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Kam rūpi melioracija?
Sakoma, kad ekonominės naudos žemės ūkyje galima tikėtis tik esant 

palankioms oro sąlygoms ir taikant pažangią techniką bei teisingus agro-
nominius sprendimus. Patyrę žemdirbiai priduria, kad sėkmės netgi šiuo 
atveju neturėsime, jeigu deramai neveiks melioracijos sistemos.

Kokios žemdirbių nuotaikos kalbantis šia tema? Kaip jie prižiūri savo lau-
kus, su kokiomis melioracijos problemomis susiduria, kokių gerų pavyzdžių 
turi ir kokius sprendimo būdus mato? Mintimis apie tai pasidalyti paprašė-
me savo pašnekovus.

 
Siponių k. Dotnuvos sen. (Kėdainių r.) ūkininkas Algimantas KIŽAUSKAS: 
„Verčiuosi augalininkyste, kartu su dviem sūnumis ūkininkaujame beveik 

1000 ha ūkyje. Drenažo tinklas ūkio lau-
kuose senas, tad melioracijos problemų 
prižiūrimose žemėse turėjome. Šiandien, 
jau įdėjus nemažai iniciatyvos ir lėšų, laukų 
kokybe esu patenkintas, o metams bėgant 
įsitikinau, kad įvairūs gedimai ir melioraci-
jos įrenginių defektų taisymas – paties ūki-
ninko reikalas.

Prieš keletą metų buvo raginama rajo-
nuose steigti Melioracijos sistemų naudo-
tojų asociacijas, buvo tam tikros nuostatos, 
kooperavosi po keletą naudotojų, savival-
dybė skirdavo tam tikrą procentą lėšų, ta-
čiau lūkesčiai nelabai pasiteisino. Gyveni-
mas parodė, kad stambesni ūkiai prižiūrėjo 

Ūkininkas Algimantas Kižauskas  
(pirmame plane) savo laukuose

Lauko diena Albino ir Martyno Navickų ūkyje –  
(Klovainių sen. Pakruojo r.)
Lauko diena Albino ir Martyno Navickų ūkyje –  
(Klovainių sen. Pakruojo r.)
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ir valė griovius, bandė taisyti me-
lioracijos defektus, o smulkieji 
žemės naudotojai net neprisidėjo. 
Aš asociacijos veikloje nedalyva-
vau. Savo žemėje tvarkėmės pa-
tys. Įsigijome griovių šienavimo 
agregatą, rankiniu būdu valėme 
rinktuvus... Kartą Noreikiškėse 
parodoje „Ką pasėsi...“ susido-
mėjau pamatęs melioracinių sis-
temų valymo ir plovimo įrenginį, 
jį pristatė latvių kompanija. Vė-
liau mūsų ūkyje buvo organizuota 
Lauko diena, pagalvojau, kad tą 
įrenginį būtų gerai patiems turėti. 
Tai pasiteisino. Žinoma, reikalin-
gos žinios, turi būti organizuojami 
mokymai. Reikia ir lėšų, tai nepi-
giai kainuoja. Bet... kai pagalvo-
ji, kad ūkininkui reikalingas plūgas, kombainas, skutikas, griovių priežiūros 
agregatas, tai ir šį įrenginį įsigijome. Kilo idėja steigti bendrą įmonę su latviais 
melioracijos paslaugoms vystyti.

Matau daug taisytinų dalykų melioracijos srityje. Suprantu, kad privalau 
prižiūrėti melioracijos įrenginius savo žemėje, bet už tai, kad išvaliau men-
kaverčiais berželiais ir alksniais apžėlusį griovį, einantį mano ūkio pakraščiu, 

buvau nubaustas. 
Kaimynas sako – 
„medžiai mūsų“. Jis 
teisus, sklypų riba su 
gretimu naudotoju 
eina griovio viduriu. 
O kaip turėjau elgtis 
ir kokia būtų darbų 
kokybė teišvalius 
pusę griovio? Kuri-
ozai ir dėl melioraci-
jos vamzdynų prie-
žiūros (nurodomas 
skersmuo iki 12,5 
cm.). Šias ir daugiau 

