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PRATARMĖ

Burtis į profesinę organizaciją nuspręsta atsiradus daugiau agronominį išsila-
vinimą turinčių žemės ūkio specialistų. Tai įvyko 1921 m., kai siekdama ge-
rinti savo narių ekonominį ir kultūrinį gyvenimą susikūrė Lietuvos agronomų 
sąjunga. Pagrindinis jos uždavinys buvo rūpinimasis savo narių profesiniais 
reikalais.Vėliau Lietuvos agronomų sąjunga ne tik gynė savo narių interesus, 
bet ir atstovavo šios profesijos žmonėms Lietuvoje ir užsienyje.

Tarpukario Lietuvos agronomų sąjungos susirinkimai, vykdavę ne rečiau 
kaip kartą per metus, visuomet būdavo gausiai lankomi. Į juos dažniausiai 
rinkdavosi Vyriausybės nariai, mokslininkai, įvairių organizacijų atstovai. 
Čia jie turėdavo progos susipažinti su agronomų darbu, duoti patarimų, pa-
siūlymų. Visuotinių susirinkimų proga būdavo rengiamos vakarienės, kurių 
metu agronomai susipažindavo su Vyriausybės atstovais, įvairių organizacijų 
žmonėmis.

Lietuvos agronomų sąjunga nesitenkino vien agronomų reikalų gynimu 
ir reprezentavimu Lietuvoje. Jau nuo seno ji buvo užmezgusi glaudžius ryšius 
su Baltijos valstybių agronomais. Reguliariai vykdavo Baltijos šalių agro-
nomų sąjungų kongresai. Juose dalyvaudavo Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos agronomų sąjungų nariai. Pradžioje Baltijos valstybių Agronomų 
sąjungos kongresuose dalyvaudavo nedaug agronomų iš Lietuvos. Vėliau jie 
kur kas aktyviau įsijungė į kongresų darbą.

Iki karo įvykę 7 Baltijos valstybių agronomų sąjungos kongresai ir jų val-
dybos posėdžiai suteikė progos visų keturių šalių agronomams labiau pažinti 
kaimynių žemės ūkį, išklausyti ir apsvarstyti keliasdešimt įdomių pranešimų 
įvairiais žemės ūkio klausimais. Tuo metu tai buvo labai pažangu. Sovietams 
1940 m. okupavus Lietuvą, Latviją ir Estiją, šis gražus ir naudingas bendra-
darbiavimas ilgam nutrūko. 

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, profesorių Petro Vasinausko, Anta-
no Stancevičiaus ir grupės kitų šalies pažangiausių agronomų iniciatyva, 
1989 m. balandžio 8 d. Kaune, Žemės ūkio akademijoje, Lietuvos agronomų 
sąjunga buvo atkurta. Iniciatoriai savo pareiškime kreipėsi į visus Lietuvos 
agronomus: „Daugelį metų gyvenome ir dirbome labai išsisklaidę. Mūsų dar-
bai buvo labai įvairūs, nes triūsėme kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose, mokslo 
ir mokymo įstaigose, laboratorijose, kitose organizacijose. Yra ir svetur gy-
venančių bei dirbančių agronomų. Tačiau visus vienija garbinga agronomo 
profesija. Ji įpareigoja, remiantis agronomijos mokslo pasiekimais, rūpintis 
žeme, didinti jos derlingumą, gausinti augalininkystės produkciją ir gerinti 
jos kokybę. Dažnai būdavome, o kartais ir esame priversti dirbti ne taip, kaip 
išmokę, kaip sugebame. Daug kas mums nurodinėdavo, kaip ir ką daryti, daž-
nai ignoruodavo mūsų nuomonę, reiškė nepasitikėjimą ir daro taip iki šiol. 
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Dirbant visuomet kyla daug gamybinių, buitinių ir kitų sunkumų, konfliktinių 
situacijų, iškyla opių profesinio meistriškumo kėlimo, santykių su ūkių vado-
vais ir kitomis organizacijomis klausimų. Visa tai lengviau būtų spręsti susi-
būrus draugėn. Taip patenkintume daugumos agronomų norus ir siekį turėti 
savo profesinę organizaciją, kuri sutelktų bendraminčius, gintų jų interesus, 
teiktų moralinę ir materialinę paramą, padėtų užmegzti ir palaikyti glaudžius 
ryšius su šalies bei užsienio agronomijos mokslo įstaigomis, organizacijomis, 
specialistais“.

Nepraėjus nė metams, 1989 m. gruodžio 4 d., penkių Baltijos jūros vals-
tybių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos) agronomai susirinko 
Rygoje atkurti Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos. 

Nuo to laiko Lietuvos agronomai labai aktyviai įsijungė į Baltijos ša-
lių agronomų veiklą. Jie sistemingai dalyvauja visuose Baltijos jūros šalių 
agronomų sąjungos valdybos posėdžiuose ir kongresuose. Devintasis Baltijos 
jūros šalių agronomų sąjungos kongresas 1992 m. vyko Dotnuvoje. 

Prie Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos atkūrimo ypač daug prisidėjo 
mūsų visų geras bičiulis, Suomijos agronomų sąjungos sekretorius informa-
cijai Juha Liuttula. Jis daug padarė rengiant valdybos posėdžius ir kongresus, 
be jo indėlio nebūtų taip sklandžiai priimamos kitų šalių delegacijos. 

Labai aktyviai sąjungos veikloje dalyvauja ir Latvijos agronomų sąjun-
gos prezidentas Janis Auseklis. Jis – agronomų judėjimo Baltijos šalyse pra-
dininkas, aktyvus savo šalies Agronomų sąjungos kūrėjas. 

Malonu, kad daug Lietuvos žymių mokslininkų, agronomų praktikų, 
Žemės ūkio ministerijos vadovų aktyviai dalyvauja agronomų judėjime 
savo šalyje ir užsienyje. Norisi paminėti Rimantą Dapkų, Stanislovą Poli-
kaitį, Edvardą Makelį, Vaclovą Petraitį, Steponą Raudonį, Joną Kučinską, 
Zenoną Dabkevičių, Aleksandrą Kmitą, Petrą Lazauską, Dijaną Ruzgienę, 
Bronę Zubrickaitę, Vytą Mašauską, Antaną Kuprį, Arvydą Vilčiauską ir 
daugelį kitų. Agronomų sąjungos pasididžiavimas – jau Anapilin iškeliavę 
agronomai mokslininkai – Petras Vasinauskas, Antanas Stancevičius ir Pe-
tras Bėčius.

Knygoje rašoma apie atkurtos Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavi-
mus, valdybos veiklą, trumpai pristatoma tarptautinė veikla.

Leidinyje rašoma apie Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos kai 
kurių rajonų glaudų bendradarbiavimą, besitęsiantį nuo 1989 m., labai susti-
prinusį šių šalių agronomų tarpusavio santykius. Agronomai turėjo progos 
pamatyti ir susipažinti su tuometine ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių gamy-
bine veikla, jų problemomis, žemdirbių nuotaika. 

Skaitytojai sužinos, kaip agronomai bendradarbiavo tarpukario ir poka-
rio laikotarpiu, apie ką diskutuodavo kongresuose, kokias problemas sprendė. 
Taigi galima susidaryti nuomonę apie to meto žemės ūkį, jo pasiekimus ir 
skaudžias nesėkmes. Pristatant atkurtos Agronomų sąjungos laikotarpį, pami-
nėta daug agronomų nuveiktų darbų Agronomų sąjungos bei Lietuvos labui. 
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Smulkiau aprašyti kai kurie įvykiai, ūkių padėtis, aptartos to meto proble-
mos.

Tikiuosi, kad Lietuvos ir Pabaltijo šalių agronomų veiklos istorija bus 
paskata dabartiniams agronomams aktyviau dalyvauti Lietuvos agronomų są-
jungos veikloje bei šalies gyvenime.

Pirmąją knygos dalį recenzavo ir redagavo profesorius Antanas Stance-
vičius. Jo pastabos ir patarimai buvo labai svarbūs sudarant šį leidinį.

Knygos sudarytojas dr. Alfonsas Malinauskas
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LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS  
IšTAkoS

Lietuva nuo seno garsėja kaip sumanių ir darbščių žemdirbių kraštas. Daug 
šimtmečių mūsų kaimo žmonės labai sunkiai primityviomis priemonėmis, 
remdamiesi vien per daugelį metų sukaupta praktine patirtimi, dirbo žemę, 
augino javus ir kitus reikalingus augalus. Žemės ūkio specialistai – mokslinės 
minties ir pažangaus, pavyzdingo ūkininkavimo propaguotojai bei diegėjai 
Lietuvos kaime atsirado ne taip seniai. Vieni iš pirmųjų mūsų kaime pasiro-
džiusių žemės ūkio specialistų buvo agronomai. Jų nebuvo daug, todėl ir įtaka 
mūsų kraštui ilgą laiką buvo atsitiktinė ir nedidelė. 

Speciali, organizuota agronominė tarnyba Lietuvoje pradėjo kurtis tik 
XX a. pradžioje, kai carinėje Rusijoje, kurios sudėtyje tuo metu buvo Lietuva, 
valdžia sudarė sąlygas kaimų skirstymuisi į vienkiemius, kai savarankiški, 
nepriklausomi nuo dvaro ūkininkai tapo laisvi ir ieškojo kelių, kaip greičiau 
išplėtoti žemės ūkio gamybą. Tada jie pajuto ir agronominių žinių stygių. Mat 
žemės ūkio kultūros vystymąsi iki baudžiavos panaikinimo (1861 m.) stabdė 
feodaliniai santykiai, o carinės valdžios siekimas kuo ilgiau išsaugoti dvari-
ninkų žemėvaldą trukdė reformas dar ir po baudžiavos panaikinimo paskelbi-
mo. Žemė priklausė dvarininkams, kurie didinti žemės ūkio produktų gamybą 
dažniausiai siekė ne gerindami ūkininkavimą, bet stiprindami baudžiavinių ir 
paleistų į laisvę valstiečių išnaudojimą. Tik retais atvejais, ir tai daugiausia 
antroje XlX a. pusėje, įžvalgesni dvarininkai stengėsi įdiegti pažangius žem-
dirbystės metodus bei naudoti techniką. Tokiems dvarininkams rūpėjo arba 
patiems įsigyti agronominį išsilavinimą, arba jie bandė ieškoti agronomijos 
mokyklas baigusių valstiečių vaikų, kurie tiktų būti ūkvedžiais ar kitais dvarų 
tarnautojais. Taip pamažu Lietuvoje didėjo susidomėjimas agronomijos stu-
dijomis. Bet dar ilgai į agronomo profesiją žmonės žiūrėjo nepatikimai. Dau-
guma valstiečių, leidę savo vaikus į mokslus, norėjo, kad jie taptų kunigais, 
gydytojais ar advokatais. Į Dorpato (dabar Tartu) universitetą 1831–1860 m. 
iš Lietuvos buvo įstoję mokytis 242 studentai. Tik 3 iš jų buvo valstiečių vai-
kai ir tie patys nesiruošė tapti žemės ūkio specialistais.

Vienas pirmųjų lietuvių agronomų – M. Katkus (1852–1943 m.), agro-
nomijos studijas pradėjęs 1874 m. Petrovsko žemdirbystės ir miškų ūkio aka-
demijoje prie Maskvos ir 1878 m. įgijęs šios aukštosios mokyklos diplomą, 
rašė: „peržiūrėjau oficialų akademijos studentų sąrašą. Prie kiekvieno pavar-
dės buvo užrašyta kilmė… Prie mano pavardės buvo parašyta „valstiečių sū-
nus“. Ieškau daugiau tokių ir randu dar du valstiečių sūnus. Vadinasi, iš visos 
Rusijos, iš didžiausios valstybės, iš dviejų šimtų milijonų gyventojų akade-
mijoje yra trys valstiečiai“. 

Ne daug tebuvo agronomų, kilusių ir iš dvarininkų. Tačiau jie turėjo di-
desnių galimybių prisidėti prie krašto ūkininkavimo lygio kėlimo negu vals-
tietiškos kilmės agronomai.
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Grafas D. Zubovas (1872–1944 m.), Bubių dvaro valdytojas, 1896 m. 
baigęs agronomijos mokslus Hohenheime, Vokietijoje, garsėjo pažangiai 
tvarkomu ūkiu, vienu metu vadovavo jo paties Bubiuose įsteigtai trimetei 
gyvulininkystės ir pienininkystės mokyklai, buvo pasistatęs pirmąjį Lietuvoje 
siloso bokštą. 

Trakų apskrities dvarininkas D. Malinauskas 1890 m. įstojo mokytis 
agronomijos į Žemės ūkio akademiją Tabore, Čekijoje, kurią baigęs grįžo į 
Lietuvą. Jis žinomas kaip vienas iš Lietuvos valstybės kūrėjų, 1918 m. Nepri-
klausomybės akto signataras. 

Tuo tarpu M. Katkaus agronominė ir visuomeninė veikla, kaip ir kitų 
dviejų jo bendramokslių iš Suvalkijos – Kalasausko ir Grinevičiaus – pradin-
go nepalikusi Lietuvoje ryškesnių pėdsakų. Jei ne etnografinis veikalas „Ba-
lanos gadynė“, M. Katkaus vardas taip ir būtų nugrimzdęs užmarštin, kaip ir 
daugelio eilinių valstiečių, nes jis ir pats prisipažindamas rašė: „išėjęs žemės 
ūkio mokslus ir gyvendamas visą amžių prie žemės, nepakėliau savo ūkio, 
sulyginant su kitais nemokytais ūkininkais“.  

Dėl to nereikia stebėtis, kad XlX a. visokius ūkiškus patarimus lietuviškai 
spausdino išimtinai ne žemės ūkio mokslus išėję žmonės – istorikai, mokyto-
jai, inžinieriai – K. Nezabitauskas, S. Daukantas, L. Ivinskis, P. ir V. Vileišiai. 
Ši kaimui skirta švietėjiška literatūra dažniausiai buvo laisvas vertimas arba 
lenkiškai, vokiškai ar rusiškai rašytų agronomų raštų kompiliacija.

J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, M. Jankaus ir kitų aušrininkų ir varpinin-
kų žadinama tauta XlX a. dar tiktai budo iš dvasinio ir ekonominio sąstingio. 
Kartu didėjo įvairių sričių apsišvietusių žmonių poreikis. Reikėjo ir agrono-
mų. Nežiūrint to, kad XX a. pradžioje etnografinėje Lietuvoje jau buvo pa-
dėjusi veikti rusiška agronominė tarnyba su gubernijų, apskričių, kartais dar 
ir su rajonų agronomais, tačiau ja šalies ūkininkai dėl didelių atstumų ir kal-
binių skirtumų mažai tegalėjo pasinaudoti. Labai reikėjo, kad į kaimą ateitų 
lietuvių kalbą mokantys ir vietovės sąlygas žinantys žemės ūkio specialistai. 
Deja, 1911–1912 m. apklausus iš Lietuvos kilusius Rusijoje ir kitose šalyse 
besimokančius studentus, paaiškėjo, kad tarp 100 atsiliepusių asmenų agro-
nomiją studijavo 5, veterinariją – 4, miškininkystę – 3. 

Tik prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą carinė valdžia susirūpino, kad ir 
Lietuvoje būtų ruošiami žemės ūkio specialistai. Dotnuvos dvare, Kėdainių 
apskrityje, 1911 m. buvo įkurta keturmetė Kauno gubernijos aukštesnioji 
P. A. Stolypino žemės ūkio mokykla, turėjusi tikslą ruošti žemės ūkio spe-
cialistus, kurie galėtų užimti valdininkų ir didelių ūkių valdytojų vietas. Per 
4 mokyklos darbo Lietuvoje metus (1915 m. užeinant vokiečiams, mokykla 
buvo evakuota į Rusiją ir Lietuvoje jau nebeatkurta) išleista keliolika lietuvių 
agronomų. Joje mokėsi ir agronomas J. Strazdas, tarpukario Lietuvoje garsus 
žemės ūkio spaudos darbuotojas, laikraščių redaktorius, vadovėlių autorius, 
ilgametis Žemės ūkio rūmų spaudos skyriaus vedėjas. Sykiu su kitose šalyse 
žemės ūkio mokslus baigusiais Lietuvoje buvo 60 agronomų, kurie, Žemės 
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ūkio ministerijos duomenimis, po Pirmojo pasaulinio karo ėmėsi kelti žemės 
ūkio kultūrą jau nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Tarp jų buvo antrasis 
Lietuvos Respublikos prezidentas A. Stulginskas, 1913 m. baigęs aukštuo-
sius agronomijos mokslus Halėje, Vokietijoje, ilgametis ministras pirminin-
kas ir finansų bei žemės ūkio ministras J. Tūbelis, agronomo diplomą įsigi-
jęs 1908 m. Rygos politechnikos institute, ir antrasis Žemės ūkio akademijos 
rektorius bei švietimo ministras J. Tonkūnas, 1918 m. mokęsis agronomijos 
Petrovsko žemės ūkio akademijoje, Rusijoje.

Kad agronomų netrūktų, 1919 m. vėlyvą rudenį Dotnuvoje atidaryta ir 
miškų ūkio mokykla, kuri 1922 m. pertvarkyta į Žemės ūkio technikumą. 
Technikumas 1927 m. išleido paskutiniąją laidą, nes nuo 1924 m. rudens  
Dotnuvoje pradėjo darbą antroji Lietuvoje pagal įsisteigimo laiką aukštoji 
mokykla – Žemės ūkio akademija su Agronomijos ir Miškininkystės sky-
riais. Iš viso Žemės ūkio technikumą baigė 139 agronomai. Iš jų 31 vėliau 
baigė ir auštąjį mokslą. Pradėjus veikti Žemės ūkio akademijai, agronomais 
galėjo vadintis tik aukštųjų žemės ūkio mokyklų absolventai. Tačiau vėliau, 
sovietinės okupacijos metais, labai išplėtus žemės ūkio specialistų ruošimą, 
agronomų diplomus gaudavo ne tik aukštosios mokyklos, bet ir technikumų  
(t. y. aukštesniųjų mokyklų) absolventai. Iki 1940 m. diplominius (dabar vals-
tybiniai) egzaminus išlaikė 607 Žemės ūkio akademijos absolventai, iš kurių 
178 įgijo diplomą. Tarpukario laikotarpiu agronomais galėjo dirbti ir netu-
rintys Žemės ūkio akademijos baigimo diplomo, tačiau privalėjo būti išlaikę 
diplominius egzaminus.
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Atsiradus daugiau agronominį išsilavinimą turinčių žemės 
ūkio specialistų, atsirado poreikis jiems burtis į profesinę or-
ganizaciją – Lietuvos agronomų sąjungą. Pirmasis Sąjungos 
valdybos posėdis įvyko 1921 m. sausio 8 dieną. Ši data ir lai-
koma Lietuvos agronomų sąjungos gyvavimo pradžia. Į Lietu-
vos agronomų sąjungą įstojo 35 įvairaus mokslo cenzo specia-
listai. Išrinkta pirmoji Lietuvos agronomų sąjungos valdyba.

Lietuvos agronomų sąjunga susikūrė siekdama gerinti 
savo narių ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Taigi, pagrindinis 
uždavinys buvo rūpinimasis savo narių profesiniais reikalais. 
Sąjunga netgi numatė savo nariams steigti prieglaudas dėl li-
gos ar nelaimingų atsitikimų netekus darbingumo, kurti pa-
vyzdinius ir kultūrinius ūkius, žemės ūkio gaminių perdirbimo 
įmones, žemesniąsias ir aukštesniąsias mokyklas, organizuoti 
juridinę pagalbą ir teikti pašalpas, specializuotis užsienyje. 

Prieš Antrąjį pasaulinį karą agronomai dažniausiai gau-
davo darbo Žemės ūkio rūmuose ir Žemės ūkio ministerijoje. 
Pastarajai priklausė žemės ūkio mokslo ir mokymo įstaigos. 
Daug agronomų dirbo įvairiose ūkinėse ir kooperatinėse or-
ganizacijose – „Lietūkyje“, „Maiste“, „Line“, „Sodyboje“, 
„Lietuvos cukruje“ ir kitur. Kai kurie agronomai savaran-
kiškai ūkininkavo. Lietuvos agronomų sąjungos narių dau-
giausia buvo tarp Žemės ūkio rūmuose dirbančių agronomų. 
Sąjunga (tada – Draugija) 1940 m. turėjo 340 narių, iš jų –  
43 moterys. 

Ką nuveikė Lietuvos agronomų sąjungos nariai, gana iš-
samiai aprašyta 1936 m. Kaune išleistoje knygelėje „Penkioli-
ka metų Lietuvos agronomų sąjungos darbo (1921–1935 m.)“. 
Pasinaudodami šia knygele ir ano meto periodine spauda, 
pasekime mūsų pirmtakų darbus ir žingsnius. Nors Lietuvos 
agronomų sąjungos įstatai įpareigojo organizaciją pirmiau-
siai rūpintis savo narių profesiniais reikalais, tačiau bendrieji 
valstybės reikalai, siekis modernizuoti žemės ūkį, asmeninius 
reikalus nustūmė į antrą ar net trečią vietą. Apie tai anksčiau 
minėtoje knygelėje rašoma: „pirmiausia krašto nepriklauso-
mybės gyvavimo metais Lietuvos žemės ūkis buvo tiek atsi-
likęs ir tiek nuo karo nukentėjęs, kad kiekvieno mylinčio savo 
kraštą lietuvio – inteligento pareiga buvo žiūrėti, kad okupantų 
nusiaubtas kraštas kiek galima greičiau atsigautų. Tuo metu 

Lietuvos agronomų sąjungos 
pirmosios valdybos  pirmininkas  
Juozas Tūbelis.

Lietuvos agronomų sąjungos 
pirmosios valdybos vicepirmininkas 
Petras Variakojis.

LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS 
SUKūRIMAS IR VEIKLA



14

Lietuvos agronomų sąjungos istorija

Lietuvoje agronomų buvo taip mažai, o darbo tiek daug, kad 
labai mažai telikdavo laiko pagalvoti apie save ir savo asme-
ninius reikalus“. Antra vertus, negalima sakyti, jog būtų buvę 
visai užmiršti ir narių profesiniai reikalai.

Vos tik Sąjungai įsikūrus, valdyba rimtai susirūpino nuo-
savo ūkio įsigijimu. Šis ūkis Sąjungai atrodė reikalingas, kad 
ji galėtų jame įdarbinti susirgusius, darbo netekusius ir šiaip 
dėl kurių nors priežasčių suvargusius savo narius. Kol agrono-
mai buvo jauni, tokių gyvenimo skaudžiau nuskriaustų mažai 
teatsirasdavo, bet vis dėlto būdavo. Jie prašydavo iš Sąjungos 
pašalpų, kolegų pagalbos, o Sąjunga negalėdavo jiems pasiū-
lyti pastogės ir maisto. Manyta, kad, įsigijus stambesnį ūkį, 
būtų galima tokius agronomus bent laikinai jame apgyvendin-
ti, duoti bent kiek darbo ir suteikti galimybę pragyventi sun-
kesnįjį metą be komplikacijų.

Ūkis Sąjungai pravertė ir kaip poilsio vieta. Agronomo 
darbas nebuvo lengvas: jiems nuolat tekdavo važinėti, skaityti 
paskaitas, rengti parodas, rūpintis kursais, mokyklomis, jose 
mokytojauti ir t. t. Tai neigiamai veikė sveikatą ir ypatingai 
nervus. Dėl to kurį laiką pailsėti ir užmiršti kasdienius rūpes-
čius daugeliui agronomų buvo ir yra labai aktualu. „Agrono-
mai nėra linkę praleisti atostogas kurortuose ar panašiose vie-
tose. Jiems labiausiai tinka kaimo oras ir sodžiaus gyvenimo 
sąlygos. Jie todėl noriai vyksta atostogauti į kaimą“, – taip 
samprotavo ano meto Agronomų sąjungos vadovai.

Pagaliau ūkio ieškota dar ir kitam reikalui – tarp Sąjungos 
darbo tikslų buvo ir kultūrinis. Savame ūkyje Sąjunga buvo 
nutarusi įkurti žemės ūkio mokyklą, kuri ūkininkams teiktų 
taip reikalingas agronominės žinias.

Anksčiau minėtais motyvais vadovaudamasi, Sąjunga 
visą laiką rūpinosi, kaip įsigyti ūkį, tačiau savo sumanymo vis 
nepajėgė realizuoti. Didžiausia kliūtis šį gerą sumanymą įkū-
nyti buvo ir liko pinigų stoka, nes dauguma agronomų gaudavo 
mažus atlyginimus, todėl mažai tegalėjo skirti ūkio pirkimui, 
nes ūkiai to meto Lietuvoje buvo gana brangūs, be to, geres-
ni – sunkiai įgyjami.

Tačiau kai kas vis dėlto nuveikta – atlikti parengiamieji 
darbai šiam sumanymui realizuoti. Lietuvos agronomų sąjun-
gos valdyba 1932 m. pavasarį išsinuomojo iš Žemės banko 
178 ha didumo Jakų dvarą (prie Klaipėdos) ir valdė jį daugiau 
kaip 2 metus (iki 1932 m. pabaigos).

Sąjunga įsitikino, kad Klaipėdos krašte nešališkas žemės 
ūkio švietimas būtinai reikalingas, nes ten iki 1932 m. veikė 

Lietuvos agronomų sąjungos 
pirmosios valdybos narys Juozas 
Tonkūnas.

Lietuvos agronomų sąjungos 
pirmosios valdybos  narys   
A. Jakubauskas.
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vien vokiečių žemės ūkio mokyklos, kurioms dažnai rūpėjo ne tiek tiesiogi-
nis žemės ūkio švietimo darbas, kiek vokiškos dvasios skiepijimas Klaipėdos 
krašto sodžiaus jaunuoliams. Tai matydama, Sąjungos valdyba Jakų dvare 
įsteigė žiemos žemės ūkio mokyklą. Ji veikė 2 metus ir išleido 25 mokinius. 
Mokykloje mokytojavo tik lietuviai agronomai (P. Gaidamavičius, J. Šklė-
rius, R. Zubovas ir kt.). Dėstyta lietuvių kalba. Be įprastų pamokų įvairiais 
žemės ūkio klausimais vestos pamokos, tobulinusios bendrąjį klausytojų iš-
silavinimą ir skiepijusios jaunuoliams meilę savam kraštui, gimtajai kalbai, 
savoms dainoms, papročiams ir t. t.

Ši žemės ūkio mokykla veikė tik žiemą. Vasarą Jakų dvare rengti namų 
ruošos kursai mergaitėms (suorganizuoti dveji). Juos gausiai lankė klaipė-
dietės mergaitės. Čia jos mokytos įvairių namų ruošos darbų, be to, megzti, 
austi, siuvinėti, dainuoti ir t. t. Kursus vedė prityrusi namų ruošos instruktorė 
Šmulkštytė, mokytojavo keli namų ruošos instruktoriai.

Nors mokykloje ir namų ruošos kursuose mokinių nebuvo daug (nes 
stigo patalpų), vis dėlto per 2 metus atliktas tautinis kultūrinis darbas buvo 
reikšmingas – mokyklą baigę jaunuoliai ir jaunuolės įgijo gyvenimui reika-
lingų žinių, be to, jiems buvo įskiepyta tautiška dvasia. 

Dvare, kol jis buvo Lietuvos agronomų sąjungos, suprantama, vyravo 
lietuviška dvasia, nes tiek tarnautojai, tiek darbininkai buvo lietuviai. Be to, 
ūkio vedėjas, agronomas J. Šklėrius buvo vietos seniūnas. Jo įtaka ir nusis-
tatymas buvo žinomi visoje apylinkėje, nes jis buvo ir žinomas visuomenės 
veikėjas. J. Šklėrius skaitė ūkininkams paskaitas, padėdavo išspręsti sudėtin-
gesnes ūkininkavimo problemas, lankydavo žmonių susirinkimus ir spręsda-
vo visus jų reikalus.

Būtina pažymėti, kad dvaro nuomojimas Sąjungai buvo visapusiškai 
naudingas – jame gavo darbo keli agronomai bei kiti žemės ūkio specialistai, 
o svarbiausia – atliktas didelis apylinkės kultūrinimo darbas.

Nuomojant Jakų dvarą, manyta jį vėliau nusipirkti. Tačiau nuomos ter-
minui pasibaigus pirkti atsisakyta, nes už jį paprašyta per didelė kaina. Be 
to, jis pasirodė netinkamas agronomų atostogoms praleisti. Šitaip pasibaigė 
pirmasis mėginimas turėti savo ūkį. Tačiau Lietuvos agronomų sąjungos idėja 
liko – norėta, kad visame mūsų krašte prasidėtų žemės konsolidavimas, kad 
vietoje yrančių, krizės sunkumų nepakeliančių, didelių, vien samdoma jėga 
apdirbamų ūkių kurtųsi smulkūs, bet tvirti ir į patikimas rankas patenkantys 
ūkiai. Iki 1936 m. šiam darbui dar nebuvo skiriama daug dėmesio, tačiau 
klausimas jau buvo aptarinėjamas ir tikėtasi jį toliau plėtoti.

Agronomų sąjunga 1934 m. pabaigoje Jakų dvarą grąžino Žemės bankui. 
Jakų žiemos žemės ūkio mokykla ir kursai nustojo čia veikę. Bet pradėtas 
svarbus darbas nebuvo apleistas ir sėkmingai tęstas toliau. Žemės ūkio rū-
mai nupirko Sauguose patogias mokyklai patalpas, šiek tiek žemės ir Jakų 
mokyklą bei kursus perkėlė į Saugus. Kaip anksčiau buvo minėta, Lietuvos 
agronomų sąjungai rūpėjo, kad reikalingas ir naudingas švietimo darbas ne-
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nutrūktų, bet būtų dirbamas, todėl ne tiek svarbu, kas tą darbą atliks. Kai 
jaunosios ūkininkų kartos švietimą Klaipėdos krašte perėmė autoritetinga įs-
taiga – Žemės ūkio rūmai (reikia pasakyti, kad jie rėmė Lietuvos agronomų 
sąjungą, kada ši buvo įsteigusi mokyklą Jakuose), Sąjungos valdyba mielai 
perdavė Rūmams mokslo priemones, knygyną ir į Saugus perėjo dirbti Jakų 
mokyklos personalas. 

Tačiau Lietuvos agronomų sąjungos valdyba nenuleido rankų ir toliau 
rinko pinigus ūkiui pirkti. Jau 1936 m. ji buvo surinkusi daugiau kaip 20 tūks-
tančių litų ir vylėsi, jog greitai ūkio įsigijimo sumanymas bus realizuotas. 
Deja, iki sovietų okupacijos to padaryti nespėta.

Lietuvos agronomų sąjunga ėmėsi ir kito savo nariams naudingo ir rei-
kalingo darbo. Lietuvoje veikė pensijų įstatymas. Visi valstybinių įstaigų tar-
nautojai dėjo į Pensijų ir pašalpų fondą tam tikrus įnašus, o Fondas įsiparei-
gojo aprūpinti juos ir jų šeimas senatvės ir ligos atveju. Dauguma agronomų 
nebuvo valstybinių įstaigų tarnautojai, todėl Pensijų ir pašalpų fondui nepri-
klausė. Jų senatvės aprūpinimo klausimas kurį laiką nebuvo sprendžiamas.

Jau 1926–1927 m. Sąjungos valdyba tuo užsiėmė. Agronomams, kurie 
dirbo įvairiose žemės ūkio organizacijose, rekomendavo skirti dalį gaunamo 
atlyginimo į jų tarnautojų taupomąją sąskaitą, o tiems, kurie dirbo Žemės 
ūkio rūmuose, ji padėjo atidaryti tokią taupomąją sąskaitą. Į šią sąskaitą agro-
nomai mokėjo po 6 proc. gaunamo atlyginimo, o įstaiga (Žemės ūkio rūmai) 
savo ruožtu įmokėdavo tiek pat. Tokiu būdu per metus kiekvienas etatinis 
Žemės ūkio rūmų tarnautojas galėjo į taupomąją sąskaitą pasidėti 12 proc. 
savo metinės algos. Tiesa, neištarnavęs 7 metų sąskaitos turėtojas visų Žemės 
ūkio rūmų į ją įneštų pinigų neturėjo teisės gauti. Kadangi tokių, kurie greitai 
išeidavo iš darbo, būdavo mažai, šita aplinkybė daugumai agronomų žalos 
nepadarydavo. Kadangi už laikomus sąskaitoje pinigus buvo priskaitomi pro-
centai, daugelis agronomų per visą savo tarnybos laiką, t. y. per 20–30 metų, 
turėjo vilties susitaupyti tiek pinigų, kad senatvėje nereikėtų elgetauti.

Bet 1932 m. sausio mėn. 1 d. Žemės ūkio rūmai dėl ekonominės krizės 
pristigę pinigų, sumažino savo įnašus iki 4 proc., o 1935 m. pradžioje – net iki 
3 procentų. Maža to, neatsiklausę nei Agronomų sąjungos valdybos, nei agro-
nomų, skirusių indėlius į taupomąją sąskaitą, Žemės ūkio rūmai iki 3 proc. 
sumažino ir pastarųjų įnašus. Po šių pakeitimų įnašų į taupomąją  sąskaitą per 
metus gauta tik 6 procentai. Jei vidutinis agronomo atlyginimas buvo apie 
500 Lt per mėnesį, ištarnavęs 25 metus agronomas, skaičiuojant su visomis 
palūkanomis, sąskaitoje galėjo turėti tik kiek daugiau kaip 10000 litų. Aišku, 
kad tokia suma buvo per maža, jog sulaukęs senatvės agronomas galėtų  be 
didesnių rūpesčių su šeima pragyventi.

Taigi 1934 m. ir ypatingai 1935 m. šiuo reikalu susirūpino Lietuvos 
agronomų sąjungos valdyba. Sąjungos visuotiniame susirinkime jos narys 
A. Gilvydis skaitė pranešimą „Nustojusių tarnauti agronomų aprūpinimas“. 
Tuo klausimu rašyta ir spaudoje. Pranešime ir straipsniuose paaiškinta, koks  
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apgailėtinas pastaraisiais metais agronomų aprūpinimas senatvės ir ligos 
atvejais. Siekiant pakeisti padėtį, kreiptasi į atitinkamas įstaigas.

Nežiūrint to, kad Žemės ūkio rūmuose ar Žemės ūkio ministerijoje tar-
naujantieji agronomai galėjo sulaukti pagalbos ligos atveju, pasitaikydavo, kad 
šios pagalbos nepakakdavo ir kai kuriuos narius tekdavo šelpti Sąjungos lėšo-
mis. Kad ši problema būtų sprendžiama, 1931 m. kovo 22 d. įkurtas Fondas 
nustojusiems darbingumo sąjungos nariams šelpti. Į jį iš karto įnešta 1000 Lt ir 
nutarta kasmet mokėti 25 proc. surinkto nario mokesčio. Šiame fonde 1936 m. 
jau buvo keli tūkstančiai litų. Nedidelė suma iš jo buvo greitai paimta, nes buvo 
Sąjungos narių, kurie ilgiau sirgo ir jiems padėti buvo neatidėliotinas reikalas. 
Todėl Fondo lėšos kaupėsi lėtai. Dauguma dirbančių Žemės ūkio rūmuose ir 
žemės ūkio organizacijose agronomų mokėjo ligonių kasoms ir susirgę turėjo 
teisę pasinaudoti jų pagalba.

Dauguma agronomų mokėsi neturėdami savų lėšų ir dažnai naudojosi 
valstybinėmis stipendijomis. Pagal veikiančius įstatymus kai kurios iš tų sti-
pendijų turėjo būti iš karto grąžintos Finansų ministerijai, kai kurias buvo 
galima grąžinti per kelerius metus, o kai kurių visai nereikėjo grąžinti. Dažnai 
atsitikdavo taip, kad tokį patį darbą dirbę ir iš tų pačių šaltinių stipendijas gavę 
agronomai privalėjo jas grąžinti pagal skirtingas sąlygas. Toks stipendijų grą-
žinimo nevienodumas buvo nenormalus reiškinys. Todėl Lietuvos agronomų 
sąjungos valdyba rūpinosi, kad šį reikalą Vyriausybė tinkamai sutvarkytų.

Pirmaisiais Sąjungos gyvavimo metais nariai aktyviai siekė įgyti naujų 
žinių. Atsižvelgus į tai, tarpininkauta pirkusiems knygas, rengti pakartotini 
kursai. Pirmiausia Sąjungos valdyba rūpinosi pašalpomis tiems nariams, kurie 
norėjo pirkti knygų ar prenumeruoti žemės ūkio žurnalų iš užsienio. Vėliau li-
teratūra savo nariams Sąjungos valdyba jau nesirūpino, nes ir Lietuvoje atsira-
do didelių bibliotekų (Žemės ūkio akademijoje, Žemės ūkio rūmuose, Žemės 
ūkio ministerijoje), iš kurių kiekvienas agronomas galėjo gauti knygų. 

Sąjungos valdybai rūpėjo pakartotinų kursų agronomams rengimas. Ma-
nyta, kad agronomų žinios, įgytos mokyklose, dirbant pamažu užsimiršta. 
Pagaliau gyvenimas kelia kaskart vis naujų reikalavimų, o ir pats mokslas, 
laikui bėgant, kitaip kai kuriuos klausimus aiškina. Todėl būtina, kad mokslo 
naujovės agronomams būtų koncentruotai pateikiamos nuolat organizuoja-
muose kursuose. Vėliau iš Lietuvos agronomų sąjungos kursų vedimą perėmė 
Žemės ūkio rūmai ir Žemės ūkio ministerija.

Pirmaisiais Sąjungos gyvavimo metais mažne visai nebuvo žemės ūkio 
literatūros lietuvių kalba. Todėl Žemės ūkio rūmai pasiskubino per penkerius 
metus (1930–1934 m.) išleisti stambų 5 tomų (2550 psl.) veikalą – „Žemės 
ūkio vadovas“. Pradėta leisti Žemės ūkio akademijos metraštį, kuriame skelb-
ti šios aukštosios mokyklos darbai, pasirodė žemės ūkio politikos mokslo žur-
nalas „Žemės ūkis“. Be to, Žemės ūkio rūmai leido įvairią mokslinę žemės 
ūkio literatūrą. Agronomai ją skaitė, todėl sumažėjo poreikis pirkti kitomis 
kalbomis parašytas knygas ar žurnalus ir rengti pakartotinus kursus.
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Vos įsikūrus Sąjungai, susirūpinta dėl savojo spaudos lei-
dinio. Periodinės žemės ūkio literatūros 1921–1922 m. Lie-
tuvoje mažne visai nebuvo, o poreikis šviesti mūsų atsiliku-
sį sodžių buvo labai didelis. Sąjungos valdyba tai daug kartų 
svarstė ir pagaliau žemės ūkio skyriumi papildė kooperatiniam 
judėjimui skirtą žurnalą „Talka“. Šiuo skyriumi Sąjungos val-
dyba rūpinosi, kol nebuvo jokio žemės ūkio žurnalo. Tik nuo 
1927 m., Žemės ūkio rūmams pradėjus reguliariai leisti žemės 
ūkio žurnalą „Žemės ūkis“, „Talkos“ žemės ūkio skyrius pa-
naikintas. Sąjungos nariai profesinius reikalus aiškinosi ir gynė 
žurnale „Žemės   ūkis“ ir laikraštyje „Ūkininko patarėjas“.

Tarpukario metais Lietuvos agronomų sąjunga aktyviai 
dalyvavo šalies ūkiniame ir visuomeniniame gyvenime bei 
palaikė ryšius su visomis panašiomis organizacijomis. Nuo 
pat Žemės ūkio rūmų įsikūrimo dienos Sąjunga turėjo atstovą 
Žemės ūkio rūmuose. Juo nuo 1927 m. spalio 7 d. išrinktas 
Sąjungos valdybos pirmininkas dr. J. Krikščiūnas. Pasibaigus 
7 metų kadencijai, J. Krikščiūnas 1935 m. kovo 23 d. perrink-
tas ir tas pareigas ėjo iki Sąjungos veiklos nutraukimo 1940 
metais.

Lietuvos agronomų sąjungos atstovas dalyvaudavo Že-
mės ūkio rūmų suvažiavimuose. Nuolat rūpinosi, kad Rūmuose būtų paisoma 
agronomų reikalų. Vėliau draugiški ryšiai užsimezgė ir su kitomis profesinė-
mis organizacijomis – Lietuvos veterinarijos gydytojų, miškininkų, matinin-
kų ir kultūrtechnikų, pienininkų ir kontrolasistentų sąjungomis.

Lietuvos agronomų sąjunga rūpinosi ūkininkais okupuotame Vilniaus 
krašte. Kada 1934 m. pritrūko maisto, Sąjunga skyrė lėšų badaujantiems vil-
niečiams sušelpti. 

Ypač reikšmingas įvykis Lietuvos agronomų sąjungai buvo ir tebėra jos 
bendravimas su Baltijos jūros šalių panašiomis organizacijomis. Apie tai ra-
šoma kitame skyriuje.

