui. J. Balkevičius labai susirūpino, paprašė palaukti ir 
pats atvyko į Varnius. Dalis grupės tuomet jau buvo išvažiavusi, o likusieji sulaukė 
dekano. Situacija buvo skandalinga, sovietmečio komandinės sistemos sąlygomis 
galėjo kilti didelis triukšmas, bet dekanas J. Balkevičius nepasimetė, viską gerai su-
reguliavo, ir tas „nuotykis“ liko tik kaip įdomus prisiminimas, nepakenkęs studentų 
šiltam bendravimui su Dekanu. 

Renė ir Albinas Kustos su dėkingumu prisimena dekano J. Balkevičiaus paro-
dytą nuoširdų moralinį palaikymą ir paguodą, kai rektorate (vadovaujant sovietinės 
valdžios atstovui iš Vilniaus) skirstant į darbą jie buvo išsiųsti ne į Panevėžio hidro-
melioracijos technikumą, kur buvo iš anksto susitarę, o į Skuodą, todėl, kad nebuvo 
komjaunuoliai.

Pasak prof. A. Kustos, docentas J. Balkevičius turėjo valios ir užsispyrimo visur 
siekti pačios aukščiausios kokybės. Pavyzdžiui, take, jungiančiame Akademijos gy-
venvietę su Universiteto miesteliu, aplinką puošia gražus arkinis lieptas/tiltas, ku-
ris buvo pastatytas vadovaujant prof. Č. Ramonui, pagal doc. J. Balkevičiaus ilgus 
metus puoselėtą idėją ir jam pačiam aktyviai dalyvaujant baigiamajame etape. Yra 
gražių, kokybiškų konstrukcijų Akademijos gyvenvietės statiniuose, įgyvendintų 
pagal J. Balkevičiaus projektus ir jam prižiūrint statybos darbus. 

Docentui Feliksui Mikuckiui su Juozu Balkevičiumi likimas lėmė bendrauti 
nuo 1963 m., kai po vidurinės mokyklos baigimo nedrąsiai peržengė LŽŪA slenkstį. 
Tiesa, pirmakursio studento, besąlygiškai dievinusio visažinius dėstytojus, pirmoji 
pažintis buvo trumpa, nes sutrukdė būtinoji tarnyba sovietinėje armijoje. Grįžus 

iš jos, pažintis pra-
sitęsė, ji buvo gana 
ilga ir intensyvi. 
J. Balkevičiui im-
ponavo gerai brai-
žantys studentai, 
tad 1968 m. kartu 
su bendrakursiu 
F. Mikuckis buvo 
įdarbintas jo vado-
vaujamoje (1968 - 
1974) Inžinerinių 
konstrukcijų ka-
tedroje laborantu, 
vėliau techniku. 
Būdamas labai 
tvarkingas, reiklus 
sau ir kitiems, kate-
dros vedėjas dažnai 

Statybinių konstrukcijų katedros veteranai 2006 m. Iš kairės: doc. Jonas 
Juodis, doc Kazys Aleksandras Vaišvila, doc. Aantanas Kensgaila, doc. Rai-
mondas Žekevičius, prof. Česlovas Ramonas, doc. Juozas Balkevičius
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telefonu patikrinda-
vo, ar jaunieji dar-
buotojai pagal nusta-
tytą laiko grafiką yra 
darbo vietoje. J. Bal-
kevičius išleido gau-
siai iliustruotus trijų 
dalių Statybinės me-
chanikos metodinius 
nurodymus, daug 
kitų leidinių, moks-
linių straipsnių ir t. t. 
Anuomet, kai pagrin-
dinės braižymo prie-
monės buvo tušas, 
plunksna ir reisfede-
ris, tai buvo didžiulis 
darbas. F. Mikuckis džiaugiasi, kad prie šių darbų teko prisidėti ir jam. 

Mėgstamiausia docento statybinės mechanikos tema buvo arkiniai tiltai – kaip 
gražūs architektūriniai statiniai. Tad J. Balkevičiui vadovaujant F. Mikuckis paren-
gė ir 1970 m. apgynė diplominį darbą „Trijų šarnyrų arkinis tiltas per Šetekšnos upę 
Kamajuose“. Beje, Kamajai, Čedasai – gimtosios J. Balkevičiaus vietos. Jis galvojo 
šį diplominį projektą įgyvendinti, gražindamas savo gimtąjį kraštą, deja... 

Docentas Algimantas Patašius pasidalijo prisiminimais, koks buvo Juozas Bal-
kevičius ne darbo aplinkoje – linksmas, mėgstantis anekdotus, bendravimą su ko-

legomis, keliones, gamtą, nuo-
tykius, mylintis savo šeimą ir 
anūkus.  

A. Patašius prisimena spe-
cifinius kolegos mokymo me-
todus. J. Balkevičius mėgo 
leisti studentams naudotis 
konspektais egzamino metu, 
tačiau kiekvienas studentas į 
egzaminą privalėjo atsinešti 
savo konspektą. Pirmiausia 
dėstytojas užduodavo klausi-
mą ir prašydavo egzaminuo-
jamojo savo konspekte rasti 

atsakymą bei jį pakomentuoti. Ko tik nebūdavo, tai studentas nesuprasdavo, ko 
klausia, tai savo konspekte nerasdavo, kur ši tema nagrinėta, tai iš viso susimai-

Su 13-osios laidos hidrotechnikais 1963 m.

J.Balkevičius su anūkėmis per savo 90-metį 2008 m.
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šydavo. Ir štai kolega Balkevičius giriasi, kad vienai studentei parašė penkis, nes 
ji rado atsakymus į užduotus klausimus, o konspekte, kur jis paskaitos metu sakęs, 
kad atsakymą reikia pabraukti, ji net du kartus pasibraukė.  