Melioracijos sistemų valymo – plovimo įrenginys Hidro – Jet 300 Plus

Gerai prižiūrimas griovys
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problemų ne kartą esame iš-
sakę ŽŪM atstovams, tačiau 
sulig kiekviena nauja kaden-
cija keičiasi valdininkai, nau-
jai atėjusieji problemas turi iš 
naujo išgirsti. Deja, kol ne-
bus tobulinamas Melioracijos 
įstatymas, kol Žemės ūkio ir 
Aplinkos ministerijose nebus 
girdimi konkretūs ūkininkų 
nuogastavimai – žemdirbių 
rankos bus „surištos“. O pa-
sekmes ir nuostolius patirs 
valstybė.“

Kėdainių r. Ažytėnų žemės ūkio bendrovės vadovas Šarūnas ŠIUŠĖ: „Ažy-
tėnų ŽŪB veikla – mišrus ūkis. Turime gyvulių fermas, auginame javų, run-

kelių, rapsų, bendrovės 
reikmėms naudojame apie 
1000 ha žemės.

Melioracijos priežiū-
ra – skaudi tema, nes me-
lioracijos sistemos sensta, 
dauguma jų įrengtos prieš 
70 metų. 2017 metai buvo 
labai prasti, drėgmės per-

Griovių valymas

ŽŪB „Ažytėnai“ vadovas Šarūnas Šiušė (iš kairės) 
prižiūri atliekamus darbus

teklius išryškino melioracijos minusus, 
laukai buvo įmirkę, kombainai negalėjo 
derliaus nuimti. Šį pavasarį pamatėme 
keletą naujų defektų. Pastoviai tvarko-
me melioracijos sistemas, bandome su-
prasti reguliuojamo drenažo ypatumus. 
Gerai, jeigu būna sausra, o kai susidaro 
vandens perteklius – tenka jį nuleidinėti.

Užlietas gyventojo kiemas
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Kiek įmanoma, problemas stengiamės spręsti bendrovės jėgomis: apmokė-
me žmones skaityti planus, vienas darbuotojas metus laiko tobulinosi kursuo-
se. Tai, ko patys nesuprantame – kreipiamės į tuos darbus atliekančias kom-
panijas. Įsigijome įrangą, kuri leidžia efektingai nustatyti gedimus ir išplauti 
drenažo sistemas, pirkome ekskavatorių. Per pastaruosius trejus metus investa-
vome apie 300 tūkst. Eur melioracijos defektams tvarkyti, nes nuo to priklauso 
bendrovės darbų sėkmė.

Prieš 5-10 metų būdavo problemų ieškant reikalingos planinės medžiagos, da-
bar tai elektroninėje erdvėje lengviau surandama. Turėdami progą, susitikimuose 
su valdžios atstovais išsakome problemas, nes drenažo sistemos kaip gyvas or-
ganizmas, didesnių krūvių neatlaiko, o melioracija turi rūpėti visiems, juolab, kai 
sistemos priklauso keliems šeimininkams, deja, vieni jas prižiūri, kiti – ne.

Pastaraisiais metais savivaldybių požiūris į melioracijos griovių tvarkymą, 
žiočių valymą, keliukų ir tiltų priežiūrą yra pagerėjęs, svarbu, kad tai nesikeis-
tų, finansavimas būtų stabilus kasmet, juk melioracija – didžiulis turtas, įdėta 
daug lėšų, kad jis duotų naudą Lietuvai.“

Albinas Navickas savo ūkyje 
(Klovainių sen.)

Klovainių sen. (Pakruojo r.) 
ūkininkas, LŪS Pakruojo sky-
riaus pirmininkas Albinas NA-
VICKAS: „Su melioracija pro-
blemų neturi tik Žemės ūkio 
ministerija. Nes jau iš kažkelinto 
ministro girdžiu, kad melioracijos 
grovių ir juose esančių statinių 
remontui reikia milžiniškų lėšų, o 
jų biudžete nėra. Sako, kad reikia 
kurti melioracijos fondą, bet tur-
būt nežino kaip, kad reikia tobu-
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linti melioracijos įstatymą, 
bet nesudelioja prioritetų. 
Vargu ar rastume Europoje 
šalį, kurioje griovys vals-
tybės, o griovio dugnas, 
šlaitai ir kraštai – žemės 
savininkų.