Lietuvos agronomų sąjungos nariai kasmet rinkdavosi Kaune į savo me-
tinius susirinkimus arba suvažiavimus. Juose būdavo išklausomos Sąjungos 
pirmininko ataskaitos apie per metus atliktus darbus, aptariami agronomų 
reikalai, apsvarstomos aukštųjų pareigūnų, dažniausiai Žemės ūkio ministe-
rijos ir Žemės ūkio rūmų vadovų, apžvalgos apie šalies žemės ūkio padėtį ir 
jo plėtros perspektyvas, išklausomi įvairūs pranešimai, susieti su naujausiais 
mokslinių tyrimų rezultatais ar agronominio darbo tobulinimo klausimais. 
Taip pat renkama nauja Sąjungos valdyba. Pagal išlikusius rašytinius duome-
nis 1936 m. suvažiavime Lietuvos agronomų sąjungos vardas buvo pakeistas 
į Lietuvos agronomų draugiją.

Agronomų sąjungos metiniuose suvažiavimuose perskaityta apie 40 daž-
niausiai pačių narių parengtų įvairių pranešimų apie agronomo darbą ir jo 

Ilgametis Lietuvos agronomų 
sąjungos pirmininkas Jurgis 
Krikščiūnas.
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gerinimą. Pavyzdžiui, 1927 m. J. Krikščiūnas skaitė pranešimą „Šių dienų 
agronomo darbas ir jo ateities perspektyvos“, 1933 m. A. Gilvydis – „Agro-
nomo- visuomenininko darbas Lietuvoje“, 1934 m. R. Smailis – „Agronomų 
darbo plėtimo galimybės Lietuvoje“, 1936 m. A. Gilvydis – „Mūsų visuome-
niškosios organizacijos gairės ir metodai“.

 Suvažiavimuose skaityti labai įdomūs pranešimai apie agrarinę politiką. 
Pavyzdžiui, 1928 m. B. Karpiaus „Tikslingiausia mūsų žemės ūkio kryptis“, 
1933 m. J. Krikščiūno „Pasaulinė žemės ūkio konjunktūra ir mūsų žemės 
ūkio politikos uždaviniai“, 1935 m. P. Vasinausko „Ar Lietuva gali būti kito-
kia, kaip žemės ūkio šalis“, 1940 m. V. Vazalinsko „Žemės valdymo klausi-
mas Lietuvoje“. 

Nepamiršta ir mokslo sritis. J. Tonkūnas 1927 m. skaitė pranešimą „Nau-
ji dirvos tyrimo metodai“, 1928 m. S. Nacevičius – „Ekologijos reikšmė dar-
žovių auginime”, 1930 m. J. Petraitis – „Žalosios veislės galvijai Lietuvoje“, 
1931 m. J. Tonkūnas – „Trąšų veikimas Lietuvos pievose“, 1936 m. J. Mic-
kys – „Ūkininkavimo išdavos mūsų žemės ūkyje“, J. Sadūnas 1937 m. – 
„Svarbesniųjų cheminių junginių atsarga Lietuvos dirvožemiuose“.

Kaip jau minėjome, Lietuvos agronomų sąjungos valdyba būdavo per-
renkama kasmet. Pirmoji išrinkta 1921 m. sausio 8 dieną. Ją sudarė penki 
agronomai: pirmininkas J. Tūbelis, vicepirmininkas P. Variakojis, iždinin-
kas D. B. Pratapas, sekretorius S. Jokūbauskas, narys J. Tonkūnas. Sąjungos 
pirmininku J. Tūbelis buvo iki 1926 m., 1926 m. Valdybai pirmininkavimo 
J. Aleksa, o nuo 1927 m. iki Sąjungos uždarymo 1940 m. pirmininku kasmet 
perrinktas J. Krikščiūnas. Kiti Valdybos nariai keitėsi. Taigi antroji valdy-
ba 1922 m. išrinkta tokia – J. Tūbelis, J. Tonkūnas, J. Riekus, P. Kaziliūnas, 
J. Kasperavičius; trečioji 1923 m. – J. Tūbelis, P.  Kregždė, J. Vaicekauskas, 
J. Tonkūnas, J. Masiulis. Ketvirtoji 1924 m. turbūt perrinkta ta pati (nors tiks-
lių žinių nėra, nes neišliko Valdybos posėdžių protokolų), penktoji 1925 m. – 
J. Tūbelis, J. Aleksa, L. Ragaišis, P. Kregždė; šeštoji 1926 m. – J. Aleksa, 
J. Tonkūnas, P. Kregždė, J. Krikščiūnas; septintoji 1927 m. – J. Krikščiū-
nas, J. Tonkūnas, J. Valatka, P. Kregždė, M. Viktorauskas; aštuntoji 1928 m. – 
J. Krikščiūnas, J. Tonkūnas, M. Viktorauskas, J. Petraitis, J. Sadūnas, devintoji 
1929 m. – J. Krikščiūnas, S. Nacevičius, M. Viktorauskas, Z. Ruseckas, J. Pe-
traitis; dešimtoji 1930 m. – J. Krikščiūnas, P. Kregždė, Z. Ruseckas, D. Guda-
vičius, V. Tallat-Kelpša; vienuoliktoji 1931 m. – J. Krikščiūnas, P. Kregždė, 
J. Rimdžius, D. Gudavičius,V. Tallat-Kelpša; dvyliktoji 1932 m. – J. Krikš-
čiūnas, A. Gilvydis, J. Rimdžius, D. Gudavičius, V. Tallat-Kelpša; trylik-
toji 1933 m. – J. Krikščiūnas, A. Gilvydis, D. Gudavičius, B. Špokevičius, 
B. Vitkus; keturioliktoji 1934 m. – J. Krikščiūnas, B. Vitkus, B. Špokevičius, 
A. Gilvydis, J. Rimdžius; penkioliktoji 1935 m. – J. Krikščiūnas, B. Vitkus, 
B. Špokevičius, P. Kregždė, A. Gilvydis; šešioliktoji 1936 m. – J. Krikščiū-
nas, A. Gilvydis, B. Špokevičius, S. Jokūbauskas, VI. Tiškus; septynioliktoji 
1937 m. – J. Krikščiūnas, A. Gilvydis , B. Špokevičius, P. Vasinauskas, B. Vit-
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kus; aštuonioliktoji 1938 m. – J. Krikščiūnas, A. Gilvydis, B. Špokevičius, 
P. Kregždė, P. Vasinauskas; devynioliktoji 1939 m. – J. Krikščiūnas, V. Vitkus, 
P. Vasinauskas, B. Špokevičius, A. Gilvydis; dvidešimtoji 1940 m. – J. Krikš-
čiūnas, P. Vasinauskas, V. Vazalinskas, B. Špokevičius, V. Mikolaitis.

Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimai tuo laikotarpiu vykdavo 
kovo–balandžio mėnesiais Kaune. Tik paskutinis įvyko gegužės 25 d. ne 
laikinojoje, bet tikrojoje Lietuvos sostinėje – Vilniuje. Ta proga agronomai 
apžiūrėjo Vilnių, padėjo vainiką ant J. Basanavičiaus kapo, aplankė Trakus, 
susipažino su moderniu linų fabriku Naujojoje Vilnioje, statytu lenkų prieš 
pat prasidedant Antrajam pasauliniam karui.

Nepriklausomai nuo politinių įsitikinimų ir pažiūrų skirtumų, visi agro-
nomai išradingai, vieningai ir nuoširdžiai dirbo jiems pavestą darbą ir paliko 
indėlį į ano meto Lietuvos žemės ūkio kultūrą, daug prisidėjo prie krašto 
ekonomikos stiprinimo, nes žemės ūkio produkcijos pertekliaus išvežimas į 
užsienį sudarė 70–80 proc. viso Lietuvos eksporto. Deja, daugelio agrono-
mų konsultacinio inovacinio darbo patirtis, vertingas mokslinis palikimas, 
jų pasiekti laimėjimai žemės ūkio kooperatiniame judėjime, pastangos ug-
dyti vidurinįjį visuomenės sluoksnį kaime, stalinizmo, o vėliau ir stagna-
cijos metais buvo visaip ignoruojami ir užmiršti. Dažnai iš jų būdavo net 
ir pasityčiojama. Nenorėta jų prisiminti ir deramai įvertinti ir 1990 m., kai 
buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Per karus ir okupacijas Lietuvos 
agronomų sąjungos nebuvo, tačiau agronomų bendruomenė tuo laikotarpiu 
patyrė pačias didžiausias moralines ir materialines netektis. Daug agronomų 
sunaikinta, ištremta į Sibirą, iš ten mažai jų tesugrįžo, kai kurie išsisklaidė 
po visą pasaulį.

Pasibaigus karams, sovietų okupuotoje Lietuvoje įvyko didelių žemės 
ūkio pertvarkymų: žemė nusavinta, gamyba suvisuomeninta, sukoncentruota 
stambiuose kolūkiuose ir valstybiniuose ūkiuose. Iš pagrindų pasikeitė agro-
nomo darbas. Agronomas – ūkininko patarėjas, virto agronomu – žemės ūkio 
įmonės gamybos organizatoriumi ir technologu. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
jog pagaliau agronomo veikloje dingo prieštaravimai tarp žinojimo ir galė-
jimo, kai jis žino, bet negali to žinių realizuoti, nes gamybos priemones ir 
žemę valdo bei dirba ūkininkas, kuriam dažnai stinga žinių, kad pasinaudotų 
visomis turimomis galimybėmis. Deja, voliuntarizmu grindžiamas planinis 
sovietinis ūkis gana dažnai priversdavo agronomus vykdyti nomenklatūrinės 
hierarchijos valią, kuri neleisdavo jiems darbe remtis žinių ir galimybių vie-
nove. Senesnieji agronomai dar prisimena per prievartą brukamas agrotechni-
kos naujoves – dirbtinį rugių apdulkinimą, kvadratinį lizdinį kukurūzų sėjos 
ir bulvių sodinimo būdus, tręšimą durpėmis bei žemių mineralinių trąšų mi-
šiniais, daugiamečių pašarinių žolių pasėlių mažinimą. Taip pat mena mūsų 
kaimą sukrėtusį vienkiemių naikinimą, gigantiškų gyvulininkystės komplek-
sų, labai teršiančių aplinką, statybas ir daugelį kitų per Lietuvos žemę persi-
ritusių akcijų. 
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Garbė tiems agronomams, kurie išdrįso viešai skelbti partinės nomen-
klatūros žemės ūkyje daromas klaidas, padėka tiems, kurie tyliai dirbdami, 
kaip jų žinojimas ir sąžinė liepė, nesiblaškė ir siekė savo ūkiuose stabilios 
pažangos ir aukštų gamybos rodiklių. Jie visi sulaukė savo teisybės. Tačiau 
buvo labai daug tokių, kurie leidosi pasroviui, nors aiškiai žinojo, kad daro 
ne tai, ką turėtų. Šitaip buvo lengviau ir paprasčiau gyventi. Nesvarbu, kad 
dėl to stojo pažangos procesas, kentėjo ekonomika ir žmonės. Tačiau tiktai 
devintojo dešimtmečio pradžioje, M. Garbočiovui atėjus į valdžią, papūtė 
gaivesni pertvarkos („perestroikos“) vėjai, kada jau buvo galima įvairiuose 
susirinkimuose ir konferencijose, nebijant persekiojimo, kalbėti apie vis di-
dėjantį sąstingį tiek pramonėje, tiek žemės ūkyje. Buvo aiškiai matyti eko-
nominės ir techninės kolektyvinio ūkininkavimo silpnybės. Ypač neramu 
buvo dėl Maskvos valdžios neadekvačių reikalavimų – visą laiką didinti 
iš Lietuvos išvežamos žemės ūkio produkcijos kiekius, skriaudžiant mūsų 
miestų gyventojus. Nors valdančioji nomenklatūra iš pradžių nesusigaudė, 
kodėl nepasitenkinimą dėl susidariusios padėties pirmiausia kėlė stipriau-
sių kolūkių ir valstybinių ūkių vadovai bei agronomai ir autoritetingiausių 
žemės ūkio mokslo institucijų mokslininkai, tačiau tai privertė partinę ir 
vykdomąją valdžią suklusti ir, daug nesigilinant, imtis atitinkamų veiksmų 
nepasitenkinimui neutralizuoti. Dėl to kaip tik tuo metu Lietuvos žemdir-
bystės instituto direktorius A. Būdvytis ėmėsi suvienyti pažangiausių Lie-
tuvos agronomų ir mokslininkų jėgas žemės ūkyje kylančioms problemoms 
nagrinėti ir sprendimams siūlyti. Šitą žingsnį žengti pastūmėjo Sovietų Są-
jungos pertvarkos „architektų“ leidimas steigtis „įvairiems susivienijimams 
ir klubams pagal pomėgius“. Ir štai 1986 m. birželio 6 d. Lietuvos SSR 
Valstybinio agropramoninio komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, 
ministras V. Einoris savo įsakymu Nr. 708 leido įkurti prie Lietuvos žemdir-
bystės instituto agronomų profesinį klubą, pasivadinusį „Agronomų sekly-
čia“, ir patvirtino to klubo nuostatus. Žinoma, prieš tai buvo gautas atitin-
kamas „palaiminimas“ iš Lietuvos komunistų partijos CK. Numatyta, kad 
agronomai neformaliai kels savo kvalifikaciją, aptars mokslo naujoves ir jų 
praktinio pritaikymo galimybes, nagrinės priežastis, trukdančias pritaikyti 
naujas žemės ūkio augalų auginimo technologijas, rengs teorines praktines 
diskusijas, organizuos žemdirbystės kultūros ir kitokias apžiūras, išvykas. 
Tikėtasi, jog tai pasitarnaus žemės ūkio plėtros perspektyvų išryškinimui, 
skatins bendrąją kaimo pažangą. Pagal „Agronomų seklyčios“ nuostatus 
nariai galėjo būti įgiję aukštąjį arba vidurinį agroekonominį išsilavinimą 
ir ne mažiau kaip penkerių metų darbo gamyboje stažą turintys asmenys. 
Pagal įstatus į „Agronomų seklyčią“ buvo galima priimti mokslo, mokymo, 
administracinėse ir visuomeninėse įstaigose dirbančius patyrusius agrono-
mus, tačiau pastarieji negalėjo sudaryti daugiau kaip vieną trečdalį jos na-
rių. „Agronomų seklyčiai“ suteikta teisė išduoti nario pažymėjimą ir atitin-
kamus ženklelius. 
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Pirmas „Agronomų seklyčios“ susirinkimas vyko 1986 m. gruodžio 4 d. 
Dotnuvoje. Jame ilgą kalbą pasakė Lietuvos komunistų partijos CK sekreto-
rius A. Astrauskas, išreikšdamas iki tol negirdėtus pageidavimus, kad agro-
nomai turi tapti valdžios institucijų patarėjais žemės ūkio klausimais. Tarp 
kitko jis pareiškė, kad „kitų žemės ūkio specialistų seklyčių ar kitokių są-
jungų kol kas Respublikoje gal ir nereikėtų“. Tegu „Agronomų seklyčia“ su-
kaupia patirties. Vadinasi, leido suprasti, kad vyksta eksperimentas ir vėliau 
bus nuspręsta, ar jis naudingas valdžiai ir koks bus likimas jo laukia ateity-
je. „Agronomų seklyčioje“ sykiu su jos vadovu A. Būdvyčiu, pavaduotoju 
A. Onaičiu ir sekretore A. Kaselyte buvo 53 nariai. Stengtasi, kad „Agrono-
mų seklyčioje“ būtų atstovų iš visų krašto administracinių rajonų. Žmonės 
buvo išsiilgę neformalios visuomeninės veiklos, kuri nors iš dalies primintų 
panašaus pobūdžio laisvanoriškų organizacijų darbą tarpukario Lietuvoje, to-
dėl į „Agronomų seklyčios“ susirinkimus suvažiuodavo ne vien nariai, bet 
ir gausus  būrys svečių – agronomai, kiti žemės ūkio specialistai, mokslo ir 
mokymo įstaigų darbuotojai, žurnalistai, rašytojai.

Matydamas tokį „Agronomų seklyčios“ populiarumą, jos vadovas A. Bū-
dvytis viename susirinkime pasiūlė rajonuose steigti „Agronomų seklytėles“, 
kad daugiau agronomų dalyvautų šio neformalaus agronomų sambūrio vei-
kloje. Tada „Agronomų seklyčios“ narys A. Stancevičius pasiūlė alternaty-
vą – atkurti tarpukaryje veikusią Lietuvos agronomų sąjungą. Šiai idėjai iš 
karto pritarė kai kurie „Agronomų seklyčios“ nariai, iš jų ir dabartinis Lietu-
vos agronomų sąjungos pirmininko pavaduotojas A. Malinauskas. Deja, išsa-
mesnis pokalbis šiuo klausimu tuokart neįvyko ir nieko nenuspręsta.

Tačiau mintys apie prievartą skatino veikti, 1988 m. vasarą kritiškai 
mąstantys ir sovietinės valdžios atžvilgiu priešiškai nusiteikę inteligentai, iš-
naudodami M. Gorbačiovo viešumo politikos sukeltas laisvėjimo nuotaikas, 
įkūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, kuris labai greitai įsišaknijo iš pradžių 
didžiuosiuose miestuose, bet netrukus apėmė ir visą Lietuvą. Tuo pat metu 
pradėjo steigtis profesiniai žemdirbių, mokytojų, medikų, kultūros darbuo-
tojų, darbininkų, moterų sąjūdžiai, kurių veiklą ypač išjudino Persitvarkymo 
sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. Po jo, 1988 m. gruodžio 16 d., Dotnuvo-
je įvyko „Agronomų seklyčios“ ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio agrarinės 
sekcijos bendras posėdis. Jam „Agronomų seklyčios“ narys prof. P. Vasinaus-
kas pateikė laišką, kurį perskaitė V. Jonušienė (jis pats dėl ligos posėdyje ne-
dalyvavo). Laiške profesorius ragino kuo greičiau atkurti Lietuvos agronomų 
sąjungą, Jaunųjų ūkininkų ratelius, kitas žemdirbių visuomenines organizaci-
jas. Taip pat siūlė likviduoti Agropramoninį komitetą, o jo funkcijas perduoti 
Žemės ūkio ministerijai ir kooperatiniams centrams. Kvietė jaunimą „paimti 
kooperaciją į savo rankas“ ir atgaivinti ūkininkų ekonomines sąjungas – „Lie-
tūkį“, „Pienocentrą“, „Maistą“.

Pažymėtina, kad dar tik besirengiant imtis Lietuvos agronomų profesi-
nės organizacijos atkūrimo, latviai 1988 m. gruodžio 16 d. jau atkūrė savąją 
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Latvijos agronomų sąjungą. Dėl to P. Vasinauskas nesitenkino kitų raginimu, 
bet ėmėsi Sąjungos atkūrimo, o į talką pasikvietė žinomą agronomą, ilgametį 
Žemės ūkio ministerijos darbuotoją S. Polikaitį, nors Ministerijos vadovybė 
tokį S. Polikaičio talkininkavimą laikė nepageidaujamu. Mat Lietuva vis dar 
buvo Tarybų socialistinė respublika. Vis dar tvyrojo bet kokių visuomenės 
sambūrių baimė, o ypač organizacijų, kurios išdrįso kurtis neturėdamos par-
tinės nomenklatūros palaiminimo. Jiedu parašė kreipimąsi į visus Lietuvos 
agronomus „Atkurkime Lietuvos agronomų draugiją“ (šitaip 1936–1940 m. 
vadinosi Lietuvos agronomų sąjunga). Jame buvo priminta šios agronomų 
profesinės organizacijos istorija, reikalingumas, jos veiklos ateities gairės, 
pakviesti norintys ir sutinkantys, kad būtų atkurta Lietuvos agronomų sąjun-
ga. Kviesta iki 1989 m. vasario 20 d. registruotis pas Rajonų agropramoninių 
susivienijimų vyr. agronomus, Valstybinio agropramoninio komiteto žemdir-
bystės valdyboje arba Lietuvos žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto 
dekanate.

Nelaukdami, kol spaudoje pasirodys kreipimosi tekstas, P. Vasinauskas 
ir S. Polikaitis 1989 m. vasario 1 d. Lietuvos žemės ūkio akademijoje sušaukė 
Lietuvos agronomų sąjungos atkūrimo iniciatyvinę 24 asmenų grupę.

Išrinkta 15 asmenų komisija Lietuvos agronomų sąjungos atkūrimo 
suvažiavimui organizuoti. Jos pirmininku komisija paskyrė prof. P. Bėčių, 
garbės pirmininkas buvo prof. P. Vasinauskas, o kiti pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininko pavaduotojai – S. Polikaitis ir prof. P. Lazauskas, sekreto-
rius – doc. J. Kučinskas, iždininkas – doc. A. Kmitas, likusieji – nariai. Nu-
tarta Lietuvos agronomų sąjungos atkūrimo suvažiavimą sušaukti 1989 m. 
balandžio 8 dieną. Darbas ėmė virti. Pirmiausia reikėjo parengti naują Sąjun-
gos įstatų projektą. To ėmėsi prof. P. Lazauskas. Aišku, kad praėjus pusšim-
čiui metų, kai buvo priimti paskutinieji Lietuvos agronomų sąjungos įstatai, 
jie būtinai turėjo būti pakeisti, nes per tokį ilgą laikotarpį daug kas pasikeitė. 
Suprantama, kad atsirado daugybė kitų reikalų, dažniausiai atsirandančių or-
ganizuojant plataus masto renginį. Pagaliau iškilo ir agronomų organizacijos 
pavadinimo klausimas. Paskutinius kelerius metus prieš uždarymą, ji vadino-
si Lietuvos agronomų draugija, nors įsteigta buvo kaip Lietuvos agronomų 
sąjunga. Todėl nutarta, kad dėl atkurtosios agronomų organizacijos pavadini-
mo nuspręs suvažiavimas.

„Valstiečių laikraštyje“ 1989 m. vasario 4 d. pasirodė kreipimasis į Lie-
tuvos agronomus. Nors po juo pageidavo pasirašyti daug mokslininkų ir ga-
mybininkų, buvo atspausdintos P. Vasinausko, P. Polikaičio, J. Zinkevičienės, 
A. Stancevičiaus, K. Leinarto, L. Snarskio ir A. Siurblio pavardės. Tai buvo 
vien tik kreipimosi autoriai ir asmenys, spėję žodžiu, laišku ar telegrama iš-
reikšti savo sutikimą atkurti Lietuvos agronomų sąjungą. Taigi labai skubėta 
ir nelaukta, kol bus surinkti visų norinčiųjų pasirašyti po kreipimusi parašai.

Agronomų parodytas didelis susidomėjimas būsimu suvažiavimu drą-
sino atkuriamojo suvažiavimo rengėjus suteikdamos viltį, kad jų pastangos 
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nenueis veltui. Keturiasdešimtyje administracinių rajonų miestų, Vilniuje, 
Žemdirbystės, Vaisių ir daržovių ūkio mokslinio tyrimo institutuose, Lie-
tuvos žemės ūkio akademijoje ir kitose įstaigose, kuriose dirbo agronomai, 
sparčiai kūrėsi būsimos agronomų profesinės organizacijos skyriai, kuriuo-
se greitai buvo 1688 nariai. Suvažiavimo organizatoriai turėjo labai pasi-
stengti, kad būtų išaiškinti dar gyvi tarpukariu Lietuvos agronomų sąjungos 
veikloje dalyvavę agronomai, išsibarstę ne tik po visą Lietuvą, bet ir įvai-
riose pasaulio šalyse. Juos reikėjo pakviesti į atkūrimo suvažiavimą arba 
bent pranešti, jog toks suvažiavimas turi įvykti. Šioje srityje daug padirbėjo 
iniciatyvinės grupės narys, jos komisijos pirmininko pavaduotojas S. Poli-
kaitis.

Į Lietuvos žemės ūkio akademiją Noreikiškėse, prie Kauno, 1989 m. ba-
landžio 8 d. rytą gausiai rinkosi agronomai ir jų svečiai. Atkuriamajame su-
važiavime, kuris buvo 21-asis, skaičiuojant nuo Sąjungos gyvavimo pradžios, 
dalyvavo 435 delegatai iš 46 skyrių. Tai buvo daugiausia rajoninių agropra-
moninių susivienijimų vadovai ir agronomai, mokslo ir mokymo institucijų 
vadovai, dėstytojai, moksliniai bendradarbiai, ministerijų darbuotojai, spau-
dos atstovai. Daugiau kaip pusė delegatų buvo 41–60 m. amžiaus, absoliuti 
dauguma  (403) – baigę Lietuvos žemės ūkio akademiją arba joje dar neaki-
vaizdžiai besimokantys, kiti – žemės ūkio technikumų ir kitokių mokyklų ab-
solventai. Tarp delegatų – 9 mokslų daktarai (dabar –   habilituoti   daktarai) 
ir  3 mokslų kandidatai (dabar – daktarai). Lietuvos žemės ūkio akademijos 
iškilmių salės vestibiulyje ir koridoriuose veikė javų, sodo ir daržo augalų 

Telegrama apie 
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26

Lietuvos agronomų sąjungos istorija

veislių paroda. Savo įspūdžius apie suvažiavimo nuotaiką, aplinką, jo atida-
rymo iškilmes papasakojo S. Polikaitis ir A. Malinauskas: 

Suvažiavimą pradėjo organizacinės komisijos pirmininkas prof. P. Bė-
čius. Tylos minute pagerbti per karą ir pokario metais žuvę ir mirę agronomai, 
prisiminti iš Lietuvos prievarta išgabenti ar savo valia pasitraukę ir dabar 
svetur tebegyvenantys Sąjungos nariai. Taip pat Suvažiavimo dalyviams pra-
nešta, kad padėtos gėlės ant agronomų mokslininkų J. Tonkūno ir J. Kriščiū-
no kapų. Pirmajam pranešimui pakviestas prof.  P. Vasinauskas, suvažiavimo 
organizacinės komisijos garbės pirmininkas, sakė: 

„Akademijos iškilmių salė labai gražiai papuošta. Į akis krinta didžiulė nauja Lietuvos agronomų 
sąjungos emblema. Iš pradžių Lietuvos žemės ūkio akademijos choras padainavo keletą dainų apie 
Lietuvą. Deklamuoti eilėraščiai apie garbingą, bet nelengvą žemdirbio darbą. Į salę tautiniais rūbais 
pasipuošęs jaunuolis įneša lietuvišką trispalvę. Paskui jį eina merginos, ant gražaus lininio rankšluosčio 
nešančios ruginės duonos kepalą. Paskui juos eina į devintą dešimtį įkopę, bet dar gyvenimo naštos 
nepalaužti ir žvalūs mūsų agronomai veteranai: vilnietė A. Sirutytė-Augulienė, prieniškis A. Laimius, 
radviliškietis A. Mikalkėnas, dotnuviečiai B. Šabanavičius, Z. Vinickas, P. Vasinauskas ir, lydimas duk-
terų bei vaikaičio, pats vyriausias, daugiau kaip du dešimtmečius išbuvęs tremtyje – D. Vasarevičius. 
Salė atsistoja, audringais plojimais į sceną palydi šiuos garbingus suvažiavimo dalyvius ir kartu su 
jais žengiančius antros ir trečios agronomų kartos atstovus. Visi sustoja scenoje. Vėl skaitomos eilės, 
skamba muzika. Agronomų veteranų vardu kalba B. Šabanavičius. Jis perduoda priesaką jauniesiems 
tęsti senųjų agronomų pradėtus darbus, kad suklestėtų mūsų tėvynė – Lietuva. Nuo jaunųjų agronomų 
atsakomąjį žodį taria R. Tamulionis, Joniškio rajono agropramoninio susivienijimo vyriausiasis agrono-
mas, pažadėdamas visų jaunųjų vardu tesėti veteranų priesakus ir puoselėti jų veiklos tradicijas. Jaunieji 
agronomai veteranus apjuosia tautinėmis juostomis. Salėje nuskamba Tautinė giesmė.“

„šiandien man didelė šventė – vyksta Lietuvos agronomų sąjungos atkuriamasis suvažiavimas. 
Man Sąjungos suvažiavimas ne pirmasis. Ši agronomų organizacija 19 metų veikė nepriklausomoje 
Lietuvoje. Aš jai priklausiau nuo 1931 m., t. y. 9 metus. Berods, paskutinius trejus metus buvau valdy-
bos narys. Sąjungos suvažiavimuose esu skaitęs ne vieną pranešimą. Su dideliu malonumu prisimenu 
savo veiklą Sąjungoje, kurioje visuomet tvyrojo draugiškumas ir demokratija. Nors ir dalyvaudavo 
agronomų suvažiavimuose to meto valdžios institucijų vadovai, tačiau jie niekuomet nebandė užgožti 
mūsų eilinių apskričių, rajonų agronomų, didesnių ar mažesnių ūkių savininkų. Kalbų ir diskusijų 
iniciatyva taip pat priklausė mums. Visi nepriklausomos Lietuvos agronomai buvo kooperatininkai. 
Kooperacijos dvasia buvo persisunkusi visa agronomų veikla kaime. Mes gražiai ir naudingai bendra-
vome su Pabaltės šalių agronomais: keisdavomės informacija, lankydavomės vieni pas kitus. 

Šiuo atžvilgiu dabartinis agronomas yra atsilikęs nuo kitų profesijų specialistų. Industrijos plė-
tra, agronomų darbo standartizavimas sumenkino anksčiau turėtąjį agronomo prestižą. Jis sužlugdy-
tas. Dabar dažnai skamba tokie žodžiai – agrosistema, agrotechnika, agrofonas, agromokslas, tik kur 
kas rečiau teišgirsti žodį agronomas. O juk kad atsirastų tie visi „promai“ ir „fonai“, pirmiausia kaip 
arkliai sunkiai turėjo dirbti agronomai. Lietuvos agronomų sąjunga pašaukta „pastatyti“ agronomą 
kaimo visuomenės priekyje. Kad taip įvyktų, aš reikalauju:
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1. Agronomų sąjungos atstovas turi teisę dalyvauti visuose suvažiavimuose, pasitarimuose, po-
sėdžiuose, kuriuose svarstomi žemės ūkio gamybą ir mokslą liečiančių įstatymų ir nutarimų projektai 
bei kaimo kultūros kėlimo ir švietimo gerinimo klausimai.

2. Leisti agronomus į užsienį, kad jie susipažintų, kaip ten teikiama agronominė pagalba ir vyks-
ta pažangių technologijų tobulinimas ir diegimas. Dabar reikėtų ne mažiau kaip 10 agronomų kasmet 
išleisti pakelti kvalifikaciją užsienio šalyse, o vėliau šis skaičius turėtų dar didėti.

3. Rasti galimybių Agronomų sąjungai suieškoti vietą Palangoje, Rusnėje, Molėtuose, Varėnoje, 
kurioje būtų galima ateityje pastatyti poilsines arba nors palapines. Kiekvienas agronomas privalo 
gauti bent kelias savaites apmokomų atostogų vasarą.“

 Baigdamas savo kalbą, P. Vasinauskas pasiūlė Agronomų sąjungos 
nariams pasiskirstyti į pačias įvairiausias sekcijas, kuriose būtų dirbama atsi-
žvelgiant į narių pomėgius ir kompetenciją, palinkėjo jauniesiems draugams 
rasti sau vietą Agronomų sąjungoje, susiieškoti bendraminčių ir visiems kartu 
su gera nuotaika ir entuziazmu kibti į darbą.

Kitą pranešimą skaitė A. Malinauskas. Jis kalbėjo apie agronomų darbą 
Lietuvoje pokario laikotarpiu. 

„Daugelis, 1940–1945 m. patyrę artimų žmonių netektį ar patys pergyvenę okupantų  suteiktas 
moralines skriaudas, pokariu Lietuvoje pasilikę agronomai, pamažu įsitraukė į ūkinę veiklą“, – sakė 
prelegentas. Skausmingai žvelgdami į prievartaujamą valstietį, senieji agronomai, nepratę būti prie-
vaizdais, kaip sugebėdami stengėsi padėti jam iškęsti nežmonišką priespaudą, kai buvo atimama iš 
jo žemė ir kitas turtas, arba nieko nemokama už darbą naujai sutvertuose kolūkiuose. Tačiau gy-
venimas nestovėjo vietoje. Į mokslus traukė vis daugiau jaunimo. Atsirado nauja agronomų karta, 
kuri lengviau negu senieji prisitaikė prie komandinio vadovavimo stiliaus. Pagaliau ir pats valstietis, 
gąsdintas nuolatinių žmonių vežimų iš Lietuvos, pasidarė viskam abuojas, sukalbamesnis. Tačiau ir 
tokiomis sąlygomis pasitaikydavo žmonių, kurie pasipriešindavo viską triuškinančiai partinei koman-
dinei mašinai. Visi prisimena prof. P. Vasinausko ryžtingą mėginimą apginti dobilų ir kitų pašarinių 
žolių pasėlius nuo sunaikinimo. Daugelis agronomų ignoravo beatodairišką raginimą kuo anksčiau, 
kad ir į nesubrendusią dirvą, pavasarį išberti sėklas arba kuo anksčiau pradėti javapjūtę, visai neatsi-
žvelgiant į grūdų brandą. Bet užtat tokį neklusnumą jie dažniausiai mėgindavo išpirkti melu. Tokie 
reikalavimai skatino valdžios institucijų apgaudinėjimą atsiskaitant už ūkiuose padarytus darbus ir 
prisidėjo prie „statistinio melo“ skleidimo valstybėje. 

Daug žalos žemės ūkiui ir apskritai kaimui padarė beatodairiškas „kazachstaniškas“ kolūkių ir 
valstybinių ūkių stambinimas. Naikinant vienkiemius, spartėjo darbingų žmonių migracija iš kai-
mo į miestą, didėjo darbo nuasmeninimas, prapuolė atsakomybė, plito girtuokliavimas. Atrodė, kad 
agronomui sudaromos geresnės sąlygos tvarkytis laukuose, o iš tikrųjų jis buvo skandinamas vie-
nadieniuose rūpesčiuose, įvairiose smulkmenose, susietose su darbo kontrole, visiškai nebeskaitė 
knygų, profesinės spaudos. Jam trūko laiko rūpintis ūkio žemdirbystės pažanga. Tiesa, šitaip vertinti 
visų – negalima. Buvo daug agronomų, kurie, ūkių vadovams padedant, sėkmingai plėtojo augali-
ninkystę. Jų veiklos pėdsakai labai ryškūs – tai Zigmantienė, L. Didkevičius, A. Eimutis, P. Biels-
kis, P. Peleckis, A. Balnionis, E. Krištaponienė, A. Janusevicius, V. Vaišnys. Augalų apsaugos srityje 
daug metų kvalifikuotai dirbo G. Bladžiuvienė, V. Abraškevičius, J. Šiušė. Sėklininkystės reikalus 
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pavyzdingai tvarkė S. Similkienė, V. Bagdonas, J. Šeinauskienė. Kaip sodininkystės ir daržininkystės 
žinovai visame krašte garsėjo A. Makarskas, J. Bajoras, J. Lukoševičius. Daugelis buvo girdėję apie 
sumanius brigadininkus agronomus K. Ruzgaitį, E. Juraitį, A. Pauliukonį, A. Kurtinaitį. Kur čia visus 
ir suminėsi. 

Buvo ir yra daug iškilių agronomų mokslininkų. Ypač norisi pabrėžti produktyvią buvusio trem-
tinio prof. J. Tonkūno mokslinę veiklą. Jo vardas niekuomet neišdils iš Lietuvos pievotyros ir pie-
vininkystės istorijos. Todėl kviečiu pritarti siūlymui Dotnuvoje pastatyti J. Tonkūnui paminklą, ant 
kurio pjedestalo būtų iškaltos visų agronomų – Sibiro tremtinių pavardės. 

Agronomo darbo ūkyje ryškiausias rodiklis yra ūkio žemdirbystės kultūros lygis. Nors apie tai 
agronomams dažnai primenama, tačiau sudaryti palankias sąlygas žemdirbystei gerinti neskubama. 
Kita vertus, visi agronomų skundai, prašymai, net reikalavimai aprūpinti žemės ūkį tobulesne žemės 
dirbimo ir cheminių medžiagų skleidimo technika iki šiol likdavo be atgarsio. Laukai kaip anksčiau 
taip ligi šiol ariami netikusiais plūgais, žemė klampojama ir slegiama sunkiasvorių ratinių traktorių. 
Dirva nuodijama įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Jas beatodairiškai ir nevalyvai vartojant, da-
roma didelė žala gamtai. Būtinas ekologiniu ir ekonominiu požiūriu pažangesnis elgesys su minera-
linėmis trąšomis ir pesticidais. Agronomai privalo susimąstyti, bent dabar, persitvarkymo judėjimui 
plečiantis, ką jie turėtų daryti, kad sustiprėtų agronomų vaidmuo gamyboje, pagerėtų jų įvaizdis 
visuomenėje. Reikia liautis tylėjus. Turime pradėti drąsiai kalbėti apie negeroves, siūlyti naujas pa-
žangias idėjas joms išgyvendinti. Šitaip bus galima pagerinti agronomo prestižą. O tą pasiekti mums 
gali padėti Lietuvos agronomų sąjunga“.

Paskutinį pranešimą apie atkurtos Lietuvos agronomų sąjungos uždavi-
nius ir veiklos gaires skaitė prof. P. Bėčius. 

„Mūsų suvažiavimas vyksta Lietuvos tautinio atgimimo ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio da-
romos visuotinės įtakos mūsų krašto piliečiams sąlygomis. Atsiveria plačios galimybės realizuoti visa 
tai, ko anksčiau siekėme ir apie ką mes šiandien kalbame, kad turėtume padaryti. Juk agronomų yra 
apie 15 tūkstančių. Iš jų apie 7000 baigę aukštąjį mokslą. Dėl to tokio didelio specialistų skaičiaus 
jungtinėmis pastangomis galima iš esmės pagerinti ekologinę padėtį mūsų krašte, ženkliai sumažinant 
žemės ūkio sukeliamą gamtos ir maisto produktų teršimą įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Jos  
turi  būti  naudojamos  taip,  kad  duotų ekonominės naudos. Pas mus 1 kg azoto, sunaudoto laukams 
tręšti, tenka tik 0,5 kg fosforo. Toks azoto ir fosforo santykis netinkamas. Užtat smarkiai tręšiami 
vandenys, ypač ežerai, todėl jie baigia užželti. Žemės ūkio augaluose kaupiasi nitratų perteklius“. 

Jis pasidžiaugė, kad Lietuvos žemės ūkio akademijoje pradėjo veikti 
Jaunųjų ūkininkų ratelis, kurio nariai yra Agronomijos fakulteto studentai. 
Šitaip studentai išreiškia savo ketinimus ateityje pasidaryti savarankiškais 
ūkininkais. 

Be to, kalbėtojas kreipėsi į M. Grigliūną, Tarpkolūkinių kurortinių įs-
taigų susivienijimo pirmininką, prašydamas, kad poilsio namuose pastoviai 
išskirtų kelis kambarius atkurtos Agronomų sąjungos nariams pailsėti.

Po iš anksto numatytų pranešimų toliau pagal suvažiavimo darbotvarkę 
išklausyti pasisakymai. Pirmasis kalbėjo Lietuvos agronomų sąjungos vete-
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ranas Z. Vinickas. Jis pasidalijo prisiminimais apie Agronomų sąjungos vei-
klą tarpukario laikotarpiu. Pasidžiaugė, jog jam teko dalyvauti Pabaltės šalių 
agronomų kongresuose Suomijoje ir Estijoje. Apgailestavo, kad okupacijos 
ir karo veiksmai išblaškė agronomus po visą pasaulį: vieni atsidūrė Rytuose, 
kiti – Vakaruose. Iš Sibiro daugelis nebegrįžo. O Vakaruose atsidūrę agro-
nomai – profesoriai J. Vengris ir B. Povilaitis pasiekė mokslo aukštumas. 
Z. Vinickas siūlė suvažiavimo dalyviams nusiųsti sveikinimus užsienyje gy-
venantiems Sąjungos nariams.

Po Z. Vinicko pasisakymo Lietuvos agropramoninio komiteto pirminin-
ko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos SSR ministras B. Pauža įteikė akademiko 
J. Kriščiūno premijas ilgiausiai ūkiuose išdirbusiems ir daugiausia padariu-
siems, kad jų ūkiai pasiektų aukštus gamybinius rodiklius, vyriausiems agro-
nomams: V. Vaišniui (Kapsuko (dabar Marijampolės) r., Padovinio kolūkis), 
A. Siurbliui (Kretingos r., Vydmantų agroprekybinis tarybinis ūkis), A. Mali-
nauskui (Šiaulių r., „Pirmyn“ kolūkis).

Suvažiavimą sveikino Lenkijos Respublikos Suvalkų vaivadijos Puns-
ko valsčiaus (Gmynos) žemės ūkio skyriaus vedėjas F. Jurkūnas. Jis linkėjo 
Sąjungai sėkmės, pasidžiaugė, kad lietuviai, bet kur gyvendami, pasižymi 
darbštumu bei išmone. Ne išimtis ir Punsko lietuviai. Daugelis sėkmingai 
ūkininkauja, jų tvirtos šeimos, pasiturinčiai gyvena.