J. Balkevičius labai mėgo tvarkingumą, reikalavo, kad studentai būtų tvarkingai 
apsirengę, atkreipdavo dėmesį į šukuosenas (ypač vyrų). Visada pabrėždavo, kad 
studentas į egzaminą turi ateiti apsikirpęs. Visi stebėjosi, kad studentai šį jo paliepi-
mą stengėsi vykdyti, ypač prieš egzaminą. 

Docentas Bronislovas Ruplys papasakojo apie J. Balkevičiaus indėlį pažymint 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dvidešimtpenkmetį 1971 m. Ši mintis 
kilo tuometiniam dekanui doc. Z . Kinderiui. Vienas siūlymų tai progai pažymėti 
buvo didelis paminklinis akmuo LŽŪA teritorijoje. 

Apklausus kolegas hidrotechnikus, pavyko aptikti tokį akmenį Panevėžio rajone. 
Tai buvo 25 - 30 tonų sveriantis akmuo, beje, „kandidatas“ pirmajam milijonui hek-

tarų nudrenuotų 
Lietuvos žemių 
pažymėti. Iški-
lo klausimas, 
kur tą akmenį 
milžiną statyti. 
Į diskusiją ener-
gingai įsiterpė 
J. Balkevičius, 
pažadėjęs ži-
nomo Lietuvos 
architekto Vy-
tauto Lansber-
gio-Žemkalnio 
konsul tac i ją . 
Papildomu kon-

sultantu buvo pakviestas ir B. Ruplys.
 Sutartos dienos rytą abu kolegos J. Balkevičiaus vairuojamu „Moskvičiumi“ iš 

Akademijos nuvyko į Kauną pas V. Lansbergį-Žemkalnį. Po trumpo pokalbio atgal 
į Akademiją jau grįžo trise. Architektas V. Lansbergis-Žemkalnis, kaip tikras pro-
fesionalas, kvalifikuotai įvertino tinkamiausią erdvinę paminklinio akmens vietą. 
Buvo aptartas akmens transportavimo per pievą saugumas ir kiti aktualūs klausimai, 
įsiklausant į kolegos Juozo nuomonę.

Paminklinis akmuo buvo saugiai atvežtas ir tarp centrinių rūmų bei stadiono 
esančioje teritorijoje „padėtas“ ant žemės. Profesionaliam dailininkui beliko akme-
nyje iškalti dedikaciją. Fakultetą perkėlus į trečiuosius rūmus, akmuo 1983 m. buvo 
pervežtas į šių rūmų kiemelį. 

PRISIMINIMAI

21-osios hidrotechnikų laidos susitikime 2011 m. 
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Edvardas Blinstrubis
(1935 - 2018)

2018 m. balandžio 4 d., eidamas aštuoniasdešimt trečiuosius me-
tus, mus paliko hidrotechnikos inžinierius, melioracijos srities vete-
ranas Edvardas Blinstrubis.

Edvardas gimė 1935 m. lapkričio 22 d. Raseinių rajono Šukiškių 
kaimo valstiečių šeimoje. 1954 m. baigęs Raseinių vidurinę moky-
klą, įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą. Studijuoti sekėsi, nors 
trūko profesijai reikalingos literatūros, techninių priemonių. 1959 m. 

baigęs studijas jaunas specialistas paskiriamas į Skaudvilės MMS meistro pareigoms. Pir-

Matas Adomaitis
(1930 - 2018)

2018 m. kovo 10 d., eidamas 88-sius metus, mirė melioracijos 
veteranas hidrotechnikos inžinierius Matas Adomaitis. 

Velionis gimė 1930 m. rugpjūčio 26 d. Ukmergės r. Dienovydžio 
k. 1933 m. šeima persikėlė gyventi į Kauną. Nelengvi buvo Mato 
jaunystės metai. 1946 m. jis neteko tėvo, Lietuvos savanorio, kuris 
okupacinės valdžios buvo sušaudytas už tariamą diversiją - nukirstą 
karinį kabelį. Matui teko po pamokų dirbti sunkų duobkasio darbą 
kapinėse ir tuo padėti savo motinai, likusiai vienai su trimis vaikais. 

Tai užgrūdino Matą tolesniam gyvenimui.
Kaune Matas baigė pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Kauno Aušros berniukų gimnazijoje. 

Baigęs LŽŪA parengiamąjį skyrių, nuo 1950 m. studijavo hidromelioraciją LŽŪA Hidrome-
lioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 1955 m. jam buvo suteikta hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikacija.

Gavęs diplomą, Matas Adomaitis pagal paskyrimą pradėjo dirbti Kauno MMS (meliora-
cijos mašinų stotyje). Netrukus tapo darbų vykdytoju. Vadovavo darbams įvairiuose meliora-
cijos objektuose, tarp jų dideliems Ariogalos r. Kirkšnovės up. reguliavimo darbams.

1961 - 1964 m. dirbo Prienų MMS darbų vykdytoju. 1964 m. grįžo į Kauno MSV ir, 
jau būdamas patyręs specialistas, pradėjo kilti karjeros laiptais. Neužilgo jis tapo vyr. darbų 
vykdytoju, gamybinio skyriaus viršininku, MSV vyriausiuoju inžinieriumi. Turėjo didelį au-
toritetą dėl gebėjimo bendrauti su žmonėmis, kompetencijos, sąžiningumo, aukštos kvalifi-
kacijos. Ypač tai pasireiškė dirbant vyriausiuoju inžinieriumi Kauno MSV, vienoje didžiausių 
šalies melioracijos įmonių, pasiekusioje labai gerų rezultatų.

Nuo 1980 m. Matas buvo paskirtas Kauno melioracijos eksploatavimo valdybos (MEV) 
viršininko pavaduotoju. 1988 m. reorganizavus MEV, jis tapo Respublikinio inžinerinio cen-
tro „Melioracija“ pažangių darbo metodų instruktoriumi, o 1991 m. išėjo į užtarnautą poilsį.