Ankščiau per du mūsų 
šeimos ūkius užmirkdavo 
apie 20 ha žemės ir žūda-
vo pasėliai. Labai paprasta 
suskaičiuoti, kiek patirda-
vome nuostolių kasmet. 
Pradėjome nuo paprasto 
dalyko – ūkių lėšomis išsi-
kirtome krūmus 11 km griovių tekančių per mūsų, arba mūsų nuomotojų žemes. 
Po to geoportalo pagalba susiradome drenažo žiotis, kai kuriose vietose rankiniu 
būdu teko atsikasti, nes griovių dugnas užneštas sąnašomis ir yra žymiai aukš-
čiau nei drenažo žiotys. Iš UAB „AgroDotnuva“ įsigijome melioracijos sistemų 
plovimo įrenginį „Hidro-Jet 300“. Žiotys dažniausiai būdavo užkimštos karklų 
šaknimis, o laukų probleminėse vietose drenažo vamzdeliai asiūklių šaknimis, 
smėliu, kurie stabdė vandens pratekėjimą. Atskirais atvejais rasdavome drena-
žo įrengimo broką (susikraipę vamzdeliai, nekokybiškos jungtys ir t.t.). Ir nors 
drenažas senas, bet daugeliu atveju jo kokybė išlikusi. Drenažo plovimo įrangos 
pagalba turime susitvarkę apie 240 ha dirbamos žemės.

Kodėl taip darome? Pakruojo rajone sureguliuotų upelių ir magistralinių 

Ūkio darbininkai apmokomi dirbti su melioracijos sistemų 
valymo ir plovimo įranga

Tokie šaknų ir žemių suformuoti 
kamščiai randami valant ir 
plaunant melioracijos sistemas
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griovių yra 1383,4 km, o vyriausybė lėšų kasmet skiria vidutiniškai iki 25 km 
melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbams. Pakaičiuokime 
po kiek metų loterijos bilietas aplankytų Navickų ūkius!

Daug metų Lietuvos ūkininkų sąjunga rašo rezoliucijas, melioracijos klau-
simais, kuriamos darbo grupės. Viskas lyg ir į gerą, bet pasikeičia poolitinė val-
džia – trukt už vadžių ir vėl iš pradžių. Negana to, einama prie tokio apsurdo – 
atstatyti sureguliuotus upelius į senas vagas, kaip kad buvo prieš melioracijos 
įrengimą. Mūsų rajonas – duonos augintojų kraštas. Reiktų ministrui patarti: 
„Pelkėse grūdai neauga!“ Raistus tegul prie Vilniaus kuria – bus purvabry-
džiams pramogų!

Kadangi Pakruojo rajone vyrauja lygumos, tai ir melioruojamų plotų masy-
vai vienam rinktuvui gan dideli ir tvarkant čia melioraciją be kaimyno, ar kelių 
kaimynų suderinimo sistemos neįrengsi, arba nerenovuosi. Manau tikslinga 
būtų, kad ūkininkų grupės, asociacijos, kooperatyvai galėtų vykdyti krūmų pa-
šalinimo, sąnašų išvalymo, griovių šlaitų pjovimo ir smulkius drenažo remonto 
darbus, dalyvaudami reikiamos technikos įsigijimo priemonėje, kurių intensy-
vumas būtų 70 proc. Rajonų žemės ūkio skyriuose vis dar dirba (nors kasmet 
jų gretos retėja) kompetetingi melioracijos sistemų specialistai, gebantys tuos 
darbus prižiūrėti.“

Inžinierius – melioratorius Rimantas ŠIKŠNYS, Biržų rajono savivaldybės 
žemės ūkio skyrius: „Ūkininkas ūkininkui nelygu. Yra tokių, kurie ir planus 
pasidaro, ir remontuoja drenažą, ir griovius prižiūri, stebi, kad rangovai gerai 

darbus padarytų. Bet yra žmonių, 
kurie nesivargina mąstyti, neturi 
šeimininkiško požiūrio: užverčia 
nuleistuvus, kasa, vaismedžius so-
dina, mėšlo krūvas krauna kur pa-
norėję. Dažniausiai tai smulkūs že-
mės naudotojai, kolektyvinių sodų 
savininkai.