Estijos SSR Pernu rajono žemės ūkio skyriaus vyriausias agronomas 
E. Janson perdavė estų agronomų sveikinimus ir linkėjo sėkmingo darbo, 
pažymėdamas, kad agronomų rūpesčiai vienodi tiek Lietuvoje, tiek Estijoje. 
Apgailestavo, kad Estijoje dar neatkurta Agronomų sąjunga.

Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius prof. R. Karazija pasveikino 
suvažiavimą Lietuvos zootechnikų ir Lietuvos veterinarijos gydytojų draugijų 
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vardu. Jis priminė, kad Lietuvos veterinarijos gydytojų draugija įkurta 1923 m., 
t. y. 2 m. vėliau negu Lietuvos agronomų sąjunga. Kalbėdamas apie nūdienos 
reikalus, R. Karazija pabrėžė, jog ūkiuose turėtų būti daugiau rūpinamasi gy-
vulių ekologija, žiūrima, kad gyvuliai nebūtų kankinami. Reikia išgyvendinti 
priešpriešą tarp pagrindinių ūkio specialistų – agronomo ir zootechniko.

Įsiterpdamas tarp pasisakančiųjų, poetas agronomas R. Graibus pasi-
džiaugė šia svarbia agronomams diena ir paskaitė šventei skirtus savo eilė-
raščius.

V. Mikalienė iš Plungės kritiškai vertino agronomų taikstymąsi su nuo-
latiniais valdžios nurodinėjimais „ką sėti ir kada pjauti“ ir smerkė šiandien 
norinčius suversti visą kaltę už nesėkmes žemės ūkyje komunistinei santvar-
kai. Kalbėtoja klausė, kodėl pirmieji piktintis dėl gamtos teršimo pradėjo 
„Žalieji“, o ne agronomai. Kodėl agronomai nepasirūpino visas kalvas apsėti 
daugiametėmis žolėmis, kad būtų sustabdyta dirvožemio erozija. Kalbėtoja 
ragino agronomus jungtis su „Žaliaisiais“ ir kartu kovoti už švarią, nenunio-
kotą gamtą. Taigi dar daug ką agronomai turi padaryti, jei Plungės rajone yra 
13 ūkių, kurie kulia vidutiniškai tik po 2 t/ha, o šešiuose ūkiuose vidutinis 
javų derlingumas neviršija 1,5 t/ha.

A. Stancevičius priminė sparčią žemės ūkio pažangą nepriklausomoje 
Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį karą ir prieš vokiečių okupaciją. Jos siek-
dami daug padarė agronomai, išplėtoję kooperatinį judėjimą kaime. Dėl 

Agronomų sąjungos 
suvažiavimo dalyviai.
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to negali būti jokių abejonių, kad Agronomų sąjunga mums 
šiandien labai reikalinga. Tik ji turi būti veržli, protinga, 
darbšti. Pokariu agronomai daugiausia prisidėjo, kad javų 
derlingumas mūsų krašte padidėtų daugiau nei dvigubai, 
palyginti su tarpukario metais. Taigi padėti tvirti pamatai 
gyvulininkystei plėtoti. Kalbėtojas siūlė, kad atkurtoji Lie-
tuvos agronomų sąjunga įsteigtų savitarpio pagalbos fondą, 
galintį suteikti savo nariams, besiryžtantiems savarankiškai 
ūkininkauti, nebrangią paskolą arba padėtų norintiems iš-
vykti į užsienį pasitobulinti.

Prof. P. Lazauskas pasidžiaugė auštančiu nauju gyvenimu, 
kai sutelkus jėgas bus galima daug ką nuveikti. Pažymėjo, kad 
Sąjungos veikla labai daug priklausys nuo jos skyrių aktyvu-
mo. Kalbėtojas ilgiau aptarė agronomų vaidmenį populiarinant 
ir sprendžiant mūsų krašto ekologijos klausimus. Pabrėžė, kad 
ypač jaudina vis didėjanti mūsų vandenų tarša.

Lietuvos žemės ūkio akademijos rektorius prof. J. Dro-
mantas akcentavo, kad agronomai turi būti ruošiami taip, kad 
būtų plataus profilio specialistai. Taip pat linkėjo agronomams 
kuo mažiau konfliktuoti su kitų sričių žemės ūkio specialistais, 
kad darniau dirbdami greičiau sulauktų gerų darbo rezultatų.

„Agronomų seklyčios“ vadovas A. Būdvytis sveikino 
savo kolegas su šios dienos ir agronomų švente, linkėjo suva-
žiavimui sėkmės ir siūlė agronomams kuo plačiau įsijungti į 
žemdirbių konsultavimo veiklą. 

„Mūsų nūdienos žemės ūkiui reikia, kad agronomas savo 
veiklą pradėtų vertinti pagal nuveiktų darbų kokybę, o ne pa-
gal pradėtų, bet nespėtų baigti arba atmestinai atliktų darbų 
kiekybę“, – sakė A. Būdvytis.

Suvažiavime taip pat kalbėjo E. Šmatavičius, S. Polikai-
tis, J. Kučinskas, Z. Zinkevičienė, M. Pronckus, V. Šlapakaus-
kas, J. Chlevickas, V. Einoris.

Prof. P. Vasinauskui pasiūlius, suvažiavimo redakcinės 
komisijos pirmininkas prof. P. Bėčius pateikė suvažiavi-
mo delegatams nutarimo projektą „Dėl Lietuvos agronomų 
draugijos vardo pakeitimo į Lietuvos agronomų sąjungą“, 
kuriam suvažiavimo delegatai vienu balsu pritarė. Tai rei-
kėjo padaryti, nes tarpukario laikotarpiu agronomų orga-
nizacija iš pradžių vadinosi Sąjunga, o vėliau – Draugija. 
Atkuriamasis Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas 
išrinko tokios sudėties 15 narių tarybą: P. Bėčius, A. Bū-
dvytis, M. Grigaliūnas, A. Kmitas, V. Knašys, J. Kučinskas, 
A. Kuprys, P. Lazauskas, A. Malinauskas, A. Milkevčius, 

Pirmasis 1989–1994 m. atkurtos 
Lietuvos agronomų sąjungos 
pirmininkas prof. Petras Bėčius.

Pirmininko pavaduotojas  
Stasys Polikaitis.
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S. Povilaitis, A. Stancevičius, V. Šlapakauskas, R. Tamulio-
nis, P. Vasinauskas.

Tarybą papildė visų pirminių organizacijų arba skyrių, 
veikiančių rajonuose, didesniuose miestuose ar mokslo ir mo-
kymo institucijose, pirmininkai. Lietuvos agronomų sąjungos 
pirmininku išrinktas prof. P. Bėčius, pavaduotojais – S. Poli-
kaitis ir A. Malinauskas, sekretoriumi – doc. J. Kučinskas, iž-
dininku – doc. A. Kmitas. Vienbalsiai priimta Lietuvos agrono-
mų sąjungos atkuriamojo suvažiavimo rezoliucija ir patvirtinti 
jos įstatai.

Dr. Alfonsas Malinauskas, pirmininko 
pavaduotojas.
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Lietuvos agronomų sąjungos XXII suvažiavimas,  
1994 m. kovo 18 d.

Didžiausias LAS veiklos įvykis – suvažiavimas. Reikia pastebėti, kad ir agro-
nomų veiklumas priklauso nuo suvažiavimo, nes prieš kiekvieną susibūrimą 
žymiai pagyvėja Agronomų sąjungos darbas, o po jo pradeda atslūgti ir ta 
yda kartojasi iki šių dienų. Antra vertus, rengiantis naujam suvažiavimui, yra 
laiko apmąstyti nuveiktą darbą, įvertinti, kas nepadaryta, kritiškai pažvelgti į 
savo ir bendraminčių darbą, kurti naujas idėjas ir stengtis jas realizuoti.

Kaip tikėtasi, atnaujintos LAS veikloje pirmas stiprus impulsas buvo 
1989 m. atkuriamasis Agronomų sąjungos suvažiavimas. Besiruošdami 
1994 m. suvažiavimui, pamatėme daug neišsipildžiusių svajonių ir idėjų. Ne-
galima tvirtinti, kad visi agronomai nusivylė neįgyvendintomis svajonėmis. 
Tokia pati situacija buvo visoje Lietuvoje. Prasidėjęs privatizavimo procesas 
nutraukė ir išblaškė nusistovėjusius ryšius tarp žmonių, o nauji laiku nebu-
vo sukurti. Daugelis agronomų pasitraukė iš visuomeninio gyvenimo ir ne-
berado jame sau rinkos. Agronomų sąjungos atkuriamajame suvažiavime ne 
visi numatyti planai buvo įgyvendinti. Tarp Agronomų įsivyravo nusivylimo 
nuotaikos, daugelis prarado darbą, mažai agronomų ėmėsi ūkininkauti. Tik 
nedaugelis prisitaikė prie naujų gyvenimo sąlygų. Labai sumažėjo visuome-
nininkų darbas.

Atkuriamojo Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimo metu į LAS gre-
tas įsiliejo 1688 agronomai iš 46 LAS rajoninių skyrių. Sąjungos nariai, visi 
Lietuvos agronomai, buvo pakviesti rūpintis žemdirbiais, remti žemės ūkio 
pertvarką, puoselėti gimtojo krašto meilę, dvasingumą, dorą, skatinti blaivų 
gyvenimo būdą, didinti agronomo profesijos prestižą, nuolat gilinti teorines 
žinias, tobulinti praktinius įgūdžius, saugoti gamtą, taikyti ekologiškai šva-
resnes, veiksmingesnes ir ekonomiškesnes augalininkystės produkcijos ga-
mybos technologijas. Taigi daugelis agronomų labai aktyviai įsijungė į LAS 
veiklą. Kad darbas būtų visapusiškas, sudaryta net 12 sąjungos sekcijų:

1. Agronomijos istorijos – vadovas prof. P. Vasinauskas.
2. Socialinių-buitinių reikalų – vadovas M. Grigaliūnas.
3. Kvalifikacijos kėlimo ir ryšių su užsieniu – vadovas dr. V. Knašys.
4. Ekologijos – vadovas prof. A. Stancevičius.
5. ,, Agronomų seklyčios“ ir ryšių su gretutinėmis specialybėmis – va-

dovas dr. A. Būdvytis.
6. Sodininkų – vadovas dr. K. Palaima.
7. Gėlininkų – vadovas Puidokas.
8. Daržininkų – vadovas E. Šmatavičius.

LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS VEIKLA 
PO JOS ATKūRIMO
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9. Sėklininkų – vadovas S. Budrys.
10.  Namų ūkio – vadovė dr. O. Baranauskienė.
11. Augalininkystės – vadovas V. Kriaučiūnas, vėliau vadovavimą perė-

mė prof. P. Lazauskas.
12. Spaudos ir leidybos – vadovas dr. J. Chlevickas, vėliau vadovavo 

dr. E. Lapinskas.
Tarybos posėdžiuose, kurie vykdavo gana dažnai, susitarta, kad kiekvie-

na sekcija dirbs savarankiškai, nedarant „spaudimo iš viršaus“. Dabar, praėjus 
jau daug metų, galima tvirtai pasakyti, kad toks demokratiškas savarankišku-
mas nepasiteisino. Visą gyvenimą praleidę diktatoriškoje aplinkoje, agrono-
mai negalėjo taip greitai pereiti prie demokratiškų santykių. Kaip paaiškėjo 
vėliau, Lietuvoje demokratiniai principai buvo labai iškraipomi, daugiau pri-
minė anarchiją ir savivaliavimą. Šia liga „apsirgo“ ir kai kurie mūsų Sąjungos 
nariai, tačiau dauguma sekcijų vadovų aktyviai įsijungė į agronominio darbo 
veiklą, subūrė tai veiklai žmones.

Profesorius P. Vasinauskas su gausiu pagalbininkų būriu surinko medžia-
gą ir parašė Lietuvos agronomijos istoriją.

M. Grigaliūnas sanatorijoje „Rugelis“, Palangoje, suorganizavo dviejų 
dienų agronomų konferenciją, nuolat atstovavo Agronomų sąjungai profsą-
jungose. Buvo aptarti būdai, kaip padėti agronomams poilsiauti žemdirbių 
sanatorijoje, tačiau ją nusavinus gerų norų įgyvendinti nebepavyko.

Prof. A. Stancevičius buvo paruošęs švaresnių žemės ūkio produktų ga-
vimo programą, tačiau dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių jos įgyven-
dinimas įstrigo.

„Agronomų seklyčios” vadovas A. Būdvytis dirbo stabiliai ir efektyviai. 
Padaryta daug oficialių pareiškimų esminiais žemės ūkio reformos klausi-
mais, kuriems pritarė daug kaimo žmonių. Daug rašyta periodinėje spaudoje. 
Tačiau į pareiškimus ir pasiūlymus nebuvo atsižvelgta ir paprasčiausiai visa 
tai nukeliavo į šiukšlyną.

Lietuvoje gerai žinomos daržininkų ir sodininkų organizacijos „Darsa“ 
pirmininko pavaduotojas E. Smatavičius subūrė didelį bendraminčių būrį.

Mūsų visų gerai pažįstama dr. O. Baranauskienė, būdama vaistinių ir 
prieskoninių augalų augintojų draugijos pirmininko pavaduotoja, susitikinėjo 
su daržovių augintojais, dalinosi su jais daržovių auginimo paslaptimis.

Profesorius P. Lazauskas sukūrė ekologiškai švarios žemdirbystės vi-
suomeninę organizaciją „Gaja“ ir daug metų sėkmingai jai vadovavo. Kaip 
ekologinės žemdirbystės puoselėtojas dalyvavo daugelyje tarpvalstybinių 
konferencijų, kūrė Biržų rajono ekologinės žemdirbystės projektą, įkūrė ten 
„Tatulos“ organizaciją.

Ilgą laiką Sąjungos taryboje vyko karštos diskusijos dėl agronominės 
spaudos. Norėta, kad LAS turėtų savo leidinį. Tam pritarė Spaudos ir leidybos 
sekcijos pirmininkas dr. J. Chlevickas, tačiau taip ir neišplėtojęs veiklos nuo 
savo pareigų nusišalino. Vėliau pirmininkavimą sekcijai perėmė E. Lapins-
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kas, tačiau išleisti savo leidinio Sąjunga taip ir neįsteigė. Taigi teko glaustis 
prie kitų leidinių. Agronomai su dėkingumu mini žurnalą „Žemės ūkis“, kuris 
Baltijos jūros šalių agronomų kongreso dienoms paskyrė net trečdalį savo ap-
imties. Be minėto žurnalo, LAS veikla buvo nušviečiama žemės ūkio minis-
terijos informaciniame leidinyje „Augalininkystė“, kurios redaktorius buvo 
agronomas J. Dmukauskas. 

Nežiūrint pradžioje užsimotų atlikti ir kai kurių nuveiktų darbų, agro-
nomų entuziazmas sparčiai mažėjo, o 1990 m. lapkritį beveik pasiekė kritinę 
ribą. Todėl buvo sušauktas tarybos posėdis, kuriame svarstytas Agronomų 
sąjungos darbas. Svarstomas ir pats opiausias klausimas – gal verta nutrauk-
ti Sąjungos veiklą, nes nebevykdomi numatyti darbai. Nusivylęs Sąjungos 
pirmininkas norėjo atsistatydinti. Tai buvo sunkiausias LAS egzistavimo iš-
bandymas. Čia verta priminti viso respublikos žemės ūkio padėtį: masiškai į 
žemės ūkio kompleksus, būsimas žemės ūkio bendroves, skaldomi kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai. Prasidėjo labai blogai paruošta žemės reforma. Kaimas 
nesuprato, ko nori ir ką daro valdžios vyrai.

Pradėtas masinis kaimo žmonių supriešinimas. Lietuvoje įsikūrė labai 
daug partijų, kurios visais būdais agitavo kaimo žmones į savo gretas.

Kad ir koks buvo sunkus laikotarpis, susirinkę agronomai rado savyje 
stiprybės ir nutarė drauge kapstytis iš duobės. Kaip parodė vėlesni įvykiai, 
LAS priėmė teisingą politinį sprendimą – palaikyti visas partijas, kurios rū-
pinasi žemės ūkiu, nesuteikiant prioriteto nė vienai (nors buvo daug norinčių 
agronomus, Sąjungos narius, pritraukti į savas partijas ir taip priversti Agro-
nomų sąjungą tarnauti savai partijai). Taigi išsaugotas LAS vientisumas ir 
pamažu išbrista iš susiklosčiusios krizės. Dabar jau galima aiškiai įvertinti 
agronominės minties viršenybę prieš kai kurių politikierių gražias kalbas ir 
populistines programas.

Agronomai nebuvo visiškai abejingi politikai, jie aktyviai dalyvavo res-
publikos politiniame gyvenime. Štai 1991 m. vasario 7 d. žiniasklaidoje buvo 
išplatintas Lietuvos agronomų sąjungos pareiškimas:

„Šiuo atsakingu ir svarbiu mūsų Tėvynei metu Agronomų sąjunga reiškia didelį susirūpinimą 
Lietuvos ateitimi ir besąlygiškai remia tautos siekį gyventi laisvoje demokratinėje valstybėje. Kartu 
Agronomų sąjunga kviečia žemės ūkio specialistus ir visus kaimo žmones š. m. vasario 9 d. aktyviai 
dalyvauti visuotinėje gyventojų apklausoje ir patvirtinti savo troškimą, kad Lietuvos valstybė būtų 
nepriklausoma demokratinė respublika“.

Dalis agronomų, besiruošdami 1994 m. suvažiavimui, pradėjo galvoti, 
gal ir LAS vadovybėje ne viskas gerai klostosi. Įsivyravo idėja, kad LAS 
būstinę iš Lietuvos žemės ūkio akademijos Kaune reikėtų perkelti į Lietuvos 
žemdirbystės institutą Akademijoje (Kėdainių r.), nes čia dirba beveik visi 
buvę agronomai ir jų pastangų dėka atsigaus Agronomų sąjungos veikla.

Taip susiklostė, kad pagrindinis agronominės minties centras, pirmiausia 
tam įtakos turėjo įkurta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, susikon-
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centravo Akademijoje, Kėdainių rajone. Kaip tik iš čia į Lietuvos kaimą tu-
rėjo sklisti progresyviausios agronominės mintys, naujausios žemdirbystės ir 
augalininkystės technologijos, kooperacijos, specializacijos idėjos bei prakti-
nė parama besikuriančiam ūkininkui.

Prasidėjo suvažiavimo parengiamieji darbai. Svarbiausia buvo agrono-
mus iš rajonų sukviesti į suvažiavimą. Pagal LAS įstatus kiekvieno rajono 
skyrius turėjo suorganizuoti susirinkimą ir išrinkti delegatus į suvažiavimą. 
Tačiau buvo daug rajonų, kuriuose LAS neveikė, ir manyta, kad iš jų agro-
nomų pasiuntiniai suvažiavime gali nedalyvauti. Kreiptasi į Lietuvos žemės 
ūkio ministeriją, kad rajonų žemės ūkio skyriai į suvažiavimą komandiruotų 
savo agronomus. Didelių pastangų dėka įvyko gausus ir gražus renginys – 
XXII LAS suvažiavimas.

Ataskaitą už 1989–1993 m. skaitė LAS pirmininkas prof. P. Bėčius. Iš-
klausytas Lietuvos Seimo Agrarinio komiteto pirmininko dr. M. Pronskaus pra-
nešimas „Agrarinė reforma ir specialistų įtaka jos eigai“. Pranešėjas kalbėjo: 

„pradėję dirbti Agrariniame komitete žemės ūkio vizijos kurti nebegalėjome. Apie ją reikėjo galvoti 
prieš trejus metus. Šiandien reikia ieškoti išeities išardytam žemės ūkiui atstatyti. Kas dabar ūkinin-
kauja? Tai apie 3000 bendrovių, kurios yra mažos ir neefektyviai dirba, per 100000 smulkių ūkininkų 
(vidutinis ūkio didis – 8,8 ha), beveik 400000 žmonių, valdančių po 2–3 hektarus. Dėl to susidaro itin 
sunkios ūkininkavimo sąlygos, be to, kai gamtinės sąlygos blogesnės nei Vakaruose, mes prarandame 
galimybę konkuruoti parduodant ten produkciją. Tuo tarpu Vakarų produktų invazija respublikoje 
itin stipri. Seime priimti nutarimai žemės ūkio ir rinkos formavimo klausimais. Manoma, kad ateityje 
žemės plotai stambės ir žemdirbiai turės galimybę konkuruoti su užsieniu. Priimti įstatymai žem-
dirbiams duos daugiau laisvės savarankiškai tvarkyti savo reikalus. Agrarinis komitetas stengiasi iš 
biudžeto gauti kuo daugiau lėšų žemės ūkiui remti, nors jų vis dar nepakanka. Agronomai turi daryti 
tvarką“. 

Lietuvos žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto dekanas 
dr. S. Raudonius pranešime „Agronomų ruošimo ir įdarbinimo aktualijos“ 
supažindino su agronominių kadrų rengimu aukštosiose ir aukštesnėse žemės 
ūkio mokyklose derinantis prie permainų žemės ūkyje bei mokslo sistemo-
je. Aukštojo mokslo studijos derinamos prie vakarietiškų programų, kuriose 
kiekvienai mokslo sričiai numatyta tam tikra dalis. Tuo metu studijos buvo 
dvejopos – teorinio ir taikomojo mokslo. Baigę teorinio paruošimo studijas, 
agronomai galėjo užsiimti moksline ir pedagogine veikla. Tuo metu labai su-
mažėjo studentų, nes baigus studijas jiems buvo sunku įsidarbinti, ypač mer-
ginoms.

Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius dr. R. Dapkus pranešime 
„Agronomas – mokslo naujovių diegėjas kaime“ teigiamai vertino šį suvažia-
vimą, nes agronomams iškilę daug neaiškumų. Jis akcentavo, kad agronomo 
vietą ir darbą lemia žinios, o jos kuriamos mokslinio tyrimo institutuose. Ty-
rimams labai trūksta pinigų, bet, nežiūrint to, reikia dirbti, „ieškoti vietos po 
saule“. Institutuose sukaupta labai daug tyrimų duomenų. Įkurtas konsulta-
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cinis punktas, kurio pareiga – skleisti žinias. Agronomas turi būti jungiamoji 
grandis tarp dirbančio ūkyje, konsultuojančio ar auginančio sėklinę medžia-
gą. Direktorius sakė, kad tikisi, jog ir ateityje visi agronomai ras prieglobs-
tį Dotnuvoje. Agronomų sąjunga neturi būti vien profsąjunginio pobūdžio. 
Daug dėmesio reikia skirti diskusijoms. Ji turi skleisti žinias, burti, vykdyti 
agronominę politiką – ką, kaip ir kada auginti, kas apsimoka.

Svarstydami LAS ataskaitą ir papildomus pranešimus, pasisakė 17 su-
važiavimo dalyvių. Beveik visuose pasisakymuose nuskambėjo nusivylimas 
esama žemės ūkio padėtimi. Pagrindinės suvažiavimo kalbos buvo ne apie 
LAS, o apie labai pablogėjusį šalies žemės ūkį. Daugelio mintis galima iš-
reikšti Kauno rajono vyriausiojo agronomo L. Degliaus žodžiais:

LAS valdybos 
nariai prie ką tik 
pašventintos Lietuvos 
agronomų sąjungos 
vėliavos.

„Kalta reforma, bet kalti ir mes patys, kad neapsigynėme. Nebuvo reikalingas politikams nei 
žemės ūkis, nei agronomas. Sujauktos sėjomainos, laukai. Toks jausmas, kad ir dabar mes nelabai rei-
kalingi. Pasigendame junginio, esame beglobiai, nes ir žemės ūkio ministerija neturi tvirtos pozicijos. 
Agronomas turi tapti ekonomistu, galvoti, ką geriau auginti, kaip išgyventi“.

Suvažiavime pakeisti LAS įstatai. Sąjungos taryba sudaryta iš LAS 
rajoninių skyrių pirmininkų, išrinkta 15 asmenų sąjungos valdyba, valdy-
bos ir tarybos pirmininkai bei 3 pavaduotojai ir sekretoriai. Šiame suva-
žiavime į LAS vaidybą išimties tvarka išrinkta 19 Sąjungos narių: P. Bė-
čius, A. Vilčiauskas, J. Kučinskas, A. Būdvytis, S. Raudonius, S. Švirinas, 
E. Makelis, A. Stancevičius, A. Malinauskas, P. Miliukas, V. Gudynas, 
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Lietuvos agronomų sąjungos, po 49 m. pertraukos 
1989 m. balandžio 8 d. atnaujinusios savo veiklą, XXII suva-
žiavimas, apsvarstęs pastarųjų ketverių metų Sąjungos veiklą, 
po nepakankamai apgalvotos ir skubotai pradėtos reformos 
susidariusią sunkią ir sudėtingą padėtį šalies agrariniame sek-
toriuje, sumažėjusį specialistų agronomų autoritetą ir jų vai-
dmenį stabilizuojant žemės ūkio produkcijos gamybą nutarė: 

1. Pažymėti, kad Agronomų sąjungos taryba, dauguma 
Agronomų sąjungos rajoninių skyrių ir kiti jos padaliniai ne-
sugebėjo įtraukti valdymo institucijose, gamyboje, mokslo ir 

mokymo įstaigose bei kituose darbo baruose dirbančių agronomų į aktyvesnę ir darnesnę Sąjungos 
veiklą, taip pat sutelkti juos energingesniam ir atkaklesniam organizaciniam ir praktiniam darbui, 
siekiant sumažinti neigiamas agrarinės reformos pasekmes.

2. Teigiamai įvertinti Agronomų seklyčios nuoseklią, aktyvią veiklą, svarstant problematiškiau-
sius žemės ūkio produktų gamybos pertvarkymo, privatizavimo, kaimo socialinius klausimus, prin-
cipingai vertinant nepamatuotus sprendimus netinkamai reformuoti žemės ūkį bei teikiant vertingus, 
praktiškus pasiūlymus šiam darbui geriau atlikti.

3. Pažymėti neblogą Šiaulių ir Joniškio rajonų agronomų sąjungos skyrių darbą, vaisingą ir da-
lykišką bendradarbiavimą su Latvijos ir Estijos šalių agronomais.

4. Skatinti ir telkti agronomus aktualiausioms šiuo metu žemdirbystės srityje problemoms spręsti. 
Visų pirma, kuo didžiausią dėmesį skirti kovai su piktžolėmis, augalų ligomis ir kenkėjais, gamtinės 
aplinkos apsaugai, padėties sėklininkystėje normalizavimui, aktyviai dalyvauti plėtojant kooperaciją, 
kuriant agroserviso tarnybas, įstatymų numatyta tvarka vykdant agrarinę reformą.

5. Puoselėti tarp agronomų ir kitų žemės ūkio specialistų didesnės pagarbos ir meilės gimtajam kraš-
tui, žemei, Lietuvos kaimo, jo žmonių tradicinėms, dvasinėms ir materialinėms vertybėms jausmą.

6. Palaikyti ir toliau plėtoti glaudžius ryšius su Baltijos šalių agronomų sąjungomis, draugijomis 
ir atitinkamomis agronominio profilio organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis.

Suvažiavimas kviečia:
1. Visus agronomus ir, visų pirma, Agronomų sąjungos narius, propaguoti ir diegti žemės ūkio 

mokslo pasiekimus ir užsienio šalių vertingą patyrimą. Praktiniais patarimais, konsultacijomis ir ki-
tais būdais padėti nepatyrusiems pradedantiems ūkininkams sumaniau ūkininkauti.

2. Globoti jaunus specialistus agronomus bei jaunųjų ūkininkų ratelius. Padėti jiems grei-
čiau įsisavinti praktinius agronominio darbo ir savarankiško ūkininkavimo įgūdžius, skiepyti 

V. Petraitis, P. Pipiras, D. Venskuvienė, A. Kuprys, Z. Seiliu-
vienė, R. Dapkus, B. Zubrickaitė, S. Polikaitis.

Lietuvos agronomų sąjungos pirmininku išrinktas žem-
dirbystės instituto direktorius dr. R. Dapkus. Pavaduoto-
jais – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius 
dr. E. Makelis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 
Šiaulių rajono biuro vadovas dr. A. Malinauskas, Žemės ūkio 
ministerijos Žemdirbystės skyriaus viršininkas agronomas 
S. Polikaitis.

Suvažiavimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją:

Lietuvos agronomų sąjungos  
1994–1997 m. pirmininkas  
dr. R. Dapkus.
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Suvažiavimo 
atidarymas.

juose meilės žemei, pasirinktai profesijai ir kaimo žmonėms jausmą.
3. Paraginti vaikinus ir merginas studijuoti agronomijos specialybę Lietuvos žemės ūkio akade-

mijoje arba aukštesniosiose žemės ūkio mokyklose. Jiems įteigti, kad laisvos rinkos sąlygomis kon-
kurenciją išlaikys tik išsilavinę, kūrybingai mąstantys ir sugebantys praktikoje taikyti agronomijos 
mokslo pasiekimus žemės ūkio specialistai ir kiti darbuotojai.

4. Nuoširdžiu kūrybingu ir sąžiningu asmeniniu darbu kelti agronomo specialybės prestižą. Pa-
stoviai gilinti savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius, aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje.

5. Suvažiavimas yra tos nuomonės, kad Sąjungos veiklos ir jos egzistavimo sėkmę gali užtikrinti 
tik rezultatyvus, aktyvus visų Agronomų sąjungos rajoninių ir kitų skyrių darbas sudarant bei įgyven-
dinant veiklos programas.

XXIII LAS suvažiavimas (1997-11-28)
Kiekvienas LAS suvažiavimas – didelis įvykis agronomams, laikas, kai reikia 
pažvelgti į praeitį ir numatyti ateitį. 

Tai savotiškas trijų metų studijų baigimas ir patekimas į aukštesnį lygį. 
Šis suvažiavimas taip pat buvo reikšmingas, nes priimta daug reikšmingų 
Sąjungos veiklos dokumentų. Suvažiavimui ilgai ir kruopščiai ruoštasi, nors 
situacija žemės ūkyje vis blogėjo, visuomeninis agronomų, kaip ir kitų žemės 
ūkio specialistų, darbas silpnėjo, o kai kuriuose rajonuose – visai išblėso. Ak-
tyviausiems Sąjungos nariams galvos skausmu tapo, kaip sukviesti suvažia-
vimą, o svarbiausia – kaip suaktyvinti agronominę veiklą LAS skyriuose. Per 
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visus nepriklausomybės metus jaustas blaškymasis žemės ūkio politikoje, la-
bai dažnai keisti ne tik rajonų vadovai, bet ir specialistai, tarp jų ir agronomai. 
Dažnai aktyviausi agronomai palikdavo savo darbą rajone ar kolektyviniame 
ūkyje, pradėdavo ūkininkauti ar imdavosi kito verslo. Nutrūko nusistovėjęs 
agronomų bendravimas, užgeso visuomeninė veikla.

Valdybos nariai stengėsi, kad rajonuose suaktyvėtų LAS skyrių veikla, 
net pasiskirstė rajonus, tačiau laukiamų rezultatų nepasiekta, nes valdybos 
nariams tekdavo toli važiuoti ir didelės kelionių išlaidos sužlugdė šį suma-
nymą. Tad aktyviausi LAS valdybos nariai viešai paskelbė atsišaukimą „Vi-
siems Lietuvos agronomams!“.

„Jau greitai sukaks 10 metų, kai buvo atkurta Lietuvos agronomų sąjunga. Iki tos dienos liko 
mažiau nei dveji metai. Daug energijos ir pastangų, atkuriant Lietuvos agronomų sąjungą, įdėjo 
mūsų garbieji žmonės: prof. Petras Vasinauskas, prof. Antanas Stancevičius, prof. Petras Lazauskas, 
prof. Petras Bėčius, habil. dr. Vaclovas Petraitis, doc. Jonas Kučinskas, agronomas Stasys Polikaitis 
ir kiti.

Nemažai gražių darbų atliko susibūrę agronomai. Tačiau laikas bėga. Visuomenėje vyksta daug 
pasikeitimų. Pastaraisiais metais agronomai patyrė didelę žemės ūkio reformos įtaką. Kai kurie iš jų 
persikvalifikavo ir sėkmingai dirba kitą darbą, tačiau daugelis liko ištikimi agronomo profesijai.

Mes, Lietuvos agronomų sąjungos valdybos nariai, kviečiame suaktyvinti Lietuvos agronomų 
sąjungos veiklą ir skatiname kurti Agronomų sąjungos skyrius rajonuose. Pageidautume, kad į šiuos 
skyrius įsitrauktų agronomai, kurie dabar tapo verslininkais, vadybininkais, įvairių firmų atstovais. 
Mes kviečiame plėsti kūrybinę veiklą, profesinį bendradarbiavimą, skatinti kultūringą žemdirbystę 
ūkiuose, bendradarbiauti tęsiant prieškario metais veikusios Lietuvos agronomų sąjungos tradicijas, 
rūpintis agronomo prestižu.

Siekdami sustiprinti savo veiklą ir atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu labai sumažėjo agronomų 
aktyvumas ir bendradarbiavimas, kviečiame jus vėl kviesti Lietuvos agronomų sąjungos rajonų sky-
rių susirinkimus (kur skyrių dar nėra, reikia įsteigti), aptarti esamą situaciją, numatyti ateities veiklos 
kryptis, pasiskirstyti pareigomis.“

Šį atsišaukimą pasirašė Lietuvos agronomų sąjungos valdybos nariai: 
R. Dapkus, A. Kuprys, E. Makelis, A. Malinauskas, P. Pipiras, S. Raudonius, 
S. Švirinas, A. Vilčiauskas ir B. Zubrickaitė.

LAS veikla žymiai pagyvėjo, kai pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. E. Makelis, kuris 
sudarė geras sąlygas agronominei veiklai plėtoti Konsultavimo tarnybos sis-
temoje.

Prie visų dokumentų ruošimo daugiausia teko prisidėti LAS pirmininko 
pavaduotojui A. Malinauskui. Drauge su E. Makeliu ir kitais aktyviausiais 
valdybos nariais paruošti tokie svarbūs dokumentai: nauji LAS įstatai, pro-
grama, vėliavos eskizas, narių bilietai, atsišaukimai ir kiti svarūs LAS valdy-
bos nutarimai.

Kruopščiai buvo ruošiami LAS, kaip visuomeninės organizacijos, įs-
tatai, nes senieji turėjo būti perregistruoti pagal visuomeninių organizacijų 
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įstatymą. Naujieji įstatai 1998 m. kovo 30 d. buvo įregistruoti Lietuvos Res-
publikos teisingumo ministerijoje ir ji išdavė LAS įregistravimo pažymėjimą. 
Taigi Sąjunga tapo pilnateise visuomenine organizacija su savo banko rekvi-
zitais ir antspaudu. 

Nemažai padirbėta ruošiant LAS programą, kuri numatė Agronomų są-
jungos veiklos gaires. 

Galima sakyti, kad šis tarpsnis tarp suvažiavimų pasižymėjo didesniu 
LAS valdybos aktyvumu. Kaip pavyzdį galima išskirti konferencijų kartu su 
Lietuvos žemdirbystės instituto bei kitų mokslo įstaigų mokslininkais orga-
nizavimą. Įsimintina mokslinė-gamybinė konferencija ,,Šiaudų naudojimo 
būklė ir perspektyva“ įvyko LŽI. Joje pranešimus skaitė Aplinkos apsaugos 
ministerijos atstovas P. Liuga, LŽI mokslininkas dr. V. Mašauskas, Lietuvos 
inžinerijos instituto atstovai dr. A. Valušis, dr. A. Žaltauskas ir kiti. Daug dė-
mesio susilaukė konferencija „Augalininkystės vystymosi tendencijos ir in-
formacijos skleidimas ūkiuose“. 

Buvo organizuojamos lauko dienos aktualiausiais augalininkystės klau-
simais. Ypač atmintinos įvyko Žemdirbystės institute. Jų metu apžiūrėti ban-
dymų laukai, susipažinta su naujomis perspektyviomis lauko augalų veislė-
mis bei jų agrotechnika.

Daug, svarstant tezes, diskutuota seminare „Agronomų rengimo tobu-
linimas“. Reikėjo atsakyti į klausimą, kaip ruošti agronomijos specialybės 
studentus aukštojoje mokykloje, ar mums priimtinos Vakarų Europos šalių 

Pasirašant 
atsišaukimą.
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aukštojo mokslo įstaigose taikomos studijos. Pritarta, kad į Vakarų šalyse tai-
komas mokslo studijų programas reikia atsižvelgti, tačiau aklai jų kopijuoti 
nebūtų protinga, nes tai sukeltų Lietuvoje daug nepatogumų. Mat mūsų sąly-
gos kitos ir jaunimas nėra tokio išsilavinimo lygio.

Tuo pačiu paminėtos žinomo mokslo veikėjo agronomo A. Žukausko 
100-osios gimimo metinės. Pagerbti tėvo atvyko jo sūnus, žinomas mokslo 
veikėjas, akademikas A. Žukauskas ir kiti bendradarbiai bei pažįstami.

Sąjungos valdyba tęsė savo prasmingą tradiciją – organizuoti LAS na-
riams pažintines ekskursijas-stovyklas. Nepamirštami įspūdžiai liko iš 1996 m. 
organizuotos 2 dienų kelionės po Lietuvą. Aplankyti Panevėžio, Kelmės ir 
Šiaulių rajonų pažangiausi ūkininkai-agronomai. Gražiais bulvių pasėliais 
pasidžiaugta J. Račkausko ūkyje, Panevėžio rajone, plačiais daržovių lau-
kais – L. Šateikos ūkyje, Šiaulių rajone, ir kitais. Susipažinta su žemės ūkio 
moksleivių ruošimu Tytuvėnų žemės ūkio mokykloje.

Įsimintina agronomų kelionė į „Žaliąją savaitę“, kuri kasmet vyksta Ber-
lyne. Sąjungos nariai R. Tamulionis, K. Tamulionis, K. Bagdonas, A. Vil-
čiauskas, A. Grubliauskas bei J. Sabaliauskaitė parsivežė iš minėtos kelionės 
neišdildomų įspūdžių.

Kaip visada, taip ir per šį laikotarpį tarp suvažiavimų, Sąjungos agro-
nomai ėjo kartu su gyvenimu, su persitvarkančiu žemės ūkiu, jiems rūpėjo 
kaimo problemos. Diskutuota tema „Žemės reforma ir agronomas“. Tik gaila, 
kad daug svarių ir argumentuotų tiesų, pasakytų agronomų, nebuvo išgirs-
tos mūsų politikų, o pasiūlymai liko stalčiuose ar šiukšlių dėžėse. Todėl mes 
pergyvenome tokį sunkų kaimui laikotarpį, kad jo likimą spręsdavo ne visai 
įsigilinę į žemės ūkio problemas bei susidariusią situaciją žmonės.

Kai kurie politikai, matydami didelę LAS narių įtaką kaimui ir visuo-
menei, vėl norėjo šią organizaciją paversti vienos politinės partijos įrankiu. 
Dauguma LAS narių jau anksčiau pasisakė už neutralią Agronomų sąjungą, 
todėl 1995 m. sausio 25 d. valdybos nariai dar kartą aptarė tą klausimą ir pri-
ėmė nutarimą, kuriame LAS skyriams patariama neremti jokios konkrečios 
partijos, tačiau patys nariai gali elgtis savo nuožiūra ir palaikyti bet kurią 
partinę organizaciją. Kaip sakoma – lengva pasakyti – sunku padaryti. Taip ir 
minėtas apsisprendimas reikalavo išminties ir tarpusavio supratimo. Tik džiu-
gu tai, kad LAS galėjo tai pasiekti, kai daugelis organizacijų tokios naštos 
neišlaikydavo ir pasiduodavo vienos kurios nors partijos įtakon. Taigi agro-
nomai parodė aukštą politinę brandą ir kaip visada buvo kaimo inteligentijos 
priešakyje. 

LAS valdybos veiklą gerai iliustruoja jos darbų programa:
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Eil.
Nr.