Visur, kur dirbo velionis, dirbo atsakingai, kokybiškai. Apie tai byloja daugelis garbės 
raštų ir kitų apdovanojimų.

Prieš penketą metų jis neteko žmonos Aldonos, su kuria užaugino ir išmokslino sūnų 
Sigitą (taip pat hidrotechnikos inžinierių), dukterį Viliją (LŽŪA absolventę ekonomistę).

Šalies hidrotechnikų melioratorių bendruomenė neteko vieno labiausiai patyrusių savo 
narių, daug nuveikusio melioracijos baruose. Kartu su artimaisiais liūdime dėl netekties.  

                                                                    Studijų draugų vardu        
Petras Raudonis, Vytautas Kęstutis 



87

UŽJAUČIAME

mas objektas – Ežerupio upelio baseino nusausinimo darbai. Jį įvykdžius, Edvardas tapo dar-
bų vykdytoju, dar po poros metų skiriamas vyriausiuoju inžinieriumi. 1963 m. panaikinus 
Skaudvilės rajoną, perkeliamas vyriausiuoju inžinieriumi į Kelmės MMS. 1976 m. pavasarį 
Edvardas pradeda dirbti Kelmės MEV vyriausiuoju inžinieriumi. 1988 m. panaikinus MEV, 
tampa Kelmės MSV eksploatacijos skyriaus viršininku. Nepasiteisinus sistemai, kai užsa-
kovo ir rangovo funkcijas vykdo ta pati organizacija, savivaldybėse įkuriamos melioracijos 
tarnybos. Edvardas 1994 m. pakviečiamas dirbti inžinieriumi. Sukakus pensijiniam amžiui, 
melioracijos srityje įvairiose pareigose išdirbęs 38 metus, Edvardas išlydimas į užtarnautą po-
ilsį. Turėdamas daugiau laisvo laiko, Edvardas užsiiminėjo šaltkalvystės, metalo suvirinimo 
darbais, puoselėjo savo gyvenamąją aplinką, bendravo su buvusiais kolegomis negailėdamas 
jiems patarimų, džiaugėsi gausėjančiu anūkų ir proanūkių pulkeliu.

Netekties valandą nuoširdžius užuojautos žodžius tariame žmonai Aldonai, sūnų šei-
moms, artimiesiems.

Tebūnie lengva Tau, Edvardai, gimtąja tapusi Kelmės žemelė. 
Kelmės rajono hidrotechnikos inžinierių ir melioracijos  

veteranų vardu, Apolinaras Jasaitis 

Vytautas Skuodžiūnas
(1930 - 2018)

2018-ųjų birželio 12 d. mirtis į anapusybę išsivedė žemėtvarkos 
inžinierių, ilgametį Valstybinio žemėtvarkos instituto direktorių, nuo-
širdų kolegą ir bičiulį Vytautą Skuodžiūną. Pažinojome ir gerbėme jį 
prigimties apdovanotą energija, darbštumu, supratingumo pojūčiu ir 
mokėjimu bendrauti.

Vytauto Skuodžiūno gyvenimo gija nuo 1930 m. rugsėjo 20 d. 
veda iš Panevėžio rajono Rojūnų kaimo į Panevėžio berniukų gim-

naziją, Lietuvos žemės ūkio akademiją, o 1954 m. ją baigus, su žemėtvarkos inžinieriaus 
diplomu rankose - į Žemės tvarkymo valdybą Kaune, po to - Vilniuje. 1958 - 1961 m. jis - 
Liaudies kontrolės komiteto inspektorius, o 1961 m. įsikūrus Respublikiniam žemėtvarkos 
projektavimo institutui vos trisdešimt vienerių tapo šios įstaigos direktoriumi ir tris dešim-

Genė Busilienė
(1950 - 2018)

Kovo 22 d. po klastingos ligos mirė žemėtvarkininkė Genė Mika-
lauskaitė-Busilienė.

Velionė gimė 1950 m. kovo 5 d. Kaune. 1969 m. baigė vidurinę 
mokyklą, 1973 m. - Kauno ŽŪT, 1990 m. - LŽŪA, žemėtvarkos inži-
nierė. 1973 - 1995 m. - RŽPI Kauno geodezijos skyriaus technikė, vy-
resnioji technikė, inžinierė, vyresnioji inžinierė. 1995 - 1999 m. - VŽI 
Kauno regioninio kadastro ir geodezijos centro vyresnioji inžinierė. 

1999 - 2000 m. dirbo AB „Inžineriniai tyrinėjimai“. 2001 - 2010 m. - buvo Registrų centro 
Kauno filialo Kadastro skyriaus kadastrinių matavimų grupės matininkė.

Darbščios, kuklios ir visada taktiškos kolegės šviesus atminimas ilgam išliks Genutę 
pažinojusiųjų atmintyje. Liūdime dėl šios netekties ir nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą, 
sūnų ir anūkėlę.

                            Buvusių kolegų vardu Vanda Vasiliauskaitė
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Stasė Dervinskienė
(1934 - 2018)

2018 m. gegužės 15 d. mirė žemėtvarkos inžinierė Stasė Dervinskienė.
Velionė gimė 1934 m. sausio 7 d. Rokiškio r. Vaidlonių kaime. 1952 

m. baigė Rokiškio vidurinę mokyklą, 1957 – Lietuvos žemės ūkio aka-
demiją, įgydama žemėtvarkos inžinierės kvalifikaciją. 1957 – 1961 m. 
dirbo inžiniere Žemės tvarkymo valdyboje Kaune, 1961 – 1964 m. – 
inžiniere Kauno melioracinės statybos valdyboje, 1964 m. -  vyresniąja 

inžiniere Respublikiniame melioracijos statybos treste, 1964 – 1966 m.  – Respublikinio 
žemėtvarkos projektavimo instituto (RŽPI)  Vilniaus kartografijos skyriuje inžiniere, vyres-
niąja inžiniere. 1969 – 1989 m., iki išėjimo į pensiją, dirbo RŽPI Techniniame skyriuje vy-
resniąja inžiniere. 

tis metų jai vadovavo. Po to buvo Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriaus patarėjas, 
Techninio skyriaus vyriausiasis specialistas, VŽI direktoriaus pavaduotojas.