Ateina žmogus, sako – man 
bulves reikia sodinti, lauke bala. 
Tam reikia laiko. Registruojame 
prašymą, važiuojame į vietą, įver-
tiname, sudarome sąmatą, skelbia-
me konkursą rangovui, rašome į 
eilę... O ir rangovas turi ne tą vie-
ną darbą, jeigu kur didesnį objektą 
pradėjęs, dėl nedidelio defekto tai-
symo pradėto darbo nemes. Tenka 

Inžinierius melioratorius Rimantas Šikšnys
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palaukti. Mes, savi-
valdybės specialistai 
sukame tą darbų ratą, 
bet procesas užtrunka, 
kartais ir kelias savai-
tes tenka palaukti. Ne 
visiems galime padė-
ti, ir tai ne nuo mūsų 
priklauso. Didžiulė 
problema lėšų sty-
gius, valstybės biu-
džeto skiriamos lėšos 

tenkina tik 20-30 proc. poreikio. Dėl drenažo remonto ypatingai daug prašymų 
sulaukiame šiais metais. Melioracijos statiniai dėvisi, sensta ir reikia juos atnau-
jinti. Daug prašymų gauname dėl vandens pralaidų, tiltų avarinių gedimų taisy-
mo. Vietos gyventojai, seniūnijos rašo prašymus, o savivaldybė neturi tam finan-
sinių galimybių. Žemės ūkio ministerija turi priimti sprendimus dėl tiltų, pralaidų 
užtvankų hidrotechninių užtvankų įrenginių, ar tai melioracijos statiniai, gal juos 
reikėtų perduoti eksploatuoti 
kitoms žinyboms. Meliora-
cijos statinių teisinė bazė yra 
visiškai pasenusi ir neatitinka 
šių dienų reikalavimų. Daugelį 
metų šnekama apie melioraci-
jos fondą, tačiau tik šnekama, o 
jo nėra. Melioracijos įstatymas 
pasenęs. Aplinkos ministerija 
melioracijos griovius pavertė 
upėmis, kurias remontuoti ar 
rekonstruoti darosi sudėtinga. 
Taikomi gamtosauginiai reika-
lavimai, siūloma į melioracijos 
griovį (upę) primesti akmenų, 
kelmų, tai griovio vaga bus 
panaši į natūralią. Tai sunkiai 
suvokiama, nes bus patvenkia-
mos drenažo žiotys ir pablogin-
tas drenažo sistemų veikimas.

Ūkininkas pirkdamas žemę 
ir 5-6 tūkst. eurų už hektarą 

Gerai prižiūrimas griovys Biržų r.

Melioracijos tvarkymo darbai Biržų r. laukuose
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sumokėjęs, o laukuose balos telkšo, tada ateina ir klausia: „Ką daryti?“ Žmo-
gus turėtų galvoti apie tai žemę pirkdamas, į žemės sklypo kainą melioracijos 
darbų kaina, neįskaičiuota. Biržų rajone yra įkurta apie keturiasdešimt Melio-
racijos statinių naudotojų asociacijų. Jos kūrėsi tam, kad gautų paramą, buvo 
vykdomi europiniai projektai, sutvarkytos drenažo sistemos rekonstruoti me-
lioracijos grioviai. Įgyvendinus projektą melioracijos statinių naudotojų asoci-
acijos tampa negyvybingos, pasibaigus projekto priežiūros laikotarpiui jos li-
kviduojamos. Žemės ūkio ministerija turėtų priimti sprendimą dėl melioracijos 
statinių naudotojų asociacijų skatinimo, skiriant finansinę paramą ilgalaikiai 
sutvarkytų melioracijos statinių priežiūrai. 

Kiekvienais metais savivaldybė iš savo biudžeto melioracijos darbams 
skirdavo apie 20-30 tūkst. eurų. Tos lėšos buvo naudojamos drenažo sistemų 
tvarkymui gyvenvietėse. Šiemet dėl lėšų trūkumo savivaldybės biudžeto lėšos 
nebuvo skirtos.“

Efektyvus melioracijos sistemų užstrigimo vietų radimas panaudojant ieškiklį

Neveikianti melioracijos sistema
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Dr. Vilimantas VAIČIUKYNAS, VDU Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto docentas: „Gera melioracijos sistemų būklė Lietuvoje 
turėtu rūpėti ne tik žemės ūkiui. Pamirštama, kad drenažo sistemos sausina ne 
tik žemės ūkio laukus, bet ir kelius, geležinkelius, gyvenvietes, įvairius logis-
tikos centrus ir kitokius statinius bei aplink juos esančias teritorijas. Grioviais 
nuvedamas lietaus vanduo iš gyvenviečių, aerouostų, logistikos centrų ir kitų 
teritorijų, kur perteklinis vanduo nėra pageidaujamas. Labai gaila, bet šiandieną 
visą melioracijos sistemų priežiūros naštą bandoma perkelti ūkininkams, nors 
naudą iš to gauna žymiai daugiau 
naudotojų. Viliuosi, kad kada nors 
tai bus suprasta.