Priemonė Laikas Vykdytojas

I ketvirtis
1. LAS valdybos posėdis Sausio 25 d. A. Malinauskas
2. LAS valdybos posėdis Vasaris R. Dapkus
3. LAS valdybos posėdis Vasaris R. Dapkus
4. LAS valdybos posėdis Kovas R. Dapkus

5. Įregistruoti įstatus Teisingumo ministerijoje Vasaris
S. Polikaitis
R. Dapkus

6. Surengti konferenciją „Žemės reforma ir agronomas“ Vasario 24 d. R. Dapkus
7. Reklaminio videofilmo (1,5 min.) apie LAS paruošimas Kovas P. Pipiras
8. LAS vėliavos eskizo paruošimas Vasaris R. Dapkus
9. LAS narių aprūpinimas bilietais Kovas E. Makelis

10. LAS programos paruošimas 1995 m.
A. Malinauskas 
A. Stancevičius
R. Dapkus

11. LAS 5-čio leidinio paruošimas Kovas P. Bėčius
12. LAS sąskaitos atidarymas Dotnuvoje Vasaris R. Dapkus

13.
Pasirūpinti prof. P. Vasiliausko paruoštos knygos apie 
agronomus būkle ir leidyba

1995 m. V. Petraitis

14.
Trūkstamų agronomų-tremtinių pavardžių paminklo 
užbaigimui, sudarymas

1995 m. L. Kadžiulis

15. LŽI, LŽŪKT ir LAS renginys „Augalų apsauga 95“ Kovas R. Dapkus

16.
LŽŪKT aprūpina LAS rajoninius skyrius informacine 
medžiaga

Nuolat E. Makelis

17.
LŽŪKT išsiunčia LAS rajoniniams skyriams žurnalą 
„Mano ūkis“

Nuolat E. Makelis

18. Aktyviausių LAS narių išvyka į „Žaliąją savaitę“ Sausis E. Makelis

19.
LŽŪKT aprūpina LAS rajoninius skyrius leidiniu 
„Patarimai veisiantiems sodą“

I ketvirtis S. Švirinas

20.
Informacinės medžiagos apie LAS veiklą paruošimas 
spaudai

Nuolat A. Malinauskas

21. LAS nuveikto darbo informacinio lapelio paruošimas Kas ketvirtį E. Lukošiūnienė

22. Straipsnių paruošimas spaudai Kas ketvirtį
Valdybos nariai 
pagal susitarimą

II ketvirtis
23. LAS valdybos posėdis Balandis R. Dapkus

24.
LŽI mokslininkų susitikimas su LAS agronomais 
„Agronomas ir kasdienybė“

R. Dapkus
V. Petraitis

25. LAS valdybos posėdis Birželis R. Dapkus

26.
Sodų vystymo klausimai Jurbarko, Anykščių ir Ignalinos 
rajonuose

Balandis S. Švirinas

27. Lauko diena „Pasėlių priežiūra Panevėžio apskrityje“ Birželis P. Miliukas
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Eil.
Nr.

Priemonė Laikas Vykdytojas

28. Ūkininkavimas lengvose žemėse – Prienų apylinkėse
Birželis  
Liepa

Z. Seiliūnienė

 29. Surengti diskusiją „LŽŪA ir agronomų rengimas“ Balandis S. Raudonius
30. LAS bukleto išleidimas balandis E. Lukošiūnienė

III ketvirtis
31. LAS valdybos posėdis liepa R. Dapkus

32. LŽI, LŽŪKT ir LAS lauko diena Liepa
R. Dapkus
E. Makelis

33.
LŽŪKT ir LAS lauko diena „Linų auginimas  
Kelmės krašte“

Liepa P. Pipiras

IV ketvirtis
34. LAS valdybos posėdis Spalis R. Dapkus

35. LAS valdybos posėdis Lapkritis
R. Dapkus
V. Petraitis

36. LAS valdybos posėdis Lapkritis R. Dapkus
37. LAS valdybos posėdis Gruodis S. Švirinas

38. Surengti konferenciją ekologiniais klausimais Lapkritis
A. Stancevičius
P. Lazauskas

39.
Informacinės medžiagos paruošimas LAS nariams „Or-
ganinių trąšų kaupimas ir naudojimas“

Spalis J. Kučinskas

40.
Su Inžinierių sąjunga vesti konferenciją „Šalyje gamina-
mos žemės ūkio technikos įvertinimas“

Lapkritis
R. Dapkus
J. Liaukonis 
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Tokius darbus nuveikę, savo eilinį suvažiavi-
mą pasitiko Lietuvos agronomai, susirinkę Lietu-
vos žemdirbystės institute, Dotnuvoje. Suvažiavi-
mui ruoštasi labai rimtai. Tai, kad jame dalyvavo 
Lietuvos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmi-
ninkas V. Lapė, Žemės ir miškų ūkio ministerijos 
sekretorius A. Svitojus bei kiti aukšti valstybės 
pareigūnai, rodo apie LAS svarbą Lietuvos kaimo 
gyvenimui. Sugiedojus Tautinę giesmę ir pasvei-
kinus saviveiklininkams, Tėvas Stanislovas pa-
šventino LAS vėliavą. Jis pasakė: „Tegu ši vėliava 
suburia ir 200 ir 3 hektarus turinčius ūkininkus ir 
bendrovių narius. Darbuokitės. Ačiū, kad esate“.

Per ataskaitinį laikotarpį Anapilin išėjusių 
agronomų atminimą kolegos pagerbė tylos mi-
nute. Ataskaitoje LAS pirmininkas dr. R. Dapkus 
savo ir visos Sąjungos veiklą įvertino savikritiš-
kai. Jis pabrėžė, kad visų darbo sričių LAS aprėpti 
nebegali, reikėtų paremti kokią nors vieną kryptį. 
Norint dirbti ir bendrauti su giminingomis organi-
zacijomis, reikia ieškoti finansavimo šaltinio, nes 
vien iš nario mokesčio, kurį Sąjungos nariai labai 
nenoriai moka, nieko nenuveiksi. Kiek dabar yra 
Sąjungos narių, pranešėjas pasakyti negalėjo. Šir-
dyje save nariais vadinančių yra gal koks tūkstantis 
agronomų, o Sąjungoje dirbančių – dar mažiau.

Tačiau ne visuose rajonuose tokia pesimistiš-
ka nuotaika. Pavyzdžiu, anot pranešėjo, gali būti 
Šiaulių rajono agronomų sąjungos skyrius, kuria-
me reguliariai organizuojami agronomų susibūri-
mai, diskusijos, šventės, kasmetiniai susitikimai 
su kaimynais latviais bei estais. Rajone yra po-
reikis agronomams bendrauti vieniems su kitais, 
pasidalinti žiniomis, patyrimu. Skyriuje yra per 
40 rajono agronomų, iš kurių daug žemės ūkio 
bendrovių vadovų bei ūkininkų.

Po trumpo pagrindinio pranešimo suvažia-
vime buvo perskaityti dar trys: „Agronomo vieta 
besikuriančiomis sąlygomis“ (prof. A. Stancevi-
čius), „Agronomų rengimo aktualijos Lietuvos 
žemės ūkio universitete“ (dr. doc. S. Raudonius), 
„Agronomas-konsultantas- mokslo žinių skleidė-
jas“ (dr. E.  Makelis). 

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas Vaclovas Lapė pritarė 
Lietuvos artojų asociacijos įkūrimui.

Tėvas Stanislovas šventina Lietuvos agronomų 
sąjungos vėliavą.

Tėvas Stanislovas sveikina Lietuvos agronomų 
sąjungos suvažiavimo dalyvius.
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Patirtimi pasidalinio suvažiavime dalyva-
vęs Švedijos ūkininkų sąjungos valdybos narys  
Gunar Lans.

Žemės ūkio rūmų tarybos pirmininkas 
prof. A. Stancevičius apžvelgė agronomo įdarbi-
nimo galimybes pasikeitusiame žemės ūkyje. Jis 
kalbėjo apie tai, kad dabar agronomo darbas įvai-
resnis negu seniau. Žinoma, yra profesijų, kurių 
atstovai darbą suranda nesunkiai, tačiau agrono-
mai irgi ne pačioje blogiausioje padėtyje. Jie gali 
dirbti ministerijoje, apskrityje, rajonuose, mokslo 
ir mokymo įstaigose, užsiimti organizacine, kon-
sultavimo ar gamybine veikla. Pranešėjo nuomo-
ne, agronomams reikėtų daugiau teisės, ekonomi-
kos, vadybos žinių.

Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto dekanas S. Rau-
donius savo pranešime pažymėjo, kad sudarydamas studentams mokslo pla-
nus į tai atsižvelgiąs, tačiau studentams reikia daugiau praktikos, o ne vien 
akademinių žinių. Didėja susidomėjimas neakivaizdinėmis studijomis. Dabar 
čia konkursai būna didesni negu į dieninį skyrių.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius E. Makelis teigė, 
kad visapusiškai išsilavinęs agronomas turės begalę darbo, o LAS svarbiausia 
darbo kryptis turėtų būti – kelti žemdirbystės kultūros lygį.

Dr. Edvardas Makelis dėkoja už jam parodytą 
pasitikėjimą skiriant vadovauti Lietuvos agronomų 
sąjungai.

Dr. Alfonsas 
Malinauskas su 

Švedijos ūkininkų 
sąjungos valdybos 
nariu Gunar Lans.
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Baigiantis suvažiavimui, LAS pirmininku buvo išrinktas dr. E. Makelis, 
jo pavaduotojais – dr. A. Malinauskas ir dr. S. Raudonius, sekretore-iždinin-
ke agronomė D. Ruzgienė. Be to, iš 15 asmenų išrinkta LAS taryba. Taigi 
ją sudarė: Č. Bobinas, P. Pipiras, Z. Dabkevičius, S. Polikaitis, S. Raudo-
nius, A. Stancevičius, P. Miliukas, A. Vilčiauskas, V. Zekonienė, V. Petraitis, 
R. Dapkus, V. Knašys, J. Kučinskas, P. Lazauskas.

Suvažiavimas LAS tarybos nariais nuo padalinių skyrių patvirtino V. Ma-
šauską (Lietuvos žemdirbystės institutas), Z. Vaišvilą (Lietuvos žemės ūkio 
universitetas, S. Šviriną (Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas), 
G. Butkienę (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba).

Nuo rajoninių skyrių – R. Stonkų (Akmenės r.), V. Stasiukyną (Alytaus r.), 
J. Alekną (Ignalinos r.), B. Zubrickaitę (Jonavos r.), Z. Orintienę (Jurbarko r.), 
A. Kuprį (Kaišiadorių r.), S. Razminą (Kelmės r.), S. Gintautą (Kupiškio r.), 
V. Tamošiūnaitę (Lazdijų r.), K. Urbonavičių (Mažeikių r.), L. Bareikį (Molė-
tų r.), J. G. Vyšniauską (Panevėžio r.), J. Bazarą (Plungės r.), T. Liutkų (Rasei-
nių r.), V. Sedį (Rokiškio r.), A. Vasiliauską (Šakių r.), A. Malinauską (Šiau-
lių r.), V. Blažienę (Širvintų r.), J. Rimošaitį (Švenčionių r.), A. Malašauską 
(Trakų r.), J. Laucių (Ukmergės r.), K. Keraitį (Utenos r.), R. Česnulevičienę 
(Varėnos r.), S. Matonį (Vilkaviškio r.), I. Juškėnienę (Zarasų r.). 

Lietuvos agronomų sąjungos XXIII suvažiavimo dalyvių kreipimasis  
į Lietuvos žemdirbius

Arimas – vienas seniausių ir sunkiausių žemdirbio darbų. Arti pradėta jau gilioje senovėje, kai 
žmogus į rankas paėmė arklą. Lietuvoje pirmieji plūgai pasirodė paskutiniais XVIII a. dešimtmečiais 
dvaruose. Nuo to laiko, Lietuvoje pradėjus auginti pramoninės reikšmės žemės ūkio augalus, griež-
tėjo ir reikalavimai arimui, tobulėjo technika. Pasaulyje dar praeito šimtmečio viduryje kai kuriose 
šalyse buvo pradėti rengti artojų konkursai, o šio amžiaus pradžioje jau vyko ir tarptautinės arimo 
varžybos. Pasaulinė artojų organizacija įkurta 1952 metais. 

Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje pirmosios respublikinės artojų varžybos buvo surengtos 
1966 m. Kauno rajone. Nuo to laiko jos tapo tradicinėmis. Gaila, tačiau vėliau ši tradicija Lietuvoje 
buvo pamiršta, o mūsų kaimynai latviai ir estai ją išsaugojo.

Kiekvienas agronomas žino, jog visos pastangos išauginti gausų, geros kokybės derlių nueina 
perniek dėl elementarių artojo klaidų. Todėl labai svarbu atgaivinti artojų varžybas Lietuvoje, nes tai 
gera proga sueiti draugėn geriausiems respublikos artojams, pademonstruoti arimo meną, pasidalinti 
patirtimi.

Lietuvos agronomų sąjunga kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kviečia nuo 
kitų metų pradėti rengti artojų varžybas rajonuose ir respublikines. Lietuvos agronomų sąjunga imasi 
iniciatyvos įkurti Artojų asociaciją, kurios tikslas būtų išvesti Lietuvos artojus į Pasaulio artojų var-
žybas.

Kviečiame visus žemdirbius prisidėti prie tokios gražios mūsų senelių ir tėvų tradicijos atgaivi-
nimo!
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Pasitinkant 2001 metų XXIV LAS suvažiavimą

Daug svarbių ir reikšmingų darbų nuveikė Lietuvos agronomų sąjunga 
po 1997 m. eilinio suvažiavimo. Vienas iš istorinių darbų – tai artojų varžybų 
atgaivinimo idėjos paskleidimas ir jos įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje. 
Taigi pirmą kartą šalies istorijoje Lietuvos artojams buvo suteikta galimybė 
1999 m. dalyvauti Prancūzijoje vykusiose Pasaulio artojų varžybose.

Agronomų iniciatyva įkurta Lietuvos artojų asociacija

Dar XIX a. viduryje kai kuriose šalyse pradėti rengti artojų konkursai. 
Pirmosios arimo varžybos vyko 1852 m. Suomijoje. 

Lietuvoje pirmosios artojų varžybos pradėtos rengti dvaruose. Kada jos 
organizuotos pirmą kartą, duomenų nerasta. Kauno rajone 1966 m. įvyko pir-
mosios oficialios Respublikinės artojų varžybos, kurios su pertraukomis or-
ganizuotos iki 1986 metų. Vėliau ši graži tradicija buvo pamiršta. 

Agronomas visados ant žemės. Ar tai būtų gražios lankos, kuriose auga 
natūralios gamtinės žolės, ar tai iki liepsnos raudonumo žydintys dobi-
lai – visa tai gamtos dovanos žemės šeimininkui. Tačiau pats maloniausias 
vaizdas agronomui – rudenį žaliuojantys žiemkenčiai bei pavasarį platūs 
vasarojaus laukai. O kur dar žvilgsnį traukiantys cukriniai runkeliai, linai, 
rapsai. Visa tai sukuriama ir išpuoselėjama ariant dirvą. Gražus, lygus ari-

2001 m. suvažiavimo 
atidaryme giedamas 
himnas.
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mas – kiekvieno agronomo svajonė. Ji turbūt užkoduota jo genuose. Tik ti-
kras agronomas jaučia arimų kvapą ir dirvos dūsavimą. Todėl neatsitiktinai 
idėja atgaivinti arimo varžybų tradicijas pradėjo rutuliotis būtent Lietuvos 
agronomų sąjungoje. Vieną 1996 m. vakarą du Lietuvos agronomų sąjungos 
lyderiai – LAS pirmininkas dr. E. Makelis  ir jo pavaduotojas dr. A. Mali-
nauskas – ilgai diskutavo ta tema ir įsipareigojo vienas kitam ir kiekvienas 
sau, sutelkę Lietuvos agronomų sąjungos narius, atgaivinti Lietuvoje artojų 
varžybas. Prasidėjo ilgas ir nuoseklus darbas. Artojų varžybų idėja greitai 
buvo paskelbta viešai ir per rajoninius agronomų sąjungos skyrius pasiekė 
visus šalies kampelius.

Nevienareikšmiškai buvo sutikta ši žinia, ypač tarp vadovaujančiųjų. 
Turime tokią ydą – vietoj to, kad pačiam ką gero Lietuvai nuveikus, geriau 
nedaryti nieko ir dar kito gerą darbą sužlugdyti prieš tai atmetus darbo idėją. 

Dauguma paprastų eilinių agronomų labai šiltai sutiko idėją atgaivinti 
artojų varžybas. Jie neužėmė aukštų valstybės postų, bet buvo geri agrono-
mai, labai mylintys žemę ir trokštantys kaimo žmonių gerovės. 

Neturint lėšų, o tik surastiems rėmėjams padedant, jau tais pačiais 
1996 m. Gruzdžių žemės ūkio mokykloje, Šiaulių rajone, įvyksta rajoninės 
artojų varžybos (organizatorius – agronomas A. Malinauskas), Radviliškio 
rajone (organizatorius inžinierius J. Povilaitis), Ukmergės rajone (organiza-
torius – agronomas J. Laucius), Varėnos rajone (organizatorė – agronomė 
R. Česnulevičienė), Šilutės rajone (organizatorius agronomas A. Bakutis) bei 
kituose rajonuose. 

Varžybų metu išaiškėjo dvi tendencijos. Pirma, gausiai dalyvavę arto-
jai parodė didelį norą ir ryžtą dalyvauti artojų varžybose ir taip didinti savo 
meistriškumą bei pastangas išmokti gražiai arti laukus. Antra, arime, kaip ir 
visame pasikeitusiame žemės ūkyje, dominuoja naujos kartos žemdirbiai – 
ūkininkai. Štai dabar ir išaiškėjo, kodėl taip reikalingos artojų varžybos. Juk 
kiekvienas nori gerų darbo rezultatų, tik reikia sudaryti tam sąlygas. O čia 
jau būtų daugiau valdžioje esančių vyrų duona, tačiau gyvenime dažnai būna 
priešingai.

Paleistas džinas pasklido po Lietuvą – jau kitais metais artojų varžybos 
įvyksta daugelyje rajonų. Ką daryti? Reikia atgaivinti ir Respublikines artojų 
varžybas? Kaip tai padaryti, iš kur gauti lėšų? Vėl iniciatyvos imasi Lietuvos 
agronomų sąjunga. Kad išgirstų agronomų pasiryžimą suorganizuoti Respu-
blikines artojų varžybas, į Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimą 1997 m. 
lapkričio 28 d. pakviečiami aukšti pareigūnai iš Lietuvos Respublikos Seimo 
Kaimo reikalų komiteto, Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir kitų respubliki-
nių organizacijų. Tada pirmą kartą buvo viešai prabilta – reikia Respublikinių 
artojų varžybų. Pasisakantys pareigūnai pritarė Lietuvos agronomų sąjungos 
narių troškimui.

Prasidėjo naujas darbų etapas. Reikėjo paruošti Pasaulio artojų organi-
zacijos principus atitinkančias artojų varžybų taisykles, įkurti organizaciją, 
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kuri atstovautų artojus šalyje ir už jos ribų. Tad Lietuvos agronomų sąjungoje 
gimė idėja įkurti Lietuvos artojų asociaciją. Buvo sukviestos „jungtinės pajė-
gos“ iš visos Lietuvos. Lietuvos artojų asociacijos steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1998 m. sausio 19 d., pirmuoju Lietuvos artojų asociacijos prezidentu 
išrenkamas agronomas Alfonsas Malinauskas, o 1998 m. tapo pirmųjų Res-
publikinių artojų varžybų metais.

Taigi, po 12 metų pertraukos vėl įvyko Respublikinės artojų varžybos, 
kurias suorganizuoti buvo pavesta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarny-
bai. Džiaugiamės, kad mūsų idėjos ir darbai sulaukė visuotinio palankumo 
bei pritarimo ir davė gerų rezultatų. Sėkmingos artojų varžybos tais metais 
vyko kai kuriose rajonuose bei visose apskrityse.

Ūkininkų pasirengimas ir dalyvavimas artojų varžybose yra labai geras 
ženklas, nes tai naujo tipo artojai. Jų meistriškumas dabar lemia laukų ari-
mo kokybę. Prasminga, kad pirmose atgaivintose Respublikinėse artojų var-
žybose, Dotnuvoje, 1998 m. pirmąsias vietas iškovojo ūkininkai. Ardamas 
apverčiamaisiais plūgais, pirmąją vietą laimėjo ūkininkas iš Kauno rajono 
J. Staliūnas, ardamas tradiciniais 2–3 korpusų plūgais, pirmąją vietą iškovojo 
ūkininkas R. Einoris iš Rokiškio rajono, o ūkininkas iš Biržų rajono R. Armo-
nas užėmė pirmąją vietą ardamas daugiau kaip 3 korpusų plūgais.

Tai buvo didžiulė šventė. Dvi dienas vyko įtemptas artojų ir teisėjų dar-
bas. Buvo ir naujovių. Pirmą kartą Respublikinių artojų varžybose savo pro-
dukciją pristatė firmos. Demonstraciniuose laukeliuose buvo galima pamatyti, 

Lietuvos artojų 
delegacijos palydos  
į pirmąsias Pasaulio 
arimo varžybas 
Prancūzijoje 1999 m. 
(centre – Žemės ūkio 
ministras E. Makelis). 
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kaip dirba nauja žemės ūkio technika. Be to, pastoviai kursuojančiais autobu-
sais visi žiūrovai galėjo aplankyti Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų 
laukelius ir savo akimis įsitikinti bandymų efektyvumu.

Kas buvo pastebėta per pirmąsias atgaivintas Respublikines artojų var-
žybas? Pirmiausia – tai didelis artojų noras dalyvauti varžybose, pasiryžimas 
mokytis ir mokėti gražiai arti. Varžybų metu paaiškėjo esant daug naujos kar-
tos gabių artojų, mokančių gerai valdyti plūgą ir puikiai suverčiančių vagas.

Didelės pagarbos  nusipelnė artojų varžybų teisėjai, iš kurių daugiausia 
buvo agronomų. Tai buvo atsakingas ir profesionalus darbas, su kuriuo jie 
sėkmingai susidorojo. Kaip ir visada, priekyje jų buvo mokslo darbuotojai – 
dr. V. Feiza, dr. S. Skrebelis, prof. P. Lazauskas, prof. V. Petraitis ir kiti.

Taigi, Respublikinės artojų varžybos parodė, kad Lietuvos agronomų są-
jungos užsibrėžtas tikslas įvykdytas su kaupu, nes kitais, t. y. 1999 m. rugsėjo 
17–19 d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje du lietuviai – J. Rupšys ir K. Genčius 
sėkmingai pasirodė Pasaulio artojų varžybose, Prancūzijoje.

Taigi toks garbingas ir ženklus Lietuvos agronomų sąjungos pastangų 
finalas.

XXIV Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas

XXIV Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas įvyko 2001 m. birže-
lio 12 d. Lietuvos žemės ūkio žemdirbystės institute. 

Į suvažiavimą atvykę 128 delegatai iškilmingai paminėjo Lietuvos agro-
nomų sąjungos 80 metų jubiliejų. Apie agronomų veiklą ir situaciją žemės 
ūkyje pranešimą skaitė LAS pirmininkas E. Makelis. Pranešėjas gerai įvertino 
LAS veiklą atkuriant Lietuvos artojų varžybas. Tokio renginio reikšmę Lie-
tuvos žemės ūkiui palygino su neseniai Vilniuje vykusia NATO sesija. Pasak 
LAS pirmininko, dabar Lietuvos agronomai turėtų pradėti aktyviau dalyvauti 
Europos Sąjungos agronomų veikloje. Intensyviai besikeičiančiomis  ūkinin-
kavimo sąlygomis Europos agronomai, vadinasi, ir mūsų šalies, atsakingi už 
saugaus maisto gamybą, kraštovaizdį, ekologiškos aplinkos išsaugojimą ir 
panašius dalykus. Taigi agronomai turi imtis nelengvo, bet naujo, įdomaus ir 
prasmingo darbo, kuriam reikia aukštos kvalifikacijos specialistų. Apie pasi-
keitimus Lietuvos žemės ūkio universitete kalbėjo Agronomijos fakulteto de-
kanas dr. S. Raudonius. Atsižvelgiant į tai, kad keičiasi darbo rinkos struktū-
ra, ir į kitas sąlygas, ruošiamasi reorganizuoti agronomijos studijų programas. 
Akcentuota, kad LŽŪU studijuojantiems agronomams bus suteikiama dau-
giau ekonominių, biotechnologijos, agrobiologijos, ekologinės žemdirbystės, 
agrarinės aplinkosaugos žinių. Tad ateityje numatoma siūlyti tris agronomijos 
studijų kryptis: tradicinės agronomijos, žemės ūkio technologijų ir vadybos, 
sodininkystės ir apželdinimo. Nors agronomų poreikis dabar mažesnis negu 
buvo kolūkų laikais, tačiau ūkininkų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, Lietuvoje 
nėra per daug. 
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Suvažiavime Lietuvos žemės ūkio viceministras A. Bel-
zus teigė, kad ateityje Žemės ūkio ministerija daug dėmesio 
ketina skirti žemdirbių mokymui ir tobulėjimui, nes diegti 
naujas ūkininkavimo technologijas neturint reikiamos kvali-
fikacijos neįmanoma. 

Pakiliai buvo sutiktas prof. A. Stancevičiaus pasisaky-
mas, kuris kvietė būti kaimo bendruomenės lyderiais, pra-
dėti ūkininkauti. „Jauni agronomai, imkit žemę! Valdžia turi 
sudaryti sąlygas, kad jūs galėtume turėti 100–200 ha ūkius. 
Žemė – Lietuvos paskutinis turtas. Ateis konkurencingas už-
sienio kapitalas, nepasiruošime, nepajėgsime konkuruoti“. 

Antrus metus LAS rengia geriausio ūkininko-agrono-
mo konkursą. 2000 m. tokiu pripažintas Šiaulių r. ūkinin-
kas L. Šateika. 2001 m. dalyvauti konkurse panoro daugiau 
ūkininkų. Geriausiu 2001 m. ūkininku-agronomu komisija 
išrinko Radviliškio r. ūkininką J. Ruškį, antroji vieta skirta 
A. Balčiūnui, trečioji – V. Kasperavičiui.

Suvažiavime LAS padėkos raštais apdovanoti 37 agrono-
mai. Išrinkus valdymo organus, Suvažiavimas baigė darbą. 

LAS pirmininku buvo išrinktas E. Makelis, pavaduoto-
jais – Z. Dabkevičius ir S. Raudonius, revizijos komisijos nariais – A. Kmitas, 
E. Klimas, J. Šlepetys.

Išrinkta LAS valdyba: E. Makelis, Z. Dabkevičius, S. Raudonius, J. Ku-
činskas, A. Stancevičius, V. Mašauskas, Č. Bobinas, J. Lisauskas, G. Butkie-
nė, D. Ruzgienė, A. Malinauskas, D. Mikalauskas, S. Polikaitis, A. Vasiliaus-
kas, B. Zubrickaitė, S. Cironka. 

XXV Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas

XXV Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas įvyko 2007 m. birželio 
12 d. Lietuvos žemdirbystės instituto aktų salėje. Jį pradėjęs Lietuvos agro-
nomų sąjungos pirmininkas dr. E. Makelis, pasveikinęs delegatus, pakvietė 
sugiedoti Lietuvos himną. Nunešta gėlių prie agronomų tremtinių paminklo, 
esančio Akademijos parke.

Suvažiavime perskaityti 4 pranešimai: „Kokio agronominio išsilavini-
mo reikia šiuolaikiniam ūkininkui“ (K. Armonas), „Agronomijos studijos – 
aukštasis universitetinis ir neuniversitetinis lavinimas“ (E. Venskutonienė), 
„Gamyba, konsultavimas, vadyba – agronomijos patirtis“ (D. Žemaitienė), 
„Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika po 2013 metų. Lietuvos 
perspektyvos“ (E. Makelis).

Labai pakiliai suvažiavimo dalyviai sutiko D. Žemaitienės pranešimą, 
kuris palietė agronomų veiklą ir savimeilę. Jame atsispindėjo aptariamo lai-
kotarpio šalies žemės ūkio situacija, todėl norisi jį prisiminti.

Aktyvus Lietuvos agronomų sąjungos 
veikėjas prof. Antanas Stancevičius.
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D. Žemaitienė kalbėjo: 
Meilę Žemei dalina žmogus 
Ir su meile išsiskleidžia žiedas...
Bet kuris gatvėje sutiktas žmogus, paklaustas, kokias profesijas jis žino, atsakys: gydytojo, mo-

kytojo, inžinieriaus, agronomo. Dėl kitų – ilgokai galvos. Agronomija (gr. Agros – laukas, dirva + 
nomos – dėsnis), su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma. Anksčiau agronomija buvo 
laikoma visos žemės ūkio gamybos moksliniu pagrindu. Pagal paskutinius paskelbtus tyrimų rezul-
tatus būtent ši profesija, kaip ir kitos minėtos, šiuolaikinėje visuomenėje jau nuvertintos. Visi turėtų 
tapti teisininkais, ekonomistais, politologais, diplomatais. Tačiau tuoj pat kyla klausimas, kas tada 
Lietuvoje kurs materialines vertybes, statys namus, kelius, dirbs žemės ūkyje, gamins pramonės pro-
dukciją, tai yra rengs ir maitins tautą? Gal vadinamasis naujasis „elitas“? Agronomo profesija – viena 
iš seniausių, visais laikais buvo ir bus viena iš svarbiausių ir humaniškiausių. Tik agronomo žinių ir 
žemdirbio darbo dėka ant mūsų stalo netrūksta duonos. Ji niekada nepraras savo svarbos, kad ir kaip 
besikeistų šalies ekonominė strategija. Dabar svarbu pagaminti ne tik daug, bet ir pigios kokybiškos 
žemės ūkio produkcijos, kad lietuviškų maisto produktų paklausa būtų didesnė. 

Mūsų šalis įstojo į Europos Sąjungą, kur žemės ūkis yra labai efektyvus, todėl be mokslo žinių, 
naujausių technologijų taikymo negalime būti visaverčiais Europos valstybių žemdirbių partneriais 
ir jų konkurentais.

Per pastaruosius nepriklausomybės metus agronomijos mokslo taikymas, kaip ir mūsų šalis, pra-
ėjo evoliucinį vystymąsi nuo nenašaus „kolchozo“ ideologijos taikymo iki tiesioginio kitų Europos 
šalių, gal ne visai mūsų sąlygoms adaptuotų technologijų, perkėlimo į šalies laukus. 

Mano darbinės karjeros pradžioje, t. y. prieš 20 metų, agronomas buvo daugiau administratorius ir 
technologas. Daugelis technologinių dalykų priklausė nuo žemės ūkio politikos: kuo ir kada nupurkšti, 
iki kada pasėti ar nušienauti. Visą veiklą lydėjo ir griežta kontrolė. Dabar agronomas, dirbantis žemės 
ūkio bendrovėje ar savarankiškai ūkininkaujantis, turi didžiulę profesinę laisvę, leidžiančią atsiskleisti 
profesiniams gebėjimams. Galimybės įgyti profesinių žinių yra didelės. Pradedant įvairiausių kursų ir 
seminarų gausa ir baigiant naujausiomis žemės ūkio inovacijomis, apie kurias skelbiama internete, spe-
cializuotuose žemės ūkiui skirtuose leidiniuose. Aukštas profesinių žinių lygis reikalingas vien tam, kad 
toje gausybėje informacijos galėtum atsirinkti tai, ką būtų galima ir reikėtų pritaikyti konkrečiame auga-
lininkystės segmente ar situacijoje. Visas informacijos srautas, ateinantis iš įvairiausių šaltinių ir skirtas 
augalininkystės gamybai tobulinti bei efektyvinti, yra gana skirtingos kokybės ir, ko gero, turi skirtingus 
tikslus. Dalis informacijos, ateinančios net iš mokslo įstaigų, ne visada yra tai, kuo yra deklaruojama. Ne-
sumeluosiu, kad dalis informacijos sukurta atstovaujant tam tikrų žemės ūkio verslo dalyvių interesus. Jei 
informacija yra tendencinga ir šiek tiek dezinformuojanti, bet pritaikoma, tai nėra beviltiškai blogai, bet 
dažnai pasitaiko, kad iš to vienpusiškai naudos gauna tik kažkuri verslo grupė. Neturint praktinės agro-
nominės patirties, labai sunku atsirinkti technologinius prioritetus ir teisingai į juos investuoti. Dažnai 
apie ką labai garsiai šaukiama tų metų pavasarį po pusmečio pasirodo, kad buvo pasiūlytas ne toks jau ir 
naudingas technologinis pertvarkymas, bet pranašas, ko gero, iš to naudos gavo. Ir niekas dėl to neatsa-
kingas, net jei dėl to net kažkas ir nuostolių patyrė. Kad panašūs dalykai kasmet nestebintų kvalifikuotų 
agronomijos specialistų-praktikų, ko gero, reikalinga vieša, kvalifikuota ir pasipriešinanti nuomonė, kad 
apsaugotų sunkiai dirbančius žemės ūkio versle žmones nuo vieno sezono „stebuklų“. Tikėjimas kažko-
kia stebuklinga formule, stebuklingu produktu, stebuklingu padargu ar technologija – šiuolaikinė kas-
dienybė. Augalininkystėje, kaip ir visose kitose srityse, nieko absoliučiai tobulo dar neatrasta ir, ko gero, 



54

Lietuvos agronomų sąjungos istorija

nebus. Kai kiekvieną pavasarį rinką papildo ne vienas produktas ar padargas, turbūt svarbiausia gauti 
teisingos informacijos apie jų tarpusavio palyginimą su visais privalumais ir silpnosiomis pusėmis. 
Bet ar to imsis verslo atstovai. Tikrai ne. Taip elgtis neetiška konkurentų atžvilgiu. Tokiai nuomonei 
pareikšti visai būtų tinkama Agronomų sąjunga ar nepriklausoma konsultavimo įstaiga. 

Ko gero, nėra žemės ūkio įmonės ar ūkio, kur nebūtų vystoma augalininkystė. Jei tai gyvulininkystės 
krypties ūkis, jame vis tiek auginami pašariniai augalai, kurių auginimo rezultatas daro didelę įtaką viso 
verslo rezultatui. Jei tai daržininkystės ūkis – tai kaip sėjomainos dalis, kuri lemia, kaip sėkmingai bus au-
ginamos daržovės ir kiek kainuos auginimas. Jei tai kaimo turizmo specializacijos ūkis, – tai vis tiek reikia 
turėti gerai prižiūrėtą veją, želdinius. O tam reikalingos vienokios ar kitokios agronominės žinios.

Nors mūsų laisvo ir savarankiško ūkininkavimo istorija skaičiuoja jau antrą dešimtmetį, mano 
nuomone, agronominių konsultacijų poreikis nė kiek nesumažėjo, kad ir kaip to nenorėtume pripa-
žinti. Jei prieš 15 metų teko įrodinėti, kad didesnė azotinių trąšų norma duos derliaus priedą, tai dabar 
tenka įrodinėti, kad per didelė azotinių trąšų norma nebeduos ekonominės naudos. Pagaliau nemažas 
nepriklausomų konsultantų ir firmų produktų vadybininkų šviečiamasis darbas kompensavo žinių 
spragą, kuri atsirado atėjus į žemės ūkį žmonėms iš kitur, visai be chrestomatinių agronominių žinių. 
Spaudimas buvo daromas daugiausia į produktų vartojimą, o ne į supratimą apie ūkio bendrąją viziją, 
apie tolesnę žemės ūkio perspektyvą. Jei nesuformuota bendroji veiklos tolesnė vizija, aišku, negali 
būti labai sėkmingi ir kasdieniniai sprendimai. Mano nuomone, žemės ūkio subjektams labiausiai rei-
kalingi patarimai ir konsultacijos ūkių tolesnei perspektyvai atrasti, padėti ir tolesnėje perspektyvoje 
išlikti konkurencingais. Ne mažiau naudingi patarimai – diagnozės apie tai, kad nėra prasmės vystyti 
vieną ar kitą kryptį, ar reikia nutraukti ūkinę veiklą, kol dar galima iš to gauti kažkokios naudos, 
kurios vėliau gali ir iš viso nelikti. Labai trūksta nepriklausomų produktų, veislių, technologijų tar-
pusavio palyginimų, jų tarpusavio tinkamo derinimo schemų. Niekas kitas, išskyrus nepriklausomus 
konsultantus, tuo nepasirūpins. Patys vartotojai tam neturi nei laiko, nei galimybių, nors tai jiems 
duotų daug naudos teisingai pasirenkant ir suderinant tarpusavyje įvairias technologijos dalis. 

Galbūt valstybinėms institucijoms, finansuojančioms tam tikras kryptis, tai neatrodo labai svar-
bu, nes vis galvojama, kad tai atlieka verslo kompanijų konsultantai ir to nereikia dubliuoti, tačiau 
tai visai ne jų interesas. Verslo atstovams labai svarbu, kad vartotojas žinotų tik apie jų platinamus 
produktus, o ne apie visus likusius. O vartotojas, neturėdamas pakankamai žinių apie visus produktus, 
ne visada teisingai pasirenka – kartais moka pigiau, o negauna tokios naudos, kokią galėtų gauti kitaip 
pasirinkęs, arba moka brangiau, nors naudos gautų tiek pat, kiek ir mokėdamas pigiau. Apsispręsti 
galėtų padėti augalininkystės konsultantai agronomai. Agronomija iki šiol liko kompleksinis, iš dau-
gelio šakų sudėtas, taikomasis mokslas. Dar vienas agronominių žinių pritaikymas – būti vienokios ar 
kitokios komercinės kompanijos, aptarnaujančios žemės ūkį, darbuotoju. Turbūt nerastume nė vienos 
tokios kompanijos, kurioje nedirbtų ar nereikėtų agronomo. Jie ir agronomai konsultantai, pardavimo 
vadybininkai, agronomai sėklininkai, produktų vadybininkai, kompanijų vadovai. Be agronominių 
žinių nebūtų įmanoma parinkti tinkamų produktų, veislių, technologijų, technikos, kuri reikalinga 
šiandien, ieškoti ir pateikti į rinką naujų produktų, kurių reikės rytoj. Kompanijų darbuotojų kvalifi-
kacija turi būti aukštesnė negu vartotojų, profesinis atsakingumas, kompetencija turi duoti vartotojui 
materialios naudos. Geru pardavimu, sandėriu laikoma, kai abi pusės iš to patiria emocinį pasitenkini-
mą ir materialinę naudą. Sudaryti tokiam sandėriui reikalingos gilios profesinės žinios, atstovaujamos 
srities vartotojo ir jo lūkesčių supratimo visuma. Agronomo darbui svarbūs vadybos įgūdžiai, gebėji-
mas priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje. Tai reikalavimai, kurie keliami ir kitoms 
labai šiuolaikiškoms profesijoms, todėl, aš manau, kad agronomo profesija dar ilgai bus reikalinga ir 
tarnaus įvairiausiems tikslams.“
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Atidžiai išklausyti ir aptarti kiti paranešimai.
Suvažiavimas suteikė Lietuvos agronomų sąjungos Garbės nario var-

dus šiems agronomas: R. Dapkui, J. Kučinskui, A. Stancevičiui, S. Polikai-
čiui, A. Malinauskui, V. Petraičiui, V. Mašauskui, K. Gedvilui, P. A. Pipirui, 
J. G. Vyšniauskui, A. Marcinkevičiui, J. Lauciui, A. Kupriui, S. Švirinui.

Vienbalsiai išrinkti Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas dr. E. Ma-
kelis, jo pavaduotojai dr. Z. Dabkevičius, dr. S. Raudonius, A. Tamošiūnas.

Revizijos komisijos nariais išrinkti A.  Kmitas, E. Klimas, A. Juozai-
tienė. 

Patvirtinta valdyba: E. Makelis, Z. Dabkevičius, S. Raudonius, A. Ma-
linauskas, V. Mašauskas, G. Butkienė, A. Stancevičius, A. Juozapavičius, 
A. Tamošiūnas, S. Polikaitis, Č. Bobinas, M. Raižys, J. Lisauskas, D. Ruz-
gienė, A. Vasiliauskas, E. Venskutonienė, K. Armonas, R. Stonkus, D. Že-
maitienė.

Suvažiavime suformuluoti LAS strateginiai tikslai (vizija), apimantys:
principinį pažiūrį į agronomų kvalifikacijos kėlimą, mokymą;
agronomų bendradarbiavimą gamybinėje, mokslo, mokomose sfe-
rose;
agronomų pažiūrį ir dalyvavimą sprendžiant gamtosaugos ir ekologi-
nes problemas;
agronomų poziciją biotechnologijose ir diegiant mokslinę techninę 
pažangą;
IT panaudojimą agronomijoje ir plėtojant Agronomų sąjungos  
veiklą.

Suvažiavimas iškėlė svarbiausią Sąjungos uždavinį – susitelkiant spręsti 
bendrus aktualius agronomams probleminius klausimus. To siekiant:

organizuoti įvairias priemones, renginius, įtraukiant daugiau žmonių 
iš LAS skyrių;
supaprastinti valdymo struktūrą;
rengti kasmetinius LAS suvažiavimus;
LAS narių informavimui naudoti IT privalumus (interneto puslapį, 
laiškus ir kt.);
organizuoti kasmetinius Metų agronomų konkursus.