Profesijos išmanymas, pasišventimas žemėtvarkai teisingumo ir atsakomybės jausmas 
V.Skuodžiūnui labai padėjo bendradarbiaujant profesinio žurnalo leidime. 2001 - 2010 m. jis 
buvo žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

Ilgamečio Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos nario V.Skuodžiūno 
nuoširdus darbas paženklintas aukštos prabos profesiniu meistriškumu ir įsimintina profesi-
ne etika. 1976 m. (kartu su kitais) jis įvertintas Valstybine premija už Lietuvos žemės ūkio 
rajonų planavimą. 1980 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus Garbės vardas, 
1985 m. - Valstybinė premija už dirvožemių ištyrimą bei kartografavimą stambiu masteliu. 
Vytautas taip pat buvo pažymėtas Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės že-
mės tarnybos garbės ženklais.

V. Skuodžiūnas yra 12 knygų bendraautorius, parašęs apie 200 straipsnių žemėtvarkos, 
rajoninio planavimo, žemių ekonominio vertinimo ir kitais klausimais respublikinėje spau-
doje. Ne vieną dešimtmetį jis buvo Pabaltijo ir Baltarusijos respublikų koordinacinės tary-
bos žemėtvarkos klausimais narys, LŽŪA žemėtvarkos specialybės valstybinių egzaminų 
komisijos pirmininkas. 1999 m. jam suteiktas LŽHIS garbės nario vardas, 2002 m. įrašytas 
į LŽHIS Garbės knygą. 

Velionis aistringai mylėjo gyvenimą ir žmones, iki savo dienų pabaigos buvo aktyvus 
visuomeniškas žmogus: Žemės ūkio senjorų klubo tarybos narys, dvejus pastaruosius metus 
- šio klubo pirmininkas; sutelkė žemėtvarkos veteranų sambūrį, nestokojo idėjų šios profesi-
jos žmonių susitikimams ir diskusijoms; aktyviai dalyvaudavo LŽHIS renginiuose.

Aktyvi visuomeninė veikla darniai tiko jo aistrai keliauti, geriau pažinti įvairias kultūras. 
Kažin, ar beliko Europoje valstybių, kurių jis neaplankė. Pastaraisiais metais jo turistiniais 
maršrutais tapo Jungtinės Valstijos, Dubajus, Kinija. Vytautas visuomet pasidalindavo išvy-
kų įspūdžiais, daug fotografavo. Fotografija taip pat buvo jo mėgstamas pomėgis.

Vytautas Skuodžiūnas paliko gilų pėdsaką šioje žemėje, kurios tvarkymui paskyrė gra-
žiausius gyvenimo metus. 

Velionio artimuosius - dukrų Auksės, Dovilės ir sūnaus Vytauto šeimas, gimines, draugus 
ir bičiulius, buvusius kolegas skaudžią netekties dieną nuoširdžiai užjaučia žurnalo „Žemė-
tvarka ir hidrotechnika“ redakcija.

Ilsėkitės ramybėje, mielas Kolega, baigęs savo žemiškąją kelionę...
Žurnalo „Žemėtrvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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Vidmantas Jakubėnas
(1939 - 2018)

Gegužės 23 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė melioracijos vetera-
nas, buvęs ilgametis Respublikinio vandens ūkio projektavimo insti-
tuto  Šiaulių skyriaus (dabar UAB „Šiaulių hidroprojektas“) darbuo-
tojas Vidmantas Jakubėnas.

Velionis gimė 1939 m. gegužės 1 d. Biržų r. Vaitkūnų k. 1957 
m. Panevėžio hidromelioracijos technikume įgijo hidromelioracijos 
techniko kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti RVŪPI tech-

niku. 1958 - 1961 m. buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą. Po jos grįžo į įsteigtą RVŪPI 
Šiaulių skyrių ir jame dirbo daugiau kaip 40 metų.

Vidmanto darbai visad buvo kokybiški, išsamūs, tyrinėjimo dokumentacijoje jis pa-
teikdavo logiškus pasiūlymus dėl projekto parengimo ir įgyvendinimo. Velionis dirbo dau-
giausia Radviliškio, Telšių ir kituose rajonuose. Savo patirtį Vidmantas noriai perduodavo 
jaunesniesiems specialistams ir praktikantams. Už gerą darbą Vidmantas buvo aukštinamas 
pareigose, apdovanojamas garbės raštais, jam buvo skiriamos premijos. 

Sumažėjus melioracijos darbų, 1992 m. pradžioje Vidmantas pradėjo rengti žemės re-
formos žemėtvarkos projektus Pakruojo r. Šukionių, Kauksnujų ir kitose kadastro vietovėse. 
Dirbo sąžiningai, kruopščiai, sutarė su rajono žemėtvarkininkais, mokėjo bendrauti su kaimo 
žmonėmis. Šį darbą dirbo iki 2001 metų, kai išėjo į užtarnautą poilsį.

Būdamas pensijoje, velionis neprarado ryšių su buvusiais bendradarbiais, užsiėmė sodinin-
kyste, mėgo keliauti. Kartu su juo būdavo ir žmona Nijolė, į Anapilį iškeliavusi jau 2016 m. 
Dar jaunystėje jie palaidojo dukrelę Jurgitą. Šios netektys labai atsiliepė Vidmanto sveikatai.

Liūdime netekę puikaus kolegos, nuoširdaus bičiulio, gero specialisto.
Buvusių bendradarbių vardu Petras Raudonis

UŽJAUČIAME

Pranas Kapačauskas
(1931 - 2018)

2018 m. gegužės 1 d. eidamas 87-uosius gyvenimo metus po 
sunkios ligos mirė žemėtvarkos veteranas Pranas Kapačauskas.