Dažnai girdime, kad valstybė 
neskiria lėšų melioracijos sistemų 
priežiūrai, remontui, rekonstrukci-
jai. Valstybės institucijos, kad ir ta 
pati Žemės ūkio ministerija, mūsų 
mokesčių mokėtojų pinigus tiktai 
perskirsto, pati ministeriją tų pinigų 
neuždirba, todėl turėtu būti svarbus 
teisingumo principas perskirstant 
gautas lėšas. Jeigu gaunama nauda 
iš melioracijos sistemų padeda su-
rinkti daugiau mokesčių į valstybės 
biudžetą, tai proporcingai pagal gau-
namą naudą turėtu būti ir perskirstyti 
pinigai iš biudžeto melioracijos siste-
mų priežiūrai, remontui, rekonstruk-
cijai. Galbūt vienas optimaliausių 
būdų galėtų būti atskiro melioracijos fondo įsteigimas, kuriame būtų kaupiamos 
perskirstytos lėšos melioracijos sistemų remontui, rekonstrukcijai. Melioracijos 
fondo steigimo idėja labai sena, apie jo galimybes dar 1999 m. ne vieną straipsnį 
parašė ir ne vieną pranešimą padarė VDU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulte-
to prof. Leonas Katkevičius. O kodėl tokio fondo neturime arba kodėl šiandiena 
tiek mažai skiriama lėšų melioracijai, manau kad tiems, kurie atsakingi už vals-
tybės pinigų perskirstymą, paprasčiausiai stinga valstybinio požiūrio.

Turime džiaugtis, kad iki šiol nemaža dalis drenažo sistemų veikia, kad ir 
nepilnu pajėgumu. Lietingi 2017 m. parodė, kaip yra svarbu prižiūrėti griovius, 
neleisti juose augti medžiams, sumedėjusiai augalijai, tvarkyti nuslinkusius šlai-
tus. Kur buvo prižiūrimi grioviai, ten didesnių problemų su perteklinio vandens 
nuvedimu, iš drenažo sistemų, nebuvo, laukus ilgai nesėmė. Noriu pasidžiaugti, 

Mokslininkas Vilimantas Vaičiukynas atkastoje 
tranšėjoje tiria gruntą
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kad atskiri ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės imasi iniciatyvos ir patys tvarko 
drenažo sistemas, prižiūri griovius. Kaip pavyzdį galiu paminėti UAB „Agro-
Dotnuva“ ir ūkininkus Kižauskus, jie sėkmingai pradėjo naudoti seną drena-
žo priežiūros ir remonto priemonę – drenažo vamzdžių praplovimą. Žinoma, 
dabartinė drenažo praplovimo technika labai skiriasi nuo ankščiau naudotos. 
Šiandiena naudojant šią priemonę kelių centimetru tikslumu galima nustatyti 
drenažo gedimo vietą, užsinešusius drenažo ruošus praplauti. Taip organizuo-
jant darbus sutaupoma laiko, mažinamos darbų sąnaudos. Įvertinant dabarti-
nius drenažo gedimų paieškos naudojamus būdus, ši priemonė bus viena iš 
efektyviausių nustatant drenažo gedimo vietas ir prižiūrint drenažo sistemas.

Gerai nuteikia ūkininkų žingeidumas, o kad trūksta kai kurių žinių, tai nėra 
problema. Žinios įgyjamos. Manau, turėtų būti organizuojami specialūs kur-
sai ūkininkams, kuriuose jie būtų supažindinami su pagrindiniais melioracijos 
sistemų priežiūros, smulkaus remonto darbais. Po tokių kursų jiems turėtu būti 
išduodami registruoti pažymėjimai.