Suvažiavimas patvirtino naują LAS įstatų redakciją ir baigė darbą.
Per laikotarpį tarp suvažiavimų Sąjungos valdyba labai daug dėmesio 

skyrė agronomų švietėjiškai veiklai. Ir neatsitiktinai. Lietuvos kaime pradėjo 
išsiskirti pažangiai ūkininkaujantys ūkininkai, kurie įsigijo nemažai moder-
nios Vakarų šalių technikos, pradėtos taikyti naujos augalų auginimo tech-
nologijos, sunaudojama vis daugiau kompleksinių trąšų ir aukštos kokybės 
pesticidų. Atsirado poreikis daugiau žinoti, kad būtų galima susigaudyti to-
kiame gausiame reklamos sraute. Todėl LAS valdyba kartu su kitomis moks-
lo įstaigomis rengė seminarus, konferencijas, apžiūras. Vien 2000 m. įvyksta 
4 stambūs renginiai aktualiausiems žemės ūkio klausimams spręsti. 2000 m. 
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Aktyviausi pastarųjų 
metų Lietuvos 
agronomų sąjungos 
valdybos nariai  
iš kairės: Alfonsas 
Malinauskas, Zenonas 
Dabkevičius, prof. 
Antanas Stancevičius, 
Steponas Raudonius, 
Dijana Ruzgienė, 
Edvardas Makelis, 
Arūnas Vasiliauskas, 
Jonas Kučinskas.

balandžio 13 d. kartu su Lietuvos žemdirbystės institutu suorganizuotas se-
minaras „Šių metų augalininkystės aktualijos ir naujausios mokslo rekomen-
dacijos“. Seminare apie minėtas problemas kalbėjo Lietuvos žemdirbystės 
instituto mokslininkai: habilituotas daktaras Z. Dabkevičius, ilgametis Žem-
dirbystės skyriaus vadovas habil dr. profesorius V. Petraitis. Aktualiausiais 
augalų apsaugos klausimais pasisakė habil. dr. J. Šurkus ir daugelis kitų, kurie 
pateikė naujausių institute atliktų bandymų duomenis, kuriais galėjo pasinau-
doti šalies žemdirbiai. 

Įsimintinas seminaras-lauko diena įvyko LŽI 2000 m. liepos 4 die-
ną. Išklausius augalų selekcijos centro vadovo dr. V. Ruzgo, sėklininkystės 
ūkio direktoriaus B. Vičio, instituto skyrių vedėjų habil. dr. prof. A. Svirs-
kio, dr. V. Mašausko ir kitų pranešimus, apžiūrėti selekcijos centro veislių 
bandymo laukeliai, mokslininkų vykdomi bandymai. Po to visi nuvyko į 
UAB „Kemira–Lifosa“ gamyklą Kėdainiuose pamatyti, kaip gaminamos 
kompleksinės mineralinės trąšos, sužinoti apie gamyklos perspektyvas. 

Tų pačių metų rugpjūčio 30 d. LAS bei Lietuvos sodininkystės ir darži-
ninkystės institutas suorganizavo seminarą „Sodo ir daržo augalų veislės ir 
jų auginimo technologijos“. Instituto mokslininkai dr. Č. Bobinas, O. Bara-
nauskienė ir kiti kalbėjo apie naujoves sodo ir daržo ūkyje. Didžiausią dėmesį 
seminaro dalyviai sutelkė žemaūgių sodų veisimui ir priežiūros darbams. Be 
to, plačiai aptarta Lietuvoje susidariusi situacija, kai masiškai ir nevaržomai 
atvežant užsienietiškus vaisius ir daržoves, sudėtinga realizuoti vietinę pro-
dukciją. Pasisakiusieji konstatavo, kad vakarietiškų vaisių ir daržovių gera 
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Agronomai Žemdirbystės instituto selekcinio 
centro bandymų laukeliuose (iš kairės): Edvardas 
Makelis, selekcentro direktorius Vytautas Ruzgas, 
Giedrė Butkienė, Steponas Raudonius, Zenonas 
Dabkevičius.

LAMMC gen. direktorius Zenonas Dabkevičius 
bandymų laukuose.

prekinė išvaizda, tačiau juose daug pesticidų, ke-
liančių grėsmę šalies vartotojų sveikatai.

Ar ilgai leisime Lietuvos laukams skęsti pikt-
žolėse? – tokia tema įvyko LAS ir Lietuvos žemės 
ūkio universiteto organizuota gamybinė konferenci-
ja, kurioje dalyvavo daug šios srities specialistų iš 
universiteto, Žemdirbystės instituto ir kitų įstaigų. 
Pagrindinį pranešimą skaitė prof. A. Stancevičius.

Lietuvos agronomai nepamiršo ir savo specia-
lybės kalvės – Lietuvos žemės ūkio universiteto. 
Paminėti Lietuvos žemės ūkio universiteto agro-
nomijos fakulteto 75-čio susirinko gausus jų būrys. 
Pagrindinį pranešimą skaitė LŽŪU Agronomijos 
fakulteto dekanas dr. S. Raudonius, kuris apžvelgė 
visus fakulteto gyvavimo metus ir problemas.

Paminėtos ir LAS reikšmingos datos. Štai 
1999 m. balandžio 9 d. įvyko renginys, skirtas 
LAS atkūrimo dešimtosioms metinėms. Susirinkę 
Lietuvos žemės ūkio universitete, toje pačioje aktų 
salėje, kurioje prieš 10 m. buvo atkurta LAS, agro-
nomai tylos minute pagerbė nesulaukusių LAS de-
šimtmečio atminimą. Pagarbiai buvo sutikti atvy-
kę į minėjimą LAS atkūrimo iniciatyvinės grupės 
nariai, kuriems už nuopelnus atkuriant ir plėtojant 
Lietuvos agronomų sąjungos veiklą įteikti Lietu-
vos žemės ūkio ministro padėkos raštai.

Padėkos raštai buvo įteikti A. Kupriui, K. Bė-
čiui, A. Milkevičiui, A. Kmitui, J. Petruliui, P. La-
zauskui, A. Petkevičiui, E. Žemaitaičiui, A. Vai-
čiuliui, A. Malinauskui, A. Stancevičiui, V. Bėčiui, 
A. Šlapakauskui, J. Kučinskui, J. Šlapakauskui, 
R. Brazauskui, E. Šmatavičiui, S. Polikaičiui, P. Dai-
lidei, R. Pedišiui.

Minėjimą pradėjo LAS pirmininkas, Lietuvos 
žemės ūkio ministras dr. E. Makelis, kuris skaitė 
pranešimą apie atkurtos Agronomų sąjungos vei-
klą per 10 pastarųjų metų. Kitus pranešimus skaitė 
doc. A. Motuzas („Pirmieji agronomijos profeso-
riai ir jų sukurtos mokyklos Lietuvoje“) bei Žemės 
ūkio rūmų tarybos pirmininkas prof. Antanas Stan-
cevičius („Kokie bus agronomai XXI amžiuje“).

Pirmą kartą Sąjungos vaidybos nariai buvo 
pakviesti į AgroBalt 2000 iškilmingą atidarymą 

LAS pirmininkas dr. Edvardas Makelis džiaugiasi 
gražiais bandymų laukelių pasėliais.
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Ir Arvydas Sabonis 
domisi agronomų 

veikla.

ir svečių priėmimo iškilmes. Taigi agronomai pabuvojo didžiosios reklamos 
virtuvėje ir susipažino su jos kūrėjais. O kad baigiantis antram tūkstantmečiui 
reklama vaidina milžinišką vaidmenį, jau patyrė visi gaminantys ir vartojan-
tys įvairias prekes ir daiktus.

Nemažiau svarbūs darbai, kuriuos nuveikė Lietuvos agronomų sąjungos 
valdyba ir jos vadovai, – geriausio respublikos agronomo ūkininko konkur-
so organizavimas, LAS lankstinuko ir biuletenio išleidimas, nario pažymėji-
mo, LAS laureato diplomo sukūrimas, LAS telefonų knygelės išleidimas ir 
kiti leidiniai. Šiuo laikotarpiu valdybos narių darbas suaktyvėjo ir buvo pats 
reikšmingiausias po nepriklausomybės atgavimo, o gal ir per visą agronomi-
nio judėjimo 90-metį. Vien tai, kad buvo išrenkami geriausi rajonų ir respu-
blikos ūkininkaujantys agronomai, didino Sąjungos autoritetą. Tai buvo da-
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roma skatinant Lietuvos agronomus ūkininkus pažangiai ūkininkauti ir siekti 
gamybos efektyvumo.

Pirmoji vieta atiteko Šiaulių rajono ūkininkui agronomui, žinomam res-
publikoje daržininkui L. Šateikai. Antroji – Varėnos rajone ūkininkaujantiems  
agronomams Rasai ir Edmundui Samauskams, puoselėjantiems ekologinį ūkį, 
o trečioji – taip pat varėniškiui ūkininkui agronomui R. Stapčinskui.

Nėra žinoma, ar 1921 m. įsikūrusi Lietuvos agronomų sąjunga išduodavo 
nario pažymėjimus. Pirmieji sukurti ir pagaminti LAS nario bilietai nariams 
įteikti 1998 m. balandžio 11 dieną. Bilietą Nr. 1 gavo prof. A. Stancevičius. 
Nario bilietai – solidžios organizacijos dokumentas.

Apie Sąjungos spaudos leidinį buvo kalbama nuo pat LAS atkūrimo die-
nos. Diskusijos tęsėsi daug metų, tačiau didesnių pasikeitimų taip ir nebuvo 
pasiekta. Tik LAS pirmininku išrinkus dr. E. Makelį, išleidžiamas pirmasis 
LAS leidinys „Lietuvos agronomų sąjungos biuletenis“.

Po XXV Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimo dažnai buvo orga-
nizuojami išvažiuojamieji valdybos pasėdžiai. Vienas iš jų ūkininkų ūkiuose 
vyko 2007 m. liepos 26–27 dienomis. Jo tema – „Inovacijų diegimas mo-
dernizuojant ūkininkų ūkius“. Valdybos nariai aplakė S. Stirnos ūkį (Kaišia-
dorių r.), J. Choladausko ūkį (Jonavos r.), K. Armono ūkį (Biržų r.), Petro ir 
Švitrigailos Šimoliūnų ūkį (Pasvalio r.). Kelionės metu išnagrinėtos tokios 
temos: naujos technologijos ir paslaugos, darbuotojų motyvacija; išteklius 
tausojantis ūkininkavimas ir aplinkos apsauga; ūkininkavimas ir kiti verslai; 
ūkininkavimo ypatumai derlingose Pasvalio rajono žemėse.

Kitąkart vykta į Lenkijos ir Lazdijų rajono ūkius. Lietuvos agronomai 
buvo sužavėti ūkininkų sumanumu ir praktiškumu.

Lietuvos agronomų sąjungos valdybos nariai, vadovaujami Agrono-
mų sąjungos pirmininko, „Arvi“ įmonių grupės generalinio direktoriaus 
dr. E. Makelio, surengė išvažiuojamąjį valdybos posėdį siekdami sužinoti, 
kaip sekasi ūkininkauti ir puoselėti tautiškas tradicijas kaimyninės Lenkijos 
Palenkės vaivadijos Punsko valsčiuje ūkininkaujantiems lietuvių kilmės ūki-
ninkams. Be to, siekiant palyginti, aplankyti kai kurie Lazdijų ir Varėnos ra-
jonų ūkininkai.

Išvyka į Lenkiją organizuota talkinant Palenkės vaivadijos žemės ūkio 
konsultavimo tarnybos konsultantui V. Račiui. Įspūdingas susitikimas vyko 
su LR konsulu L. Milašiumi, delegaciją šiltai priėmė Punsko valsčiaus viršai-
tis V. Lišauskas.

Iškart įvažiavus į Lenkiją, nepaisant kalvoto reljefo, visų dėmesys nu-
krypo į vešlius, lygius, švarius javų, kukurūzų ir kitų žemės ūkio augalų 
pasėlius, pavyzdingai prižiūrimas žalienas, palyginti gausias juodmargių 
karvių bandas. Visos kelionės po Palenkės vaivadiją metu neteko matyti 
neįdirbtų, apleistų laukų. Žemė, kaip pagrindinė gamybos priemonė, čia 
yra itin vertinama ir ūkininkų kuo racionaliau ir produktyviau naudoja-
ma. Daugelis ūkininkų norėtų išplėsti savo valdas, todėl dirbamos žemės 
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paklausa labai didelė. Šiame krašte (matyt, ir kituose Lenkijos rajonuose) 
žemę parduoti ne problema prašant ir apie 20,0 tūkstančių zlotų už hek-
tarą. Tačiau norinčių parduoti dirbamą žemę beveik nėra, nes sumaniai ir 
pelningai ūkininkaujančių ūkininkų daug, o ir žemės ūkio produkcijos po-
reikis šioje šalyje santykinai didelis. Tai susiję su žymiai didesniu Lenkijos 
gyventojų skaičiumi, tenkančiu žemės ploto vienetui, palyginti su Lietuva 
bei kitomis Pabaltijo šalimis, ir dėl to esančio didesnio maisto produktų 
poreikio šalyje.

Šios šalies ūkininkai per daugelį savarankiško ūkininkavimo metų yra 
sukaupę daug praktinės patirties, susikūrę palyginti neblogą materialinę ir 
techninę bazę – apsirūpinę reikiama modernia žemės ūkio technika, turi gerus 
ūkinius pastatus, kurių dauguma pastatyti tuo metu, kai jų statyba ir įrengimas 
kainavo 2–3 kartus pigiau, palyginti su to meto kainomis. Greta kitų veiksnių 
tai sudarė sąlygas vystyti palyginti intensyvų ūkį.

V. Račius pasiūlė aplankyti ir palydėjo į penkių ūkininkų ūkius, kurių 
šeimininkai apie savo ūkininkavimo pasiekimus, kasdieninius darbus ir rū-
pesčius papasakojo gražia dzūkų tarmei artima lietuvių kalba. Aplankytų ūki-
ninkų ūkiai nedideli. Jų naudojamas bendras žemės plotas – tik apie 50 hek-
tarų. Visa žemė, kaip taisyklė, yra kompaktiškame plote, todėl nereikia daug 

Agronomus sutiko 
Vitoldas Račas  
(2 iš dešinės).
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Visi su LR konsulu  
L. Milašiumi.

Punsko viršaičio  
V. Liškausko   
ir LAS pirmininko  
E. Makelio pokalbis.
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laiko sugaišti ir brangaus kuro sunaudoti su technika pervažiuojant iš vie-
no sklypo į kitą, ką dažnai tenka daryti didesnius žemės plotus įdirbantiems 
mūsų ūkininkams.

Kadangi aplankyti ūkininkai Dalia ir Petras Pužauskai, Teresė ir Darius 
Radzevičiai, bei kiti ūkininkaujantys  lietuviai pagrindines pajamas gavo už 
ūkiuose pagaminamą ir realizuojamą pieną (iš laikomų apie 50 melžiamų kar-
vių bandos, atsižvelgiant į skiriamą ganiavai ir pašarui ruošti žemės plotą), 
silosui gaminti augina daug kukurūzų. Šienainį ir šieną pasigamina iš ūkiuo-
se tinkamiausiu laiku sudorojamų vešlių daugiamečių žolių plotų. Kadangi 
tų metų birželio antroje pusėje ir liepos pradžioje vyravo lietingi orai, kurie 
buvo nepalankūs šienui gaminti, ūkininkai iš pirmos žolės derliaus visų pirma 
gamino šienainį.

Atsižvelgiant į vyraujančius dirvožemius ir koncentruotų pašarų poreikį, 
šio krašto ūkininkai sėjo miežius, avižas, rugius, kvietrugius ir kitus javus. 
Tačiau beveik neteko matyti ankštinių javų (žirnių, pupų, lubinų) pasėlių.

Ypač maloniai visus išvykos dalyvius nuteikė šiame krašte lietuvių ben-
druomenės, kurių nariai yra ir lietuvių kilmės ūkininkai, puoselėjamos lietu-
viškos tradicijos, organizuojami kultūriniai ir kiti renginiai pažymint Lietuvai 
reikšmingas datas. Ne vienas ūkininkas papuošęs savo sodybą įvairias datas 
pažyminčiais paminklais ir skulptūromis. Antai ūkininkai Gražina ir Juozas 
Pečiuliai, prie savo sodybos iš laukų trimis traktoriais atitempę apie 20 tonų 
sveriantį didžiulį akmenį, pastatė jį kaip paminklą, pažymintį Lietuvos nepri-

Agronomų delegacija 
su Punsko viršaičiu.
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Pas ūkininkus Dalią  
ir Petrą Pužauskus.

Edvardas Makelis 
su ūkininku Juozu 
Pečiuliu sodina 
ąžuoliuką.
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Delegacija prie 
pasodinto ąžuoliuko.

klausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. datą. Greta pasodintas ąžuolynas, 
kurio ąžuoliukus sodino garbūs politikai ir aukšti pareigūnai iš Lietuvos. Nuo 
Lietuvos agronomų sąjungos čia taip pat buvo pasodintas šis tvirtas ir ilga-
amžis medis. 

O štai ūkininkai Radzevičiai Lietuvos tūkstantmečio proga prie savo so-
dybos pastatė gražią, didelę ąžuolinę skulptūrą. Ar daug tokių paminklų ir 
skulptūrų pastatyta Lietuvoje?

Labai įdomiai ir išsamiai apie atliekamus ūkio darbus, organizuojamus 
kultūrinius renginius ir Lietuvių bendruomenės veiklą Agronomų sąjungos 
valdybos nariams pasakojo daug metų Punsko valsčiaus viršaičiu dirbantis 
energingasis V. Liškauskas. Jo teigimu, į Vilniuje vykusią Dainų šventę buvo 
išvykę per 400 saviveiklininkų, o giedoti himno buvo susirinkę net 500 lietu-
vių bendruomenės atstovų.

Sugrįžę į Lietuvą, lydimi Lazdijų rajono savivaldybės vicemero B. Rū-
telionio, agronomai susipažino su ūkininkavimo savitumais 7 km nuo Laz-
dijų esančiame E. Jastramsko ekologiniame ūkyje. 

Iš šiame ūkyje užaugintų rapsų sėklų gaminamas ekologiškas aliejus. 
Kaip žinoma, ekologiniams ūkiams nėra lengva – nenaudojant mineralinių 
trąšų, pesticidų užauginamas daug mažesnis nei įprastas derlius, o užpuo-
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Ūkininko 
E. Jastramsko 
laukuose.

lusios ligos ir kenkėjai gali visai sunaikinti pasėlius. Tačiau E. Jastrams-
kas, kuriam 2006 m. Žemės ūkio ministerijos rengtame konkurse „Lietuvos 
kaimo spindulys“ skirta nominacija „Išradingas sodietis“, šio ūkininkavi-
mo būdo kol kas nežada atsisakyti.

Agronomų sąjungos nariai – Lietuvos žemdirbystės instituto direkto-
rius, habilituotas daktaras profesorius Z. Dabkevičius, LŽŪ universiteto 
Agronomijos fakulteto dekanas docentas dr. V. Pranskietis, Radviliškio ra-
jono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Juozapavičius, Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai G. Butkienė, D. Ruzgienė ir 
A. Malinauskas pamatė, kaip ne itin derlingose Lazdijų rajono kalvoto rel-
jefo žemėse tikrai išradingai ūkininkauja aplankytas energingas ir sumanus 
ūkininkas V. Kazlauskas. Jo dirbamos 470 ha žemės sklypai dideliu atstumu 
išsidėstę per keliasdešimt vietų. Labai sunku organizuoti darbus, tenka su-
gaišti daug laiko ir sunaudoti kuro technikai pervažiuojant iš vieno lauko 
į kitą. Nežiūrint to, ūkininkas perdaug nesureikšmino šių sunkumų, neap-
gailestavo dėl pasiekiamų kuklesnių darbo rezultatų, palyginti su geresnes 
žemes dirbančiais ūkininkais. 

V. Kazlauskas 60 ha plote augino prekines bulves. Jas apžiūrėję, agro-
nomai prognozavo gerą derlių, nes pasėliai buvo švarūs, bulvienojai vešlūs ir 
sveiki – apsaugoti nuo bulvių maro. 

Kituose dirbamuose žemės plotuose augę žieminiai ir vasariniai javai 
taip pat atrodė neblogai. 

Labai gražiai ir išradingai buvo sutvarkyta ir prižiūrima šio ūkininko 
sodyba. Palikdami svetingą Punsko kraštą agronomai stabtelėjo prie Antano 
Baranausko paminklo.
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Ūkininko  
Virginijaus Kazlausko 
bulvių lauke.

Prie Antano 
Baranausko paminklo.
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Perlojos bandymo 
stotyje su direktore 
Rūta Česnulevičienė.

Agronomų delegacija iš Lenkijos pasuko Varėnos krašto link. Perlojos 
bandymų stotyje apžiūrėti bandymų laukeliai. 

Visos šio Agronomų sąjungos valdybos išvažiuojamojo posėdžio metu 
pastebėtos naujovės buvo savitos ir vertos pasekėjų.

Svarbūs Lietuvos agronomų sąjungai buvo 2010 m. – įstota į Lietuvos 
kaimo tinklą, Jaunimo komitetą. 2011 m. buvo parengtas ir įgyvendintas 
ES remiamas projektas „Geriausios patirties sklaida Lietuvos agronomų są-
jungos nariams ir jauniems kaimo verslininkams“, o 2012 m. įgyvendintas 
projektas „Jaunųjų agronomų iniciatyvų skatinimas panaudojant tarptautinę 
patirtį“.

Nenutrūko tradicija rengti išvažiuojamuosius Lietuvos agronomų sąjun-
gos valdybos pasėdžius. Vienas iš jų vyko 2012 m. liepos 25–26 d. Žemaiti-
joje. Jo metu diskutuota apie gerosios patirties sklaidą Lietuvos agronomų są-
jungos nariams ir jauniems kaimo verslininkams, lankytasi ūkiuose. Pakeliui 
agronomai apsilankė Dionizo Poškos muziejuje. 

Baubliai – pirmasis senienų muziejus Lietuvoje. Muziejų tūkstantmečio 
ąžuolo, vadinto Baubliu, kamiene 1812 m. įrengė rašytojas, istorikas Dio-
nizas Poška. Žmonės ąžuolą Baubliu vadindavo todėl, kad vėjas jo gelmė-
se baubte baubdavo. Pats rašytojas Baublio vardą siejo su senovės lietuvių 
medaus dievaičiu Bubilu. Baublyje Dionizas Poška dirbo ir ilsėjosi. Baublio 
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LAS valdybos nariai 
prie Baublio.

Ūkininko 
R. Bertašiaus kieme 
prie meninių figūrų.
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eksponatai ir įrašai kėlė visuomenės patriotines nuotaikas, skatino tyrinėti 
Lietuvos istoriją ir kultūrą. Tautinio atgimimo metais Baublį lankė gausios 
ekskursijos, tautinio atgimimo veikėjai, prie jo buvo rengiamos dainų šven-
tės, chorų pasirodymai, gegužinės. 

Valdybos nariai apsilankė Šilalės rajono Bijotų kaime ūkininkaujančio 
R. Bertašiaus ūkyje. 

Tai pats didžiausias ir pažangiausias augalininkystės ūkis rajone. Jame 
dirbama 600 ha žemės. Sėjami vasariniai ir žieminiai grūdiniai augalai, augi-
nami rapsai. 

Agronomus džiugino didėli nepiktžolėti technologinėmis vėžiomis „iš-
raižyti“ žieminių kviečių laukai, puikiai prižiūrima sodyba, papuošta skulp-
tūromis. 

Lankantis Šilalės rajono Živilių kaime plytinčiame V. Letuko ūkyje agro-
nomus stebino ūkininko užsidegimas auginti šilauoges. 

Prieš dešimtmetį vienas pirmųjų Lietuvoje patikėjęs šilauogių augini-
mo perspektyvomis Vladas noriai dalijosi patirtimi ir sukauptomis žiniomis. 
Siekdamas, kad vertingos uogos būtų dar plačiau vartojamos ir auginamos, jis 
aktyviai bendradarbiavo su Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 
sodo mokslininkais. Jo ūkyje išbandyta apie 20 šilauogių veislių. 

Valdybos nariai gyrė V. Letuką už jo dideles pastangas puoselėjant ši-
lauoges, draugišką dalinimąsi patirtimi. Lietuvos agronomų sąjungos nariai 
visada skatino pažangiausias idėjas ir jų įgyvendinimą. 

Prie šilauogių 
daigyno. Priekyje 
ūkininkas V. Letukas.
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Skoborų kaime, Rietavo savivaldybėje, aplankytas V. Stancelienės ūkis. 
Jis padalintas į tris dalis, tai yra įkurti du jaunųjų ūkininkų – Valerijos sūnaus 
ir dukters ūkiai. 

Aplankę ūkius, pasidalinti įspūdžiais agronomai susirinko prie Platelių 
ežero. 

Kitą dieną Plungės rajone aplankyta žemės ūkio bendrovė „Žlibinai“.
Ūkis įsikūręs 1992 m., nuo įsikūrimo pradžios jam vadovavo agronomas 

R. Mažrimas. Ūkyje pelningai plėtota varpinių javų ir žolių sėklininkystė. 
Pasėlių plotai driekėsi 950 ha žemės. Ūkis sėkmingai naudojosi ES parama, 
todėl buvo apsirūpinęs reikalinga modernia žemės dirbimo, sėjos, pasėlių 
priežiūros ir derliaus dorojimo technika. Atnaujinti grūdų sandėliavimo, va-
lymo, džiovinimo pastatai ir įranga.

Lankytasi L. Stonkienės ir T. Skieraus ūkiuose, įsikūrusiuose Varkalių 
kaime, Plungės rajone. 

Ūkininkai pradėjo veiklą 2008 m. pagal jaunųjų ūkininkų įsikūrimo 
programą, perėmę tėvų ūkį. Du atskiri ūkiai bendrai naudojo pastatus, tech-
niką, darbo jėgą. Pagrindinė veikos kryptis – augalininkystė. Auginti žie-
miniai ir vasariniai kviečiai, rapsai. Ūkininkai bendradarbiavo su mokslo 
ir konsultavimo įstaigomis. Jų laukuose vykdyti bandymai, taikytos naujos 
technologijos.

Vešėdami A. Kazlausko ūkyje, įkurtame jo senelių ir prosenelių žemė-
je, agronomai stebėjosi pieno ūkio pažanga. Vigantiškio kaimo vietovė labai 

V. Stancelienės ūkyje. 
Priekyje trijų ūkių 
vadovai.
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Skanaujami 
žemaitiški patiekalai.

ŽŪB „Žlibinai“ 
technikos kieme. 
Centre ūkio vadovas 
R. Mažrimas ir 
LAS pirmininkas 
E. Makelis.
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LAS pirmininkas 
E. Makelis linki 

sėkmės ūkininkui 
agronomui 

A. Kazlauskui

L. Stonkienės ir 
T. Skieraus kieme.
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kalvotas, žemės nederlingos, todėl nuo pat pradžios Algirdas pasirinko pieno 
ūkį. Pasinaudojęs ES fondų parama, ūkininkas pasistatė didžiulę šiuolaikišką 
fermą su pieno bloku, šiuolaikine šėrimo ir mėšlo šalinimo įranga. Ūkio plo-
tai, lyginat su pradžia, padidėjo keletą kartu.

Malonu buvo lankytis ūkiuose, kurių vadovai – kolegos agronomai. Juk 
ten, kur dirba išmanūs specialistai, – didžiausia pažanga.

XXVI Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas

XXVI Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas įvyko 2012 m. liepos 
27 dieną. Agronomai susirinko į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 
mokymo centrą „Agroakademija“ (Akademija, Kėdainių r.).

Suvažiavimą pradėjęs Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas 
dr. E. Makelis pakvietė sugiedoti Lietuvos himną. Nunešta gėlių prie agrono-
mų tremtinių paminklo, esančio Akademijos parke.

Ataskaitiniame rinkiminiame suvažiavime LAS pirmininkas dr. E. Ma-
kelis priminė sąjungos istoriją ir XXV suvažiavime iškeltus uždavi-
nius. 

Kalbėdamas apie jų vykdymą, pranešėjas akcentavo, kad per ataskai-
tinį laikotarpį suorganizuotos mokslinės konferencijos, Lietuvos artojų 
varžybos, išvažiuojamieji posėdžiai po Lietuvos rajonų ūkius. Lankytasi 
Lenkijos Palenkės vaivadijos Punsko valsčiuje ūkininkaujančių lietuvių 

Prie registracijos 
stalo LAMMC 
Žemdirbystės 
instituto direktorius 
dr. V. Ruzgas 
(sėdi pirmas) ir 
„ARVI“ grupės 
viceprezidentas 
dr. A. Tamošiūnas, 
stovi ūkininkas 
D. Malinauskas.



74

Lietuvos agronomų sąjungos istorija

Registruojasi Šiaulių 
rajono vicemeras 
A. Bezaras (stovi iš 
kairės) ir Valstybinės 
augalininkystės 
tarnybos skyriaus 
vedėja M. Alechnovič.

Šiaulių rajono 
agronomų delegacija.
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ūkiuose, susitikta su Punsko valsčiaus viršaičiu ir kitais lietuvių bendruo-
menės nariais.

Svarbus buvo bendradarbiavimas su Baltijos valstybių agronomais, kurį 
per ataskaitinį laikotarpį iniciavo LAS Šiaulių ir Radviliškio skyriai.

Svarbiausi tarptautinės LAS veiklos įvykiai – 2010 m. dalyvauta Pran-
cūzijoje organizuotame Europos agronomų bendrijos kongrese „AGRO 
2010Montpeller“, vykta į Lenkiją iš agronomų perimti patirties organizuojant 
„Kukurūzų dieną“.

Pranešime aptarta svarbiausia organizacinė LAS veikla – įstota į Lietu-
vos kaimo tinklo jaunimo komitetą, perregistruota LAS buveinė, parengtas 
įstatų projektas, LAS metraštis. Dr. Edvardas Makelis kreipėsi į suvažiavimo 
dalyvius, prašydamas paremti LAS metraščio leidybą.

Kalbėdamas apie LAS veiklos galimybes, pirmininkas akcentavo, kad 
nereikia jos pervertinti, nes LAS nesuteikia licencijų veiklai, neišduoda lei-
dimų, kaip tai daro kitos profesinės sąjungos, todėl finansiškai nėra stipri. Jis 
akcentavo, kad šiuo metu agronomai turėtų atkreipti visuomenės dėmesį į dir-
vos derlingumo išsaugojimą, precizinį ūkininkavimą ir agronomo profesijos 
prestižo didinimą.

Pranešėjas aptarė šiuolaikinės augalininkystės tendencijas, kurioms įta-
kos turi globalūs pokyčiai: gyventojų skaičiaus kaita mieste ir kaime, maisto 
paklausa ir kt. Akcentuota, kad svarbu pripažinti žemės ūkio produkcijos ver-
tės grandinės kompleksiškumo sudėtingumą, t. y. galvoti apie sistemą, kurio-
je labai svarbūs agronominiai sprendimai.

Lietuvos agronomų 
sąjungos pirmininkas 
dr. E. Makelis skaito 
ataskaitinį pranešimą.
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Pranešėjas  
ASU Agronomijos 
fakulteto dekanas 
V. Pranskietis.

Kalba Žemės ūkio 
ministerijos Kaimo 

plėtros departamento 
direktoriaus 
pavaduotoja 

V. Daugalienė.
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Be pagrindinio suvažiavimo dalyviai išklausė dar tris pranešimus: „Dir-
vožemio derlingumo išsaugojimas“ (LAMMC filialo Agrotechninių tyrimų 
laboratorijos direktorius G. Staugaitis), „Agronomijos studijos – klasika ir 
ateitis“ (Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto deka-
nas V. Pranskietis), „Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika 2014–
2020 m.“ (Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės 
pavaduotoja V. Daugalienė).

Dr. E. Makeliui pasiūlius, už ilgametį ir visuomenei reikšmingą agro-
nominį darbą Lietuvos agronomų sąjungos Garbės nario vardą suvažiavimas 
suteikė Gražinai Rimavičienei, Rūtai Česnulevičienei, Leonui Kadžiuliui, 
Aleksandrui Kmitui, Juozui Popovui.

Suvažiavime išrinkta Lietuvos agronomų sąjungos vadovybė. LAS pir-
mininke tapo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pava-
duotoja Giedrė Butkienė.

LAS pirmininkės pavaduotojais išrinkti Z. Dabkevičius, E. Makelis, 
R. Velička.

Patvirtinta LAS valdyba: S. Raudonius (ASU), R. Velička (ASU), 
V. Pranckietis (ASU), R. Kosteckas (ASU), Z. Dabkevičius (LAMMC), 
S. Lazauskas (LAMMC), Č. Bobinas (LAMMC), J. Lisauskas (ŽŪM), 
G. Butkienė (LŽŪKT), D. Ruzgienė (LŽŪKT), E. Makelis (LŽŪKT), 
A. Malinauskas (LAA), A. Tamošiūnas (ARVI), A. Vasiliauskas („Agropri-
mum“), A. Juozapavičius (Radviliškio sav. žemės ūkio skyrius), M. Alech-
novič (VAT), M. Raižys (VAT), A. Olendra (Šilalės sav. žemės ūkio sky-

Lietuvos agronomų 
sąjungos Garbės nario 
vardo laureatai  
(iš kairės) A. Kmitas, 
J. Popovas,  
LAS pirmininkas 
dr. E.  Makelis, 
G. Rimavičienė,  
prof. L. Kadžiulis.
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rius), R. Stonkus (LKUA), K. Armonas (Biržų r. ūkininkas), J. Zaturskas 
(Kelmės r. ūkininkas).

Patvirtinta Revizijos komisija – A. Kmitas, O. Račkienė ir Ž. Kadžiu-
lienė.

Suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją dėl dirvožemio derlingumo iš-
saugojimo.

Sveikinama naujoji 
Lietuvos agronomų 

sąjungos pirmininkė 
G. Butkienė.

Lietuvos agronomų sąjungos XXVI suvažiavimo 
R e z o l i u c i j a

DĖL DIRVOŽEMIO DERLINGUMO IŠSAUGOJIMO

Dirvožemis formuojasi labai lėtai, todėl jį galima laikyti mažai atsinaujinančiu ištekliu, kurį bū-
tina išsaugoti ir didinti jo derlingumą. 

Lietuvos dirvožemių humuso mažėjimą galima sustabdyt skatinant gyvulininkystės plėtrą, gau-
siau tręšiant organinėmis trąšomis, auginant daugiau žolinių augalų, į sėjomainas įvedant dirvožemį 
gerinančius (tarpinius) augalus. Dirvožemio rūgštėjimo procesą Lietuvoje būtina sustabdyti bei ma-
žinti, remiant dirvų kalkinimo programas. Dirvos erozijai jautriuose plotuose būtina taikyti specialią 
agrotechniką, sėjomainas, o labai pažeidžiamuose erozijos plotuose auginti daugiametes žoles. Sie-
kiant atstatyti prarastą dirvožemio struktūringumą, būtina propaguoti tinkamą agrotechniką. Būtina 
finansinė parama ir sutelktos žemės savininkų ir atsakingų specialistų pajėgos melioracijos sistemų 
atstatymui ir palaikymui.

Tręšiant labai svarbu įvertinti dirvožemyje esamą augalų maisto medžiagų kiekį ir pasirinkti 
optimalias trąšų normas. Intensyviai ūkininkaujant tręšimo planų sudarymas tampa būtinybe. Galio-
jantys norminiai teisės aktai nustato, kad tinkamai naudoti žemę, apibrėžia jos naudotojų atsakomybę, 
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tačiau akivaizdu, kad ne visos jų nuostatos yra įgyvendinamos.
Šalyje vykstantys dirvožemio degradacijos procesai Lietuvos agronomų sąjungos nariams kelia 

didelį susirūpinimą, todėl, siekdami išsaugoti ir puoselėti Lietuvos dirvožemio kokybę šiandienos ir 
ateities ekonominiams, ekologiniams ir socialiniams poreikiams tenkinti, politikų, valstybės tarnau-
tojų, mokslininkų, žemės ūkio specialistų, mokytojų, žemdirbių, žiniasklaidos atstovų prašome:

1. Visomis prieinamomis priemonėmis informuoti žemdirbių ir visą visuomenę bei skleisti dau-
giau detalios informacijos apie Lietuvoje vykstančius dirvožemio degradacijos procesus, nes žinoji-
mas, tai pirmas žingsnis mažinant šių procesų žalą;

2. Parengti šalies dirvožemio kokybės išsaugojimo ir degradacijos mažinimo programą, numa-
tant 2014–2020 m. ES paramos lėšas šiai programai įgyvendinti, apimančias išmokas už efektyvių 
priemonių taikymą dirvožemio degradacijos procesui sumažinti, remti šios srities mokslo tyrimus, 
stebėsenos vykdymą, mokymą ir konsultavimą;

3. Įpareigoti Valstybinę augalininkystės tarnybą prižiūrėti, kad teisės aktų nuostatos, reglamen-
tuojančios žemės ūkio paskirties žemės naudojimą, būtų įgyvendinamos.

4. Atkreipti ypatingą dėmesį į gyvulininkystės plėtros Lietuvoje būtinybę, taip sudarant prielai-
das uždaro energijos apykaitos ciklo žemės ūkyje užtikrinimui ir dirvožemio derlingumo didinimui.

Lietuvos agronomų sąjungos veikla sėkmingai tęsiasi.
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Sumanymas įkurti Pabaltės agronomų sąjungą (taip tada buvo vadinama ši 
organizacija) kilo 1924 m. Estijos agronomų ir Latvijos dėstytojų pasitari-
me. Po to dvejus metus buvo rengiamas ir daugelyje pasitarimų svarstomas 
Agronomų sąjungos statuto projektas. Estijos agronomų sąjunga 1926 m. pra-
džioje raštu kreipėsi į Suomijos ir Latvijos agronomų sąjungas kviesdama jų 
atstovus susirinkti ir įkurti Pabaltės valstybių agronomų sąjungą. Pirmasis 
posėdis įvyko 1926 m. gegužės 27 d. Estijoje, Tartu mieste. Ši diena laiko-
ma Pabaltės agronomų sąjungos įkūrimo diena.

Pirmajame posėdyje dalyvavo prof. J. Megi, doc. N. Ruotsi, doc. L. Rin-
ne (Estija); doc. J. Varsberg, J. Pelsis (Latvija); K. J. M. Collan, E. Sihvola 
(Suomija). Lietuvos agronomai šiame posėdyje nedalyvavo, nors Agronomų 
sąjunga Lietuvoje 1924 m. jau buvo įkurta. Ar jie tuomet nebuvo pakviesti, ar 
nedalyvavo dėl kitų priežasčių, neaišku.

Šiame posėdyje be ilgų diskusijų buvo nutarta įkurti Pabaltės valsty-
bių agronomų sąjungą. Buvo apsvarstyti sąjungos įstatai. Vėliau jie buvo 
svarstomi nacionalinėse agronomų sąjungose ir galutinai priimti pirmajame 
Pabaltės valstybių agronomų sąjungos kongrese, įvykusiame 1927 m. bir-
želio 22–23 d. Lahti mieste, Suomijoje. Kongrese dalyvavo 32 Suomijos, 
23 Latvijos, 20 Estijos atstovų. Į šį kongresą jau buvo pakviesti 2 Lietuvos 
agronomų sąjungos atstovai – J. Krikščiūnas ir J. Paltarokas. Kongrese ap-
svarstytas ir priimtas sąjungos statutas. Nutarta, kad oficiali sąjungos narių 
kalba bus vokiečių, nes visiems labiausiai suprantama. Be to, kongrese ap-
svarstyti ir kai kurie kiti klausimai bei išklausyti šie pranešimai: „Pašarų ga-
mybos koncentracijos įtaka pašarų kainai“ (dr. J. Poijarvi, Suomija), „Pieno 
produkcijos didėjimas teisingai šeriant bei laikant karves“ (doc. P. Lejin, 
Latvija), „Apie kultūrinų augalų šaknų liekanas“ (prof. dr. N. Routsi, Estija), 
„Žemės ūkio pamokos Suomijoje“ (dr. U. Brander, Suomija), „Apie Estijos 
žemapelkių tinkamumą žemės ūkio augalams auginti“ (prof. dr. L. Rinne, 
Estija). 

Nė vienas Lietuvos agronomas šiame kongrese pranešimo neskaitė. Pir-
maisiais Pabaltės valstybių agronomų sąjungos gyvavimo metais Lietuvos 
agronomai nebuvo labai aktyvūs Be to, kvietimą į kongresą jie gavo pavėluo-
tai, todėl negalėjo jam tinkamai pasiruošti.

Antrasis Pabaltės valstybių agronomų sąjungos kongresas vyko 
Estijoje 1929 m. liepos 14–16 dienomis. Jame dalyvavo 70 agronomų iš 
Estijos, 59 – iš Suomijos, 18 – iš Latvijos ir 6 – iš Lietuvos. Kongresas 
vyko Tartu mieste. Jame pranešimus skaitė J. O. Sauli „Apie avižų selek-
ciją augalų selekcijos įstaigoje Tamiso Hankijos akcinėje bendrijoje 1913– 

BALTIJOS JūROS ŠALIŲ  
AGRONOMŲ SĄJUNGOS VEIKLA 
TARPUkARIo LAIkoTARPIU
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1928 metais“, J.Warsbergs „Raudonieji dobilai“, S. Nacevičius „Fenologija 
žemės ūkiui“, M. Eglit „Apie kai kurias linų ligas Latvijoje. Linų sėklos 
beicavimo rezultatai 1927–1928 metais“, E. Bruun „Pieno produkcijos ir rie-
balų kiekio piene pasiskirstymas skirtingais produktyvaus periodo mėnesiais 
ir jų įtaka gyvulininkystės rentabilumui“, J. Aamisepp „Lauko bandymų su 
bulvėmis metodika“.