Velionis gimė 1931 m. birželio 1 d. Kėdainių r. Barkūniškių k. 
1951 m. baigė Kėdainių gimnaziją, 1956 m. - LŽŪA, žemėtvarkos 
inžinierius. 1956 - 1961 m. - Žemės tvarkymo valdybos inžinierius. 
1961 - 1966 m. - RŽPI vyresnysis inžinierius redaktorius Kauno ge-
odezijos skyriuje. 1966 - 1998 m. RŽPI (VŽI) Techninio skyriaus 

vyriausiaisis specialistas. Jis kūrė žemėtvarkos darbų metodinius nurodymus. Aktyviai daly-
vavo visuomeninėje veikloje: buvo RŽPI leidinio „Žemėtvarka“ redakcinės kolegijos narys, 
RŽPI Žemėtvarkos muziejaus komisijos narys, ilgametis profsąjungos komiteto pirmininkas.

Liūdime dėl kolegos netekties ir reiškiame užuojautą velionio artimiesiems.
                            Buvusių kolegų vardu Vanda Vasiliauskaitė

Velionė buvo nuoširdi, gera specialistė, sugebėjusi savo žinias perduoti jaunesniems ir 
mažesnę patirtį turintiems Instituto specialistams. Su ja buvo lengva dirbti ir malonu ben-
drauti. Tokią ją mes ir prisiminsime.

Liūdime dėl netekties ir reiškiame užuojautą velionės artimiesiems.
Buvusių kolegų vardu Romualdas Survila 
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Žemės tvarkymas Lietuvoje 
1918 – 2018 metais

2018 m. birželio mėnesį išėjo leidinys „Žemės tvarkymas Lietuvoje per 100 
metų“, skirtas Žemės ūkio ministerijos padalinio, vykdančio valstybės žemės po-
litiką Lietuvoje - Žemės tvarkymo departamento įsteigimo 100-sioms metinėms 

paminėti. 340 puslapių leidinį sudaro žemėtvarkos spe-
cialistų straipsnių rinkinys, kurį sudarė Pranas Alekna-
vičius. 

Per šimto metų laikotarpį žemėtvarkos specialis-
tams teko svarbus vaidmuo tautinės valstybės, okupuo-
tos ir vėl atkūrusios nepriklausomą valstybę, gyvenime. 

Pirmojoje knygos dalyje pateikiama per tą laikotar-
pį įvykusių net keturių žemės reformų apžvalga. Že-
mėtvarkininkų darbų rezultatai priklausė nuo valstybės 
politikos, nuo priimtų pažangių ar smukdančių spren-
dimų žemės tvarkymo srityje.

Antrojoje knygos dalyje aprašyti tarpukario Lie-
tuvoje atlikti žemėtvarkos darbai. 1919 – 1939 m. 
žemėtvarkos dėka didelė dalis kaimo gyventojų buvo 
aprūpinti žeme. Buvo padėti pagrindai pažangių ūkių 
modernizavimui, žemės kadastrui, žemės apskaitai ir 

kartografavimui bei žemės melioravimui. Parengti kvalifikuoti žemėtvarkos ir hi-
drotechnikos specialistai.

1940 – 1947 m. laikotarpis - tai karo meto ir pokario chaoso išdraskyto žemės 
ūkio žaizdų lopymas, kuris ženklesnės įtakos ekonominei raidai neturėjo.

1948 – 1990 m. agrarinėse teritorijose įvyko svarbūs pokyčiai. Valstybės va-
lia buvo sukurtos stambios žemės ūkio įmonės, pertvarkyta kaimo apgyvendinimo 
sistema. Atlikti plataus masto žemės melioravimo, hidrotechninės statybos, kelių 
tiesimo ir kiti darbai. Buvo atliekami žemės naudmenų transformavimo, sėjomainų 
įgyvendinimo, racionalaus žemės naudojimo, žemės naudmenų kartografavimo ir 
apskaitos, dirvožemių tyrimo ir kartografavimo bei kiti žemėtvarkos darbai. Žemė-
tvarka rėmėsi racionalaus žemės naudojimo mokslinėmis rekomendacijomis.

1991 – 2018 m. laikotarpiu buvo vykdoma žemės reforma. Leidinio straipsnių 
autoriai vertina atliktus reformos darbus, siūlo priemones tinkamai užbaigti reformą.

Trečiojoje leidinio dalyje apžvelgiama Nacionalinės žemės tarnybos bei pagrin-
dinio šalyje žemėtvarkos darbų rangovo VĮ Valstybės žemės fondo (buv. Valstybi-
nio žemėtvarkos instituto) veikla.

Ketvirtojoje dalyje autoriai V. Gurskienė ir A. Miknius rašo apie žemėtvarkos ir 
geodezijos specialistų rengimą.

    Romualdas Survila
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Pokalbis su žemėtvarkos veteranais
Kovo 15 d. žemėtvarkos veteranai – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjungos garbės nariai P. Aleknavičius, V. Skuodžiūnas, S. Staliūnas ir R. Survila  susitiko su 
NŽT direktoriumi Laimonu Čiaku aptarti aktualius žemėtvarkos klausimus. 

NŽT direktorius buvo supažin-
dintas su LŽHIS veikla, leidžiamu 
žurnalu „Žemėtvarka ir hidrotech-
nika“. Aptartos galimybės ben-
dradarbiauti su LŽHIS leidžiant ir 
tobulinant įstatymus bei reorgani-
zuojant žemėtvarkos sistemą. Ap-
tartos galimybės Sąjungos žurnale 
plačiau nušviesti NŽT veiklą, jos 
siekius, pokyčius ir planuojamą 
perspektyvą.

