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Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo  3 priedas 

2022 m. sausio 25 d. sutarties Nr. 8P-22-8 1 priedas 

 

MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKTŲ DARBŲ  

2022 M. III KETVIRČIO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Darbai 

Įvykdymo 

data 
Darbų aprašymas 

1 2 3 4 

1. Kompleksinis savivaldybių veiklos 

melioracijos srityje patikrinimas, 

remiantis melioracijos techniniais 

reglamentais: MTR 1.05.01:2005 

„Melioracijos statinių 

projektavimas“, MTR 1.07.01:2006 

„Melioracijos statinių statybos 

leidimas“, MTR 2.02.01:2006 

„Melioracijos statiniai. Pagrindiniai 

reikalavimai“ MTR 1.11.01:2006 

„Melioracijos statinių pripažinimo 

tinkamais naudoti tvarka“, MTR 

1.12.01:2008 „Melioracijos statinių 

techninės priežiūros taisyklės“. 

2022-07-07 

Aktas 

Nr. PA-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. liepos 7 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-77 (Jurbarko r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (toliau – 

Administracija) Žemės ūkio skyriaus veikla atliekant valstybines funkcijas 

melioracijos srityje. 

Administracijos Žemės ūkio skyriuje dirba du už melioraciją atsakingi specialistai. 

Iš jų vienas yra Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka atestuotas eiti melioracijos 

statinių statybos ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo 

pareigas, kitas šiuo metu mokosi aukštojoje mokykloje, siekdamas įgyti tinkamą 

atestatui gauti išsilavinimą. Žemės ūkio skyriaus vedėjas taip pat yra nustatyta 

tvarka atestuotas eiti melioracijos statinių statybos ir melioracijos statinių statybos 

techninės priežiūros vadovo pareigas, todėl skyriuje esančių atestuotų melioracijos 

specialistų skaičius yra 2, o vienas siekiantis tinkamo išsilavinimo. Melioracijos 

specialistų skaičius pagal metodiką nustatyto specialistų skaičiaus (pagal patvirtintą 

normatyvą melioracijos funkcijoms atlikti turi dirbti 4,97 sąlyginių darbuotojų).  

Melioracijos specialistas darbe vadovaujasi Administracijos direktoriaus 

patvirtintais pareigybių aprašymais, įsakymais ir kitais teisės aktais, specialistai 

tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. 

Administracijos direktoriaus įsakymu bei vadovaujantis Melioracijos techniniu 

reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros 

taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 

16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, 
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kasmet yra tvirtinami Jurbarko rajono melioracijos statinių (pagal kadastro 

vietoves) einamųjų metų nuolatinių techninių apžiūrų grafikai ir priskirti 

specialistai. Administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. O1-

183 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių 2021 metų 

techninės priežiūros organizavimo“ ir Administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 2 

d. įsakymas Nr. O1-267 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos 

statinių 2022 metų techninės priežiūros organizavimo“. 

Nustatyti apžiūrų metu pasikeitimai užfiksuoti apžiūrų aktuose ir duomenų bazėje 

MelGIS. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimas atliktas.  

Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbams sąmatinė dokumentacija 

sudaroma prisilaikant „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006  

nustatytų reikalavimų. Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbai vykdomi 

pagal parengtus ir patvirtintus  projektus. Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių remontui, priežiūrai ir statinių naudojimui skirtos specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybėje planuojamos tikslingai. Rangovinės įmonės, 

vykdžiusios melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus, sutartinius 

įsipareigojimus įvykdė. 

Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išduodamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymu Nr. 3D-673 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 

283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje 

projektuoti išdavimo“ pakeitimo“. 

Statybos leidimus, tame tarpe ir melioracijos statinių rekonstravimo darbams, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda Administracijos 

Infrastruktūros ir turto skyrius. 

Melioracijos statiniai ir/ar melioracijos sistemos pertvarkomi laikantis išduotų 

techninių sąlygų reikalavimų, pertvarkymo darbus atlieka atestuotos įmonės 

(specialistai), o atlikti darbai tikrinami ir priimami Žemės ūkio skyriaus specialistų. 

Darbai priimami vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu  MTR 

1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu 

Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 

„Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“. 
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Jurbarko rajono savivaldybės melioracijos darbų programoje numatytus darbus  

atlieka rangovai parinkti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei 

Administracijos direktoriaus 20212 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A1-249 ,,Dėl 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos  viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ atliekant mažos vertės pirkimus apklausos 

būdu, pirkimus vykdant elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS. 

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių 

techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento 

STR 1.07.03:2017 ‚Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ atliekama 

Tvenkinių hidrotechnikos statinių techninė priežiūra. 

Administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. O1-1193 „Dėl 

tvenkinių hidrotechnikos statinių įvertinimo komisijos sudarymo“ (pakeistas 2020 

m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. O1-545) sudaryta tvenkinių hidrotechnikos statinių 

įvertinimo komisija (susidedanti iš keturių narių, kurių vienas yra nustatyta tvarka 

atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas), 

atlieka kasmetines apžiūras, tai yra, apžiūros atliekamos pavasarį (ištirpus sniegui) 

ir rudenį (iki spalio 10 d.). Hidrotechnikos statinių techninei priežiūrai atlikti 

nepaskirtas kvalifikacijos atestatą turintis specialistas, statinio techninės priežiūros 

žurnalas (pagal Reglamento 2 priedą) nevedamas. 

Vadovaudamiesi Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. 

įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos 

taisyklių patvirtinimo“ vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita. 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita vedama pagal kadastro 

vietoves, jose išskiriant vienetais tiltus ir tvenkinių hidrotechnikos statinius. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinius, kuriuos valdo 

savivaldybė naikinimo atvejų nenustatyta. 

Savivaldybės melioracijos specialistai yra aprūpinti elektroninėmis matavimo 

priemonėmis (GPS Trimble JunoT41). Skaitmenine duomenų baze MelGIS ir GPS 

imtuvais melioracijos specialistas naudojasi. Melioruotos plotų būklės pasikeitimai 
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2022-09-08 

Aktas 

kompiuterinėse laikmenose patikslinami ir ŽIS tvarkytojui perduodami. 

Melioracijos projektu planai M 1:2000 yra skenuoti ir georeferenciškai LKS-94 

sistemoje orientuoti 29 kadastro vietovėse. Melioracijos planai M 1:2000 

vektorizuoti. Melioracijos projektų archyvas saugojamas nustatyta tvarka.  

Iki 2022 m. sausio 1 d. atlikta suderinimų ir išduota sąlygų 13 vnt., planavimo 

sąlygos žemės sklypų formavimo/pertvarkymo projektams rengti (ŽPDRIS) 60 

vnt., suderinta topografinių nuotraukų ir planų ir inžinerinių tinklų planų sistema 

(TOPD) 182 vnt., susipažinta ir pritarta 118 sprendinių TIIIS sistemoje 2021 m. 

valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechninių statinių 

avarinių gedimų užregistruota prašymų 61 vnt. (dėl melioruotuose plotuose 

atsiradusių gedimų). Pašalinta avarinių gedimų 42 vnt., įrengta 1,94 km drenažo 

linijų už 60000 Eur. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių 2021 m. melioracijos ir hidrotechninių 

statinių avarinių gedimų užregistruota prašymų 61 vnt. (dėl melioruotuose plotuose 

atsiradusių gedimų). Pašalinta avarinių gedimų 42 vnt., įrengta 1,94 km drenažo 

linijų už 60000 Eur. 

Išvada – atlikus kompleksinį Jurbarko rajono savivaldybės veiklos melioracijos 

srityje patikrinimą, buvo nustatyta pažeidimų, todėl ir buvo pateikta reikalavimai:  

1. vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių 

techninės priežiūros ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojimo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“, iki 2023-02-10 d. paskirti tvenkinių 

hidrotechnikos statinių techninei priežiūrai atlikti hidrotechnikos statinių techninį 

prižiūrėtoją, turintį teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo 

pareigas hidrotechnikos statiniuose  

2. įvykdžius akte nurodytus reikalavimus, nedelsiant informuoti Valstybinės 

priežiūros vykdytoją – Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus inžinierių – 

inspektorių Povilą Noreikį, elektroniniu paštu: povilas.noreikis@vzf.lt arba raštu 

(Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus projektų vadovę Redą 

Bankauskaitę). 

____________________ 

 

2022 m. rugsėjo 8 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-102 (Šakių r. sav.). 
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Patikrinimo objektas – Šakių rajono savivaldybės administracijos (toliau – 

Administracija) Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus veikla atliekant valstybines 

funkcijas melioracijos srityje. 

Administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriuje dirba trys už melioraciją 

atsakingi specialistai. Melioracijos specialistai turi nustatytą atitinkamą 

išsilavinimą. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka specialistai yra atestuoti: 

Rimantas Vaičiūnas, kvalifikacijos atestatas Nr. S-554-MT, galioja iki 2023-04-06, 

Vytautas Unguvaitis, kvalifikacijos atestatas Nr. T-618-MT, galioja iki 2023-04-06 

ir Danutė Buteikienė kvalifikacijos atestatas Nr. S-443-T, galioja iki 2025-05-07. 

Melioracijos specialistų skaičius neatitinka pagal metodiką nustatyto specialistų 

skaičiaus (pagal patvirtintą normatyvą melioracijos funkcijoms atlikti turi dirbti 

4,78 sąlyginių darbuotojų).  