Didesnę problemą matau su smulkiaisiais ūkininkais. Ne visi jų turi pakan-
kamai finansinių resursų, kaip didieji ūkininkai įsigyti naujausią techniką, kuri 
jiems leistu ekonomiškai efektyviai atlikti melioracijos priežiūros ar nedide-
lius drenažo remonto darbus. Žinant, kokios pažangios technologijos ateina į 
žemės ūkio sektorių, smulkiems ūkininkams, be apsijungimo, be kooperacijos 
sunku bus išlikti rinkoje konkurencingiems. Naujos technologijos visais laikais 
labai brangiai kainavo. Kiekvienam smulkiam ūkininkui turėti brangią, kad ir 
tą pačią melioracijos sistemų priežiūros, drenažo praplovimo ar griovių šiena-
vimo techniką tikrai ekonomiškai neapsimoka. Tuo labiau, kad dažnu atveju 
viena drenažo sistema sausina ne vieno ūkininko žemę. Nekalbant jau apie 
projektavimo paslaugą rekonstruojant drenažo sistemas. Kad ir kaip nenori ko-
operuotis šiandien smulkieji ūkiai, jeigu norės išlikti rinkoje konkurencingi, jie 
tai privalės vėliau ar anksčiau padaryti.

Ūkininkams linkėčiau optimizuoti drenažo sistemas. Jos turi tarnauti ne tik 
sausinimui, bet jos turi padėti sušvelninti sausros pasekmes. Šiandiena naudo-
jami drenažo sistemose įrenginiai patvankai sudaryti yra geras pirmas nedide-
lis žingsnis link modernių, išmanių drenažo sistemų. Todėl negalima sustoti. 
Reikia judėti į priekį.“

Kalbėdamiesi apie melioracijos problemas, norėjome pakalbinti ir žemės 
ūkio viceministrą Donatą Dudutį, kuruojantį žemėtvarkos, melioracijos, nekil-
nojamo turto, geodezijos, žuvininkystės, mokslo bei inovacijų, kooperacijos 
ir verslumo skatinimo sritis. Jam prašant, klausimus nusiuntėme raštu, tačiau 
atsakymų nesulaukėme.

Su pašnekovais kalbėjosi Vanda Vasiliauskaitė
Martyno Navicko, Dainiaus Kižausko, Rimanto Šikšnio nuotraukos
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Apie žemės melioracijos  
sistemų valymą

Dainius KIŽAUSKAS  
UAB „AgroDotnuva“ vadovas 

Ar reikia tvarkyti ir remontuoti melioracijos sistemas? Ar reikia jas 
keisti naujomis? Kokie galimi sprendimai ir tvarkymo būdai Lietuvos 
žemės ūkyje? Kokia efektyviausia ir pigiausia melioracijos sistemų 
priežiūra? 

Tai klausimai, kurie 
keliami jau gerą pen-
kmetį, ypač gausesnio 
lietaus metais. Tai buvo 
itin aktualu 2017 metų 
rudenį ir 2018 metų pa-

vasarį. Tuomet visos problemos ir išryškėjo: 
kur melioracijos sistemos veikia, kur – tik iš 
dalies, arba visiškai neveikia. Kad sistema 
veiktų nepriekaištingai, pirmiausia būtina 
melioracijos griovių priežiūra, nes tai vienas pagrindinių ir esminių sistemos 
elementų, kad būtų nutekėjimas, neapsemtos žiotys ir pan. Jei grioviai nevalo-
mi, nekertami krūmai, nepjaunama žolė, tai ir pačios sistemos – rinktuvai kar-
tu su sausintuvais – veikti negali, nes pilni stovinčio vandens. Juolab stovintis 
vanduo sistemose sukelia ir kitų problemų, ypač žiemą, kuomet iškilnoja žiotis, 
vamzdynus, susiformuoja augalų ir žemių kamščiai. Pagrindines priežastys, dėl 
kurių melioracijos sistema neveikia efektyviai:

1. Melioracijos kanalai ir grioviai apaugę žolėmis, krūmais, medžiais;
2. Gausu netvarkomų bebrų užtvankų apleistuose grioviuose;
3. Sulaužytos drenažo sistemos dėl intensyvaus sunkios technikos ar kito-

UAB „AgroDotnuva“ vadovas Dainius Kižauskas
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kios įrangos naudojimo, 
ypač drėgnuoju metų laiku 
(pvz., cukrinių runkelių ka-
simo technika ar pan.);

4. Klaidos tiesiant drenažo 
sistemas (tiek rinktuvus, 
tiek sausintuvus);

5. Smėlio, molio ar kitų že-
mių sąnašos, nuosėdos bei 
augalų šaknų kamščiaiį 
vamzdynuose;

6. Surenkamo vandens nu-
tekėjimas į magistralinius 
griovius – apleistose zono-
se, miškuose, neprižiūri-
muose dirbamuose plotuo-
se, saugomose teritorijose, Vamzdynai žemėje Asiuklio šaknys