Nemažą pokalbių dalį užėmė 
žemėtvarkos institucijos įkūrimo 
100 metų jubiliejaus paminėjimo 

renginiai. 100 metų jubiliejų švenčia ir ŽŪM, į kurios sudėtį 1918  m. gruodžio 1 d. įėjo Žemės 
reformos komisija, vėliau, 1919 m. pervadinta Žemės tvarkymo ir matavimo departamentu. 

ŽH informacija  

Susitiko „ASU alumni“ absolventai
Parodos „Ką pasėsi… 2018“ metu tradiciškai į „Alma Mater“ suvažiavo gausus būrys 

LŽŪA, LŽŪU, ASU absolventų. Kovo 23 d. į absolventų klubo „ASU alumni“ konferenciją 
susirinko iš visoje Lietuvoje veikiančių aštuonių klubo skyrių beveik 100 atstovų. 

Klubo prezidentė Astrida Miceikienė pateikė šios organizacijos 2017 m. veiklos ataskai-
tą. Kaip vienas iš svarbiausių darbų buvo įvardytas kreipimasis į LR Prezidentę, Seimą ir 
Vyriausybę, kuriame savo parašais ASU savarankiškumą palaikė net 4000 absolventų, taip 
pat Lietuvos žemės, miškų, vandens, maisto ūkio verslui, kaimo plėtrai bei šalies regionams 
atstovaujančių ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų ir asmenų. Nors tikslas ir nebuvo 
pasiektas, tai turėjo teigiamą poveikį kovojant dėl Universiteto išlikimo ir gerovės užtikrinimo. 

 Konferencijoje apžvelgta ASU – VDU – LEU integracija, akcentuota gerosios žinios apie 
Universitetą skleidimo svarba, siekiant  pritraukti į jį gabius ir motyvuotus studentus.

Midona Dapkienė

 „ASU alumni“ 
koferencijos dalyviai
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Pokyčiai ASU Vandens ūkio  
ir žemėtvarkos fakultete

Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto administracijoje įvyko pasikeitimų. Vietoje Žemėtvarkos ir 
geomatikos institutui penkerius metus vadovavusios doc. dr. Virginijos 
Gurskienės šio instituto direktore paskirta doc. dr. Jolanta Valčiukienė, 
anksčiau ėjusi VŪŽF prodekanės studijų programoms pareigas. Naująja 
prodekane studijų programoms paskirta  Hidrotechninės statybos inži-
nerijos instituto doc. dr. Tatjana Sankauskienė.

                                                                       ŽH informacija

Paroda „Ką pasėsi... 2018“
Kovo 22-24 d. ASU 23-ąjį kartą vyko tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...2018“.  

Parodos atidaryme dalyvavo LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, žemės ūkio minis-
tras Bronius Markauskas, Seimo 
Kaimo reikalų komiteto pirminin-
kas Andrejus Stančikas, Žemės 
ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svi-
tojus, pagrindinės parodos rėmėjos 
AB „East West Agro“ generalinis 
direktorius Gediminas Kvietkaus-
kas, ASU rektorius prof. Antanas 
Maziliauskas.

 Renginyje savo gaminius pri-
statė per 300 įmonių ir organizaci-
jų, apie 200 smulkiųjų augintojų, 
gamintojų ir amatininkų. Į parodą 
atvyko įmonių  atstovai iš 29 už-
sienio šalių: Latvijos, Lenkijos, 
Vokietijos, Estijos, Prancūzijos, 
Rusijos, Ukrainos ir kt. Gausioje 
ir didelėje ekspozicijoje (42 tūkst. 
m2 ploto ir keli paviljonai) prista-
tytos inovatyvios technologijos ir 
technika, reikalinga šiuolaikiniam 
žemės ūkiui. Tradiciškai parodos 
lankytojai galėjo įsigyti augalų, jų 
priežiūros priemonių, amatininkų 
dirbinių ir maisto gaminių. 43 se-
minaruose ir dviejuose forumuose 
savo žiniomis ir patirtimi dalijosi 
ASU mokslininkai, valstybinių 
institucijų ir nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovai.  

Midona Dapkienė

Jolanta Valčiukienė

Žemės ūkio ministras B. Markauskas (iš kairės), LR Seimo 
Pirmininkas V. Pranckietis, AB „East West Agro“ generalinis 
direktorius G. Kvietkauskas ir ASU rektorius prof. A. Mazi-
liauskas atidaro parodą.

Paroda „Ką pasėsi...2018“
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VŪŽF dienos‘18
Kovo 19 - 20 dienomis ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete dvi dienas vyko ren-

ginys, skirtas Pasaulinėms vandens ir žemės dienoms paminėti – „VŪŽF dienos‘18“. Jo metu 
buvo stengiamasi priminti, kokie svarbūs yra mūsų planetos gyventojams Žemė ir Vanduo, 

kokie jie yra galingi, bet tuo 
pačiu ir pažeidžiami.

Šių metų Pasaulinės van-
dens dienos tema – „Gamta 
vandeniui“. Pažeistos ekosis-
temos turi įtakos žmonių var-
tojimui skirto vandens kiekiui 
ir kokybei. Viena iš labiausiai 
teršiančių medžiagų yra plas-
tiko gaminiai. Norėdami į tai 
atkreipti visuomenės dėmesį, 
sumanėme provokaciją: uni-
versiteto III rūmų laiptus, ve-
dančius į VŪŽF dekanatą, pa-
puošėme „ypatinga“ plastikine 
5 litrų talpos tara su  specialia 

simbolika – „ateities balionais“. Įvairūs užrašai apie gamtos saugojimą ir tausojimą atkreipė 
praeinančiųjų dėmesį, skatino susimąstyti, kad nereikalingi plastiko gaminiai gali būti panau-
dojami ir kitais tikslais. Vėliau vyko nemokomo vandens akcija, kurios metu studentams ir  
universiteto darbuotojams buvo dalijami vandens buteliukai su simboliniu renginio „VŪŽF 
dienos‘18“ vandens lašu. Norėjome, kad visi prisimintų, kaip vanduo yra reikalingas žmogaus 
organizmui ir nepamirštų jo gerti.