Be to, daug pranešimų buvo apie Estijos žemės ūkį. Kongreso metu su-
organizuota nemažai ekskursijų į įvairias Estijos įstaigas ir ūkius.

Trečiasis Pabaltės valstybių agronomų sąjungos kongresas vyko La-
tvijoje 1931 m. liepos 5–8 dienomis. Tai buvo pirmasis kongresas, kuriame 
gausiai dalyvavo Lietuvos agronomai – net 28 žmonės. Iš Estijos atvyko 12, 
iš Suomijos – 11 asmenų. Gausiausiai kongrese dalyvavo patys šeimininkai 
latviai – 68 žmonės. Svarbiausią kongreso programos dalį sudarė pranešimai. 
Jų skaityta net 16: „Latvijos žemės ūkis“ (J. Blumberg), „Žemės ūkio krizė 
ir įsiskolinimai Suomijoje“ (dr. O.W.Willandt), „Žemės ūkio sritys – žemės 
ūkio veiklos pagrindas“ (T. Pool), „Dabartinė Lietuvos žemės ūkio padėtis“ 
(J. Krikščiūnas), Latvijos žemės ūkio mokslo reikalai (Zapolskis), „Sodinin-
kystė Latvijoje“ (J. Sudrabs), „Latvijos pieno ūkis. Kiaulininkystė ir bekonų 
eksportas Latvijoje“ (doc. J. Neilands), „Agrarinė reforma“ (P. Gravs), „La-
tvijos lauko augalai“ (P. Dermanis), „Žemės ūkio bandymų įstaigos Latvijoje“ 
(doc. J. Apsits), „Dabartinė Latvijos augalų selekcijos būklė“ (J. Lielmanis), 
„Trumpa mašinų bandymo stoties dvidešimties metų darbo apžvalga“ (V. Sku-
binš), „Priekulės sėklininkystės ir bandymų stotis“ (E. Eglits), „Latvijos že-
mės ūkio centrinė sąjunga ir Augalų apsaugos institutas“ (E. Ozols), „Melio-
racija“ (J. Pelsis), „Jaunpetermuižos durpynų bandymų stotis“ (P. Konrads). 
Visi pranešimai skaityti vokiečių kalba.

Šio kongreso metu aplankytos įvairios Latvijos žemės ūkio įstaigos, 
ūkiai, selekcijos, mašinų ir kitos tyrimo stotys. Kongreso dalyviams surengti 
keli priėmimai ir vaišės. Išvykdami iš Rygos, Lietuvos agronomai aplankė 
Brolių kapus ir padėjo vainiką ant Nežinomo kareivio kapo.

Ketvirtasis Pabaltės valstybių Agronomų sąjungos kongresas vyko 
Lietuvoje 1933 m. liepos 3–5 dienomis. Jame dalyvavo 52 agronomai iš 
Lietuvos, 22 – iš Latvijos, 10 – iš Estijos ir 1 – iš Suomijos. Kongreso da-
lyvių susirinkimai vyko Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto 
rūmuose, Kaune. Jo metu pranešimus skaitė: J. Valatka „Lietuvos žemės 
ūkis“, U. Brander „Priemonės žemės ūkio krizei Suomijoje sumažinti, ypač 
atsižvelgiant į kreditavimo santykius“, K. Liideman „Agronomo specialybės, 
kaip profesijos, padėtis Estijoje“, E. Robinš „Agronomo profesijos padėtis 
Latvijoje“, K. Kubilius „Agronomų darbo tvarka ir darbo pasiskirstymas Lie-
tuvoje“, S. Klimas „Žemės ūkio švietimo būklė Lietuvoje. Trumpas praneši-
mas apie žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. Žemės ūkio rūmai ir jų veikla“, 
dr. J. Krikščiūnas „Žemės ūkio bandymų būklė Lietuvoje“, Z. Mackevičius 
„Lietuvos augalų selekcijos stotis Dotnuvoje. Žemės reforma ir melioraci-
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jos būklė Lietuvoje“, J. Strazdas „Cukrinių runkelių auginimas Lietuvoje“, 
J.  Pakevičius „Sodininkystė Lietuvoje“, doc. B. Vitkus „Gyvulininkystė Lie-
tuvoje. Centrinė pieninių draugijų sąjunga „Pieno centras”. Akcinė bendrovė 
„Maistas”. „Lietūkis” – žemės ūkio draugijos sąjunga. Žemės ūkio draugijų 
būklė Lietuvoje“. 

Be to, kaip ir trečiajame, Latvijoje vykusiame kongrese, skaityta daug 
trumpesnių pranešimų apie įvairias Lietuvos žemės ūkio šakas ir įstaigas. Šia-
me kongrese dalyvavo Lietuvos Ministras pirmininkas ir Finansų Ministras 
J. Tūbelis, visų Pabaltės valstybių Lietuvoje įgalioti ministrai, Lietuvos že-
mės ūkio ministras J. Aleksa ir kiti asmenys.

Kongreso dalyviai lankėsi Pietų Lietuvoje (Marijampolės, Vilkaviškio 
apskrityse) ir Kėdainių apskrityje. Apžiūrėjo dvarininko V. Komaro ūkį ir Že-
mės ūkio akademiją Dotnuvoje. Čia ketvirtasis Pabaltės valstybių Agronomų 
sąjungos kongresas baigė savo darbą. 

Kadangi pagal Sąjungos įstatus buvo numatyta kongresus šaukti kas 
2 metus vis kitoje šalyje, 1933 m. Lietuvoje baigėsi pirmasis kongresų ciklas. 
Antrasis prasidėjo kongresu Suomijoje.

Penktasis Pabaltės valstybių Agronomų sąjungos kongresas vyko 
1935 m. birželio 25–29 d. Helsinkyje. Jis buvo vienas iš gausiausių, nes at-
vyko 175 asmenys. Daugiausia dalyvavo Suomijos agronomų – 66 žmonės, iš 
Lietuvos – 48, iš Latvijos – 27, iš Estijos – 23. Pranešimus skaitė šie dalyviai: 
K. Kubilius „Ekonominis žemės ūkio apskričių Baltijos valstybėse bendra-
darbiavimas“ (pagal doc. V. Gaigalaičio parengtą medžiagą), prof. N. Rootsi 
„Estijos žemės ūkio tyrimų rezultatai nepriklausomybės metais“, doc. P. Sta-
res „Žemės ūkio krizė, priemonės jai sumažinti ir šių priemonių poveikis Bal-
tijos valstybėse“.

Perskaičius pranešimus, vyko trumpos diskusijos. Po to lankytasi 
prof. A. I. Virtaneno biocheminių tyrimų institute, selekcijos stotyje Tamisto, 

Ketvirto Pabaltės 
valstybių agronomų 
sąjungos Kongreso, 

kuris vyko Lietuvoje 
1933 m., 

prezidiumas. 
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namų ruošos mokyklose, keliuose privačiuose ūkiuose, pasidžiaugta Suomi-
jos gamtos grožiu.

Šeštasis Pabaltės valstybių agronomų sąjungos kongresas vyko 
1937 m. birželio 26–29 dienomis. Jis prasidėjo Taline, Estijos sostinėje, bi-
želio 27 d. ir baigėsi Tartu birželio 29 dieną. Kongrese dalyvavo labai daug 
agronomų iš visų keturių Baltijos jūros valstybių – Estijos, Suomijos, Latvi-
jos ir Lietuvos. Iš Lietuvos atvyko 32 asmenys, iš Latvijos – 18, iš Suomi-
jos – 55. Daugiausia dalyvavo estų – net 130 asmenų.

Birželio 26 d. Estijos žemės ūkio ministras N. Talts pakvietė kongreso 
dalyvius vakarienės į „Estonijos” rūmų salę. Čia ministras tarė trumpą svei-
kinimo žodį. Vakarienė praėjo jaukiai, dainuotos liaudies dainos, susipžinta, 
pasidalinta įspūdžiais. 

Birželio 27 d. Prekybos ir pramonės rūmų salėje įvyko pirmasis ple-
numo posėdis. Prezidiumą sudarė šie asmenys: kongreso pirmininkas 
prof. dr. J. Mägi ir magistras A. Muuga (Estija), prof. dr. J. Jutila ir Somer-
salo (Suomija), prof. dr. J. Aspits ir E. Robinš (Latvija), doc. B. Vitkus ir 
K. Kubilius (Lietuva).

Susirinkimą pradėjo ir dalyvius pasveikino Estijos agronomų sąjungos 
pirmininkas prof. Mägi. Po to ilgesnę kalbą pasakė žemės ūkio ministras 
N. Talts. Jis nurodė, kad Pabaltės agronomų suvažiavimai jau yra tradicija. 

Penkto Pabaltės 
valstybių agronomų 
sąjungos Kongreso, 
kuris vyko Suomijoje 
1935 m., dalyviai.
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Agronomų bendradarbiavimas grindžiamas analogiškomis žemės ūkio są-
lygomis visose keturiose valstybėse. Pasidžiaugė, kad Estija vėl turi progos 
po 8 m., praėjusių nuo paskutinio čia vykusio agronomų kongreso, pristatyti 
svečiams žemės ūkio laimėjimus. Profesorius sakė, kad per šį laikotarpį 
šalyje išgyventa sunki ekonominė krizė, privertusi reorganizuoti visą ūkinį 
gyvenimą. Dėl to Estija stengėsi atgaivinti visas pramonės šakas, susijusias 
su gamtos turtų eksploatavimu, pirmiausia – skalūno pramonę. Atgijo ir 
kitos pramonės šakos. Kai kurių pramonės gaminių eksportas jau pasiekė 
buvusį lygį. 

Ministras vilėsi, kad Pabaltės agronomų bendradarbiavimas ateityje bus 
dar glaudesnis ir rezultatyvesnis.

Suomių delegacijos vardu kongreso dalyvius sveikino prof. dr. Jutila, 
latvių – prof. dr. Aspits, lietuvių – doc. B. Vitkus. Sveikinimo telegramas 
kongreso dalyviams atsiuntė Latvijos ir Lietuvos žemės ūkio ministrai, La-
tvijos žemės ūkio rūmų pirmininkas, Lietuvos ir Suomijos agronomų sąjungų 
pirmininkai, kiti garbūs asmenys. 

Per pertrauką kongreso prezidiumą priėmė Estijos Prezidentas p. Paets.
Antroje dienos pusėje prasidėjo žemdirbystės, gyvulininkystės ir ekono-

mikos sekcijų posėdžiai, kuriuose perskaityta daug pranešimų įvairiais žemės 
ūkio klausimais. Žemdirbystės sekcijoje doc. Dermanis skaitė pranešimą apie 
miežių grūdų cheminės sudėties priklausomybę nuo jų auginimo metodų, 
doc. J. Mets pateikė Estijos ganyklų tyrimo duomenis, prof. Pesola kalbė-
jo apie suomių pastangas išvesti vasarinių kviečių veislę ir Jokioinen žemės 
ūkio tyrimų įstaigoje darytų tyrimų rezultatus, V. Vazalinskas skaitė praneši-
mą apie žemės ūkio augalų auginimą Pabaltės valstybėse.

Gyvulininkystės sekcijoje perskaityti tokie pranešimai: „Estijos arklių 
ūkio apžvalga“ (M.Ilmjäro), „Estijos olandų–fryzų raguočiai“ (N. Masso), 
„Estų žalieji raguočiai, jų auginimas ir dabartinė būklė“ (A. Mägiste), „Kai 
kurios pastabos apie kalkių ir fosforo turtingų pašarų įtaką karvių pieno pro-
dukcijai ir ypač riebalų kiekiui“ prof. J. Poijärvi, „Masažo įtaka pieno liaukų 
sekrecijai“ (doc. S. Krodels), „Du sėkmingi paršelių šėrimo būdai Kuremaa 
ūkyje“ (L. Voltri), „Pastangos išauginti vietinę raguočių veislę Lietuvoje“ 
(doc. B. Vitkus).

Žemės ūkio ekonomikos sekcijoje perskaityti tokie pranešimai: „Prie-
monės žemės ūkiui Suomijoje kelti“ (prof. Jutila), „Kaip remiamas žemės 
ūkis Latvijoje“ (P. Kreišmanis), „Pašalpos Lietuvos žemės ūkiui“ (kadangi 
pranešimo autorius dr. J. Krikščiūnas kongrese nedalyvavo, pranešimą per-
skaitė K. Kubilius), „Estijos agrarinė politika 1934–1937 m. (P. Rubel).

Po kiekvieno pranešimo vyko diskusijos ir kiekvienos sekcijos prezidiu-
mui buvo pavesta redaguoti atitinkamas rezoliucijas.

Kongreso dalyvius priėmė ir vaišino Estijos sviesto eksporto bendrovė, 
žemės ūkio ir ūkininkų bankai. Šia proga ilgą ir turiningą kalbą pasakė žemės 
banko pirmininkas dr. Johanson.
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Birželio 28 d. prasidėjo ekskursijos. Kad jos būtų naudingos, buvo pa-
rinkti keturi maršrutai. Pirmoji agronomų grupė iš Talino išvyko į Kuusikų 
lauko bandymų ūkį, esantį už 61 km nuo Talino. Čia apžiūrėta kontrolasis-
tentų mokykla, kurioje mokytasi dvejus metus. Mokykla įsteigta 1926 m., 
1937 m. joje mokėsi 58 mokiniai. 

Iš Kuusiku agronomai nuvyko į Kehtną, apžiūrėjo aukštesniąją ir vidu-
rinę namų ruošos mokyklą. Aukštesnioji mokykla tobulino mokytojus, kurie 
galėtų dėstyti namų ruošos dalykus. Mergaitės šioje mokykloje mokėsi pagal 
vidurinės mokyklos programą. Mokslas truko 3 metus. Tuo metu mokykloje 
mokėsi 47 mergaitės. Mokykloje dar buvo organizuojami metus trunkantys 
nuolotiniai kursai ūkininkaitėms. Šių kursų klausytojų 1937 m. buvo 18.

Vidurinės namų ruošos mokyklos tikslas – išmokyti estų mergaites šeimi-
ninkauti. Stojant į šią mokyklą, reikėjo pradžios mokslo pažymėjimo. Čia moky-
tasi 3 m., 1937 m. mokėsi 98 mergaitės. Mokykla turėjo didelį 560 ha ūkį. 

Apžiūrėję šias mokyklas, ekskursijos dalyviai vyko į Türi susipažinti 
su žemės ūkio įstaiga. Türi buvo įsikūręs miškingame rajone, kelias į šią 
vietą visą laiką vingiavo miškais. Beje, Estijoje 1937 m. miškai užimė tokį 
pat plotą, kaip ir dirbama žemė, t. y. apie 1 mln. ha (Lietuvoje tuo laikotar-
piu – 669,064 ha). Trys ketvirtadaliai miško priklausė valstybei, o vienas 
ketvirtis – privatiems asmenims. Daugiausia miškuose augo eglių, pušų ir 
beržų.

Iš Türi kongreso dalyviai pasuko į Vodja ir apsilankė žemesniojoje žemės 
ūkio mokykloje. Jos tikslas – parengti ūkininkaičius, sugebančius racionaliai 
ūkininkauti savo ūkiuose. Stojant reikalauta 6 skyrių pradžios mokyklos pa-
žymėjimo. Mokykloje tuo metu mokėsi 40 ūkininkaičių. Prie mokyklos buvo 
pavyzdingai tvarkomas 180 ha ūkis, kurio 96 ha – ariamos žemės. Ūkyje lai-
kyti 56 raguočiai, iš jų 36 melžiamos Estų raudonosios veislės karvės.

Iš Vodja pasukta į durpynų tyrimo ūkį ir į Tartu miestą, esantį pietinė-
je Estijos dalyje. Šiaurinėje Estijos dalyje dirvožemiai nederlingi ir negilūs, 
podirvyje visur aptinkama kalkakmenių, todėl čia žemės ūkio augalai blogai 
augo ir derėjo, todėl keleivio akims nebuvo kuo pasidžiaugti. Ūkininkų sody-
bos vargingos, laukuose augo tiktai bulvės ir rugiai. Gamtovaizdis melancho-
liškas, nuobodus. 

Visai kas kita pietinėje Estijos dalyje. Dirvožemiai čia derlingesni, todėl 
ir ūkiai turtingesni, sodybos puošnios, priminė Latvijos arba mūsų Klaipėdos 
krašto ūkius. Vienur kitur matėsi ir didesnių sodų.

Birželio 28 d. pirmoji grupė, nakvojusi Tartu mieste, išvyko į Estijos 
sėklų augintojų draugijos selekcijos ir bandymų ūkį Jogeve. Kaip ir Dotnu-
vos selekcijos stotis, šis ūkis suvaidino svarbų vaidmenį Estijos žemės ūkyje. 
Jame išvesta daug naujų, vietos klimatinėms ir dirvožemio sąlygoms pritai-
kytų javų, šakniavaisių ir žolių veislių.

Tą dieną dar apžiūrėta Luunja selekcijos stotis ir Tartu universiteto Raadi 
tyrimų ūkis. Universiteto tyrimų ūkyje atliekami mokslo tyrimai turėjo dide-
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lės praktinės vertės Estijos žemės ūkiui. Čia mokėsi ir būsimieji žemės ūkio 
specialistai – agronomai.

Antroji (zootechnikų) grupė birželio 27 d. apžiūrėjo Pääsküla paukščių 
ūkį (savininkė A. Ristikevi). Čia laikyta 200 leghornų veislės vištų ir 50 gai-
džių. Ūkį kontroliavo Estijos paukščių augintojų draugija. Jis nuo 1930 m. 
tapo vištų veislių gerinimo centru.

Iš čia zootechnikai nuvyko į Hanesnui priklausantį 100 ha ūkį Pärivere, 
Pärnu apskrityje. Šis ūkis buvo III eilės galvijų gerinimo centras. Jame laikyti 
35 galvijai, iš jų 25 karvės, 1935–1936 m. iš vienos karvės per metus primelž-
ta vidutiniškai 2846 kg pieno.

Iš šito ūkio kelias pasuko per Pärnu kurortą į agronomo T. Poolio ūkį 
Piistaoja Tori valsčiuje, Pärnu apskrityje. Tori vardas tuo metu buvo plačiai 
žinomas ir už Estijos ribų, nes taip pavadinta ir viena estų arklių veislė. Agro-
nomo T. Poolio ūkio plotas – 128 ha, iš kurių 70 ha ariamos žemės ir sodo, 
9 ha – pievų ir 27 ha – kultūrinių ganyklų. Laikė 51 galviją, iš jų 26 melžia-
mas karves. Iš karvės 1935–1936 m. primelžta vidutiniškai 4988 kg 3,76 proc. 
riebumo pieno, gauta 187,7 kg riebalų. Šis ūkis laikytas Olandų-fryzų galvijų 
veislės auginimo centru.

Aplankytas valstybinis žirgynas. Jam priklausė 1000 ha ūkis su 100 ha 
pievų ir 30 ha ganyklų. Jis įsteigtas 1856 metais. Pradžioje jame auginti tik 
Tori veislės arkliai, vėliau – Estų ir Ardėnų veislių arkliai. Žirgyne tuo metu 
buvo 30 veislinių eržilų, 51 veislinė kumelė, 85 eržiliukai ir 17 darbo arklių.

Kongreso dalyviai lankėsi Kuremaa valstybiniame ūkyje, apžiūrėjo kiau-
lių auginimo ir kontrolės ūkį, galvijų priežiūros ir kontrolasistentų mokyklas. 
Pirmosios mokyklos tikslas – parengti kvalifikuotus tvartų darbininkus. Į ją 
buvo priimami asmenys, baigę pradžios mokyklą. Į kontrolasistentų mokyklą 
buvo priimami galvijų priežiūros mokyklos ir žemesniųjų žemės ūkio moky-
klų absolventai. Abejose mokyklose mokslas truko metus.

Kiaulių auginimo ir kontrolės ūkis įsteigtas 1931 m. ir pavaldus žemės 
ūkio ministerijai. Jame kontroliuotas svarbesnių kiaulių auginimo centrų 
prieauglis veislei, nustatoma ir propaguojama jo vertė atskiriant menkavertes 
šeimas. Kontrolei atlikti paprastai buvo siunčiamos 2 kiaulaitės ir 2 kastruo-
ti kuiliukai. Jiems būdavo sudarytos vienodos laikymo sąlygos bei duodami 
tokie patys pašarai. Skerdyklose tirtas jų augimo greitumas ir mėsos kokybė. 
Stotis buvo analogiška mūsų kiaulių tyrimo stočiai prie Kvietiškio šemės ūkio 
mokyklos. Ir čia stengtasi surasti pigiausius ir geriausius būdus, kaip šerti be-
konines ir lašinines kiaules, nustatyti, kokios kiaulidės tinkamiausios.

Kuremaa ūkyje laikyta 150 Estų raudonųjų veislės karvių. Iš vienos kar-
vės 1935–1936 m. primelžta vidutiniškai 3134 kg 3,75 proc. riebumo pieno 
arba gauta 117,4 kg riebalų.

Trečioji (žemės ūkio organizacijos) grupė susipažino su naujakurių 
ūkiais. Šiaurinėje Estijoje jie aprūpindavo Talino gyventojus žemės ūkio 
produktais pristatydami juos tiesiai į turgų, todėl ūkininkai nebuvo suintere-
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suoti perdirbti savo produktų kooperatyvuose. Daugiausia parduodavo pieno, 
sviesto, daržovių ir bulvių.

Ekskursijos dalyviai dar apžiūrėjo 26 ha S. Lindbergaitės pieno ūkį, ku-
riame laikyti 2 arkliai ir 11 karvių. Taikyta tokia sėjomaina: sideralinis pūdy-
mas, žiemkenčiai, dobilai, mišiniai grūdams, šakniavaisiai-bulvės, miežiai-
kviečiai. 

Iš karvės 1935–1936 m. primelžta vidutiniškai 3343 kg 3,87 proc. riebu-
mo pieno. Iš savo bandos savininkė gaudavo 67 proc. visų ūkio pajamų.

Vohmos mieste apžiūrėta kooperatinės bendrovės „Esti Lihaeksport” 
skerdykla su dešrų gamybos skyriumi. Skerdyklai priklausė elektros stotis 
ir durpių fabrikas. Vohmos kooperatyvų rūpesčiu miestelyje buvo pastatyti 
liaudies namai, kuriuose vykdavo visas miestelio kultūrinis gyvenimas.

Birželio 29 d. apžiūrėti keli didesni ir mažesni ūkiai. Iš jų įdomus J. Soots 
40,6 ha ūkis SÖÖdi kaime. Savininkas laikė 4 darbinius arklius, 14 karvių, 
1 bulį, 5 avis ir 50 vištų. Didžiausios pajamos (daugiau kaip 50 proc.) gautos 
už pieną, bekonus ir grūdus. Ūkis 1936 m. gavo 7000 kronų (tada 11200 litų) 
pajamų. Ūkyje taikyta sėjomaina: pūdymas, rugiai, dobilai, avižos, bulvės ir 
kviečiai-miežiai.

Ketvirtoji ekskursija buvo turistinė. Svečiai apžiūrėjo gražiausią Estijos 
kurortą Narvą-Jôessuu, esantį Narvos upės žiotyse. Iš čia laivu Narvos upe tu-
ristai pasiekė istorinį Narvos miestą su jo senovinėmis tvirtovėmis abiejuose 
upės krantuose, gražiomis stačiatikių bažnyčiomis, Petro Didžiojo muziejumi, 
dideliu Narvos upės vandens kriokliu, kuris naudotas tekstilės pramonėje.

Iš Narvos pasukta į Oru pilį, esančią jūros pakrantėje, labai romantiškoje 
vietoje. Pilį dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą pastatatė turtingas Peterburgo pir-
klys Jelisejevas. Jos statyba kainavo apie 25 mln. rublių. Po karo vasarvietę 
kartu su rūmais nupirko Estijos pramonininkai ir padovanojo valstybei. Tuo 
metu Oru tapo valstybės Prezidento vasaros rezidencija.

Ekskursijos dalyviai dar turėjo progos apžiūrėti skalūno kasyklas Koh-
tla-Järve apylinkėse. Skalūnas – svarbiausias Estijos gamtos turtas. Tai švie-
siai rudos spalvos trapus akmuo, susidedantis iš 14 proc. vandens, 43 proc. 
degios organinės medžiagos ir 43 proc. pelenų. Kaip kuras jis beveik nenau-
dojamas. Dėl didelio kiekio priemaišų jis netinka ir eksportui. Tačiau vietos 
pramonei skalūnas buvo labai naudingas, nes iš jo gauta daug visokių aliejų 
(18–20 proc.), iš kurių gaminamas benzinas. Skalūno pramonė Estijoje pra-
dėjo vystytis nuo 1919 m. ir nuolat plėtėsi. Skalūno gaminius eksportuoti pra-
dėta 1937 metais. Eksportuotas benzinas, aliejus, bitukas, kuriuos pirkdavo 
Vokietija, Latvija, Lietuva ir kitos valstybės, išskyrus SSSR.

Birželio 29 d. visos keturios grupės vėl susirinko į plenumo posėdį Tartu 
universiteto salėje. Kongreso dalyvius pasveikino šio universiteto rektorius. 
Priimtos sekcijų pirmininkų pasiūlytos rezoliucijos ir išklausytos visų keturių 
prezidiumo pirmininkų atsisveikinimo kalbos. Po posėdžio studentų valgy-
kloje suruošta atsisveikinimo vakarienė. Visų iš užsienio atvykusių agronomų 
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vardu kolegoms estams už jų vaišingumą padėkojo agronomas Somersalo. 
Tartu geležinkelio stotyje svečius išlydėjo didelis estų agronomų būrys.

Septintasis Pabaltės valstybių agronomų sąjungos kongresas vyko 
1939 m. liepos 7–9 d. Latvijoje. Kongreso medžiaga vokiečių kalba buvo 
paskelbta leidinyje „Bericht über den VII kongress des Agronomen – ver-
bandes der Baltischen Staaten von 7–9 Juli 1939 in Lettland“ (Ataskaita apie 
Pabaltės valstybių agronomų sąjungos VII kongresą, įvykusį 1939 m. liepos 
7–9 d. Latvijoje).

Kongrese dalyvavo 35 agronomai iš Suomijos, 67 – iš Estijos, 21 – iš 
Lietuvos ir 178 – iš Latvijos (iš viso – 305 dalyviai). Svečių teisėmis daly-
vavo 4 agronomai iš Švedijos ir 4 – iš Vokietijos. Kongresas prasidėjo lie-
pos 7 d. plenariniu posėdžiu Rygoje. Lietuvos vardu sveikinimo kalbą pasakė 
doc. B. Vitkus. 

Į kongreso posėdį atvyko Latvijos žemės ūkio ministras, Lietuvos ir Es-
tijos įgalioti ministrai Latvijai ir daugelis garbingų Latvijos žemės ūkio atsto-
vų. Latvijos agronomų sąjungos pirmininkas, naujai įsteigtos Jelgavos žemės 
ūkio akademijos rektorius dr. P. Kreišmanis pasveikino visus kongreso svečius 
ir dalyvius, pakvietė į prezidiumą iš kiekvieno Pabaltės krašto po 2 asmenis: 
iš Latvijos – dr. P. Kreišmaną ir E. Robinš, iš Estijos – A. Onno ir A. Rai-
dla, iš Suomijos – A. Sommersalo ir dr. O. Valle; iš Lietuvos – doc. B. Vitkų 
ir V. Vazalinską. Latvijos žemės ūkio ministras J. Birznieks džiaugėsi, kad 
kongrese dalyvavo daug agronomų iš užsienio, pasveikino visus dalyvius ir 
palinkėjo sėkmingo darbo.

Kongreso dalyviai apžiūrėjo universiteto patalpose surengą Latvijos sta-
tybos darbų parodą, kurioje eksponuoti įvairių statybos sričių laimėjimai.

Kongreso prezidiumas lankėsi pas Latvijos Prezidentą ir Ministrą Pir-
mininką dr. K. Ulmanį, kuris buvo agronomas. Latvijoje daug dėmesio skirta 
žemės ūkiui, imatasi daug realių valstybinių priemonių žemės ūkiui kelti 
ir ūkininkų būklei gerinti. Pasikalbėjimo metu Prezidentas paminėjo ir kitų 
Pabaltės kraštų žemės ūkio reikalus, su kuriais jis taip pat gerai buvo susi-
pažinęs. 

Toliau kongresas persikėlė į Jelgavą, kuri tais metais tapo svarbiu La-
tvijos žemės ūkio centru. Suremontavus dalį milžiniškos, XVIII šimtmečio 
viduryje statytos, bet karų ir neramumų laikotarpiais daug kartų sugriautos 
hercogų pilies, 1937 m. čia iš Rygos buvo perkelti žemės ūkio rūmai. Baigus 
remontuoti likusią pilies dalį ir pastačius kai kuriuos priestatus, nuo 1939 m. 
rudens Jelgavoje įkurta naujai steigiama Žemės ūkio akademija. Iki tol agro-
nomai Latvijoje buvo ruošiami Rygos universiteto Žemės ūkio fakultete, ku-
ris, įkūrus savarankišką Akademiją, buvo panaikintas.

Kongreso dalyviai apžiūrėjo pilį, žemės ūkio rūmų patalpas ir susipažino 
su šia organizacija. Žemės ūkio rūmai Latvijoje įsteigti tik 1935 metais. Jie 
perėmė kelių atskirų žemės ūkio šakų centrinių organizacijų darbą. Žemės 
ūkio rūmuose dirbo 120 kasmet naujai renkamų narių: 100 narių rinko žemės 
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ūkio draugijos, o 20 jų skyrė žemės ūkio ministras. Iš išrinktųjų narių minis-
tras skirdavo pirmininką. Visų žemės ūkio rūmų narių susirinkimas tvirtino 
darbo programą, sąmatą ir sprendė kitus svarbius klausimus. Einamuosius že-
mės ūkio rūmų reikalus tvarkė rūmų pirmininkas ir prezidiumas. Žemės ūkio 
rūmų veikla buvo suskirstyta į skyrius: administracinį, žemės ūkio, gyvuli-
ninkystės, darbo, ekonomikos, sodininkystės-daržininkystės ir bitininkystės, 
žemės ūkio draugijų, jaunųjų ūkininkų ir jaunimo auklėjimo, kooperacijos, 
namų ūkio, technikos, melioracijos, statybos, žuvininkystės. 

Didžiausias buvo žemės ūkio skyrius, kuriam buvo pavaldus agronomi-
nės pagalbos tinklas. Visas kraštas buvo padalintas į 100 agronominių rajonų, 
kiekviename iš jų dirbo po agronomą. Didesniuose rajonuose agronomai turė-
davo padėjėjus. Rajonų agronomų darbui vadovavo 10 apygardų agronomų. 

Gyvulininkystės skyrius rūpinosi gyvulininkystės darbo gerinimu visose 
srityse, atliko galvijų kontrolę. 

Darbo skyriaus svarbiausias uždavinys – aprūpinti ūkininkus darbo jėga 
ir patarti jiems, kaip išsiversti samdant kiek galima mažiau žmonių. 

Ekonomikos skyrius rūpinosi žemės ūkio buhalterijos tvarkymu, stebėjo 
užsienio rinkas ir kt.

 Kooperacijos skyrius organizavo, instruktavo ir revizavo žemės ūkio 
kooperatyvus ir jų sąjungas.

 Žemės ūkio draugijų skyrius jungė 518 visame krašte esančių žemės 
ūkio draugijų. Jos rūpinosi žemės ūkio rūmų nurodymų ir planų vykdymu, 
turėjo didelės įtakos ekonominio ir kultūrinio lygio kėlimui. 

Žemės ūkio rūmų centre dirbo apie 300, o iš viso – daugiau kaip 700 tar-
nautojų.

Apžiūrėję žemės ūkio rūmų patalpas ir pasiskirstę į augalininkystės, gy-
vulininkystės ir žemės ūkio ekonomikos sekcijas, kongreso dalyviai išklausė 
daug pranešimų ir juos aptarė. Kiekvienoje sekcijoje buvo skaitomas vienas 
pagrindinis pranešimas ir 1–2 specialūs. Pagrindinius pranešimus iš anksto 
rengė visos kongrese dalyvavusios šalys, o specialius – atskiri asmenys, susi-
tarę su kongreso rengėjais. 

Skaityti pranešimai: prof. dr. J. Varsbergs „Samprotavimai apie nuosavos 
žemės valdymą šalyje (Latvija), P. Kint „Konsultacinės veiklos plėtojimas 
Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemės ūkyje“(Estija), V. Lehtonen 
„Žemės dirbimo pamokos Suomijoje“ (Suomija), dr. M. Annila „Apie gal-
vijininkystę Suomijoje ir kituose Baltijos kraštuose“ (Suomija), dr. B. Lejinš 
„Apie gyvulininkystę Latvijoje“ (Latvija), V. Vazalinskas „Baltijos šalių auga-
lininkystės struktūra ir naujausi tyrimo rezultatai“ (Lietuva), prof. dr. L. Rin-
ne „Estijos fosforitų panaudojimas žemapelkėms tręšti“ (Estija), dr. O.Valle 
„Dobilų sėklininkystė Suomijoje ir kituose Baltijos kraštuose (Suomija).

Prieš išvykstant atgal į Rygą, Jelgavoje apžiūrėta labai įdomi žemės ūkio 
paroda. Ji savo pobūdžiu gerokai skyrėsi nuo įprastų žemės ūkio parodų, 
kuriose dažniausiai demonstruoti veisliniai gyvuliai, žemės ūkio mašinos ir 
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kt. Tai buvo diagramų, paveikslų, modelių, nuotraukų ir prekių pavyzdžių 
paroda. Šiomis priemonėmis norėta vaizdžiai parodyti Latvijos žemės ūkio 
rezultatus, jų naudojimo būdus. Per paskutiniuosius penkerius metus pasiekti 
rezultatai rodė, kad tikrai buvo galima pasidžiaugti sparčia Latvijos žemės 
ūkio pažanga. Visų svarbiausių augalų plotai padidėjo:

Augalai
1929–1933 m. 1934–1938 m.

plotas,  
tūkst.ha

derlingumas, 
t/ha

plotas,  
tūkst. ha

derlingumas, 
t/ha

Kviečiai 89,2 1,4 137,9 1,5
Rugiai 246,7 1,1 274,5 1,3
Linai 44,4 - 63,4 -
Miežiai 182,5 1,1 184,7 1,1
Bulvės 96,6 12,4 121,1 13,1

Padaugėjo kultūrinių žalienų: 1934 m. jų įrengta 1400 ha, o 1938 m. – 
7800 hektarų.

Gražių laimėjimų pasiekta ir gyvulininkystės srityje.
Didžiulis atskiras paviljonas buvo skirtas visuomeninių ūkinių organi-

zacijų ir įmonių veiklai parodyti. Iš pateiktos medžiagos aiškiai buvo ma-
tyti, kad kooperatyvų ir kitų visuomeninių įmonių reikšmė Latvijos žemės 
ūkiui milžiniška. Jos rūpinasi žemės ūkio produktų ir reikmenų pardavimu, 
surinkimu, perdirbimu, išvežimu į užsienį, ūkininkų aprūpinimu žemės ūkio 
padargais.

Antrą kongreso dieną apžiūrėta Kegumo jėgainės statyba. Ji pradėta sta-
tyti 1936 m. rugpjūčio 1 d. ir turėjo būti baigta 1940 metais. Tada kalbėta, 
kad jėgainėje bus įrengtos 3 turbinos, kiekviena iš jų duos 17000 kW elektros 
energijos, o jas suks iš 15 m aukščio krintantis Dauguvos vanduo.

Aplankę Siguldos kurortą, kongreso dalyviai antrosios dienos programą 
baigė Rumpji ūkio apžiūrėjimu. Ūkio plotas – 34 ha, iš kurių 18 ha – ariamos 
žemės (10 ha buvo skirta žolėms, 8 ha – kitiems augalams), 6 ha – ganyklų, 
6,5 ha – sodo, daržo, medelyno ir vaistinių augalų, 3 ha – miško, 0,5 ha – ne-
naudojamos žemės. Svarbiausios ūkio šakos buvo galvijininkystė, sodinin-
kystė ir vaistinių augalų auginimas.

Trečiąją kongreso dieną pirmiausia aplankyta Pure sodininkystės ir 
daržininkystės bandymų stotis. Stoties ūkio bendras plotas – 178 ha, iš jų 
105 ha – ariamos žemės. Stotis kontroliavo ir daugino poskiepius, bandė nau-
jas vaizmedžių veisles, aprūpino Latvijos daržininkus elitinėmis daržovių sė-
klomis. Iš stoties medelynų kasmet ūkininkams buvo parduodama tūkstančiai 
medelių, vynuogių daigų ir kitos medžiagos.

Paskutiniąją kongreso dieną dalyviai aplankė Kemeri kurortą, kuriame 
apžiūrėjo garsias sieros vonias, modernų valstybinį viešbutį ir Jūrmalą – be-
veik 20 km jūros pakraščiu nusitęsusį vasarnamių miestą.
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Agronomų kongresu Latvijoje labai domėtasi, apie jį visą laiką rašė spau-
da. Kongrese lankėsi garbūs svečiai: ministrai, direktoriai, bankų, prekybos ir 
pramonės įmonių vadovai. Lietuvos agronomų grupei vadovavo energingas, 
draugiškas, lietuviškai kalbantis agronomas M. Vagulans.

Kongresas baigė darbą liepos 9 d. Karininkų klubo patalpose. Prezidi-
umo pirmininkas dr. P. Kreišmanis savo baigiamojoje kalboje padėkojo vi-
siems kongrese dalyvavusiems ir padėjusiems jį organizuoti agronomams.

 Kongrese dalyvavusių valstybių atstovai baigiamosiose kalbose pa-
dėkojo šeimininkams už nuoširdų priėmimą ir gerą kongreso organizavimą. 
Kalbėdamas lietuvių agronomų vardu, doc. V. Vitkus pakvietė visus Pabaltės 
agronomus į VII kongresą, kuris turėjo įvykti 1941 m. Lietuvoje. Tačiau tie 
planai nebuvo įgyvendinti. Prasidėjo Baltijos šalių okupacija.

 Tarpukario laikotarpiu vykę Pabaltės valstybių Agronomų sąjungos 
kongresai suteikė galimybę visų keturių šalių agronomams susipažinti su kie-
kvienos šalies žemės ūkiu, išklausyti kelias dešimtis įdomių pranešimų įvai-
riausiais žemės ūkio klausimais. 
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Prasidėjus Baltijos šalių atgimimui, vieni iš pirmųjų Agronomų sąjungos vei-
klą atgaivino Latvijos agronomai. Jie 1988 m. atkūrė Latvijos agronomų są-
jungą. 

Kiek vėliau Lietuvoje grupė pažangiausių agronomų, vadovaujami 
prof. P.Vasinausko ir jo bendražygio prof. A. Stancevičiaus, 1989 m. balandžio 
8 d. Kaune, Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar Aleksandro Stulginskio 
universitetas), sušaukė Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) atkuriamąjį su-
važiavimą. Pirmuoju pokarinės LAS pirmininku išrinktas prof. P. Bėčius, jo 
pavaduotojais – S. Polikaitis ir A. Malinauskas. 

Atgimė agronomų organizacijos ir Estijos Respublikoje.

Rygoje 1989 m. gruodžio 4 d., po 51 m. pertraukos, penkių Baltijos 
jūros šalių agronomų atstovai susirinko atkurti Baltijos jūros šalių agrono-
mų sąjungą. Atkuriamajame posėdyje dalyvavo Suomijos agronomų atstovas 
J. Liuttula, Švedijos agronomų atstovas O. Vinfrigsson, Estijos agronomų at-
stovas J. Liiv, Lietuvos agronomų atstovai P. Bėčius, A. Malinauskas, S. Poli-
kaitis, Latvijos agronomai J. Auseklis, V. Dzenis, B. Klasens, I. Bents ir kiti.

Šį susitikimą galima drąsiai laikyti Baltijos jūros šalių agronomų sąjun-
gos kongresu. Todėl verta apie jį šiek tiek plačiau papasakoti. Pasitarimą pra-
dėjo ir pagrindinį pranešimą skaitė Latvijos agronomų sąjungos pirmininkas, 

Baltijos jūros šalių 
agronomų sąjungos 
atkuriamojo posėdžio 
iniciatyvinės grupės 
nariai. Centre Latvijos 
agronomų sąjungos 
pirmininkas dr. Janis 
Auseklis.

AGRONOMŲ SĄJUNGOS VEIKLA  
PokARIo LAIkoTARPIU
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latvių agronomų judėjimo iniciatorius J. Auseklis. Jis pažymėjo, kad pasku-
tinis Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos kongresas vyko 1939 m. Latvi-
joje. Vėliau Sovietų okupacija nutraukė agronomų veiklą, dauguma jų buvo 
ištremti į Sibirą. 