Iš vidaus vamzdyno lūžiai Išplovimai

Taip iš paukščio skrydžio atrodo  
anksti pavasarį apsemti žemės plotai  
ir melioracijos sistemos

Taip iš paukščio skrydžio atrodo  
anksti pavasarį apsemti žemės plotai  
ir melioracijos sistemos
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Rastas augalų šaknų 
kamštis vamzdyne

Bebrų užtvanka

Sistemos sujungimai

nacionaliniuose parkuose ir pan.;
7. Gyventojų savarankiškas pasijun-

gimas prie drenažo sistemų su ka-
nalizacijos nuotekų vamzdžiais.

8. Kitos galimos priežastys – meli-
oracijos sistemos neįrengtos, išsi-
plėtusios miškų ar apleistų pievų 
teritorijos, kurios ribojasi su dir-
bamais plotais, ūkiškumo stoka.

Visa tai lemia blogą melioracijos 
Įdomybės iš melioracijos vamzdynų

sistemų funkcionavimą. Jau keletą metų vyksta diskusijos dėl reikalingų dide-
lių finansinių lėšų, kad būtų galima viską atnaujinti, sutvarkyti, suremontuoti ir 
turėti efektyviai veikiančią visą sistemą. Pavieniai finansiniai projektai įgyven-
dinami regionuose, kuomet keliasdešimt hektarų sutvarkoma, bet tai ne išeitis. 
Tad tokiu keliu pasukus, rasti finansinių lėšų ir renovuoti visą melioracijos sis-
temą Lietuvoje, kol kas sunkiai tikėtina.

Prieš gerą penkmetį Valstybės kontrolė pateikė Žemės ūkio ministerijai re-
komendacijas dėl efektyvesnės valstybės politikos melioracijos srityje. Jose 
buvo įvertintas melioracijos sistemų turto pertvarkos modelis bei pavedimas 
savivaldybėms prižiūrėti valstybei priklausantį melioracijos turtą iki naujo me-
lioracijos įstatymo įgyvendinimo. Turto balansinė vertė apie 2,2 mlrd. Eur. Po 
naujų teisės aktų priėmimo dalis, t. y. apie 1 mlrd. vertės melioracijos sistemų 
turto, rekomenduojama perduoti žemdirbiams jų nuosavybės teise valdomuo-
se plotuose. Nors šiandien situacija sudėtinga, nes nežinoma visos melioruotos 
žemės ir melioracijos statinių būklė bei jos pokyčiai, negalima efektyviai pla-
nuoti melioracijos darbų, biudžetų ir t. t., žemdirbiai perimti tokio turto nenori. 
Jie logiškai ir ūkiškai reikalauja, kad sistemos būtų perduotos sutvarkytos arba 
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sumažintas naujų reikalavimų (pagal naujus teisės 
aktus) sąrašas jas tvarkant. Tam yra pigių ir efek-
tyvių sprendimų.

 Paprasčiausias žemdirbiams melioracijos sis-
temų tvarkymo ir priežiūros būdas būtų savo val-

domų laukų melioracijos sistemų savarankiška priežiūra – plovimas ir valymas. 
Taip būtų taupomos tiek asmeninės žemdirbių lėšos, tiek ir valstybei nebūtų 
didelės finansinės naštos. Mes patys esame ūkininkų šeima ir įmonė, teikianti 
drenažo sistemų priežiūros sprendimus jau penkerius metus visoje Lietuvoje. 
Latvijoje daugiau kaip 10 metų šis būdas labai efektyvus, galima drąsiai teigti, 
kad melioracijos sistemų būklė tiesiogiai priklauso nuo šeimininkų priežiūros. 
Svarbu paminėti, kad tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje pačių sistemų vamzdynai – 
rinktuvai ir sausintuvai, yra geros būklės, bet sąnašos, kamščiai, nuosėdos yra 
pagrindinė problema, kodėl sistemos nefunkcionuoja efektyviai. Patys vamz-
deliai, nors ir įrengti prieš 50 ar 60 metų, yra geros būklės, nes žemėje negau-
dami tiesioginių saulės spindulių ir neveikiami didelių temperatūros skirtumų, 
jie tarsi užkonservuoti. Štai kodėl būtina prižiūrėti melioracijos sistemas jas 
plaunant ir valant, o ne dažnu atveju tvarkant fiziškai.