Universiteto bendruomenė buvo pakviesta į įvairius Pasaulinei žemės dienai skirtus su-
sitikimus. VŪŽF prodekanė doc. dr. Vilda Grybauskienė skaitė paskaitą apie aplinkos taršą, 
šiukšlių rūšiavimą ir perdirbimą. VŪŽF absolventas Saulius Mocevičius (einantis Valstybės 
žemės fondo Kauno skyriaus vadovo pareigas) pasidalijo savo sėkmės istorija profesinėje sri-
tyje, pamokė, kaip tinkamai išnaudoti  studijų laiką, spręsti iškilusias problemas.

Renginį „VŪŽF dienos‘18“ vainikavo puikus lašo formos tortas. Visi renginio dalyviai 
galėjo pasivaišinti kavos ar arbatos puodeliu su „lašeliu“ šio skanumyno. Studentams, dėsty-
tojams, kitiems fakulteto darbuotojams buvo gera popietę praleisti drauge, šiltai pabendrauti.

                                       ASU VŪŽF Studentų atstovybės informacija

Europinė užtvankų šalinimo iniciatyva 
Balndžio 18 d. Seime vyko diskusija, kurioje bene pirmą kartą dalyvavo visų suinteresuotų 

šalių atstovai - žvejai mėgėjai, kultūros paveldo, valstybės institucijų ir  verslo atstovai. Ren-
ginį organizavo Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir 
komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.

Pranešėjai – Visuomeninės gamtos apsaugos asociacijos „Lašišos dienoraštis“ atstovas Ma-
tas Jonaitis ir aplinkotyros magistrė Karolina Gurjazkaitė papasakojo apie europinę  iniciatyvą 
griauti bešeimininkes ir nenaudojamas arba aplinkai žalą keliančias užtvankas. Europos Są-
jungoje, JAV ir kitose šalyse per pastaruosius tris dešimtmečius išmontuota jau keli tūkstančiai 
užtvankų, daugelis Vakarų Europos šalių draudžia arba teisės aktais riboja užtvankų statybą. 

KRONIKA

Kalba VŽF Kauno sk. vadovas Saulius Mocevičius 
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ES Bendrojoje vandens politikos 
direktyvoje yra įtvirtintos išim-
tys, leidžiančios statyti užtvan-
kas tik įrodžius, kad tokia ūkinė 
veikla socialiniu bei ekonominiu 
požiūriu yra svarbi visuomenei, 
jos gerovei. Tokios išimtys taiko-
mos labai retai ir tik gyvybiškai 
svarbiais atvejais – pavyzdžiui, 
kai susiduriama su rimtomis pro-
blemomis gyventojus aprūpinti 
geriamuoju vandeniu ar elektra 
arba potvynių grėsme. Lietuvoje 
šiuo metu apie 300 užtvankų yra 

apleistos, neprižiūrimos ir neturi savininkų. Tokių užtvankų „gyvavimas“ daro žalą ir gamtai, 
ir žmogui, todėl jų išgriovimas techniškai paprastesnis ir pigesnis, lyginant su lėšomis, reika-
lingomis užtvankų remontui ir priežiūrai ilgalaikėje perspektyvoje.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika atkreipė susirinkusiųjų dėme-
sį į Vyriausybės programą ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, 
kuriose, atsižvelgiant į ES teisės aktų nuostatas, hidroenergetikos plėtra Lietuvoje nenumatyta. 
Todėl šiandien galima diskutuoti tik apie darnią, aplinkai ir žmonėms nekenksmingą esamų 
hidroelektrinių veiklą. Diskusijos metu kalbėję verslininkai neprieštaravo ateityje prisidėti prie 
žuvų išteklių atkūrimo ir kitų aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo. Verslininkų, gami-
nančių energiją iš hidroelektrinių, pozicijai atstovavo Vilmantas Tornau ir Romas Gužauskas. 
Švarios elektros gamyba neteršia aplinkos.

Apibendrindamas diskusiją K. Mažeika pažymėjo, kad Aplinkos apsaugos komitetas, at-
sižvelgdamas į ES direktyvų ir naujų iniciatyvų reikalavimus, šiuo klausimu ir ateityje ieškos 
kompromiso ir balanso tarp žvejų, verslininkų, gyventojų poreikių ir interesų bei geros eko-
sistemų būklės. 

ŽH informacija

Nekilnojamojo turto rinkos aktyvumo duomenys
Negalutiniais Registrų centro duomenimis, paskutinį I ketvirčio mėnesį pardavimo sandoriais 

perleista 10 160 pastatų, patalpų ir žemės sklypų. Tai 29,3 proc. daugiau nei vasarį ir 7,3 proc. 
mažiau negu pernai kovą, kai buvo įsigyta atitinkamai 7 860 ir 10 959 nekilnojamųjų daiktų.

Kovą šalies gyvenamųjų pastatų rinka buvo aktyvesnė už vasarį – pastarąjį mėnesį šalyje 
įsigytų gyvenamųjų pastatų skaičius siekė 796, ir tai yra 30,1 proc. daugiau už praėjusį mėnesį, 
tačiau 10,6 proc. mažiau nei pernai kovą, kai pirkėjų sulaukė atitinkamai 612 ir 890 gyvena-
mųjų pastatų. 

Vilniuje kovą savininkus pakeitė 947 gyvenamosios patalpos. Per mėnesį jų pardavimai 
išaugo net 46,8 proc., tačiau palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai jie buvo beveik ne-
pastebimai (vos 1,1 proc.) didesni. Praėjusį mėnesį sostinėje taip pat įsigyti 65 gyvenamieji 
pastatai (namai ir pan.), tai yra 32,7 proc. daugiau negu vasarį ir šiek tiek – 4,8 proc. – mažiau 
nei pernai kovą. 