Pranešėjas apžvelgė Latvijos agronomų sąjungos veiklą. Iki okupacijos 
įvyko 11 Latvijos agronomų sąjungos konferencijų. Sąjunga leido savo žur-
nalą ir informacinį leidinį, kurį veltui gaudavo visi sąjungos nariai. Būdavo 
organizuojami kursai, artojų varžybos. 

Sąjunga turėjo 548 ha žemės sklypą. Javų derlingumas šiame sklype 
1939 m. buvo 3,3 t/ha, arba 2 kartus didesnis negu vidutiniškas Latvijos Res-
publikoje. 

Akcentuota, kad 491 Agronomų sąjungos narys 1939 m. turėjo aukštąjį 
išsilavinimą. Be to, Latvijos agronomų sąjunga buvo Tarptautinės agronomų 
federacijos narė. Jai priklausė 50 Latvijos agronomų. Sąjungos nariai rengda-
vo iškilmingas Joninių šventes.

Pranešėjas pasidžiaugė, kad Latvijos agronomų sąjungos atkuriamasis 
suvažiavimas įvyko 1988 m. gruodžio 17 dieną. Jame išrinkta 15 narių val-
dyba, pirmininkas ir 3 vicepirmininkai. Sąjungos organizacinė struktūra buvo 
sudaryta pagal Respublikos regioninį suskirstymą (iš viso 6 žemės). 

Atkutra Latvijos agronomų sąjunga 1988 m. suteikė pagalbą jauniems 
agronomams, pasikeitė delegacijomis su Suomijos agronomais, 2 artojai da-
lyvavo tarptautinėse artojų varžybose.

Kalbėjęs Švedijos atstovas O. Vinfrigsson pasidžiaugė, kad galėjo atvyk-
ti į Latviją. Apsilankęs pas ūkininkus, susipažino su naujais ūkininkavimo bū-
dais. Svečias papasakojo apie Švedijos agronomų sąjungą „Agrifack”. Sąjun-
gos uždavinys – rūpintis, kad agronomams būtų mokamas geras atlyginimas, 
kelti agronomų darbo prestižą. Politika ši Sąjunga neužsiima, o gyvena savais 
rūpesčiais. Tuo metu Sąjungoje buvo 4500 narių. Beveik visi jie – agronomai, 
nors buvo ir kitų specialybių žmonių. Agronomais Švedijoje laikyti žmonės, 
dirbantys pas ūkininkus ar patys ūkininkaujantys, mokslininkai, žemės ūkio 
mokslo beismokantys moksleiviai ir dėstytojai, konsultantai, agronomai, dir-
bantys miškininkystės, sodininkystės srityse ir kitur. Švedijos agronomų są-
jungos valdyboje dirbo 7 etatiniai darbuotojai, nes Sąjungos nariai mokėjo 
apie 1 proc. įnašą nuo gaunamos algos. Kas du mėnesius Sąjunga leisdavo 
žurnalą ir savaitinį leidinį „Žinios“. 

Norvegijos, Danijos, Suomijos ir Švedijos agronomų draugijų ir sąjungų 
nariai kasmet vis kitoje šalyje susitikdavo aptarti aktualiausių bendradarbia-
vimo klausimų.

Estijos atstovas J. Liiv apgailestavo, kad Baltijos šalių agronomai taip 
ilgai negalėjo susitikti. Estijoje buvo atkurtos kelios žemės ūkio draugijos. 
Viena iš jų – Estijos žemės ūkio akademinė draugija, kurios nariais galėjo būti 
žmonės, turintys mokslo laipsnį. Draugija kas ketvirtį išleisdavo žurnalą. Be 
šios organizacijos Estijoje veikė Valstiečių sąjunga, kuri skatino žemės ūkio 
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reformą, palaikė ryšius tarp ūkininkų ir Vyriausybės. Ši organizacija pasiuntė 
stažuotis į Suomiją 30 jaunų ūkininkų. Tuo metu Estijoje dar egzistavo Žemės 
sąjunga. Jos nariai pasisakė už nuoseklią reformą, visuomeninio ūkio perėji-
mą į asmeninį. Žemės sąjungos nariai buvo direktoriai, pirmininkai ir daug 
agronomų.

Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas prof. P. Bėčius konstatavo, kad 
nepaisant sovietų okupacijos, visų trijų Baltijos respublikų agronomai palaikė 
glaudžius ryšius. Kaip pavyzdį profesorius paminėjo Šiaulių rajono agrono-
mų puikų bendradarbiavimą su Estijos Pärnu rajono ir Latvijos Kudilgos ra-
jono agronomais. Pranešėjas minėjo, kad Lietuvoje dirbo apie 1500 aukštąjį 
išsilavinimą turinčių agronomų, papasakojo, kaip jiems sekėsi.

Suomijos agronomų atstovas J. Liuttula pašmaikštavo, kad Tarybų Są-
jungos vadovas M. Garbačiovas savo kalboje Skandinavijos šalis kartais su-
jungia su Baltijos šalimis ir vadina jas Baltijskanija.

Suomijos agronomų sąjunga tuo metu jungė daugiau kaip 3000 agro-
nomų, kalbėta, jog žadama priimti ir studijuojančius agronomus. Agronomų 
sąjungoje buvo 4 poskyriai: agronomų, dirbančių valstybinį darbą, žemės 
ūkio konsultantų agronomų, žemės ūkio koledžų agronomų ir agronomų, ku-
rie verčiasi privačia praktika. Suomijos agronomų sąjungoje 1989 m. dirbo 
8 etatiniai darbuotojai. 

Baigiantis posėdžiui, kalbą pasakė seniausias Latvijos agronomų sąjun-
gos narys, 84 metų mokslininkas P. Gailitis, 1926 m. dalyvavęs pirmajame 
steigiamajame Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos kongrese, Helsinkyje. 
Mokslininkas konstatavo, kad jo darbo metais visuose postuose „karaliavo” 
agronomai, jie priimdavo visus nutarimus ar sprendimus. Jis kvietė dalyvius 
pagalvoti, kaip atgaivinti agronomo prestižą. P. Gailitis sakė, kad jauni agro-
nomai turėtų siekti kitokių santykių. Labai svarbu, kad nurodymai „nebūtų 
nuleidžiami iš viršaus“. Iniciatyvą turi rodyti tie, kurie patys dirba žemę.

Pasitarimo dalyviai parengė ir patvirtino nutarimo protokolą ir susitari-
mą prie protokolo. Nutarimo protokole konstatuojama, kad atkuriama Bal-
tijos šalių agronomų sąjunga, kuri buvo įkurta 1926 m. gegužės 27 d. Tartu 
mieste, Estijoje, kuri gyvavo iki 1940 m., ir pavedama minėtų šalių atstovams 
parengti Baltijos šalių agronomų sąjungos įstatus.

Susitarime nutarta 1990 m. sušaukti eilinį Baltijos šalių agronomų sąjun-
gos kongresą Rygoje ir kreiptis į Švedijos akademinę agronomų asociaciją dėl 
narystės ir bendradarbiavimo. Pabrėžta, kad pasitarimo dalyviai svarbiausiais 
bendradarbiavimo būdais laiko keitimąsi delegacijomis, studentų ir mokslo 
darbuotojų stažuotes, pasikeitimą profesine informacija, žemės ūkio parodų 
ir konferencijų regimą, profesinio prestižo kėlimą, pasikeitimą jaunaisiais 
ūkininkais.

Susitarime buvo numatytos bendradarbiavimo gairės 1990 m., pasiūlyta 
1990 m. liepos mėnesį. Rygoje sušaukti 8-ąjį Baltijos šalių agronomų sąjun-
gos kongresą. Dėl finansinių sunkumų iš kiekvienos šalies į jį deleguoti ne 
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daugiau kaip 10 sąjungos narių. Pranešimus kongresui nuspręsta rengti rusų 
ir anglų kalbomis. Juos išsiųsti į Rygą iki 1990 m. birželio 1 dienos.

Pasibaigus pasitarimui, Lietuvos ir kitų šalių atstovai apsilankė tuo metu 
žinomoje Latvijos Respublikos agrofirmoje „Marupe”. Ši įmonė per metus 
gaudavo 28 mln. rublių pajamų, o pelnas siekė 11,5 mln., arba 64 procen-
tus. Ūkis daugiašakis: be tradicinių žemės ūkio augalų šiltnamiuose augino 
8 ha daržovių. Ūkyje buvo žvėrelių ferma, auginami paukščiai. Agrofirma 
valdė 5000 ha žemės, iš kurios 1000 ha užsėdavo javais. Žemei įdirbti tu-
rėjo 132 traktorius, įvairiems darbams atlikti naudojo 151 automašiną. Javų 
derlingumas tuo laikotarpiu buvo 4,6 t/ha, bulvių – 29,0 t/ha, mineralinių 
medžiagų kasmet sunaudojo 440–450 kg/ha.

Aštuntasis Baltijos valstybių agronomų sąjungos kongresas įvyko 
1990 m. liepos 23 d. Bulduri sodininkystės ir daržininkystės koledže, 
Latvijoje. 

Kongrese dalyvavo: J. Liuttula, M. Siitonen, I. Koskela, A. Huhtamaki, 
T. Sandvik (Suomija); J. Liiv, H. Loid, J. Jondu (Estija); I. Gronskis, J.  Ause-
klis, V. Dzenis, V. Klasens, I. Bents, Dz. Oinase, A. Silinš, V. Lejniece, I. Hei-
nackis, A. Mangale, E. Kornis, J. Skroderis, A. Valters, V. Dambe, L. Jurševs-
kis, A. Pavule, O. Neimanis, E. Sovers, J. Štikans, M. Kruklende, P. Gailitis, 
P.  Krivelis, G. Krievans, V. Enina, I. Relina, N. Rubenis, A. Karklinš, M. Ki-
levica, N. Kalins, A. Kaline (Latvija); P. Bėčius, S. Polikaitis, A. Malinaus-
kas, A. Stancevičius, V. Šlapakauskas, R. Dapkus, M. Magyla, A. Vilčiauskas, 
R. Tamulionis, A. Eimutis (Lietuva).

Kongresą pradėjo Latvijos agronomų sąjungos pirmininkas J. Auseklis. 
Kongresui pirmininkavo Latvijos agronomų sąjungos atstovai I. Gronskis 
ir V. Klasens. Bulduri sodininkystės ir daržininkystės koledžo direktorius 
M. Eihe pasveikino dalyvius ir papasakojo apie mokyklos veiklą. Po to šil-
tai sutiktas sveikinimo kalbą kongreso dalyviams tarė pirmojo Pabaltės šalių 
agronomų sąjungos kongreso, vykusio 1927 m. birželio 20–26 d. Suomijoje, 
delegatas latvis P. Gailitis.

Apie savo šalių problemas kalbėjo Suomijos agronomų sąjungos sekre-
torius informacijai J. Liuttula, Estijos akademinės žemės ūkio sąjungos val-
dybos narys J. Liiv, Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys, Žemės ūkio 
akademijos profesorius A. Stancevičius, Latvijos agronomų sąjungos narys, 
Latvijos žemės ūkio akademijos profesorius I. Gronskis. 

Po to vyko diskusija dėl dokumentų priėmimo. Kongreso pirmininkas 
V. Klasens supažindino su dokumentais: Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lie-
tuvos rezoliucija dėl Baltijos valstybių agronomų sąjungos atkūrimo (anglų 
ir rusų kalbomis); Dėl Sąjungos pavadinimo pakeitimo; Baltijos jūros šalių 
agronomų sąjungos įstatais (įstatai anglų kalba pridedami); Baltijos jūros ša-
lių agronomų sąjungos veiklos taisyklėmis (taisyklės anglų ir rusų kalbomis 
pridedamos).

Visi dokumentai buvo priimti. Nutarta dar tų pačių metų lapkritį Rygoje 
surengti Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos valdybos narių susitikimą. 
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THE RESOLUTION OF FINNISH, ESTONIAN AND LATVIAN  
AGRONOMISTS CONGRESS

The representatives of agronomic organizations of four countries assembled July 23, 1990 at 
Bulduri, Latvian Republic admit that the Baltic States’ Agronomist Association founded May 27, 
1926 considerably improved the professional qualifications of agronomists and advanced the develo-
pment of agriculture of these countries.

The congress is determined to resume the work of the Baltic States’ Agronomist Association 
which was violently interrupted in 1940.

The representatives of agronomic organizations
The Finnish Agronomists Society: J. Liuttula
The Lithuanian Agronomists Society: P. Bėčius
The Estonian Academic Agricultural Society: O. Saveli
The Latvian Agronomists Society: J. Auseklis

THE CHARTER
of Agronomists’ Association of the Baltic Sea Countries

The Baltic Sea Countries Agronomists’ Association (futher on in the text - Association) is a vo-
luntary organization uniting the agronomists societies of Baltic Sea Countries..

The Association’s objects are:
a) to promote agronomists’ collaboration in production, science, education and training etc.;
b) to extend friendchip, mutual understanding, perfection of agronomic traditions and to study 

history of agronomy;
c) to cooperate in solution of ecological problems;
d) to defend the professional interests of the association’s members.
2. The Association’s activities:
a) organizes agronomists meetings, congresses and etc.;
b) sets up sections in special spheres and for carrying out special tasks;
c) coordinates information exchange, organizes excursions, publishes issues concerning 

Association’s activities;
d) grants scholarships, organizes competitions and farms necessary funds.
3. The Central Board of the Association comprises 2 representatives from each member country. 

The Central Board is supervised by the representative of the society organizing the following con-
gress and retires every 2nd year.

4. Central Board determines the communicative language.
5. The Central Board meets at least once a year.
6. Resolutions of the Central Board are effective only if at least one representative of each state 

is present at the sitting of the Board.
If an elected member of a local society can not be present at a sitting of the Central Board, the 

Board of the corresponding local society appoints other deputies.
7. Association’s congresses and general meetings are presided over by the chairman of the Socie-

ty of the country where they take place.
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8. Monetary resources and assets are formed by the members of the Association.
The amount of fees and the date of payment is determined by the Central Board.
The expenses of Central Board are covered in accordance with the agreed budget. If there is not 

enough money, the participating societies cover the deficit equally.
9. Withdrawal from the Association:
a) voluntarily - member society submits a written application;
b) automatically - in case a participant has not paid the membership fee for two years.
10. The resolution of liquidation of the Association is to be put on the agenda of the meeting of 

the Central Board and it is to be announced to all member societies in advance.
The resolution to liquidate the Association is passed by the Central Board and is effective if it 

receives two- rhirds of the number of registred Board’s members votes.
The Central Board decides on the way of liquidation and how the assets and real property will 

be used.

THE BALTIC SEA COUNTRIES AGRONOMISTS ASSOCIATION REGULATIONS  
OF WORK

I. The leadership of the Association.
1. The Central Board leads the Association.
The leadership of the Board is taken over by the society which organizes the following con-

gress.
2. The leadership of the Board as well as archives, correspondence etc. are handed over not later 

than September 1, the year following the congress.
The document’s handing over is done in the Association’s meeting.
3. The expenditures of the Board (Board member’s travelling expenses, office-work expenses 

etc.) are covered by the Societies of the countries participating or they are depositing certain sum of 
money on the Association’s account.

4. In case the members of all the societies have not taken part in the Association’s meeting the 
resolutions adopted become valid only after the written accept from the society being absent is recei-
ved.

5. Minutes are sent to the other societies by the society being in chair.
II. The Congress
6. The Association organizes congresses every two years successively in the participating coun-

tries.
Quests from the agronomic organizations of the other counties can be invited with the approval 

of the Central Board.
7. The approximate time of the following congress is fixed at the Central Board’s meeting.
In case obstacles appear in organizing the congress the society has to inform the Central Board  

6 months before the date of the congress.
8. The work of congress is suggested to be organized in sections.
9. Society – the organizer of the congress, prepare reports and publications on the materials  

of the congress.
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The number of reports, the themes, volume and the time of sending in and the arrangement have 
to be agreed on with the organizers of the congress.

10. The program and the amount of participant’s payment have to be sent by organizing society 
to the other societies not later than 60 days before the congress.

11. The list of the participants mentioning the post, scientific degree and the address have to be 
sent to the organizing party not later than 30 days before the congress.

12. Receiving the list displaying point 11, each society takes upon itself the obligation to do the 
participant’s payment for the fixed number of participants.

The list of participants can be enlarged in agreement with the organizing society.
13. Congress participant’s payment for all the delegates of the certain society is done by the head 

of the delegation or the other person responsible at the beginning of the congress.
14. The congress’ materials are made and published by the organizers of the congress.
Each delegate receives a free copy of the congress’ materials. In case more copies are required 

an apply has to be sent before.
III. Sections
15. It is desirable for each society joining the Association to set up independent sections or 

groups of scientists.
16. The tasks of the sections is maintaining contacts among the specialists of certain specialities.
For this purpose the exchange of research results and information about the agricultural and 

agronomist societies work of the participating countries is realized. 

Devintasis Baltijos jūros šalių Agronomų sąjungos kongresas 
vyko 1992 m. liepos 23–24 d. Dotnuvoje (Lietuva). Kongrese dalyvavo  
1 atstovas iš Švedijos, 3 iš Suomijos, 7 iš Latvijos, 6 iš Estijos. Gausiausia 
buvo Lietuvos atstovų delegacija – apie 180. Į šį kongresą buvo pakviesti Lie-
tuvos Aukščiausiosios Tarybos Agrarinės komisijos nariai, žemės ūkio mi-
nisterijos, giminingų draugijų atstovai, daug Lietuvos žemdirbystės instituto 
mokslo darbuotojų, spaudos, radijo ir televizijos atstovų. Kongresą pradėjo ir 
trumpą kalbą pasakė Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius dr. R. Dap-
kus. Pirmąją dieną perskaityti 9 pranešimai, vyko diskusijos.

Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas prof. dr. P. Bėčius savo prane-
šime kalbėjo apie Lietuvos žemės ūkio padėtį ir Lietuvos agronomų sąjungos 
veiklą. Jis priminė, kad LAS įkurta 1921 m. sausio mėnesį, o jos darbas atnau-
jintas 1989 metais. Kalbėdamas apie LAS, prof. P. Bėčius pabrėžė, kad atei-
tyje jai gali tekti perimti profsąjungos funkcijas. Kalbėdamas apie žemės ūkį, 
jis nuogąstavo, kad žemės ūkio reforma vykdyta neatsižvelgiant į agronomų 
nuomonę. Reformos metu susikūrė daug smulkių ūkių su daugybe veiklos sri-
čių. Žemei tuose ūkiuose įdirbti trūko technikos, o naujai įsigyti nebuvo lėšų. 
Žemės ūkio bendrovių paslaugos brangios. Sumažėjus žemės ūkio gamybai 
ūkiuose, daugeliui agronomų teko keisti darbą. Vieni iš jų tapo ūkininkais, 
kiti – konsultantais. Susidarė agronomų grupės, užsiimančios daržininkyste ir 
gėlininkyste. Jis akcentavo, kad pakitus žemės ūkio struktūrai, reikėtų keisti 
ir agronomų mokymo programą aukštojoje mokykloje.
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Latvijos agronomų sąjungos prezidentas dr. J. Auseklis priminė, kad 
Latvijos agronomų sąjunga įkurta 1920 m., o darbą atnaujino 1988 metais. 
Joje – apie 1000 narių. Svarbiausi sąjungos uždaviniai – dalyvauti kuriant 
žemės ūkio koncepciją, teikti visapusišką agronominę pagalbą žemdirbiams, 
gerinti jaunųjų ūkininkų mokymo sistemą mokant žemdirbystės pagrindų 
mokyklose ir rateliuose. Jis sakė, kad reikia pasiruošti teikti didesnę pagalbą 
agronomams pensininkams ir visiems, kam ji reikalinga. Dr. J. Auseklis mi-
nėjo, kad gražiai bendradarbiaujama su Suomijos kolegomis, kurie suteikė 
galimybę 10-čiai jaunų Latvijos agronomų stažuotis Suomijoje.

Suomijos agronomų susivienijimo sekretorius informacijai J. Liuttula 
analizavo savo šalies žemės ūkio būklę. Tuomet 199400 Suomijos fermerių 
teko vidutiniškai po 13 ha žemės ūkio naudmenų ir 37 ha miško. Tai daž-
niausiai buvo šeimyninės fermos (ūkiai), iš jų tik du rečdaliai gamino pre-
kinę produkciją. Prieš 30 m. prasidėjo ūkių specializacija. Tuo metu pienine 
galvijininkyste užsiimė tik penktadalis ūkių. Kad sumažėtų perprodukcijos, 
fermeriai buvo priversti apie 22 proc. žemės ūkio naudmenų palikti pūdy-
muoti. Pranešėjas teigė, kad Suomijos įstojimas į Europos Sąjungą dar labiau 
apribos žemės ūkio gamybą.

Kalbėdamas apie savo organizaciją, J. Liuttula paminėjo, kad agronomų 
susivienijimas įkurtas 1897 metais. Jame buvo 4700 narių, iš jų 600 studentų. 
Agronomijos specialybės studentų priėmimas į universitetus tuo metu suma-
žėjo 10 proc. per metus.

Švedijos agronomų susivienijimo viceprezidentas A. Arvidsons sakė, 
kad organizacija jungia 4600 narių. Jos uždaviniai panašūs į profsąjungos. 
Pokario metais ūkių skaičius valstybėje sumažėjo tris kartus. Vidutinis plotas, 
tenkantis vienam ūkininkui, padidėjo nuo 12 iki 28 hektarų. Specializuojantis 
ūkiams, pasiektas aukštas gamybos lygis. Iš 1 ha prikulta 5,8 t žieminių kvie-
čių, iš karvės primelžta 6,4 t pieno. Dėl žemės ūkio produktų perprodukcijos 
ir aukštos produktų savikainos 1990 m. pradėta nauja perspektyvi agrarinė 
politika, kurios pagrindinė idėja – gaminti žemės ūkio produktus tik šalies 
vartotojams ir daugiau rūpintis ekologija.

Lietuvos žemės ūkio akademijos profesorius A. Stancevičius apžvelgė 
agronomijos mokslo istoriją Lietuvoje. Agronomijos mokslo studijos 1819 m. 
pradėtos Vilniaus universitete. Po 9 m. prie Universiteto įsteigtas mokymo-
bandymų ūkis. Agronomų ruošimas buvo nutrauktas, kai 1832 m. caro valdžia 
Universitetą uždarė. Iki Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. žemės ūkio mo-
kyklos veikė tik Joniškėlyje ir Dotnuvoje. Aukštąjį agronomijos išsilavinimą 
iki 1922 m. galima buvo įgyti Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Po dvejų 
metų (1924 m.) Dotnuvoje įkuriama Žemės ūkio akademija. Po karo ji perke-
liama į Kauną. Akademiją baigė 7200 agronomų. Nepriklausomybės metais 
kuriantis ūkininkams, tapo būtina atgaivinti agronominės pagalbos tarnybas 
(Konsultavimo tarnybas), kurios buvo prieš karą. Lietuvoje reikėjo 700 kon-
sultantų, iš jų 40–50 proc. agronomų.



100

Lietuvos agronomų sąjungos istorija

Latvijos žemdirbystės instituto mokslo darbuotojas E. Bunga konstata-
vo, kad ūkininkų ūkiams, kurių Latvijoje priskaičiuoti 44 tūkstančiai, reikia 
apgalvotai pasirinkti ūkininkavimo sistemą. Plėtojant žemdirbystę, didelis 
dėmesys skiriamas kryžmažiedžių augalų auginimui, sėklininkystei ir veis-
lėms. Svarbiausias uždavinys – įtvirtinti pagrindinį principą – žemė tiems, 
kurie ją gali, moka ir nori dirbti. Žemdirbystė negali remtis nuomininkais. 
Užsieniečiams priklausančius ūkius galėtų tvarkyti agronomai.

Sovietų sąjungos (Rusijos) žemės ūkio mokslų akademijos VASCHNIL 
narys A. Būdvytis sakė, kad valstybės ūkiniame gyvenime jau 6 m. sėkmingai 
dirba agronomų diskusijų klubas „Agronomų seklyčia“. Į jį kiekvieno rajono 
agronomai delegavo po vieną atstovą, turintį didžiausią darbo patirtį. Kie-
kvieno mėnesio posėdžiuose aptariami aktualiausi klausimai ir parengiami 
pasiūlymai Seimui ir Vyriausybei. Jo manymu, sėkmingiau ūkininkauti būtų 
galima kuriant kaime kooperatyvus.

Estijos žemės ūkio universiteto profesorius R. Killi pasakojo apie ban-
dymus ir mokslininkų nuveiktus darbus per paskutinius 20 metų. Didelį dė-
mesį mokslininkai skyrė humuso didinimo problemai ir jo reikšmei auginant 
tarpinius augalus ir „žaliąją trąšą”. Pranešėjas konstatavo, kad būtina steigti 
dirvožemio kontrolės tarnybas.

Latvijos žemės ūkio universiteto profesorius L. Jurševskis analizavo 
grūdų gamybos būklę Latvijoje. Prieš karą gauta 1,4 mln. t sausų grūdų per 
metus. Toks kiekis beveik visiškai patenkindavo šalies poreikius. Kai kada 
grūdų būdavo parduodama ir užsienio šalims. 

Išsivystė kiaulininkystė ir paukštininkystė. Šioms gyvulininkystės ša-
koms plėtoti reikėjo daug koncentratų. Be to, padidėjo gyventojų skaičius, 
todėl reikėjo pagaminti 2,1 mln. t grūdų. Tik derlingiausiais metais gauta apie 
2 mln. t nedžiovintų grūdų, o 1991 m. prikulta tik 1,3 mln. tonų. Pranešėjas 
teigė, kad Baltijos valstybės turėtų daugiau bendradarbiauti konstruojant ir 
gaminant žemės ūkio mašinas, išvedant naujas veisles.  

Kongreso dalyviai priėmė rezoliuciją bendradarbiavimui gerinti.
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Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos 9-ojo kongreso, 
vykusio 1992 m. liepos 23–24 d. Lietuvos žemdirbystės institute,

R e z o l i u c i j a

Kongrese dalyvauja Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos agronomų organizacijų 
atstovai.

Penkių Baltijos šalių Agronomų sąjungų ir kitų organizacijų atstovai, tęsdami 1926 m. sukurtos 
Baltijos šalių Agronomų sąjungos tradiciją, susirinko Lietuvos žemdirbystės institute 1992 m. liepos 
23–24 dienomis.

Apsvarstęs žemės ūkio padėtį ir agronomo vaidmenį intensyvinant žemės ūkio produktų gamybą 
atskirose valstybėse, agrarinės reformos raidą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, suvažiavimas nutarė:

1. Ateityje plėsti ir gilinti agronomų organizacijų, sąjungų, bendrijų ir kt. bendradarbiavimą vi-
sose agronomų veiklos sferose: gamybinėje, mokslinėje, mokomojoje ir kt.

2. Kelti agronomų kvalifikaciją keičiantis moksline ir gamybine informacija, keistis delegacijo-
mis, kurias sudarytų įvairių šakų specialistai.

3. Bendradarbiauti diegiant mokslinę techninę pažangą ir spręsti ekologijos problemas.
4. Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje teikti visapusišką įmanomą pagalbą pradedantiems ūkininkauti, 

pirmiausia aprūpinant juos reikiama informacija, teikiant konsultacijas.
5. Kitą kongresą sušaukti 1994 m.

J. Liuttula  Suomijos AS
A. Arvidson  Švedijos AS
J. Liv  Estijos AS
J. Auseklis  Latvijos AB
P. Bėčius  Lietuvos AS

 Kadangi Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkinis gyvenimas skiriasi nuo Skandinavijos šalių, mi-
nėtų trijų valstybių delegacijos priėmė atskirą rezoliuciją.

Baltijos šalių Agronomų sąjungos
R e z o l i u c i j a

1992 m. liepos 23 d. (Dotnuva, Lietuvos Respublika)

Pasitarime dalyvauja Lietuvos agronomų sąjungos, Latvijos agronomų sąjungos ir Estijos agro-
nomų sąjungos atstovai.

Pasitarimo dalyviai, apsvarstę dabartinę padėtį žemės ūkyje, nutarė, kad kritinė situacija žemės 
ūkyje gilėja dėl klaidų, padarytų vykdant agrarinę reformą privatizacijos metu. Priimti įstatymai ne-
leidžia racionaliai naudoti žemės ir išsaugoti sukauptus materialinius resursus.

Pasitarimo dalyviai nutarė kreiptis į kiekvienos šalies Parlamenus ir Vyriausybes ir pateikti to-
kius pasiūlymus:

1. Esant tokiai ekonominei situacijai, būtina įteisinti žemės naudojimą.
2. Kadangi augalų sėklininkystė ir gyvulių veislininkystė yra pagrindinės žemės ūkio gamybos 

šakos ir jų atstatymas – ilgas ir sunkus procesas, po privatizacijos sukurta bazė ir toliau turi padėti 
įgyvendinti šiuos tikslus.

3. Ūkininkų ūkiuose reikia taikyti mokslo ir praktikos pažangą, todėl būtina išsaugoti mokslinį 
potencialą.



102

Lietuvos agronomų sąjungos istorija

Po pietų kongreso dalyviai apžiūrėjo Žemdirbystės instituto bandymus 
ir ūkį. Apžiūrėta sėjomaina, kurioje per 30 m., netręšiant mėšlu ir neauginant 
kaupiamųjų augalų, iš hektaro gaunamos 4 t grūdų. Tradicinės agrotechnikos 
laukuose ūkis iš hektaro gauna 7 t žieminių kviečių. Po reformos ūkio dydis 
sumažėjo 4 kartus. Dideli 5000 t grūdų ir tiek pat trąšų talpos sandėliai jau 
dabar ne visiškai panaudojami.

Kongreso dalyviai padėjo gėlių prie paminklo prof. J. Tonkūnui ir vi-
siems Žemės ūkio akademijos (Dotnuvoje) absolventams, dėstytojams trem-
tiniams ir politiniams kaliniams atminti.

Antra kongreso diena buvo skirta ekskursijoms. Latvijos delegacija 
pakeliui į namus susipažino su Šiaulių miestu ir Daugelaičių kaimo ūkinin-
ko, agronomo, LAS nario L. Šateikos ūkiu. Agronomas pradėjo ūkininkauti  
1989 metais. Jis buvo šeštasis jaunasis ūkininkas Lietuvoje. L. Šateika tuo 
metu turėjo 50 ha dirbamos žemės, iš kurios pusę nuomojo. Specializacijos 
kryptis – grūdų (70 proc. ploto) ir kaupiamųjų (cukrinių runkelių ir kopūs-
tų) auginimas. Miežių derlius 1991 m. buvo 4,7 t/ha, cukrinių runkelių –  
30 t/ha. Ūkininkas turėjo daug žemės ūkio mašinų. Joms laikyti statėsi  
800 kv. m ploto daržinę. Naminiai gyvuliai laikyti tik asmeniniams porei-
kiams tenkinti. 

Kitų šalių agronomai po kongreso apsilankė Kaune, apžiūrėjo miesto 
įžymybes.

Baltijos jūros šalių Agronomų sąjungos kongresui Lietuvoje parodytas 
didelis dėmesys. Išsamiai apie renginį rašė respublikinis žurnalas „Žemės 
ūkis”. Jo septintajame numeryje, išspausdintame ir platintame kongreso iš-
vakarėse, iš anksto buvo parengti žymių Lietuvos agronomų, mokslininkų, 
LAS narių straipsniai.

Dešimtasis Baltijos jūros šalių Agronomų sąjungos kongresas įvyko 
1994 m. birželio 8–11 d. Švedijoje.

Kongrese dalyvavo Agronomų sąjungų vadovai: prezidentas T. Lippert, 
viceprezidentas S. D. Vesterlund, generalinis sekretorius K. Ben Hey (Da-
nija); prezidentas S. Kaupila, generalinis sekretorius P. Rinne, informacijos 
sekretorius J. Liuttula (Suomija); prezidentas O. A. Lilloe-Olsen, generalinis 
sekretorius B. Rotnes (Norvegija); prezidentas H. Svensson, pirmasis vice-
prezidentas I. Lindgren-Ohlund, antrasis viceprezidentas Goran Backstraud, 
generalinis sekretorius I. Holmen (Švedija); viceprezidentas J. Liiv (Estija), 
viceprezidentas V. Dzenis (Latvija); pirmininkas R. Dapkus, pirmininko pa-
vaduotojas A. Malinauskas (Lietuva).

Kongresas vyko ištaigingame viešbutyje, Margretetorp Hjarnarp vieto-
vėje. Pirmasis kalbėjo Švedijos agronomų sąjungos „Agrifack” prezidentas 
ponas H. Svensson. Pasveikinęs pasitarimo dalyvius, jis išdėstė Švedijos že-
mės ūkio problemas agronomų požiūriu. Švedijoje tuo metu buvo daugiau 
kaip 90000 ūkininkų, valdžiusių 2,8 mln. ha žemės. Prieš 100 m. 80 proc. 
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Dešimtojo Baltijos 
jūros šalių Agronomų 
sąjungos kongreso  
dalyviai (iš kairės) 
A. Malinauskas, 
J. Liuttula (Suomija), 
R. Dapkus, J. Liiv 
(Estija).

Švedijos gyventojų dirbo maisto produktų gamybos srityje, o 1994 m. pro-
dukcijos kiekis, reikalingas vienam žmogui per metus pamaitinti, pagamina-
mas tik per 6 minutes. Pažanga akivaizdi. 

Nuo 1990 m. Švedijoje žemės ūkis vystėsi 3 kryptimis: mažėjo reguliavi-
mo sfera, artėjo prie rinkos ir vystėsi tarptautiniu mastu. Anksčiau supirkimo 
kainos buvo stabilios, o aptariamu laikotarpiu jas reguliavo rinka. „Mes, šve-
dai, – sakė pranešėjas, – pasaulio rinkoje negalime konkuruoti su kitais pagal 
žemės ūkio produkcijos kiekį, mes galime tik gerinti kokybę ir gaminti kuo 
ekologiškesnius produktus. Todėl dabar svarbiausias tikslas – pati švariausia 
aplinka“. Kaip ir kiti kalbėtojai, ponas H. Svensson daugiausia dėmesio skyrė 
savo šalies įstojimui į Europos Sąjungą ir artėjantiems referendumams dėl 
narystės Europos Sąjungoje.

Suomijos delegacijos vardu kalbėjęs J. Liuttula suabejojo, ar jų šaliai bus 
naudinga narystė, nes Europos Sąjungos subsidijas numatoma mokėti tik už 
produkciją, pagamintą aukščiau 62 paralelės. Suomijoje tokios produkcijos 
pagaminama kelis kartus mažiau nei Norvegijoje ar Švedijoje.

Danijos agronomų sąjungos viceprezidentas S. D. Vesturlund minėjo, 
kad jų šalyje sparčiai didėja ūkininkų ūkiai, 1980 m. buvo 98200 ūkininkų, 
kurių vidutinis ūkis – 27 hektarai. Ūkių skaičius 1993 m. sumažėjo iki 70500, 
o ūkiai padidėjo iki 40 hektarų. Vyksta natūrali ūkių specializacija, mažė-
ja gyvulių skaičius, o produkcijos kiekis didėja. Melžiamų karvių 1980 m. 
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buvo 51 tūkst., o 1993 m. jų liko apie 30 tūkstančių. Kiaulių buvo atitinkamai 
68 tūkst. ir 26 tūkstančiai.

Norvegijos atstovas O. A. Lilloe-Olsen priminė, kad Norvegija – kalnų 
šalis. Kalnai ir miškai užima 70 proc. šalies teritorijos ir tik 3 proc. – dirba-
ma žemė. Priešingai negu kitos Skandinavijos šalys, Norvegija dar stengia-
si didinti bendrą žemės ūkio produkcijos kiekį. Ūkiai smulkūs: vidutinis jų 
dydis – 10 hektarų. Pranešėjas sakė, kad ūkininkai nenori, jog jų šalis įstotų 
į Europos Sąjungą, o miškininkai, priešingai, nori, kad Norvegija būtų šios 
organizacijos narė.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos agronomai R. Dapkus, V. Dzenis, J. Liiv 
supažindino su savo kraštų žemės ūkio problemomis ir papasakojo, kokiais 
būdais numatoma kelti žemės ūkį iš nuosmukio. Estijos atstovas sakė, kad jau 
žinome, kaip iš kapitalizmo pastatyti socializmą, bet kaip iš socializmo atsta-
tyti kapitalizmą dar nėra pasaulyje pavyzdžių. Persitvarkymo sunkumus jis 
palygino su omleto kepimu: iš kiaušinių omletą pagaminti lengva, o iš omleto 
vėl pagaminti kiaušinius – beveik neįmanoma.

Kongrese buvo išklausyti Baltijos šalių atstovų pasiūlymai, kaip glau-
džiau bendradarbiauti su Skandinavijos šalimis. Lietuvos delegacijai pasiū-
lius, susitarta Rygoje surengti seminarą Baltijos šalių agronomų sąjungos 
vadovams ir aptarti, kaip pertvarkyti agronomų sąjungas į profesines orga-
nizacijas.

Kongreso delegatai susipažinimo su Švedija. Baltijos šalių agronomų są-
jungos delegatus Švedijos atstovai sutiko Kopenhagos aerouoste. Apžiūrėję 
miestą, agronomai jūrų keltu persikėlė į Malmę, kurios apylinkėse vyko pa-
žintinės ekskursijos ir kongresas.

Delegatai atvyko į Alnarpo miestą ir apsilankė vieninteliame žemės ūkio 
ministerijai priklausančiame žemės ūkio universitete (kiti universitetai pri-
klausė kultūros ministerijai). Švedijoje aukštosios žemės ūkio mokyklos į 
vieną universitetą buvo sujungtos prieš 22 metus. Kongreso metu jame stu-
dijavo 22000 studentų ir dirbo 3700 darbuotojų. Apie 70 proc. universiteto 
biudžeto buvo skirta moksliniams tyrimams ir tik apie 10 proc. – mokyti stu-
dentus. Universiteto fakultetai buvo išsidėstę po visą Švediją, o Alnarpe likęs 
Sodininkystės fakultetas, kuriame aptariamu laikotarpiu mokėsi 350 studentų 
ir dirbo 400 darbuotojų.

Anksčiau mokyta pagal universiteto parengtas programas, o nuo 1992 m. – 
pagal nepriklausomas mokymo programas. Tokias pat mokymo programas ga-
lėjo pasirinkti ir kiti universitetai, todėl labai svarbus buvo mokymo kokybės 
klausimas, nes studentai rinkosi geresnes mokymo programas.

Pabuvota ir paties didžiausio Švedijos universiteto, kuriame mokėsi per 
32000 studentų, Chemijos fakultete, jo eksperimentiniame ceche. Čia buvo 
atliekami eksperimentai sudėtingoms programoms įgyvendinti. Pavyzdžiui, 
kadangi daugelis Skandinavijos šalių žmonių linkę į nutukimą, jiems sukurtas 
dietinis maistas iš avižų ir vandens. Skanu ir sveika.
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Susipažinta su projektavimo organizacija „Ideon“. Ją 1988 m. savo lė-
šomis įkūrė miesto savivaldybė, o finansavo 16 firmų. Šios įstaigos tikslas – 
operatyviai įgyvendinti mokslininkų siūlomas idėjas. Jo siekiant buvo suda-
roma programa, parenkami keli mokslininkai jai įgyvendinti, o užsakiusioji 
firma programą finansavo. Biudžeto lėšos nenaudotos. 

Taip buvo sukurtas kompiuterinis prietaisas grūdų švarumui ir drėgnu-
mui nustatyti. Šiuo prietaisu atliekama grūdų analizė trukdavo tik 20 sekun-
džių. Minėtoje įstaigoje įgyvendintos bioenergetikos, didelės virtuvės, vaisių 
šaldymo, malūnų atliekų panaudojimo, ekologiškų produktų, prieskoninių 
augalų ir kitos programos.

Aplankyta Lietuvoje jau žinoma sėklininkystės firma „Svalof-Weibull“, už-
siimanti augalų selekcija, sėklų dauginimu ir pardavimu. Firmoje dirbo 776 dar-
buotojai, iš kurių 233 – užsienio šalyse. Firma valdė 6000 ha dirbamos žemės. 
Apžiūrėtas lauko bandymų ūkis. Bandymai su augalais buvo atliekami ne tik 
lauke, bet ir šiltnamiuose. Bandymų laukeliuose augo žieminiai kviečiai, kurių 
grūdai buvo labai kokybiški. Be to, jie kur kas derlingesni už „Kozak“. Paaiškin-
ta, kad selekcininkai dirba jau su 2000-ųjų metų javų veislėmis. Norima sukurti 
žieminių kviečių veislę, kurios vyriškos ir moteriškos varpos būtų ant atskirų au-
galų. Šiltnamiuose tirtas augalų atsparumas ligoms. Įdomūs tyrimai buvo atlie-
kami su salykliniais miežiais. Stengtasi selekcijos būdu suploninti grūdų ląstelių 
sieneles, kad daugiau medžiagų iš salyklo išsiplautų į alaus estraktą.