Melioracijos specialistai darbe vadovaujasi Administracijos direktoriaus 

patvirtintais pareigybių aprašymais, įsakymais ir kitais teisės aktais, specialistas 

tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

Vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir 

melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų 

finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2013 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise 

priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės 

vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“, vykdoma 

valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių naudojimas ir 

priežiūra. 

Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbams sąmatinė dokumentacija 

sudaroma prisilaikant „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006  

nustatytų reikalavimų. Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbai vykdomi 

pagal parengtus ir patvirtintus  projektus. Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių remontui, priežiūrai ir statinių naudojimui skirtos specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybėje planuojamos tikslingai. Rangovinės įmonės, 

vykdžiusios melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus, sutartinius 

įsipareigojimus įvykdė. 

Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išduodamos 

vadovaujantis Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 
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išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje 

žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Statybos 

leidimus, tame tarpe ir melioracijos darbams, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda  

savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius. Melioracijos 

statiniai ir sistemos pertvarkomi, prisilaikant išduotų techninių sąlygų reikalavimų, 

darbus atlieka atestuotos  įmonės, atlikti darbai melioracijos specialisto tikrinami ir 

priimami. Užbaigti darbai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 Dėl melioracijos techninio 

reglamento MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka“. 

2021 m. iki gruodžio 31 d. atlikta suderinimų ir išduota sąlygų 42 vnt., iš jų 

miškams įveisti ne miško žemėje 0 vnt., planavimo sąlygos žemės sklypų 

formavimo/pertvarkymo projektams rengti (ŽPDRIS) 0 vnt., žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo projekto derinimas 0 vnt. (ŽPDRIS), suderinta 

topografinių nuotraukų ir planų ir inžinerinių tinklų planų sistema (TOPD ir TIIS) 

234 vnt., suderinta projektų per sistemą ,,Infostatybą“ 35 vnt., suderinta prašymų 

dirbtinų nepratekančių vandens telkinių įrengimui 2 vnt. 

2021 m. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechninių 

statinių avarinių gedimų užregistruota prašymų 55 vnt. (dėl melioruotuose plotuose 

atsiradusių gedimų). Pašalinta avarinių gedimų 40 vnt., už 52 536,35 Eur. 

2021 m. Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų programos numatytus darbus  

atlieka rangovai parinkti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu Administracijos 

direktoriaus 2019-05-30 Nr. AG-79 ir 2020-05-29 Nr. AG-105 įsakymais paskirtais 

atlikti pirkimą.  

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės kasmetinis vertinimas atliekamas 

vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo 

metodika ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos 

statinių techninės priežiūros taisyklės“ ir 2022 metų melioruotos žemės ir 

melioracijos statinių būklės vertinimo (apžiūros) grafiko patvirtinimas 2022 

balandžio mėnesį. Būklės vertinimas atliekamas MelGis duomenų bazėje. Objektai 

programai parenkami pagal būklės vertinimą ir prašymus, asmenų pateikusių 

prašymus valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui atlikti. 
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Tvenkinių hidrotechnikos statinių techninė priežiūra atliekama vadovaujantis 

Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės priežiūros ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojimo turto kadastro objektų formavimo 

tvarka“. Hidrotechnikos statinių būklė įvertinta, statinių techninės priežiūros ir 

naudojimo priežiūros dokumentacija tvarkoma ir saugojama. Hidrotechninių 

statinių kasmetines apžiūras atlieka Šakių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus  2022-08-05  įsakymu Nr.AT-680 paskirta komisija (R. Pužo ypatingų 

statinių kvalifikacijos atestatas Nr.6165, galioja iki 2023-06-20). 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita vykdoma vadovaujantis 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 

3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“. 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita vedama pagal kadastro 

vietoves, jose išskiriant vienetais tiltus ir tvenkinių hidrotechnikos statinius. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinius, kuriuos valdo 

savivaldybė naikinimo atvejų nenustatyta. 

Savivaldybės melioracijos specialistai yra aprūpinti elektroninėmis matavimo 

priemonėmis (GPS telefone). Skaitmenine duomenų baze MelGIS ir GPS imtuvais 

melioracijos specialistai naudojasi. Melioruotos plotų būklės pasikeitimai 

kompiuterinėse laikmenose patikslinami ir ŽIS tvarkytojui perduodami. 

Melioracijos projektu planai M 1:2000 yra skenuoti ir georeferenciškai LKS-94 

sistemoje orientuoti (38) kadastro vietovėse. Melioracijos planai M 1:2000 

vektorizuoti. 

Melioracijos projektų archyvas saugojamas nustatyta tvarka. 

Rajone 2014-2021 m. laikotarpyje yra įsisteigusios (26) melioracijos sistemų 

naudotoju asociacijos. Pagal priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarka” 

įgyvendinus projektus, pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 

3378,26 ha plote.  

Išvada – atlikus kompleksinį Šakių rajono savivaldybės veiklos melioracijos srityje 

patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, todėl nebuvo ir pateikta jokių 

reikalavimų ar rekomendacijų. 

________________________________________ 
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2022-09-20 

Aktas 

Nr. PA-107 

2022 m. rugsėjo 20 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-107 (Prienų r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Prienų rajono savivaldybės administracijos (toliau – 

Administracija) Žemės ūkio skyriaus veikla atliekant valstybines funkcijas 

melioracijos srityje. 

Administracijos Žemės ūkio skyriuje dirba vienas už melioraciją atsakingas 

specialistai. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka atestuotas eiti melioracijos 

statinių statybos ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo 

pareigas. Melioracijos specialistų skaičius pagal metodiką nustatyto specialistų 

skaičiaus (pagal patvirtintą normatyvą melioracijos funkcijoms atlikti turi dirbti 

3,14 sąlyginių darbuotojų).  

Melioracijos specialistas darbe vadovaujasi Administracijos direktoriaus 

patvirtintais pareigybių aprašymais, įsakymais ir kitais teisės aktais, specialistai 

tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. 

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, bei vadovaujantis 

Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių 

techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio 

reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros 

taisyklės“ patvirtinimo“, patvirtinti Prienų rajono melioracijos statinių (pagal 

kadastrines vietoves) einamųjų metų nuolatinių techninių apžiūrų grafikai ir 

priskirti specialistai. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 

m. liepos 15 d. įsakymas Nr. A3-661 „Dėl 2022 metų kasmetinio melioruotos  

žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo (apžiūros) grafiko patvirtinimo“. 

Vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo 

metodika ir MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros 

taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 

16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento 

MTR1.11.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ 

patvirtinimo“. privaloma atlikti melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės 

kasmetinis vertinimą.  

Patikrinimo metu nustatyta, kad už 2022 metus melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių būklės vertinimas atliekamas, nustatyti apžiūrų metu pasikeitimai 
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užfiksuoti apžiūrų aktuose ir duomenų bazėje MelGIS.  

Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbams sąmatinė dokumentacija 

sudaroma prisilaikant „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006  

nustatytų reikalavimų. Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbai vykdomi 

pagal parengtus ir patvirtintus  projektus. Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių remontui, priežiūrai ir statinių naudojimui skirtos specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybėje planuojamos tikslingai. Rangovinės įmonės, 

vykdžiusios melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus, sutartinius 

įsipareigojimus įvykdė. 

Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išduodamos 

vadovaujantis Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 

išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje 

žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Statybos 

leidimus, tame tarpe ir melioracijos darbams, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda  

savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus statybos 

poskyris. Melioracijos statiniai ir sistemos pertvarkomi, prisilaikant išduotų 

techninių sąlygų reikalavimų, darbus atlieka atestuotos įmonės, atlikti darbai 

melioracijos specialistų tikrinami ir priimami. Užbaigti darbai priimam 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. 3D-35 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.11.01:2006 ,,Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. 

Prienų rajono savivaldybės melioracijos darbų programos numatytus darbus  atlieka 

rangovai parinkti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei Prienų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos18 d. įsakymu Nr. A3-142 

„Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Mažos vertės pirkimų 

organizavimo taisyklės“ atliekant mažos vertės pirkimus apklausos būdu, pirkimai 

vykdomi elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS. 

Tvenkinių hidrotechnikos statinių techninė priežiūra atliekama vadovaujantis 

Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo 

priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo 

tvarka“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 



19 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“.  

Hidrotechniniai statiniai (užtvankos) eksploatuojami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.109 ,,Dėl 

tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ 

patvirtintomis tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis.  

Tvenkinių hidrotechnikos statinių techninei priežiūrai atlikti nepaskirtas 

hidrotechnikos statinių techninis prižiūrėtojas, turintis teisės eiti statybos techninės 

veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas hidrotechnikos statiniuose. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 Statybos 

techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo 

priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

61 punktu hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą organizuoja Naudotojas, 

skirdamas hidrotechnikos statinių techninį prižiūrėtoją, turintį teisę eiti statybos 

techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas hidrotechnikos statiniuose. 

Savivaldybėje hidrotechnikos statinių nuolatinės apžiūros neatliekamos, stebėjimus 

įrašai statinio techninės priežiūros žurnale (Reglamento 2 priedas) pažymint 

pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas 

priemones pastebėtiems defektams pašalinti nedaromi. 

Savivaldybėje hidrotechnikos statinių kasmetines apžiūros neatliekamos, 

nepaskirta komisija, apžiūros aktai forma 3 priedas nepildomi. 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita vykdoma vadovaujantis 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 

3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“. 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita vedama pagal kadastro 

vietoves, jose išskiriant vienetais tiltus ir tvenkinių hidrotechnikos statinius. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinius, kuriuos valdo 

savivaldybė naikinimo atvejų nenustatyta. 