Kauno būsto rinka kovo mėnesį Vilniaus pardavimų nepavijo – buvo perleistos 386 gyve-
namosios patalpos ir 60 gyvenamųjų pastatų. Gyvenamųjų patalpų perleista 9,3 proc. daugiau 
negu vasarį ir 8,3 proc. mažiau negu pernai kovą.  Palyginimui, vasarį Kaune perleistos 353 
gyvenamosios patalpos ir 51 gyvenamasis pastatas, tad, pvz., gyvenamųjų pastatų rinka Kaune 
per mėnesį pakito labai nežymiai.

Nuotraukos autorė O.Posaškova
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Klaipėdoje kovą perleistos 249 gyvenamosios patalpos – 20,9 proc. daugiau lyginant su va-
sario pardavimais. Tačiau lyginant 2017 m. kovo mėnesio uostamiesčio gyvenamųjų patalpų par-
davimus, kai buvo perleistos 304 gyvenamosios patalpos, sandorių skaičius sumažėjo 18,1 proc. 

Žemės sklypų rinkoje kovą pirkėjai taip pat buvo aktyvesni. Pirmąjį pavasario mėnesį 
buvo parduoti 5 099 žemės sklypai, kas yra 37,1 proc. daugiau negu vasarį, tačiau 5,7 proc. 
mažiau negu pernai kovą. 

Lyginant su pernai metų I ketvirčiu, bendri trijų mėnesių pastatų, patalpų ir žemės sklypų 
pardavimai krito 4,6 proc. – šiemet per ketvirtį perleista 25 910 minėtų nekilnojamojo turto 
objektų, tuo metu pernai buvo parduoti 27 102 objektai. Gyvenamųjų pastatų pardavimai, verti-
nant viso ketvirčio duomenis, augo nereikšmingai (0,63 proc.), gyvenamųjų patalpų – krito 6,8 
proc., o žemės sklypų per ketvirtį parduota 5,8 proc. mažiau negu pernai per tokį patį laikotarpį. 

RC informacija

Labiausiai „apleistas“ yra Vilniaus rajonas
Registrų centro (2018-06-06) duomenimis, iš viso Lietuvoje 2018 m. užfiksuota beveik 

68,7 tūkst. apleistų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Jie užima daugiau kaip 41,5 tūkst. ha 
(apie 0,72 proc.) viso šalies ploto. 

Daugiausia apleistų žemės ūkio paskirties sklypų, naujausiais duomenimis, šiuo metu yra 
Vilniaus rajono savivaldybėje – apie 8,7 tūkst. sklypų, kurie užima apie 5,3 tūkst. hektarų. 
Mažiausiai žemės apleista Palangos miesto savivaldybėje – tik vienas maždaug trečdalį hek-
taro užimantis apleistos žemės sklypas. Daug apleistos žemės sklypų yra ir kai kuriose kitose 
savivaldybėse: Molėtų rajono savivaldybėje (4,2 tūkst. sklypų - 2,7 tūkst. ha), Trakų rajono 
(apie 3,5 tūkst. sklypų - apie 2,3 tūkst. ha), Utenos rajono (apie 3,4 tūkst. sklypų - apie 2,1 
tūkst. ha), Zarasų rajono (apie 2,9 tūkst. sklypų - apie 2,4 tūkst. ha), Ignalinos rajono (2,8 tūkst. 
sklypų - 1,6 tūkst. ha), Lazdijų rajono (apie 2,6 tūkst. sklypų - 1,5 tūkst. ha), Anykščių rajono 
(2,5 tūkst. sklypų - 1,9 tūkst. ha), Alytaus rajono (2,3 tūkst. sklypų - 1,2 tūkst. ha) ir Rokiškio 
rajono (apie 2,3 tūkst. sklypų - 1,7 tūkst. ha). Vilniaus miesto savivaldybėje šiuo metu yra 262 
sklypai su apleista žeme, jie užima apie 109 ha. 

Šalyje yra ir savivaldybių, kurių teritorijose plyti visai nedaug apleistos žemės plotų. Kaip 
minėta, Palangos miesto savivaldybėje tėra 1 sklypas su apleista žeme, jis užima apie 0,35 
ha, o, pavyzdžiui, Neringos savivaldybėje visai nėra nustatyta apleistos žemės ūkio paskirties 
žemės. Nedaug apleistos žemės sklypų yra ir Alytaus miesto, Šiaulių miesto, Visagino, Klaipė-
dos miesto, Kauno miesto, Panevėžio miesto ir Joniškio rajono savivaldybėse. 

Apleistos žemės plotai skelbiami Registrų centro tvarkomoje interaktyvioje atvirųjų duo-
menų platformoje www.regia.lt. Valstybės žemės fondas kiekvienais metais nustato apleistų 
žemės ūkio naudmenų plotus ir skelbia juos interneto svetainėje www.zis.lt. Šie duomenys yra 
perduodami ir Registrų centrui, todėl naujausius duomenis kasmet galima rasti REGIA žemė-
lapyje grupėje „NT verčių zonos, vertės ir apleistos žemės“. 

Žemės mokesčio įstatyme numatyta, jog savivaldybės, atsižvelgdamos į žemės sklypo nau-
dojimą arba nenaudojimą, gali nustatyti nuo 0,01 iki 4 proc. žemės mokesčio tarifą. Dažniau-
siai apleistai žemei būna nustatomas didžiausias – 4 proc. – mokesčio tarifas. 

RC informacija

Apdovanojimas
Žemės ūkio ministro padėkos raštas įteiktas Vytautui Bubėnui, UAB „Valstybinė projektų 

ir sąmatų ekspertizė“ direktoriui, už ilgametį bei nuoširdų darbą melioracijos, hidrotechnikos ir 
kitų statinių ekspertinėje, techninės priežiūros ir projektavimo srityje.

ŽH informacija 
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