1. Sutvarkytos melioracijos sistemos garantuoja stabilesnes pajamas  
iš dirbamo ploto. Sutvarkius melioracijos sistemas:

- derliaus priedas padidėja iki 10 proc.;
- ūkio darbai pavasarį prasideda anksčiau (iki 2 savaičių);
- padidėja dirbamos žemės vertė;
- sumažėja gamybos kaštai;

2. Keli ūkių pelningumo didinimo pavyzdžiai:
2.1  Lietuvoje: iki susitvarkymo ūkininkas iš 1 ha dirbamos žemės gavo 

Įrenginio montavimo darbai prieš pradedant plauti 
melioracijos sistemas

Plovimo galvutė

Purškimo galvutė
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daugiausiai 4 t kviečių, nes pavasarį ir rudenį apie 40 proc. dirvos pavir-
šiaus telkšodavo vanduo. Po sistemų išplovimo (išvalymo) derlius išau-
go iki 6 t/ha (finansine išraiška – pajamos padidėjo 400 Eur./ha, kuomet 
rinkoje kviečių kaina buvo 1 t – 200 Eur.).

2.2  Latvijoje: ūkininkas dirba 500 ha plotą. Po melioracijos sistemų išplo-
vimo (išvalymo) per 3 metus derliaus priedas laikosi apie 10 proc. ir 
daugiau (išraiška eurais – apie 50 tūkst. Eur. priedas per metus).

Vadinasi, drenažo valymas – plovimas leidžia efektyvinti veiklą ir siekti ge-
resnių rezultatų iš to paties dirbamo ploto.

Pristatysiu valymo-plovimo įrenginį ir jo privalumus:
1. Paprastas ir veiksmingas melioracijos sistemų plovimas;
2. Unikali, patentuota stebėjimo-ieškojimo sistema rasti lūžius, kitus užstri-

gimus;
3. Rezultatas – geresnė dirbamos žemės būklė, tolygesnis augalų dygimas ir 

augimas, garantuotas gausesnis derlius, mažesni nuostoliai dėl šlapių ar 
nuolat semiamų vietų;

4. Galimybė GPS prietaisų pagalba braižyti savo plotų žemėlapį.

Įrenginio komplekte yra: 
- pakabinamas rankinis Hidro Jet 150, su 150 metrų plovimo žarna rinktuvų 

valymui ir plovimui;
- pakabinamas hidraulinis Hidro Jet 300 su 300 metrų plovimo žarna rink-

tuvų valymui ir plovimui;
- pakabinamas hidraulinis Hidro Jet 300 Plus su 300 metrų plovimo žarna 

rinktuvų ir 100 metrų žarna sausintuvų valymui ir plovimui;
- prikabinamas hidraulinis Hidro Jet 300 Plus Agro, su 300 metrų plovi-

možarna rinktuvų ir 100 metrų žarna sausintuvų valymui ir plovimui, turi 
autonominį vandens rezervuarą.

Naudojant melioracijos sistemų plovimo-valymo įrenginį, sistemos plovi-
mas yra paprastas ir saugus. Speciali valymo-plovimo žarna su hidrauline pa-
vara yra įleidžiama per žiotį į drenažo sistemą – rinktuvą ar sausintuvą ar net 
drenažo šulinio vamzdį. Tuomet įrenginio žarnos galvutė su 6+1 ar 12+1, 12+4, 
12+6 skylutėmis kartu valo vamzdynus ir išplauna dumblą, sąnašas ar augalų 
šaknis. Lengvai galima reguliuoti įrenginio hidraulinį aukštį ir ilgį, prisitaikyti 
prie žiočių, taip pat horizontalaus valdymo svirties petį. Tai visą atliekamą dar-
bą, kuriam naudojamas toks įrenginys, padaro patogų ir efektyvų.

Belieka kolegoms žemdirbiams palinkėti nesikratyti tos naštos, kuri tiesiogiai 
ūkiuose kuria pridėtinę vertę, ir su šiais darbais stengtis pasiekti maksimalių įma-
nomų rezultatų patiems nelaukiant pagalbos iš šalies. Didžiausios sėkmės! Tikiu, 
kad informacija padės labiau suprasti sprendimo būdus ir taikymo metodus.

Dainiaus Kižausko nuotraukos
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