Savivaldybės melioracijos specialistai yra aprūpinti elektroninėmis matavimo 

priemonėmis (GPS Trimble JunoT41). Skaitmenine duomenų baze MelGIS ir GPS 

imtuvais melioracijos specialistas naudojasi. Melioruotos plotų būklės pasikeitimai 
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kompiuterinėse laikmenose patikslinami ir ŽIS tvarkytojui perduodami. 

Melioracijos projektu planai M 1:2000 yra skenuoti ir georeferenciškai LKS-94 

sistemoje orientuoti 22 kadastro vietovėse. Melioracijos planai M 1 :2000 

vektorizuoti. Melioracijos projektų archyvas saugojamas nustatyta tvarka.  

Iki 2022 m. iki sausio 1 d. atlikta suderinimų ir išduota sąlygų 15 vnt., iš jų miškams 

įveisti ne miško žemėje 3 vnt., planavimo sąlygos žemės sklypų 

formavimo/pertvarkymo projektams rengti (ŽPDRIS) 3 vnt., suderinta topografinių 

nuotraukų ir planų ir inžinerinių tinklų planų sistema (TOPD) 0 vnt., suderinta 

prašymų dirbtinų nepratekančių vandens telkinių įrengimui 9 vnt., susipažinta ir 

pritarta 797 sprendinių TIIS sistemoje. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių 2021 m. melioracijos ir hidrotechninių 

statinių avarinių gedimų užregistruota prašymų 61 vnt. (dėl melioruotuose plotuose 

atsiradusių gedimų). Pašalinta avarinių gedimų 42 vnt., įrengta 1,94 km. drenažo 

linijų už 60000 Eur.  

Išvada – atlikus kompleksinį Prienų rajono savivaldybės veiklos melioracijos 

srityje patikrinimą, buvo nustatyta pažeidimų, todėl ir buvo pateikta reikalavimai:  

1. vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių 

techninės priežiūros ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojimo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“, paskirti tvenkinių hidrotechnikos statinių 

techninei priežiūrai atlikti hidrotechnikos statinių techninį prižiūrėtoją, turintį teisę 

eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas hidrotechnikos 

statiniuose. Pradėti pildyti statinio techninės priežiūros žurnalą (Reglamento 2 

priedas), kasmetinėms apžiūroms atlikti paskirti komisiją, užpildyti aktus (forma 3 

priedas ) iki 2023 - 03- 15 d.    

2. įvykdžius akte nurodytus reikalavimus, nedelsiant informuoti Valstybinės 

priežiūros vykdytoją – Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus inžinierių – 

inspektorių Povilą Noreikį, elektroniniu paštu: povilas.noreikis@vzf.lt arba raštu 

(Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus projektų vadovę Redą 

Bankauskaitę). 

____________________ 

(Ataskaitos 1 priedas) 

2. Patikrinta savivaldybių teritorijoje 

vykdomų ar įvykdytų melioracijos 

2022-07-07 

Aktas 

2022 m. liepos 7 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-76 (Raseinių r. sav.).  
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statinių statybos darbų kokybė ir 

biudžeto lėšų panaudojimas. 

Nr. PA-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimo objektas – Raseinių rajono Pagojukų sen., Vosiliškio kadastro 

vietovės melioracijos griovių up. Meiluškių up. M-3, Nr.-1, Nr.-2, Nr.-3, Nr.-1‘, 

Nr.-2‘, Nr.2‘‘ remonto darbai. 

Raseinių rajono Pagojukų sen., Vosiliškio kadastro vietovės melioracijos griovių 

up. Meiluškių up. M-3,Nr.-1, Nr.-2, Nr.-3, Nr.-1‘, Nr.-2‘,Nr.2‘‘ remonto darbų 

techninio darbo projekto (toliau – Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: 

griovių ilgis – 11,965 km; drenažo žiočių – 113 vnt.; pralaidos – 12 vnt. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 204278,00  Eur., statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas – 

185707,00 Eur, projektavimo ir inžinerinės paslaugos – 18571,00 Eur, užsakovo 

rezervas. 

Užduotį projektavimui parengė Raseinių rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio  ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Daunius, 

patvirtino Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas 

Jonyla. 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-05 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Raseinių rajono 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo 

specialisto Mindaugo Daunius. 

Projektavimo darbus atliko individuali įmonė „Primega‘‘ (kvalifikacijos atestatas 

Nr. 22-PmAT), projekto vadovas – R. Pužas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-260-

PmAT ir Nr.1545). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas, projekto rengimo tvarką, reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės Projektų analizės institutas  

(kvalifikacijos atestatas Em-2), Julius Laimutis Petraitis (kvalifikacijos atestatas 

Nr.9-Em) surašydamas ekspertizės 2020-09-30 aktą Nr.20 -167.             

Vadovaujantis 2022 m. balandžio 29 d. rangos sutartimi Nr. SR- 285 UAB 

,,Jurmelsta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 45-MT, galioja iki 2023-01-03) atlieka  

statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 172909,00 eurai su PVM, statybos darbų 

vadovas Juozas Paulauskas (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-561-MT, kuris galioja iki 
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2022-07-11 

Aktas 

Nr. PA-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-12-17), paskirtas UAB „Jurmelsta“ direktoriaus įsakymu 2022 m. balandžio 

29 d. Nr. T-7. 

Statybos techninę priežiūrą atlieka S. Janušo individuali įmonė (kvalifikacijos 

atestato Nr. 95-PmAT, kuris galioja iki 2023-04-06 Statinio statybos techninės 

priežiūros paslaugų sutartis 2022 m. gegužės 16 d. Nr. SR-309. Statybos techninės 

priežiūros vadovas Stasys Janušas, (kvalifikacijos atestatas Nr.S-191-PmAT, galioja 

iki 2023-04-06). 

Patikrinus vietoje atliekamus Raseinių rajono Pagojukų sen., Vosiliškio kadastro 

vietovės melioracijos griovių up. Meiluškių up. M-3, Nr.-1, Nr.-2, Nr.-3, Nr.-1‘, Nr.-

2‘, Nr.2‘‘ remonto darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos 

darbų kokybė gera. Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos 

produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas. Statybos žurnalas pildomas 

tvarkingai. Paslėptų darbų aktai surašyti ir atsakingų asmenų pasirašyti. 

Išvada – atlikus Raseinių rajono Pagojukų sen., Vosiliškio kadastro vietovės 

melioracijos griovių up. Meiluškių up. M-3, Nr.-1, Nr.-2, Nr.-3, Nr.-1‘, Nr.-2‘, 

Nr.2‘‘ remonto darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių 

pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik statybos produktai, 

turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir pateikta jokių 

reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 11 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-78 (Šiaulių r. sav.). 

Patikrinimo objektas – ,,Micaičių kadastrinėje vietovėje griovių (Urdupio up.), G-

4,G-2 ir juose esančių statinių remonto darbai.“ 

Šiaulių rajono melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau- Projektas) 

pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių ilgis – 5,06 km; 

remontuojamų drenažo žiočių – 65 vnt.; remontuojamų pralaidų – 7 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės 

ūkio skyriaus vyriausias specialistas Remigijus Baranauskas.  

Projekto techniniams sprendiniams priimti  buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Šiaulių rajono 
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savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausio specialisto  Remigijaus 

Baranausko. 

Projektavimo darbus atliko MB „Meluka“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 202-PmAT). 

PV – V. Riauba (kvalifikacijos atestatas Nr. S-653-PmAT). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės ,,Pastatų konstrukcijos“  

(kvalifikacijos atestatas Nr. Em-4), Dainius Adomaitis (kvalifikacijos atestatas 

Nr.12-Em) surašydamas ekspertizės 2021-02-22 aktą Nr.PE21-58 .             

Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 17 d. rangos sutartimi Nr.VP1-322(3.67E) uždaroji 

akcinė bendrovė ,,L O Kompanija“ (kvalifikacijos atestatas 205-M, galioja iki 

2026-01-27) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 38374,75 eurai. 

Statybos darbų vadovas Kęstutis Aužbikavičius (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-564-

MT, kuris galioja iki 2023-12-17). 

Statybos techninę priežiūrą atlieka UAB ,,Domstata“ Ridas Verpečinskas, pagal 

sudarytą žodinę sutartį 2021 metais birželio 16 d. (kvalifikacijos atestatas S-787-

MT, galioja iki 2024-04-30).  

Patikrinus vietoje atliekamus ,,Micaičių kadastrinėje vietovėje griovių (Urdupio 

up.), G-4,G-2 ir juose esančių statinių remonto darbus,, jokių technologinių 

pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išvada – atlikus „Micaičių kadastrinėje vietovėje griovių (Urdupio up.), G-4, G-2  

ir juose esančių statinių remonto darbai“ valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo 

nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik 

statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir 

pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 
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2022-07-12 

Aktas 

Nr. PA-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. liepos 12 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-79 (Biržų r. sav.). 

Patikrinimo objektas – techninis darbo projektas Nr. 17VD-KK-20-1-06452-

PR001 ,,Biržų rajono Čeriaukštės sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir 

juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ (toliau – Projektas) ir 

rekonstruojamų objektų rekonstrukcijos rangos darbai pagal Projektą. 

Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai:  rekonstruojamų griovių ilgis – 31,55 km; 

rekonstruojamų  pralaidų – 23 vnt., rekonstruojamų drenažo žiočių – 311 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės 

ūkio skyriaus inžinierius-melioratorius Rimantas Šikšnys.  

Projekto techniniams sprendiniams priimti  buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Biržų rajono 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus inžinierius-melioratorius 

Rimantas Šikšnys. 

Projektavimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio hidroplanas“ 

(kvalifikacijos atestatas Nr. 84-PmAT). PV – Edita Balčiūnienė (kvalifikacijos 

atestatas Nr. S-338-PmA). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės ,,Projektų analizės 

institutas“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-2), Zenonas Kinderis (kvalifikacijos 

atestatas Nr.05-Em) surašydamas ekspertizės 2021-03-31 aktą Nr.21-110.             

Vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 06 d. rangos sutartimi Nr.SRV-336 uždaroji 

akcinė bendrovė ,,Biržų ranga“ (kvalifikacijos atestatas 29-MT, galioja iki 2022-

09-21) atlieka  statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 221391,46 eurai. Statybos 

darbų vadovas Daiva Janonienė (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-771-M, kuris galioja 

iki 2024-03-12). 

Vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 25 d. sutartimi Nr.SRV-347 statybos techninę 

priežiūrą atlieka Alvydas Gudonis pagal individualios veiklos pažymą Nr.800708, 
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2022-07-12 

Aktas 

Nr. PA-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kvalifikacijos atestatas S-315-MT, galioja iki 2026-02-12 ).  

Patikrinus vietoje atliekamus Biržų rajono Čeriaukštės sausinimo sistemos dalies 

melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimo   darbus, 

jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių rekonstravimo darbams naudojami tik statybos produktai, 

turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų 

žurnale. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir 

atsakingų asmenų pasirašyti. 

Išvada – atlikus techninio darbo projekto Nr. 17VD-KK-20-1-06452-PR001 

,,Biržų rajono Čeriaukštės sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose 

esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ ir rekonstruojamų objektų 

rekonstrukcijos rangos darbų pagal Projektą valstybinės priežiūros patikrinimą, 

nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik 

statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir 

pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 12 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-80 (Zarasų r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Užtiltės kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. P1-

1965 griovių remonto darbai. Objekto pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis 

– 6,860 km; drenažo žiočių – 30 vnt.; pralaidos – 2 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo 

plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė.  

Projektavimo darbus atliko UAB „Vandena“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 138-

PmAT). Projekto vadovas T. Jasinskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-707-PmAT). 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Zarasų rajono 

savivaldybės administracijos Kaimo plėtros vedėjos Linos Petrėnienės. Projektas 

parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais.  

Statybos ir montavimo darbus atliko – UAB Rokmelsta. 2021 m. gruodžio 1 d. 

rangos sutartis Nr. SR(6.68E)-634, kurios vertė 52999,21 Eur. 
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2022-07-13 

Aktas 

Nr. PA-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statybos techninę priežiūrą atliko Alvydas Gudonis, kvalifikacijos atestatas S-315-

MT.  

Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti remonto darbų atlikimo aktas 

Nr. 1 pasirašytas 2022 m. birželio 2 d. Komisiją sudarė: Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė; Dusetų seniūnijos 

seniūnas Darius Steponavičius; Zarasų rajono savivaldybės administracijos 

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kazlauskienė. 

Melioracijos remonto darbams naudotų medžiagų eksploatacinių savybių 

deklaracijos pateiktos. Statybos darbų žurnalas, paslėptų darbų aktai supildyti ir 

atsakingų asmenų pasirašyti. Visa dokumentacija archyvuojama Zarasų rajono 

savivaldybės administracijoje. 

Ūžos up. nuo pk. 2+46 iki pk. 7+00; griovys S-1-2 nuo pk. 0+00 iki pk. 2+28; 

griovys S-1-4 nuo pk. 0+00 iki pk. 3+14; griovys S-1-6 nuo pk. 0+00 iki pk. 1+48; 

griovys S-1-8 nuo pk. 0+00 iki pk. 1+94; griovys S-1-7 nuo pk. 0+00 iki pk. 1+86. 

Pažeidimų ir nukrypimų nuo techninio darbo projekto nenustatyta. 

Išvada – atlikus Užtiltės kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. P1-1965 

griovių remonto darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių 

pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik statybos produktai, 

turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir pateikta jokių 

reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 13 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-81 (Pasvalio r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Pasvalio rajono Daujėnų seniūnijos dalies melioracijos 

griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai. 

Pasvalio r. Daujėnų melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau- 

Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 18,767 km; drenažo 

žiočių – 165 vnt.; pralaidos – 14 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis.  

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 
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Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjo Vaidoto 

Kuodžio. 

Projektavimo darbus atliko Editos Balčiūnienės individuali įmonė (kvalifikacijos 

atestatas Nr. 137-PmAT). PV –E. Balčiūnienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-338-

PmAT). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės ,,Projektų analizės 

institutas“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-2), Zenonas Kinderis (kvalifikacijos 

atestatas Nr.05-Em) surašydamas ekspertizės 2021-12-06 aktą Nr.21-180.             

Vadovaujantis 2022 m. sausio 14 d. rangos sutartimi Nr.SRV-8 uždaroji akcinė 

bendrovė ,,Biržų ranga“ (kvalifikacijos atestatas 29-MT, galioja iki 2022-09-21) 

atlieka  statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 100339,08 eurai. Statybos darbų 

vadovas Laima Ožinskienė (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-658-M, kuris galioja iki 

2024-03-12). 

Vadovaujantis 2022 m. vasario 24 d. sutartimi Nr.ASR-51 statybos techninę 

priežiūrą atlieka Alvydas Gudonis pagal individualios veiklos pažymą Nr.800708, 

(kvalifikacijos atestatas S-315-MT, galioja iki 2026-02-12).  

Patikrinus vietoje atliekamus Pasvalio rajono Daujėnų seniūnijos dalies 

melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto  darbus, jokių 

technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.  

Išvada – atlikus Pasvalio rajono Daujėnų seniūnijos dalies melioracijos griovių ir 

juose esančių melioracijos statinių remonto darbų valstybinės priežiūros 

patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir 

naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, 

todėl nebuvo ir pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 
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2022 m. liepos 19 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-82 (Lazdijų r. sav.). 

Patikrinimo objektas – 1) Lazdijų rajono savivaldybės melioracijos griovių 

priežiūros paslaugos (griovių šienavimas): 

a) Lazdijų rajono savivaldybės Buckūnų kaimo Metelių kadastro vietovės 

melioracijos projekto Nr. 2 (1971 m.) griovių M-3, M-3-2 ir juose esančių statinių 

2017 m. ir Lazdijų rajono savivaldybės Teizų kadastro vietovės melioracijos 

projekto Nr. 14 (1982 m.) melioracijos griovio Nr. 2 ir jo statinių, nukentėjusių nuo 

liūčių, melioracijos griovių priežiūra; 

b) Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių kadastro vietovės melioracijos projektų 

Nr. 10 (1983 m.), Nr. 6 (1974 m.) griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. 

nukentėjusių nuo liūčių, statinių remonto, Lazdijų rajono savivaldybės Purviškės 

kaimo Varnėnų kadastro vietovės Žvikelių sausinimo sistemos kapitalinio remonto 

projekto (1958 m.) griovio T-2a ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo 

liūčių, remonto ir Lazdijų rajono savivaldybės Jančiulių kaimo Kapčiamiesčio 

kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) griovio A-1 ir jame esančių 

statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, statinių melioracijos griovių priežiūra; 

c) Projekto ,,Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių 

rekonstrukcija“ melioracijos griovių priežiūra;  

d) Projekto ,,Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių 

melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ melioracijos griovių priežiūra ir 

Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės Rimiečio 

polderio dalies melioracijos griovio K-29 priežiūra. 

2017–2020 m. įgyvendintų ES paramos projektų ir Solidarumo fondo lėšomis 

įgyvendintų projektų  melioracijos griovių priežiūros paslaugų viešieji pirkimai bus 

skelbiami šių metų rugpjūčio mėnesį. 

2) Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo 

paslaugas. 

Avariniai remonto darbai bus atliekami vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 10V-296 ,,Dėl 
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Lazdijų rajono savivaldybės tvenkinių, hidrotechnikos statinių bei kitų valstybei 

nuosavybės teise priklausančių melioracijos sistemų avarinių gedimų remonto 

(išskyrus tvenkinių hidrotechnikos statinių, išnuomotų ar kitaip perleistų kitiems 

naudotojams, avarinių gedimų remonto) skubos darbų eiliškumo nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. Darbai derinami su Valstybės žemės fondu. Melioracijos 

statinių avarinių remonto darbų, įskaitant tyrinėjimo projektavimo paslaugas, 2022 

m. balandžio 21 d. sudaryta sutartis Nr. 2022-04-22/53-66 su UAB ,,Leimesta“. 

3) Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės 

melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių 

melioracijos statinių remonto darbai. 

Techninį darbo projektą parengė E. Nacevičiaus firma „EDMETA” (kvalifikacijos 

atestatas Nr.151-PmAT, galioja iki 2026 m. sausio 27 d.). Projekte numatyta 

suremontuoti 4,506 km griovių, 35 žiotis ir 4 pralaidas. 

4) Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise 

priklausančių melioracijos statinių remonto techninių darbo projektų ekspertizės 

paslaugos. 

Techninių darbo projektų ekspertizės paslaugų 2022 m. balandžio 11 d. sutartis Nr. 

2022-04-15/53-58 pasirašyta su UAB ,,Projektų analizės institutas“. 

Atlikta Lazdijų rajono savivaldybės, Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos 

k. v. melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių 

melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto ekspertizė. Lazdijų rajono 

savivaldybės Lazdijų ir Šventežerio seniūnijų Teizų k. v. melioracijos projektų Nr. 

2 (1972 m.) ir Nr. 8 (1969 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos 

statinių remonto techninio darbo projekto ekspertizė. Lazdijų rajono savivaldybės 

Veisiejų seniūnijos Varnėnų k. v. melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) 

melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto techninio darbo 

projekto ekspertizė. 

5) Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijos Metelių kadastro vietovės Metelių 

polderio sausinimo siurblinės remonto darbai. 

2021 m. lapkričio 22 d. Metelių polderio sausinimo siurblinės remonto darbų 

sutartis Nr. 2021-11-24/53-302 sudaryta su UAB ,,Leimesta“. Metelių polderio 

sausinimo siurblinės remonto darbų techninės priežiūros paslaugų žodinė sutartis 

sudaryta su E. Nacevičiaus firma ,,Edmeta“. Darbų pabaiga 2022 m. gruodžio 1 d.  
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2022-07-20 
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6) Lazdijų rajono savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių 

kompiuterinės apskaitos paslaugoms su Valstybės žemės fondu sudaryta 2022 m. 

balandžio 5 d. Nr. 2022-04-12/53-55. 

Išvada – Lazdijų rajono savivaldybės valstybei priklausančių melioracijos griovių 

ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų kokybė yra gera. Darbai 

atliekami laikantis nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu avarinių gedimų 

šalinimo darbams techniniai darbo projektai ir jų ekspertizės neatliekama. 

Atsižvelgiant į tai, kad avariniai gedimai šalinami nedelsiant, todėl 

rekomenduojame, ateityje šiems darbams techninių projektų bei ekspertizės 

paslaugų atsisakyti. 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 20 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-83 (Tauragės r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės melioracijos 

griovių up. Alksnupis, A-2, Nr.-2-1 ir jų statinių remonto darbai.  

Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės melioracijos griovių up. Alksnupis, 

A-2, Nr.-2-1 ir jų statinių remonto darbų techninio darbo projekto (toliau- 

Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 4,915 km; drenažo žiočių 

– 71 vnt.; pralaidos – 8 vnt. Statybos skaičiuojamoji kaina 108054,09 Eur, statinių 

ir jo dalių statyba ir įrengimas – 89301,00 Eur, projektavimo ir inžinerinės 

paslaugos – 8930 Eur, užsakovo rezervas – 9823 00 Eur. 

Užduotį projektavimui parengė Tauragės rajono savivaldybės administracijos 

Kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Reinoldas Volbikas, patvirtino 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis. 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Tauragės rajono 

savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto 

Reinoldo Volbiko. 

Projektavimo darbus atliko individuali įmonė atlieka S. Janušo individuali įmonė 

(kvalifikacijos atestato Nr. 95-PmAT) galioja iki 2023-04-06, projekto vadovas – 
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Stasys Janušas (kvalifikacijos atestatas Nr.S-191-PmAT), galioja iki 2023-04-06). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. Projektas parengtas, projekto rengimo tvarką, reglamentuojančiais 

teisės aktais ir normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės UAB Pastatų konstrukcijos  

(kvalifikacijos atestatas 4626), Dainius Adomaitis (kvalifikacijos atestatas Nr.12-

Em) surašydamas ekspertizės 2021-02-22 aktą Nr.PE21 - 62. 

Vadovaujantis 2021 m. gegužės 6 d. rangos sutartimi Nr. 51- ES-349 UAB 

,,Drenita“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 119-M, galioja iki 2024-03-24) atliko  

statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 75497,36 eurai su PVM, statybos darbų 

vadovas Donatas Stankūnas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-482-MT, kuris galioja 

iki 2021-06-16), paskirtas UAB ,,Drenita“ direktoriaus įsakymu 2021 m. gegužės 

12 d. Nr. D-35 ir statybos darbų vadovas Edvinas Beržini (kvalifikacijos atestatas  

Nr. S-4674-MT, kuris galioja iki 2023-01-03), paskirtas UAB ,,Drenita“ 

direktoriaus 2021 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D-46. 

Statybos techninę priežiūrą atlieka S. Janušo individuali įmonė (kvalifikacijos 

atestato Nr. 95-PmAT) galioja iki 2023-04-06 Statinio statybos techninės priežiūros 

paslaugų sutartis  2022 m. gegužės 16 d. Nr. SR-309. Statybos techninės priežiūros 

vadovas Stasys Janušas, (kvalifikacijos atestatas Nr.S-191-PmAT), galioja iki 

2023-04-06). 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 5-

534 paskirta komisija dėl Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės 

melioracijos griovių up. Alksnupis, A-2, Nr.-2-1 ir jų statinių remonto darbų 

techninio darbo projekto pripažinimo tinkamų naudotis. Suremontuotų melioracijos 

statinių pripažinimo tinkamais naudoti darbu atlikimo aktas liepos 5 d. Nr. MSP-1.  

Patikrinus vietoje atliekamus Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės 

melioracijos griovių up. Alksnupis, A-2, Nr.-2-1 ir jų statinių  remonto darbus, jokių 

technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera. Melioracijos 

statinių remonto darbams naudotos tik statybos produktai, turintys eksploatacinių 

savybių deklaracijas. Statybos žurnalas užpildytas tvarkingai. Paslėptų darbų aktai 

surašyti ir atsakingų asmenų pasirašyti. 

Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės melioracijos griovių up. Alksnupis, 

A-2, Nr.-2-1 ir jų statinių  remonto techninis projektas parengtas laikantis nustatytų 
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prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimų. Įvykdytų darbų kokybė gera, 

atliekant remonto darbus naudotos tik statybos produktai turintys eksploatacinių 

savybių deklaracijas. 

Išvada – atlikus Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės melioracijos 

griovių up. Alksnupis, A-2, Nr.-2-1 ir jų statinių remonto darbus ir juose esančių 

melioracijos statinių remonto darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo 

nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik 

statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir 

pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 20 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-84 (Kelmės r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių 

kadastrinės vietovės Tytuvos up. griovių T-13, T-15, Gr. Nr.1, Gr. Nr.15, Gr. Nr.16, 

Gr. Nr.17 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir 

priežiūros darbai. 

Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kadastrinės vietovės 

Tytuvos up. griovių T-13, T-15, Gr. Nr.1, Gr. Nr.15, Gr. Nr.16, Gr.Nr.17 ir juose 

esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbų 

techninio darbo projekto (toliau – Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: 

griovių ilgis – 3,060 km; drenažo žiočių – 49 vnt.; drenažo rinktuvų – 0,188 m; 

pralaidos – 2 vnt. Statybos skaičiuojamoji kaina 66827,00 Eur, statinių ir jo dalių 

statyba ir įrengimas – 61141,00 Eur, projektavimo ir inžinerinės paslaugos – 

5686,00 Eur, užsakovo rezervas – 0 Eur. 

Užduotį projektavimui parengė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės 

ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Reimeris, 

patvirtino skyriaus vedėja Joana Miliauskienė. 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, suderinta Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo 

specialisto Apolinaro Jasaičio. 
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Projektavimo darbus atliko ,,MB Melprojekta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 268-

PmAT, galioja iki 2024-09-21), projekto vadovas – O. Riaubienė (kvalifikacijos 

atestatas Nr. S-652-PmAT, galioja iki 2025-02-04). Projektavimo darbus atliko MB 

„Melprojekta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 268-PmA, galioja iki 2024-09-21).  

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas, projekto rengimo tvarką, reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės Projektų analizės institutas  

(kvalifikacijos atestatas Em-2), Zenonas Kinderis (kvalifikacijos atestatas Nr.5-

Em) surašydamas ekspertizės 2022-04-26 aktą Nr. 22 -131.             

Statybos ir montavimo darbus vadovaujantis 2022 m. gegužės 31 d. statybos rangos 

sutartimi Nr. SŽ-179 atlieka uždaroji akcinė bendrovė ,,Eustata“, (kvalifikacijos 

atestatas 14-M, galioja iki 2023-01-03), kurių vertė 34557,43 eurai su PVM. 

Statybos darbų vadovas Albinas Būzius (kvalifikacijos atestatas Nr. S-179-MT, 

kuris galioja iki 2023-01-03), paskirtas UAB „Eustata“ direktoriaus 2022-05-31 

įsakymu. 

Statybos techninę priežiūrą atlieka Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius vyriausiasis 

specialistas Remigijus Reimeris, (kvalifikacijos atestatas Nr.495-T, galioja iki 

2024-03-12). Paskirtas Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2022-05-26 įsakymu Nr.A-576 ,,Dėl melioracijos statinio techninės priežiūros 

atlikimo“. 

Patikrinus vietoje atliekamus Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijos 

Budraičių kadastrinės vietovės Tytuvos up. griovių T-13, T-15, Gr.Nr.1, Gr.Nr.15, 

Gr.Nr.16, Gr.Nr.17 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių 

remonto ir priežiūros darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, 

melioracijos darbų kokybė gera. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išvada – atlikus Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių 
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kadastrinės vietovės Tytuvos up. griovių T-13, T-15, Gr. Nr.1, Gr. Nr.15, Gr. Nr.16, 

Gr. Nr.17 juose esančių melioracijos statinių remonto darbų valstybinės priežiūros 

patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir 

naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, 

todėl nebuvo ir pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 21 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-87 (Molėtų r. sav.). 

Patikrinimo objektai: 

1) Molėtų rajone esančių, valstybei priklausančių, melioracijos statinių remontas. 

Melioracijos statinių remonto techninis darbo projektas parengtas UAB „Projeksta“ 

(kvalifikacijos atestatas Nr. S-442-PmAMT). Techninio darbo projekto ekspertizę 

atliko UAB „Statybos ekspertų biuras“ (įmonės atestatas Nr. 3857, išduotas 2020-

12-21, Nr. Em-6, išduotas 2018-09-06). Techninio darbo projekto sprendiniuose 

esminių trūkumų ir statybą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų pažeidimų 

nenustatyta. Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius 

statinių reikalavimus. Techninę darbų priežiūrą atlieka UAB „Statybos ekspertų 

biuras“. Molėtų rajono savivaldybės Girsteitiškio kadastro vietovėje griovių Nr. G-

7, G-7-1, A-9 remonto darbus atlieka V. Gaidžio įmonė „Vytotrans“ (kvalifikacijos 

atestatas Nr. S-559-MT, įmonės atestatas Nr. 19-MT).2) 

2) Molėtų rajono savivaldybės avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių gedimų remonto darbų sutartis Nr. A26-80 su UAB „Bebrusai“ 

sudaryta 2022 m. gegužės 4 d. 

3) Molėtų rajono savivaldybės valstybei priklausančio drenažo remonto 

gyvenvietėse rangos darbų sutartis Nr. A26-92 sudaryta su UAB „Bebrusai“ 

sudaryta 2022 m. gegužės 25 d. 

4) Molėtų rajono savivaldybės valstybei priklausančių melioracijos statinių 

priežiūros darbų sutartis Nr. A26-173 sudaryta su Žiuko įmone sudaryta 2022 m. 

liepos 13 d. 

5) Molėtų rajono Antalakajos, Lapavartės, Šeštokiškių polderių siurblinių 

eksploatacijos, profilaktikos bei smulkaus remonto paslaugų sutartis Nr. A26-236 

UAB „Bebrusai“ sudaryta 2021 m. gruodžio 21 d. 
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6) Molėtų rajono savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių 

kompiuterinės apskaitos paslaugoms su Valstybės žemės fondu žodinė sutartis 

sudaryta 2022 m. kovo 4 d. 

Išvada – atlikus  Molėtų rajono savivaldybės valstybei priklausančių melioracijos 

griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų kokybė yra gera. 

Darbai atliekami laikantis nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 26 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-89 (Mažeikių r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Mažeikių rajono Pikelių kadastro vietovėje magistralinių 

melioracijos griovių: Giniočių kanalo, Nr.1, Nr.2 remonto darbai. 

Mažeikių r. Pikelių melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau- Projektas) 

pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 5,209 km; drenažo žiočių – 69 vnt.; 

pralaidos – 4 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Adelija Vėlavičienė.  

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2021-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Mažeikių 

rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės 

Adelijos Vėlavičienės. 

Projektavimo darbus atliko mažoji bendrija „Melprojekta“ (kvalifikacijos atestatas 

Nr. 268-PmAT). PV – O. Riaubienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-652-PmAT). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės ,,Pastatų konstrukcijos“  

(kvalifikacijos atestatas Nr. Em-4), Bronislovas Vepštas (kvalifikacijos atestatas 

Nr.11-Em) surašydamas ekspertizės 2021-09-22 aktą Nr.PE21-339 M.             

Vadovaujantis 2022 m. balandžio 7 d. rangos sutartimi Nr. MS-109 uždaroji akcinė 

bendrovė ,,Hidrotechniniai statiniai“ (kvalifikacijos atestatas 104-M, galioja iki 
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2023-12-17) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 46842,84 eurai. 

Statybos darbų vadovas Henrikas Baranauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-132-

M, kuris galioja iki 2023-04-06). 

Statybos techninę priežiūrą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Adelija Vėlavičienė (kvalifikacijos 

atestatas S-141-T, galioja iki 2025-02-04). Statybos techninis prižiūrėtojas paskirtas 

pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 

11 d. įsakymu Nr. A1-685 „Dėl pavedimo vykdyti melioracijos statinių remonto 

darbų techninę priežiūrą“. 

Patikrinus vietoje atliekamus Mažeikių rajono Pikelių kadastro vietovėje 

magistralinių melioracijos griovių: Giniočių kanalo, Nr.1, Nr.2 remonto darbus, 

jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. Mažeikių rajono Pikelių 

kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių: Giniočių kanalo, Nr.1, Nr.2 

remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas. 

Privalomų rekomendacijų statybos dalyviams nėra. 

Išvada – atlikus Mažeikių rajono Pikelių kadastro vietovėje magistralinių 

melioracijos griovių: Giniočių kanalo, Nr.1, Nr.2 juose esančių melioracijos statinių 

remonto darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių 

pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik statybos produktai, 

turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir pateikta jokių 

reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams 

_____________________ 

 

2022 m. liepos 27 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-90 (Akmenės r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Akmenės rajono Medemrodės kadastro vietovės up. 

Bradaulis ir Telingupis up. baseino griovio P-3 paprastojo remonto darbus. 
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Akmenės r. melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau- Projektas) 

pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių ilgis – 2,968 km; 

remontuojamų drenažo žiočių – 15 vnt.; remontuojama pralaidų – 1 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Adomaitienė.  

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Akmenės 

rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus 

vyriausiosios specialistės Ernestos Adomaitienės. 

Projektavimo darbus atliko MB „Meluka“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 202-PmAT). 

PV – V. Riauba (kvalifikacijos atestatas Nr. S-652-PmAT). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždaroji akcinė bendrovė ,,Projektų ekspertizė“  

(kvalifikacijos atestatas Nr. Em-5), Audronė Juknevičienė (kvalifikacijos atestatas  

4-Em) surašydamas ekspertizės 2020-11-20 aktą Nr.20/193-1-1. 

Vadovaujantis 2022 m. vasario 24 d. rangos sutartimi Nr. SS-2022-192 uždara 

akcinė bendrovė „L O kompanija“ (kvalifikacijos atestatas 205-MT, galioja iki 

2026-01-27) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 18488,80 eurai. 

Statybos darbų vadovas Kęstutis Auzbikavičius (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-564-

MT, kuris galioja iki 2023-12-17). 

Statybos techninę priežiūrą atlieka Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros  skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Adomaitienė 

(kvalifikacijos atestatas S-742-T, galioja iki 2023-01-03). Statybos techninis 

prižiūrėtojas paskirtas Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus   

2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. PAV-141 „Dėl statybos darbų techninės priežiūros“. 

Patikrinus vietoje atliekamus Akmenės rajono Medemrodės kadastro vietovės up. 

Bradaulis ir Telingupis up. baseino griovio P-3 paprastojo remonto darbus, jokių 

technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 
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eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išvada – atlikus Akmenės rajono Medemrodės kadastro vietovės up. Bradaulis ir 

Telingupis up. baseino griovio P-3 paprastojo remonto juose esančių melioracijos 

statinių remonto darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių 

pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik statybos produktai, 

turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir pateikta jokių 

reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. rugpjūčio 9 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-92 (Šilalės r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Šilalės rajono Tenenių kadastro vietovės Tenenio upelio ir 

griovio T-6 bei jų statinių remontas. 

Šilalės rajono Tenenių kadastro vietovės Tenenio upelio ir griovio T-6 bei jų 

statinių remonto darbų techninio darbo projekto (toliau- Projektas) pagrindiniai 

techniniai rodikliai: griovių ilgis – 5,363 km; drenažo žiočių – 64 vnt.; drenažo 

rinktuvų – 0,188 m; pralaidos d 600-1600 mm – 4 vnt., tiltų – 2 vnt., iš jų 1 

remontuojamas; lieptas – 1 vnt. Statybos skaičiuojamoji kaina 121578,00 Eur, 

statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas – 100447,00 Eur, projektavimo ir inžinerinės 

paslaugos – 10048,00 Eur, užsakovo rezervas – 11052,00 Eur. 

Užduotį projektavimui parengė Šilalės  rajono savivaldybės administracijos Kaimo 

reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Urbienė, patvirtino 

skyriaus vedėja V. Bukauskienė. 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-05 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, suderinta Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo 

specialisto Stasio Tubučio. 

Projektavimo darbus atliko Viktoro Paškevičiaus įmonė, įmonės (kv.at. Nr.56-

PmAMT), projektavo vadovas Viktoras Paškevičius (kv.at. Nr. S-167- PmAMT), 
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galioja iki 2023-01-03). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas, projekto rengimo tvarką, reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės Statybos ekspertų biuras  

(kvalifikacijos atestatai Em-6, Nr. 3857), Vytautas Bubėnas (kvalifikacijos atestatas 

Nr.03-Em) surašydamas ekspertizės 2020-11-05 aktą Nr.429/ 20.1. Techniniuose 

darbo projekto sprendiniuose esminių trūkumų ir statybą reglamentuojančių 

reikalavimų pažeidimų nenustatyta.           

Statybos ir montavimo darbus vadovaujantis 2022 m. gegužės 5 d. statybos rangos 

sutartimi Nr. B6 (6)-63 (7,64E)  atlieka uždaroji akcinė bendrovė ,,Diržė“, 

(kvalifikacijos atestatas 14-M, galioja iki 2023-04-06), kurių vertė 77236,29 eurai 

su PVM. Statybos darbų vadovas Stanislovas Rimutis (kvalifikacijos atestatas 

Nr. S-209- PmMT, kuris galioja iki 2023-04-06), paskirtas UAB ,,Diržė“, 

direktoriaus 2022-05-02 įsakymu Nr.2 „Dėl Šilalės rajono Tenenių kadastrinės 

vietovės Tenenio upelio ir griovio T-6 bei jų statinių remonto darbai, darbų 

vykdymo. “ 

Statybos techninę priežiūrą atlieka Viktoro Paškevičiaus įmonė paskirtas 2022-04-

16 įsakymu Nr.22/03/16 ,,Dėl techninės priežiūros vadovo paskyrimo“ Viktoras 

Paškevičius, (kv.at. Nr. S-167- PmAMT), galioja iki 2023-01-03. 

Patikrinus vietoje atliekamus Šilalės rajono Tenenių kadastro vietovės Tenenio 

upelio ir griovio T-6 bei jų statinių remonto darbus, jokių technologinių pažeidimų 

nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išvada – atlikus Šilalės rajono Tenenių kadastro vietovės Tenenio upelio ir griovio 

T-6 bei jų statinių remonto darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo 

nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik 

statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir 
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pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. rugpjūčio 9 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-93 (Skuodo r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Skuodo rajono Šauklių k. v. melioracijos projekto Nr.1 

1968 m., griovio Š-10-4 pk. 0-0 iki 2+28, pk.10+35 iki 12-17, griovio Š-10-2 pk. 

0+0 iki 2+28, griovio L-10 pk.0+0 iki 5+24, melioracijos projekto Nr.4 1969 m. 

griovio E-12, pk. 0+0 iki 9+52 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto 

darbai. 

Skuodo rajono Šauklių k. v. melioracijos projekto Nr.1 1968 m., griovio Š-10-4 pk. 

0-0 iki 2+28, pk.10+35 iki 12-17, griovio Š-10-2 pk. 0+0 iki 2+28, griovio L-10 

pk.0+0 iki 5+24, melioracijos projekto Nr.4 1969 m. griovio E-12, pk. 0+0 iki 9+52 

ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų techninio darbo projekto 

(toliau- Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 2,758 km; 

drenažo žiočių – 33 vnt.; drenažo rinktuvų – 0,188 m; pralaidos – 4 vnt. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 38545,00 Eur, statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas – 

32060,00 Eur, projektavimo ir inžinerinės paslaugos – 2981,00 Eur, užsakovo 

rezervas – 3504,00 Eur. 

Užduotį projektavimui parengė Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės 

ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Rolandas Taujenis, patvirtino skyriaus 

vedėjas. 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2020-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, suderinta Žemės ūkio  

skyriaus vyriausiojo specialisto Gintaro Timbaro. 

Projektavimo darbus atliko UAB ,,Pamario krašto projektai“ (kvalifikacijos 

atestatas Nr. 153-PmAT, galioja iki 2026-12-16), projekto vadovas – V. Jakštas 

(kvalifikacijos atestatas Nr. S-224-PmAT, galioja iki 2023-04-06). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas, projekto rengimo tvarką, reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 
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Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės Statybos ekspertų biuras  

(kvalifikacijos atestatai Em-6, Nr. 3857), Vytautas Bubėnas (kvalifikacijos atestatas 

Nr.03-Em) surašydamas ekspertizės 2020-09-15 aktą Nr.385/ 21.1. Techniniuose 

darbo projekto sprendiniuose esminių trūkumų ir statybą reglamentuojančių 

reikalavimų pažeidimų nenustatyta. 

Statybos ir montavimo darbus vadovaujantis 2022 m. gegužės 18 d. statybos rangos 

sutartimi Nr. (4.1.8)-R5 atlieka uždaroji akcinė bendrovė ,,Telšių hidrostatyba“,  

(kvalifikacijos atestatas 229-M, galioja iki 2023-04-06), kurių vertė 28211,88 eurai 

su PVM. Statybos darbų vadovas Vytautas Čeplinskas (kvalifikacijos atestatas 

Nr. T-311-MT, kuris galioja iki 2024-03-12), paskirtas UAB „Telšių 

hidrostatyba“ direktoriaus įsakymu Nr.13, 2022-05-23. 

Statybos techninę priežiūrą atlieka MB ,,TEKTAVA“ direktoriaus 2022-08-03 

įsakymu Nr.T-08/03 ,,Įsakymas dėl techninės priežiūros vykdymo“ Steponas 

Varkalys, (kvalifikacijos atestatas130-PmAMT, galioja iki 2023-04-06). 

Patikrinus vietoje atliekamus Skuodo rajono Šauklių k. v. melioracijos projekto 

Nr.1 1968 m., griovio Š-10-4 pk. 0-0 iki 2+28, pk.10+35 iki 12-17, griovio Š-10-2 

pk. 0+0 iki 2+28, griovio L-10 pk.0+0 iki 5+24, melioracijos projekto Nr.4 1969 m. 

griovio E-12, pk. 0+0 iki 9+52 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto 

darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išvada – atlikus Skuodo rajono Šauklių k. v. melioracijos projekto Nr.1 1968 m., 

griovio Š-10-4 pk. 0-0 iki 2+28, pk.10+35 iki 12-17, griovio Š-10-2 pk. 0+0 iki 

2+28, griovio L-10 pk.0+0 iki 5+24, melioracijos projekto Nr.4 1969 m. griovio E-

12, pk. 0+0 iki 9+52 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų 

valstybinės priežiūros patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera 

melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir pateikta jokių reikalavimų ar 

rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 
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2022 m. rugpjūčio 16 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-94 (Panevėžio r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir 

Pažibų k. v. Pažibų tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų 

rekonstravimas. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos 

į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ parengto Panevėžio 

rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibų k. v. Pažibų tvenkinio 

hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimo techninis darbo projekto 

techniniai rodikliai: griovių ilgis – 13,52 km iš jų rekonstruojami – 10,158 km; 

drenažo žiočių – 129 vnt. iš jų rekonstruojamos – 24 vnt.; pralaidos – 24 vnt. iš jų 

rekonstruojamos – 19 vnt.; žemių užtvanka 1 vnt., ilgis palei keterą – 220 m, keteros 

plotis – 8 m, vandens pralaidos tipas – šachtinė, maksimalus slėgio aukštis – 6,10 

m.  

Rekonstruojama: šachtinė pralaida, priežiūros tiltelis, giluminis skydas, 

suremontuojamas sraigtinis keltuvas, žemutiniame bjefe suskilusi ramintuvo dugną 

ir atramines sieneles keičiamos naujomis. Risbermoje suardytus ir paplautus šlaitus 

ir dugno tvirtinimas, plokštes pakeičiamos naujomis. Statybos skaičiuojamoji kaina  

– 372600,00 Eur, statybos montavimo darbai – 345000,00 Eur, projektavimo ir 

inžinerinės paslaugos  – 27600,00 Eur.  

Projektas parengtas vadovaujantis NŽT Panevėžio skyriaus 2021-03-31 išduotu 

sutikimu tiesti ir statyti statinius valstybinėje žemėje, projektavimo užduotimi – 

technine specifikacija, kuria parengė Panevėžio rajono savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio skyrius vyriausiasis specialistas Antanas Beržanskis. 

Užduotis techniniam darbo projektui parengti, parinkta tikslingai. Projektas 

pavirtintas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 

įsakymu Nr.A-428. 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2021-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, tyrinėjimų dokumentacija 

patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 

specialisto melioracijai Gintaro Gritėno. Projektavimo darbus atliko UAB 
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„Inžinerinis projektavimas“, (kvalifikacijos atestatas Nr.150-PmAT galioja iki 

2025-10-22). PV – Karolis Mickevičius (kvalifikacijos atestatas S-685-

PmATgalioja iki 2022-08-08). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas, projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės Statybos ekspertų biuras  

(kvalifikacijos atestatai Em-6, Nr. 3857), Vytautas Bubėnas (kvalifikacijos atestatas 

Nr.03-Em) surašydamas 2021-06-25 ekspertizės aktą Nr.197/ 20.1. Techniniuose 

darbo projekto sprendiniuose esminių trūkumų ir statybą reglamentuojančių 

reikalavimų pažeidimų nenustatyta.  

Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 10 d. rangos sutartimi Nr.S1-220 UAB „Panevėžio 

melioracija“, (kvalifikacijos atestatas Nr. 62-MT, galioja iki 2023-01-03) 

atlieka  statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 278 000,00 su PVM. Statybos 

darbų vadovas Romualdas Tvarkūnas (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-398-M, kuris 

galioja iki 2025-02-04), paskirtas UAB „Panevėžio melioracija“ direktoriaus 2021-

09-27 įsakymu Nr.21. 

Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibų k.v. Pažibų tvenkinio 

hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimui išduotas Panevėžio 

rajono savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 3 d. leidimas Nr. LRS-54-

20803-00035.  

Statybos techninę priežiūrą atlieka techninės priežiūros vadovas Petras 

Maskaliovas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-384-PmAT), vykdymo priežiūros 

vadovu paskirtas UAB „Inžinerinis projektavimas“, direktorius Karolis 

Mickevičius 2021-10-21  įsakymu Nr. PV-616. 

Patikrinus vietoje atliekamus Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir 

Pažibų k. v. Pažibų tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų 

rekonstrukcijos darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera 

rekonstrukcijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių rekonstrukcijos  darbams naudojami tik statybos produktai, 

turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų 
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žurnale. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir 

atsakingų asmenų pasirašyti. 

Išvada – atlikus Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibų k. v. 

Pažibų tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas ir juose 

esančių melioracijos įrenginių remonto darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, 

nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik 

statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir 

pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. rugpjūčio 26 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-100 (Pakruojo r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Pakruojo rajono Peleniškių k.v., Draudelių k.v., Triškonių 

k.v. griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. 

Pakruojo r. Peleniškių, Draudelių, Triškonių  melioracijos statinių techninio darbo 

projekto (toliau- Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių 

ilgis – 22,595 km; drenažo žiočių – 184 vnt.; pralaidų – 19 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio skyriaus inžinierius-melioratorius Stanislovas Visockis.  

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2021-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus inžinierius-melioratorius 

Stanislovas Visockis. 

Projektavimo darbus atliko MB „Meluka“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 202-PmAT). 

PV – V. Norvilas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-356-PmAT). 

 Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės ,,Projektų analizės 

institutas“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-2), Zenonas Kinderis (kvalifikacijos 

atestatas Nr.05-Em) surašydamas ekspertizės 2021-12-16 aktą Nr.21-182.             
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2022-08-30 

Aktas 

Nr. PA-101 

 

 

 

 

 

Vadovaujantis 2022 m. birželio 21 d. rangos sutartimi Nr.SAI-22-136 uždaroji 

akcinė bendrovė ,,Pasvalio melioracija“ (kvalifikacijos atestatas 40-MT, galioja iki 

2023-01-03) atlieka  statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 265225,41 euras. 

Statybos darbų vadovas Gražvydas Zuba (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-737-M, 

kuris galioja iki 2022-09-21). 

Statybos techninę priežiūrą atlieka MB „Statybos biuras“ (kvalifikacijos atestato 

neturi). Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos įsigytos pagal 2022 m. 

birželio 21 d sutartį  Nr. SAI-22-133. Statybos techninės priežiūros vadovas Tomas 

Kelevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. S-702-MT, galioja iki 2026-05-21).  

Patikrinus vietoje atliekamus Pakruojo rajono Peleniškių k.v., Draudelių k.v., 

Triškonių k.v. griovių ir juose esančių melioracijos statinių  remonto ir priežiūros  

darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys 

eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. 

Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų 

asmenų pasirašyti. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. 

Privalomų rekomendacijų statybos dalyviams nėra. 

Išvada – atlikus Pakruojo rajono Peleniškių k.v., Draudelių k. v., Triškonių k. v. 

griovių ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų valstybinės priežiūros 

patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir 

naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, 

todėl nebuvo ir pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. rugpjūčio 30 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-101 (Palangos m. sav.). 

Patikrinimo objektas – Palangos miesto polderių vandens kėlimo stočių 

eksploatavimo ir griovių priežiūros  darbai. 

Techninis darbo projektas nerengtas, tik pateikti darbų kiekiai, pagal kuriuos 

rangovas pateikė sąmatą. Pagrindiniai techniniai rodikliai: siurblinės teritorijos 

priežiūra – 530 m2; griovių - 0,9 m, variklių priežiūra- 2 vnt.. 

Užduotį projektavimui parengė Palangos miesto savivaldybės administracijos 
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2022-09-08 

Aktas 

Nr. PA-103 

 

 

 

 

 

 

 

Šventosios seniūnijos seniūno pavaduotojas Alvidas Bacius. Užduotis patvirtinta 

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2021-05-11 įsakymu  

Nr.A1-471 

Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas.  

Vadovaujantis 2022 m. balandžio 12 d. rangos sutartimi Nr.S6-K-129 uždaroji 

akcinė bendrovė ,,Bebrūnė“ (kvalifikacijos atestatas 160-MT, galioja iki 2025-12-

23) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 18250,43 Eur. Statybos darbų 

vadovas Gintautas Salys (kvalifikacijos atestatas Nr. S-434-MT, kuris galioja iki 

2023-01-03). 

Patikrinus vietoje atliekamus Palangos miesto polderių vandens kėlimo stočių 

eksploatavimo ir griovių priežiūros darbus. Priežiūros darbai atlikti kokybiškai: 

nušienauta, išvalytos žiotys, pašalintos dirbtinės kliūtys, atlikta siurblių priežiūra,  

visi darbai atlikti, kurie numatyti techninėje užduotyje. jokių technologinių 

pažeidimų nenustatyta. 

Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.  

Išvada –  atlikus Palangos miesto polderių vandens kėlimo stočių eksploatavimo ir 

griovių priežiūros ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų valstybinės 

priežiūros patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų 

kokybė ir naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių 

deklaracijas, todėl nebuvo ir pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos 

dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. rugsėjo 8 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-103 (Šakių r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Techninis darbo projektas Nr. 17VD-KM-20-1-06596-

PR001, Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse 

esančių statinių rekonstravimas“ (toliau – Projektas) ir rekonstruojamų objektų 

rekonstrukcijos rangos darbai pagal Projektą. 

Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: rekonstruojamų griovių ilgis – 25,760 

km; rekonstruojamų  pralaidų – 26 vnt.,  rekonstruojamų drenažo žiočių – 262 vnt. 

Užduotį projektavimui pasirašė Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės 

ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė.  
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Projekto techniniams sprendiniams priimti  buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2021-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Šakių rajono 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialisto 

Vytauto Unguvaičio. 

Projektavimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Aplinkos inžinierių grupė“ 

(kvalifikacijos atestatas Nr. 199-PmA). PV – P. Punys (kvalifikacijos atestatas Nr. 

S-642-PmA). 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės ,,Pastatų konstrukcijos“  

(kvalifikacijos atestatas Nr. Em-4), Dainius Adomaitis (kvalifikacijos atestatas 

Nr.12-Em) surašydamas ekspertizės 2021-10-19 aktą Nr.PE21-382.             

Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 29 d. rangos sutartimi Nr.VPS-271 uždaroji akcinė 

bendrovė ,,Hidrokesta“ (kvalifikacijos atestatas 109-MT, galioja iki 2024-03-12) 

atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 241823,05 eurai. Statybos darbų 

vadovas Valdas Savukaitis (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-38-MT, kuris galioja iki 

2027-03-23) ir Marius Savukaitis (kvalifikacijos atestatas  Nr. S-729-MT, kuris 

galioja iki 2027-05-27) 

Vadovaujantis 2022 m. sausio 17 d. sutartimi Nr.VPS-5  statybos techninę priežiūrą 

atlieka uždaroji akcinė bendrovė ,,Šakių hidrotechnika“ (kvalifikacijos atestatas 2-

M, galioja iki 2027-03-23). Statybos techninės priežiūros vadovas Vidmantas 

Kameneckas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-228-MT).  

Statybos leidimas išduotas 2021 m. spalio 21 reg. Nr.LRS-44-20111021-00025.       

Patikrinus vietoje atliekamus Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių 

kadastro vietovėse esančių statinių rekonstravimo darbus, jokių technologinių 

pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. 

Melioracijos statinių rekonstravimo darbams naudojami tik statybos produktai, 

turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų 

žurnale. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir 

atsakingų asmenų pasirašyti. 
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2022-09-22 

Aktas 

Nr. PA-108 

 

 

Išvada – atlikus Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro 

vietovėse esančių statinių rekonstravimo darbų valstybinės priežiūros patikrinimą, 

nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė ir naudojama tik 

statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, todėl nebuvo ir 

pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams. 

_____________________ 

 

2022 m. rugsėjo 22 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas                       

Nr. PA-108 (Širvintų r. sav.). 

Patikrinimo objektas – Širvintų rajono Vičiūnų kadastrinės vietovės Juodės upelio 

ir melioracijos griovio J-3 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai. 

Širvintų r. Vičiūnų kadastrinės vietovės Juodės upelio ir melioracijos griovio J-3 ir 

juose esančių melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau- Projektas) 

pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 2,985 km; drenažo žiočių – 18 vnt.; 

pralaidos – 2 vnt. 

Užduotį projektavimui parengė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės 

ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Minkštimienė. 

Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai  tyrinėjimai. 

Sąmatos sudarytos pagal 2021-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. 

Tyrinėjimo dokumentacijai sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistės 

Rasos Minkštimienės. 

Projektavimo darbus atliko UAB „Mindeta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 18-

PmAT). PV – M. Gricius (kvalifikacijos atestatas Nr. S-496-PmAT). Sutartis S-

156, sudaryta 2021-04-29. 

Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir 

normatyviniais dokumentais. 

Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės ,,Statybos ekspertų biuras“  

(kvalifikacijos atestatas Nr. Em-6), žodinė sutartis sudaryta 2021-07-12. 

Statybos techninę priežiūrą atlieka individuali įmonė E. Nacevičiaus firma 

„Edmeta“ (kvalifikacijos atestatas 151-PmAT), žodinė sutartis sudaryta 2021-04-
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