Vienuoliktasis Baltijos jūros šalių Agronomų sąjungos kongresas 
įvyko 2000 m. birželio 28–30 d. Vecause, Latvijoje.

Baltijos jūros šalių Agronomų sąjungos kongresas vyko 1994 m. Šve-
dijoje. Pagal šios organizacijos įstatus agronomų kongresai turėjo vykti kas 
antrus metus. Eilinis 1998 m. kongresas turėjo būti suorganizuotas Estijoje. 
Tačiau Estijos agronomų sąjungos atstovas J. Liiv, kuris Švedijoje pakvietė 
po dviejų metų į eilinį kongresą, jo nesuorganizavo. Priežasčių sužinoti nepa-
vyko, nes Vecausės kongrese Estijos agronomų atstovai nedalyvavo. 

Šiame kongrese dalyvavo Danijos agronomų sąjungos atstovas, žemės 
ūkio ministerijos darbuotojas P. J. Erikstrup, Suomijos agronomų sąjungos 
informacinio skyriaus vedėjas M. Pulkinen, Suomijos agronomų sąjungos 
generalinis sekretorius P. Rinne ir Suomijos agronomų sąjungos preziden-
tas M. Iisakkila; Lietuvos agronomų sąjungos pirmininko pavaduotojai 
dr. A. Malinauskas ir dr. S. Raudonius, Lietuvos žemės ūkio universiteto 
profesorius A. Stancevičius ir Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys 
A. Vilčiauskas; Latvijos agronomų draugijos prezidentas J. Auseklis, Latvi-
jos užsienio agronomų draugijos pirmininkas J. Juševics, Latvijos žemės ūkio 
universiteto dekanė D. Kreišmane, Lietuvos žemės ūkio ministerijos atstovė 
Latvijoje B. Ingilevičiūtė ir kiti Latvijos agronomai. 

Kongresas vyko Latvijos žemės ūkio universiteto mokomajame ūkyje, Ve-
cause pilyje. Jį pradėjo Latvijos agronomų draugijos prezidentas J. Auseklis. Jis 
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pakvietė tylos minute pagerbti per ataskaitinį laikotarpį mirusių dviejų Baltijos 
šalių agronominio judėjimo veikėjų – suomio J. Liuttula bei lietuvio, pirmojo 
atkurtos Lietuvos agronomų sąjungos pirmininko prof. P. Bėčiaus atminimą.

Pirmasis kalbėjo Latvijos žemės ūkio universiteto rektorius profesorius 
V. Strikis. Jis gerai kalbėjo lietuviškai, nes mokėsi Klaipėdos žemės ūkio 
technikume. Profesorius papasakojo apie savo universitetą, pasidžiaugė, kad 
jame yra 30 mokymosi krypčių, paminėjo naująsias – atskirai įkurti informa-
cijos ir humanitarinis institutai. Tuo metu universitete mokėsi 7500 studen-
tų, 1999 m. priimta 2000 studentų. Jų skaičius kasmet vis didėjo. V. Strikis 
sakė, kad universitetas palaiko glaudžius ryšius su ES šalimis, į kurias kasmet 
išvyksta apie 200 Latvijos studentų. Praktiką universiteto studentai atlieka 
Vecause, mokomajame universiteto ūkyje, kuriame įdiegtos modernios auga-
lininkystės ir gyvulininkystės technologijos, gausu atliekamų bandymų. Čia 
pirmo kurso studentai vieną mėnesį gyvena ir dirba – taip jie susipažįsta su 
žemės ūkio produktų gamyba.

Pranešime akcentuota, kad universitetas, kaip valstybinė įmonė, negali 
gauti paramos iš SAPARD programos, todėl žadama parduoti kiaulininkys-
tės kompleksą. Naujieji savininkai jį modernizuos ir studentai čia vėl galės 
praktikuotis.

Suomijos atstovas M. Pulkkinen papasakojo apie savo šalies agrono-
mų asociaciją, kuriai svarbus tarptautinis bendradarbiavimas. Ji – Suomijos 

Vienuoliktojo Baltijos 
jūros šalių Agronomų 
sąjungos kongreso 
dalyviai (iš kairės)  
prof. A. Stancevičius, 
A. Malinauskas, 
J. Auseklis, 
S. Raudonius.
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profsąjungų susivienijimo narė. Suomijos agronomų asociacijoje tuo metu 
buvo daugiau kaip 5000 narių, iš kurių 600 – studentų. Apie 30 proc. agro-
nomų asociacijos narių dirbo privačiame sektoriuje, 7 proc. buvo ūkininkų, 
5 proc. – bedarbių. Agronomų asociacija leido savo žurnalą, skyrė dotacijas 
moksliniams tyrimams, ieškojo darbo bedarbiams, savo nariams su nuolaido-
mis nuomojo vasarnamius, turėjo didelės įtakos žemės ūkio politikai. Metinis 
agronomų asociacijos nario mokestis buvo 1200 suomiškų kronų.

Toliau pranešėjas kalbėjo apie Suomijos įstojimą į ES. Pirmiausia jis pa-
žymėjo, kad įstojus į ES, kaime svarbesnė tapo produkcijos kokybė, o ne kie-
kybė. Per 9 m. (nuo 1990 m.) ūkininkų ūkių sumažėjo nuo 129100 iki 90200. 
Vartotojams šalies įstojimas į ES buvo naudingas, nes 20 proc. krito maisto 
prekių kainos ir susilygino su ES šalių kainomis. Tačiau suomiai pasiekė tokį 
lygį, kad vartotojai geriau pirko savo šalyje pagamintus produktus, nei atvež-
tus iš kitur, net mokėdami kiek brangiau. Pranešėjas ragino taip daryti ir Lie-
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje, nes vien draudimais norimo efekto sunku siekti.

Suomijos atstovas pateikė daug skaičių, rodančių, kaip vystėsi Suomijos 
žemės ūkis 1990–1998 metais.

1990 m. 1998 m.
1. Ūkininkaujančių skaičius 129 100 90 200
2. Vidutinis ūkio dydis, ha 17 25
3. Ūkininkai, proc.:
    auginantys grūdinius augalus 37 43
    gaminantys pieną 34 32
    laikantys kiaules 5 6
    laikantys vištas 2 2
    gaminantys jautieną 9 9
4. Derlingumas, t/ha:
    miežių 3,5 2,4
    kviečių 3,4 2,9
    rugių 3,0 1,6
    avižų 3,7 2,6
    bulvių 35,5 18,6
    šieno 4,3 3,4
5. Žemės ūkio pelnas, mln. eurų 1570 810 (–48 proc.)
6. Žemės ūkio pelnas, mln. eurų 12200 8980 (–26 proc.)
7. Savikaina, eurų/kg:
    pieno 0,53 0,43
    jautienos 5,40 2,24
    kiaulienos 2,97 1,26
    kviečių 0,43 0,14
    miežių 0,30 0,12
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Kaip sakė pranešėjas, dar prieš stojimą į ES Suomijos ūkininkai buvo ne-
patenkinti ir balsavo prieš integraciją. Suomijos atstovas konstatavo, kad įsto-
jimas į ES labai paspartino ūkininkų ūkių ir derlingumo mažėjimą, taip pat 
labai sumažėjo žemės ūkyje gaunamos pajamos ir pelnas, nors gaminamos 
žemės ūkio produkcijos savikaina žymiai sumažėjo. Pranešėjas akcentavo, 
kad išliko tik stambesni ir našesni ūkiai. Jiems ir atiteko daugiausia subsidijų. 
Įdomu tai, kad 1990 m. žemės ūkio gamybos savikainoje nacionalinės subsi-
dijos sudarė 20 proc., o 1998 m. – jau 45 proc., t. y. 26 proc. – iš ES. 

Danija – turtinga ES narė, joje esanti nuo 1972 metų. Jai kongrese atsto-
vavo Danijos agronomų asociacijos valdybos narys, augalininkystės sekcijos 
vadovas P. J. Erikstrups, tuo metu dirbęs Maisto ir žemės ūkio ministerijoje, o 
anksčiau – privačioje sėklų prekybos organizacijoje, prekiavusioje su Baltijos 
valstybėmis. Jis sakė, kad žino apie tai, kas vyksta Latvijoje, kitose respubli-
kose, ir akcentavo, kad Danijoje žemdirbiams reikia konsultacijų, todėl įkur-
ta Konsultavimo tarnyba (padedant Danijos konsultavimo tarnybai, 1993 m. 
buvo įkurta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba). 

Danijos agronomų asociacijoje tuo metu buvo 3700 narių, o nario mo-
kestis – 450 JAV dolerių už metus, 25 proc. visų narių dirbo Konsultavimo 
tarnyboje, 25 proc. sudarė studentai, 35 proc. narių dirbo valstybės ir ko-
operatinėse organizacijose, 15 proc. buvo privatūs verslininkai. Pranešėjas 
akcentavo, kad agronomams labai svarbūs valstybinio ir privataus bedarbio 
bei pensijų draudimai. Bedarbis Danijos agronomas tada 3 metus galėjo gauti 
350 JAV dolerių dydžio savaitinę pašalpą, o dirbantis agronomas įmokėdavo 
15 proc. atlyginimo didžio įmoką į pensijų fondą. 

Vidutinis žemdirbio amžiaus Danijoje 2000 m. – 52 metai. Aukštajį 
mokslą baigusių agronomų, palyginti su kitomis profesijomis, labai nedaug – 
apie 0,5 procento. Išsilavinimas danų agronomams – labai svarbus. Kadangi 
orientuotasi į maisto produktų gamybą, į žemės ūkio aukštąsias mokyklas 
stojo apie 70 proc. merginų. Su žemės ūkiu susietos profesijos vis reikšmin-
gesnės, pvz., atsirado žemės ūkio produktų medicinos kryptis, tausojanti 
žemdirbystė, etika. 

Pranešėjas išsamiai kalbėjo apie žemės ūkio subsidijavimą. Subsidijos 
dalintos į tris dalis: valstybinę, ES subsidiją, kurią moka už pasėlių plotus, ir 
ES rinkos apsaugos subsidiją. Jos tuomet sudarė 25 proc. nuo bendrų žemdir-
bių pajamų. Pagrindinė subsidijavimo idėja – sudaryti žemdirbiui galimybę 
būti konkurencingam pasaulio rinkoje. Be to, subsidijomis sprendžiami per-
siorientavimo uždaviniai, jeigu to reikalauja rinka. Pvz., jeigu danų pirkėjas 
nori pirkti ekologiškai augusios kiaulės mėsą, žemdirbiai prašo pagalbos, kuri 
jiems reikalinga pertvarkyti ūkį į atitinkantį šiuos poreikius. Numatytos sub-
sidijos jauniems ūkininkams, bet su viena sąlyga – jie turi turėti žemės ūkio 
specialisto išsilavinimą. Subsidijuota ir už tai, kad ūkiškai šeimininkauti ten-
ka mažai tam tinkamose vietovėse, pvz., mažose salose. Be to, subsidijuota 
ekologiškų produktų, naujų produktų rūšių gamyba. Numatyta, kad per 5 m. 
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ekologinės produkcijos gamyba pasieks 10 proc. nuo visų maisto produktų 
(2000 m. gaminta vos 2 proc. ekologiškų produktų). 

Anot pranešėjo, ES yra sukūrusi tokią kainų sistemą, kad žemdirbys labai 
nenukentėtų nuo kainų svyravimo. Vidutiniškai už 1 ha žemdirbys tuo metu 
gavo 280 JAV dolerių. Be to, skirta parama auginantiems tam tikrus žemės 
ūkio augalus: aliejinius – 400, ankštinius – 350, linus – 430 JAV dolerių už 
hektarą. Jeigu ūkiui priklausė daugiau kaip 17 ha žemės, jam buvo privaloma 
10 proc. ploto palikti pūdymui, už kurio 1 ha mokėta 280 JAV dolerių. Minė-
tos subsidijos sudarė pagrindą, bet buvo ir papildomų – už kanapių auginimą, 
ne maisto produktų gamybą, penimas karves. 

Labai maža parama iš ES 2000 m. gauta gyvulininkystei – tik auginan-
tiems veislinius mėsinius galvijus ir veislines avis. Atsiradus perprodukci-
jos, produkcija iš žemdirbių supirkta saugoti – tai intervenciniai supirkimai.  
Pvz., kai Anglijoje išplito galvijų liga, ES kitose Europos Sąjungos šalyse 
supirko milžiniškas galvijų mėsos atsargas. 

Danijoje 1972 m. buvo 80000 ūkių, o 2000 m. – 30000, bet apie 20000 
tokių, kurių savininkai dirbo savo ūkyje ne visą darbo dieną. P. J. Erikstrups 
akcentavo, kad gamybos apimtims šios permainos įtakos neturėjo, nes nebu-
vo kitos išeities, kaip pritapti tarptautinėje rinkoje. Danijos ūkininkai stojimu 
į ES buvo patenkinti. 

Dr. S. Raudonius skaitė pranešimą apie agronomų ruošimą Lietuvos 
žemės ūkio universitete. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje kasmet į Agronomijos 
fakulteto stacionarinį skyrių priimta 100–200 studentų, į neakivaizdinį – 50–
60. Tačiau kasmet jį baigdavo tik 60–70 stacionarinio skyriaus ir 25–30 nea-
kivaizdinio skyriaus studentų. Universitete galima pasirinkti įvairių specialy-
bių. Labai plati mokymosi programa. Magistrai specializavosi pasirinkdami 
augalininkystės ir selekcijos, augalų apsaugos, agrochemijos ir dirvotyros, 
žemės ūkio produkcijos laikymo, bitininkystės, integracijos ir ekologinės 
žemdirbystės, gyvulių šėrimo ir gyvulininkystės, daržų ir sodų programas. 
Doktorantai ruošti Lietuvos žemės ūkio universitete ir Daržininkystės ir so-
dininkystės institute. 

Pranešėjas paminėjo problemą ir akcentavo, kad reikėtų keisti esamą 
tvarką, kai humanitariniams mokslams skiriama 40 proc. visos mokymosi 
programos ir tiek pat specialybės dalykams, o specialiesiems mokslams –  
20 procentų. Jis minėjo, kad Lietuvoje ruošiamasi steigti žemės ūkio kole-
džus, kuriuose studentai galėtų studijuoti pagal universiteto mokymosi pro-
gramas ir ateityje net nereikėtų būtinai baigti universitetinio mokslo. Tačiau 
apie tai tik diskutuota.

Dr. A. Malinauskas kalbėjo apie Estijos Parnu ir Rapla rajonų, Latvijos 
Kuldigos rajono ir Lietuvos Šiaulių bei Joniškio rajonų bendradarbiavimą. 
Kasmet vis kitoje respublikoje rengtos darbo pažintinės-poilsio stovyklos, į 
kurias susirinkdavo iki 150 dalyvių. Tokios stovyklos vyko nuo 1989 metų. Į 
šį judėjimą kvietė įsijungti Danijos, Švedijos, Suomijos regionines agronomų 
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draugijas. Prašė Suomijos agronomų išleisti prisiminimus apie žymų Baltijos 
jūros šalių agronomą velionį J. Liuttull, kuris daug prisidėjo prie Baltijos jū-
ros šalių agronomų sąjungos atgaivinimo ir sėkmingo Estijos, Latvijos ir Lie-
tuvos agronomų organizacijų darbo integruojantis į šį judėjimą po 50 sovietų 
okupacijos metų. Siūlė kongreso dalyviams kasmet keistis informacija apie 
savo šalių agronomų darbus, padėtį žemės ūkyje ir kt.

Latvijos išeivijos agronomas iš Kanados J. Juševics kalbėjo apie sudė-
tingas biologines technologijas. Minėjo, kad yra rimtų problemų biologinės 
technologijos plėtojimo srityje, nes čia daug kas mato neigiamų žmonijai pa-
sekmių. Juk jau dabar vyksta globalizacijos procesas, vykdomi genų inžine-
rijos darbai. Didelė problema yra modifikuotų genetinių prekių realizacija ir 
dėl to susidariusios pasekmės. Autorius pranašavo, kad biotechnologijos gali 
pakeisti visą žemės ūkį.

Po to buvo priimta rezoliucija.

XI Congress of Baltic Sea State Association of Agronomists
June 30, 2000, Vecauce, Latvia 

RESOLUTION

Delegates of Congress have mentioned that Baltic See State Association of Agronomists foun-
ded on May 27, 1926, and renewed and expanded on Juli 23, 1990 has considerably contributed co-
operation and agreement of Baltic Sea states agronomists. Closer cooperation of counties and puble 
organisations now meets requirements of principles of Europe Community existence. Delegates of 
Congress are considering that the further activities of Baltic Sea State Association of Agronomists 
habe to be expanded in following directions:

Exchange on regular basis of Proceedings and other informatikon published by Societies of 
Agronomists, Universities, Scientife Institutions of member states.

1. To promote as well Exchange of studens – trainees or meeting of them in different seminars, 
conferences or sport competitions.

2. Next Congress of Baltic Sea State Association of Agronomists has to be held on 2003 in Finland.
3. Reports in details about development of different agronomie problems in member states have 

to be included in the agenda of next Congresses.

Kitą dieną surengta pažintinė-ekskursinė programa. Delegatai aplankė 
Latvijos žemės ūkio universitetą (iki 1991 m. – Latvijos žemės ūkio akade-
mija) įsikūrusį Jelgavos pilyje, pradėtoje statyti 1738 m. Ordino pilies vietoje. 
Jos architektas F. B. Rastrelli sujungė baroko ir klasicizmo architektūrinius 
stilius. Pilis daug kartų degė ir vėl buvo atstatyta. Statant buvo tikimasi čia 
įkurti Dukes of Coufland rezidenciją. Nuo 1992 m. pilyje veikia šios šeimos 
relikvijų paroda. Apie pilies istoriją pasakojo Agrocheminių analizių moksli-
nės laboratorijos vedėja S. Strikauska. 

Kongreso antrąją dieną pasisakė užsienio agronomai. Jie visų pirma dė-
kojo už vertingą dieną Žiemgaloje. 
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Aplankytas Latvijos valstybės pirmojo prezidento J. Čakstės memori-
alinis muziejus Salgalės „Aučos“, kuris buvo atstatytas tik 1999 metais. Jo 
savininkas – J. Čakstės sūnaus Mintauto jauniausias sūnus Janis, tada gyveno 
Švedijoje. Labai simboliška, kad virš durų arkos savo lizdus suko kregždės. 
Ar tai nėra ženklas, kad ši vieta yra paveldima? 

J. Čakstė (senasis) pagal išsilavinimą buvo prelatas, 1906 m. išrinktas 
į Rusijos valstybinę Dūmą, o 1917 m. paskirtas Kurzemės gubernijos val-
dytoju. Buvęs Tautos Tarybos (iki 1918 m.) ir Steigiamojo susirinkimo (iki 
1920 m.) pirmininku. Pirmasis Latvijos universiteto metais dirbo docentu, 
vėliau – teisės mokslų profesoriumi. 

Ekspoziciją buvo galima apžiūrėti tiktai dviejose erdviose pastato patal-
pose. Šalia išpuoselėtas žolynas atidengė gražų reginį į ramiąją Lielupę. Į de-
šinę nuo namo tęsėsi atsodinta liepų ir kitų įvairių medžių alėja, kuri J. Čaks-
tės laikais apjuosė vasarinių veislių obelų sodą. Kai čia gyveno prezidento 
šeima, pats šeimos galva įkurdino 100 avilių bityną. Senųjų 100 obelų vietoje 
pasodino 1000 vaismedžių. „Kur sveikas šeimininko protas, ten valstybė sti-
prėja ir gražėja“, – sakė ekskursijos vadovė. O kur mūsų valstybės vyrų bičių 
aviliai ir medaus nešėjai? 

Aplankyta žymi Rundalės pilis. Joje agronomams pavyko pamatyti uni-
kalią Kurzemės hercogo Birono šeimos parodą. „Nėra ko kuklintis“, – sakė 
Latvijos agronomai, šią didingą Rastrelli pilį Pasauliui atvėrė latviai. Ji yra 

Kongreso dalyviai 
prie Rundalės pilies.
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pastatyta XVIII amžiaus viduryje kaip Kurzenės hercogo Ernsto Jolano Biro-
no vasaros rezidencija. Nukentėjusi per karus, pradėta restauruoti 1972 me-
tais. Rūmuose įrengtas Rundalės muziejus, kurio direktorius ir dailininkas tuo 
metu buvo Imants Lancmanis.

AB „Agrofirma Tervete“ kiekvienam agronomui buvo ko pasižiūrėti. 
Žemgalos laukai tenai džiugino tikrai bajoriškais turtais. AB „Agrofirma Ter-
vete“ Dobeles rajono Tervetės seniūnijoje dirbo per 3000 ha žemės, iš jų 1500 
ha – akcinės bendrovės nuosavybė. Valdybos pirmininkas M. Goba – agro-
nomas, Latvijos agronomų sąjungos narys. Agrofirma plėtojo tradicines ūkio 
šakas – javų ir cukrinių runkelių auginimą, pieno ir mėsos gyvulininkystę, 
alaus gamybą ir sportinių žirgų auginimą, žemės ūkio produktų perdirbimą ir 
prekybą, 1999 m. javai užėmė 1200 ha: 450 ha – žieminiai kviečiai, 100 ha – 
vasariniai kviečiai, 500 ha – miežiai, kituose plotuose grūdiniai ir kiti mišiniai 
auginti pašarui, 200 ha – cukriniai runkeliai. Žieminių kviečių derlingumas 
1999 m. – 5,7 t/ha, vasarinių kviečių ir miežių – 4,0 t/ha. Ūkyje užauginti 
miežiai daugiausia naudoti alui gaminti ir sėklai. Beveik pusė žemės naudo-
ta pašariniams augalams – ganyklai, vienametėms ir daugiametėms žolėms, 
kukurūzams. Agrofirmos bandoje 1999 m. buvo 650 melžiamų karvių. Pieno 
gamybai investuota 82000 latų (tada apie 500000 litų). Karvidėje, kurioje 
laikyta 200 karvių, sumontuotas „Alfa Laval“ melžimo įrenginys. 

Žirgyne buvo įrengtas naujas elektrinis treniruoklis, naudotas apmokyti 
215 sportinių žirgų. Padedant vokiečių žirgų augintojams, 1999 m. įrengta 
kumelių dirbtinio apsėklinimo stotis, kurioje buvo galima apsėklinti visas La-
tvijos žirgų augintojų kumeles. Tokia stotis – pirmoji Baltijos valstybėse. 

Agrofirma 1998 m. savoje „Tervėtės“ alaus darykloje iš užsiaugintų mie-
žių pagamino ir pardavė daugiau nei 200000 dekalitrų „Tervete“ alaus.

Baigiantis ekskursinei programai, aplankytas pažangiai besitvarkantis 
daugiašakis „Vecause“ mokomasis ūkis. Agronomus labai sudomino ūkyje 
atliekami augalininkystės bandymai. Plačiau pristatytas Universiteto moks-
lininkų parengtas projektas „Grūdinių kultūrų technologijos tausojančios 
žemdirbystės sąlygomis“. Jį sudarė profesorius D. Lapinš. Vykdytojais buvo 
paskirti 4 mokslininkai, doktorantas, magistrantas ir 5 studentai. Lėšas pro-
jektui skyrė Latvijos švietimo ir mokslo ministerija ir suinteresuotos firmos: 
„Certa“, „Hydro Latvija“, „BESC“, „Amazone“. Bandymai vykdyti su žiemi-
niais kviečiais, vasariniais miežiais. Siekta atsakyti į klausimą – kokios įtakos 
derlingumui turi kiek įmanoma gilesnis žemės arimas kas ketverius metus. 
Sėjos variantai įvairūs: į artą dirvą, į neartą po frezos, sėjos metu įdirbant 
žemę ir įterpiant trąšas ir kt.

Dvyliktasis Baltijos jūros šalių agronomų kongresas vyko 2003 m. 
rugsėjį Helsinkyje, Suomijoje. 

Kongrese dalyvavo Lietuvos agronomų sąjungos atstovai: Lietuvos 
agronomų sąjungos pirmininkas, Baltijos agroverslo instituto prezidentas 
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dr. E. Makelis, Lietuvos agronomų sąjungos pirmininko pavaduotojas, Lietu-
vos žemdirbystės instituto direktorius habl. dr. prof. Z. Dabkevičius, Lietuvos 
agronomų sąjungos pirmininko pavaduotojas, LŽŪKT Šiaulių rajono konsul-
tavimo biuro vadovas dr. A. Malinauskas. 

Kongrese dalyvavo agronomai iš kitų šalių: Latvijos žemės ūkio uni-
versiteto augalininkystės dekanato dekanė D. Kreismane, Latvijos agronomų 
draugijos valdybos narys R. Henins (Latvija), agronomų sąjungos pirminin-
kas V. Kukk (Estija), akademinės agronomų sąjungos prezidentas A. Huhta-
maki ir generalinis sekretorius P. Rinne (Suomija). 

Kongreso tema –„ES plėtra ir ES politika“. Jis vyko 3 dienas. Pirmąją 
kongreso dieną perskaityti pranešimai apie žemės ūkio situaciją kiekvieno-
je iš dalyvaujančiųjų šalių ir agronomų organizacijų vaidmenį, sprendžiant 
žemdirbių problemas. Ypač atidžiai buvo išklausytas Suomijos Europos Są-
jungos kontrolės direktoriaus T. Kytola pranešimas apie ES skiriamas lėšas 
ir jų kontrolę Suomijoje. Lietuvos, Latvijos ir Estijos agronomams buvo įdo-
miausia klausytis, kaip pasikeitė Suomijos žemės ūkis 1995 m. šaliai įstojus 
į Europos Sąjunga. 

Suomijoje vyravo smulkūs ūkiai – 2002 m. ūkininkai, turintys daugiau 
kaip 50 ha žemės, sudarė tik 16 proc. visų ūkininkaujančių. Daugiausia per tą 
laikotarpį sumažėjo 5–20 ha žemės dirbančių ūkininkų (sumažėjo 41,5 proc.), 

Dvyliktojo Baltijos 
jūros šalių agronomų 
kongreso dalyviai.
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20–30 ha turinčių ūkininkų sumažėjo 32 proc., 30–50 ha ūkių nei sumažėjo, 
nei padaugėjo, šie ūkininkai dirbo stabiliai. Nuo 1995 m. iki 2002 m. bendras 
ūkininkų skaičius Suomijoje sumažėjo 25 procentais. Didėjant ūkiams ir jų 
laukų masyvams, daugiau naudota pesticidų. Palyginti su 1995 m., 2002 m. 
fungicidų sunaudota 97 proc., herbicidų – 61 proc., insekticidų – 15 proc. 
(skaičiuojant veikliąją medžiaga) daugiau. 

Suomijai įstojus į Europos Sąjungą, žemės ūkis pasuko intensyvaus ūki-
ninkavimo kryptimi. Todėl suomiai rinkosi intensyvesnius žemės ūkio au-
galus – kviečius (žieminių kviečių derlingumas 2002 m. buvo 3,76 t/ha). Jų 
plotai per anksčiau minėtą laikotarpį padidėjo net 73 procentais. Nežiūrint di-
dėjančio intensyvaus ūkininkavimo, Suomijoje sparčiai daugėjo tausojančios 
žemdirbystės plotų. Jų 1995 m. buvo 23139 ha, o 2002 m. – net 135434 ha, 
tačiau tai tik 6,1 proc. visos naudojamos žemės. Apie Suomijos akademinių 
agronomų sąjungą papasakojo jos generalinis sekretorius P. Rinne. Sąjungoje 
5393 nariai, daugelis jų dirbo privačiame sektoriuje – 28,7 proc., valdiškose 
įstaigose – 26,6 proc., pensininkų – 16 proc., studentų – 12,5 proc., ūkinin-
kų – 7,3 proc., bedarbių – 3,8 proc. ir kitų – 5 procentai. Suomijos akademinių 
agronomų sąjunga įkurta 1897 m., 1953 m. už parduotą laivą ji nusipirko 5 
aukštų pastatą Helsinkio centre. Laivą agronomų sąjungai testamentu paliko 
Suomijos agronomų sąjungos narys, išeivis iš Pietų Amerikos. Sąjunga ketu-
ris jo aukštus nuomojo, gautos pajamos papildė jos lėšas. Sąjungą 2003 m. 
valdė 33 valdybos nariai, renkami kas 3 metus. Ji leido mėnesinį žurnalą. 

Pranešimą kongrese 
skaito Lietuvos 
agronomų sąjungos 
pirmininkas 
E. Makelis.
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Išklausyti Lietuvos atstovo dr. E. Makelio, Estijos agronomo V. Kukko, 
Latvijos – D. Kreismanes bei kitų pranešimai.

Antrąją dieną aplankyti 2 ūkininkų ūkiai. Įdomus Heikki ir Paivi La-
vavaara ūkis. Jie laikė 24 melžiamas karves (per metus iš karvės primelžta 
daugiau kaip 9000 l) ir dar vertėsi kaimo turizmu. Čia lankėsi aukšto rango 
pareigūnai ir pasiturintys žmonės, nes aplinka ir servisas aukšto lygio.

Kitame 200 ha ūkyje ūkininkaujantys Riitta ir Kari Peisanen vertėsi lau-
kininkyste. Ūkininkas nebuvo patenkintas ES politika, nes sumažėjo žemės 
ūkiui skirtos subsidijos. Kongreso metu ir lankydamasi pas ūkininkus, agro-
nomų delegacija susidarė įspūdį, kad Suomijai įstojus į ES išmokos ūkinin-
kams tikrai sumažėjo. Paklausus Suomijos pareigūnų, ar ūkininkai patenkinti 
ES, gautas atsakymas, kad jie susitaikė su esama padėtimi. 

Susipažinta su Helsinkio žemės ir miškų ūkio universitetu, įsikūrusiu ne-
toli Helsinkio, Tapriola miestelyje, bei su Suomijos akademinių agronomų aso-
ciacijos, kurios ištakos siekė 1897 m., veikla. Taip ji vadinta nuo 1984 metų. 
Centrinė būstinė ir viešbutis, priklausantis asociacijai, vadinami Agronomų na-
mais, 1951 m. įsikūrė Helsinkio centre. Juos padovanojo rėmėjai.

Kitas Baltijos jūros šalių agronomų kongresas turėjo vykti 2005 m. Esti-
joje. Gaila, tačiau jis iki šiol nesuorganizuotas.

Lietuvos agronomų 
sąjungos delegacija 
prie Suomijos 
agronomų sąjungos 
būstinės.
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BALTIJOS JūROS ŠALIŲ AGRONOMŲ 
SĄJUNGOS CENTRINĖS VALDYBOS VEIKLA

Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos valdybą sudarė kiekvienos šalies 
Agronomų sąjungos pirmininkai ir sekretoriai. Valdybos posėdžiai kasmet 
vykdavo vis kitoje šalyje. Lietuvos agronomų sąjungos atstovai šiuose posė-
žiuose aktyviai dalyvavo.

Pirmasis Pabaltės valstybių Agronomų sąjungos valdybos posėdis įvyko 
1928 m. balandžio 22 d. Rygoje, antrasis – 1930 m. rugsėjo 15 d. Kaune, 
trečiasis – 1932 m. liepos 16 d. Rygoje. Šiame posėdyje nutarta, kad į kito Są-
jungos kongreso darbotvarkę reikėtų įtraukti klausimą apie finansinę ir ūkinę 
Agronomų sąjungos veiklą. 

Ketvirtasis posėdis įvyko 1933 m. liepos 5 d. Lietuvoje. Valdybos na-
riai pripažino, kad neverta sudaryti specialios sąjungos revizijos komisijos. 
Reikia pavesti reviziją atlikti pirmininkaujančiai šaliai laikotarpiu tarp kon-
gresų.

Penktasis posėdis įvyko 1934 m. rugsėjo 30 d.–spalio 1 d. Kaune. Susi-
tarta suvažiavimo referatus išsiųsti šaliai, kurioje vyks kasmetinis Sąjungos 
suvažiavimas, iki gegužės 15 d., bet ne vėliau, kaip likus 1 mėn. iki kongre-
so pradžios. Referatus privalėjo siųsti visos Sąjungos šalys. Valdybos nariai 
nutarė į kitą kongresą pakviesti stebėtojais Švedijos, Norvegijos ir Danijos 
agronomų sąjungų atstovus.

Šeštasis posėdis įvyko 1935 m. birželio 29 d. Suomijoje. Jame pripažin-
ta, kad neverta leisti atskiro Sąjungos žurnalo, o patogiau šalims pasikeisti 
straipsniais ir publikacijomis.

Septintasis posėdis įvyko 1936 m. gruodžio 19 d. Helsinkyje. Sąjun-
gos valdyba nutarė, kad norint geriau pasirengti kongresui, jo datą būtina 
paskelbti ne vėliau kaip iki vasario 15 dienos. Kongreso trukmė – ne ilgiau 
kaip 3 dienos.

Aštuntasis posėdis įvyko 1937 m. birželio 26 d. Taline. Prieš kongre-
są valdybos posėdyje sudaryta šeštojo kongreso valdyba: prof. dr. K.T. Jtilu 
(Suomija), prof. D. J. Megu (Estija), doc. B. Butkus (Lietuva), prof. dr. J. Ap-
cit (Latvija) ir sekretoriatas (iš kiekvienos šalies po vieną atstovą). Be to, iš-
rinkta trijų sekcijų valdyba ir sekretoriatas: augalininkystės, gyvulininkystės 
ir agrarinės politikos.

Devintasis posėdis įvyko 1938 m. rugpjūčio 6 d. Taline ir rugpjūčio 7 d. 
Pärnu (Estijoje). Jame Estijos agronomų sąjungos atstovai pasiūlė papildyti 
Sąjungos įstatus. Parengtas papildomas skyrius „Veiklos sąlygos”. Papildy-
mas įsigaliojo nuo 1939 m. sausio 1 dienos. Be to, magistras A. Muuga pa-
skelbė, kad Sąjungos kasoje yra 1799,9 Estijos kronos.

Pirmasis Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos Centrinės valdybos po-
sėdis po karo įvyko 1990 m. lapkričio 20 d. Rygoje. Jame dalyvavo: J. Liuttula 
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(Suomija), T. Peresson (Švedija), J. Liiv, J. Ieydy (Estija), J. Auseklis, V. Dze-
nis, V. Klasens (Latvija), P. Bėčius, R. Dapkus (Lietuva).

Apsvarstyti klausimai ir priimti nutarimai pagal tokią posėdžio darbo-
tvarkę:

1. Agronomų sąjungų atstovų informacija apie savo šalių žemės ūkio 
reikalus.

2. Dėl Sąjungos kalbos pasirinkimo.
3. Dėl Sąjungos lėšų sudarymo.
4. Sąjungos veikla 1991–1992 m.
5. Dėl kitų Skandinavijos šalių agronomų organizacijos atstovų pakvie-

timo į Baltijos jūros šalių agronomų sąjungą.
Aktualiais klausimais kalbėjo Suomijos atstovas J. Liuttula. Jis konsta-

tavo, kad Agronomų sąjunga Suomijoje mažėja, todėl kilo jos prisijungimo 
prie stambesnių sąjungų, pavyzdžiui, prie AKAVA (Akademinės profesinių 
sąjungų asociacijos) klausimas. Tačiau jungtis sunkiau negu įkurti naują or-
ganizaciją. 

Apibūdindamas Suomijos žemės ūkio situaciją, agronomas akcentavo, 
kad šalyje gaunami pakankamai dideli derliai, nuolat yra perprodukcijos, to-
dėl reikia mažinti žemės ūkio produktų gamybą, o dėl to mažės darbo vietų.

Švedijos atstovas T. Persson sakė, kad pagrindinė problema jų šalyje – 
žemės ūkio produktų perprodukcija. Grūdų kainos per 5 m. sumažėjo beveik 
50 procentų. Nuo 550 iki 400 tūkst. sumažėjo ir karvių skaičius. Pranešėjas 
nuogąstavo, kad neaišku, ką veiks agronomai, kai sumažės ūkininkų. Dauge-
lis agronomų gali tapti bedarbiais. Švedijos ūkininkų sąjunga bando ieškoti 
rinkos aukštos kokybės produktams Europos Ekonominėje Sąjungoje (EES). 
Dauguma švedų nori, kad jų šalis įstotų į EES. „Agrifack” mano ateityje su-
mažinti bedarbystę, ginti agronomų teises, sukurti naujų darbo vietų (aplin-
kos apsaugos srityje ir kt.).

J. Liiv iš Estijos pažymėjo, kad jų šalyje gyvulių skaičius ir žemės ūkio 
produktų gamyba mažėja daugiausia dėl to, kad mažėja grūdų tiekimas iš 
buvusios Sovietų Sąjungos. Be to, neaiški ir Estijos parlamento veikla žemės 
ūkio srityje. Visi supranta, kad perspektyvūs yra individualūs ūkiai, tačiau 
sunku juos plėsti. Bloga ūkių techninė bazė, o technikos ir statybinių medžia-
gų nėra arba jos labai brangios. Akcentuota, kad sienų ekonominė kontrolė 
nepadės, geriau reguliuoti kainas.

Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas P. Bėčius kalbėjo apie žemės 
ūkio padėtį Lietuvoje. Šalyje daugiau žmonių gyvena stambesnėse gyven-
vietėse nei kaimuose, todėl pavienių ūkininkų nėra daug. Šiuo metu svarbu 
nepriimti kraštutinių sprendimų, negriauti esamų struktūrų, o reformą vyk-
dyti pamažu. Tarybiniuose ūkiuose ir kolūkiuose dirbo po 5–7 diplomuotus 
agronomus. Apie jų ateitį numatyta diskutuoti Lietuvos agronomų sąjungos 
tarybos posėdyje. 
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Nutarime valdybos posėdžio dalyviai konstatavo, kad iki situacijos Eu-
ropoje ir Baltijos baseine pasikeitimo Agronomų sąjungos oficialiomis kal-
bomis buvo pripažintos anglų ir rusų kalbos. Be to, valdyba nutarė nesteigti 
bendros Sąjungos pinigų sąskaitos. Svarbiausias valdybos nutarimas – priimti 
į Baltijos jūros šalių agronomų sąjungą Švedijos agronomų sąjungą „Agri-
fack”. Be to, valdyba kreipėsi į Danijos ir Norvegijos agronomų sąjungas, 
kad ir jos prisijungtų prie Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos.

Vienuoliktasis Baltijos jūros šalių Agronomų sąjungos Centrinės valdy-
bos posėdis įvyko 1991 m. liepos 5–6 d. Helsinkyje. Jame dalyvavo Agrono-
mų sąjungų atstovai: viceprezidentas Anton Arvidsson, generalinis sekreto-
rius I. Holmen (Švedija); prezidentas H. Holtestaul, generalinis sekretorius 
K. Riise (Norvegija); prezidentas T. Lippert, generalinis sekretorius J. Gin-
nerup (Danija), prezidentas S. Kauppila (Suomija); generalinis sekretorius 
P. Rinne, informacijos sekretorius J. Liuttula, viceprezidentas J. Liiv (Estija); 
viceprezidentas V. Dzenis, agronomas D. Jaks (Latvija); pirmininko pavaduo-
tojas dr. A. Malinauskas, agronomas V. Gudynas (Lietuva). 

Šiam susitikimui vadovavo Suomijos agronomų sąjungos sekretorius 
informacijai J. Liuttula, labai daug padaręs, kad Skandinavijos ir Baltijos ša-
lių agronomai kuo dažniau susitiktų ir pasidalintų patirtimi. Skandinavijos 
agronomų sąjungų atstovai kalbėjo švedų kalba, Baltijos agronomai – rusų. 
Susitikimo vadovas J. Liuttula vertė iš abiejų kalbų.

Pradėdamas pasitarimą, J. Liuttula sakė, kad susitikimas turi istorinės, 
geografinės ir profesinės reikšmės. Supažindindamas susitikimo dalyvius su 
Skandinavijos valstybių agronomų sąjungų problemomis, J. Liuttula teigė, 
kad didžiausią rūpestį kelia augalininkystės produkcijos mažinimas, nes tai 
prieštarauja agronomo profesinei paskirčiai. Agronomų uždavinys iki šiol 
buvo padėti gaminti kuo daugiau produkcijos, o dabar šis darbas nuvertintas. 
Tai sukelia socialinių problemų. Jis sakė, kad iki šiol Suomijos konsultavimo 
tarnyba buvo 100 proc. finansuojama iš valstybės biudžeto, o 1991 m. – tik  
50 procentų. Likusius 50 proc. lėšų reikia užsidirbti teikiant mokamas kon-
sultacijas ir rengiant informacines parodas. Agronomų darbui įtakos turėjo 
ir 1991 m. priimtas įstatymas, kuriame nurodoma, kad 15 proc. žemės ūkio 
naudmenų turi būti pūdymas.

Pranešėjas supažindino su Suomijos agronomų sąjungos narių pasiskirs-
tymu. Iš viso Sąjungoje tuo metu buvo 4600 narių, iš jų 600 studentų. Iš 4000 
suaugusių Agronomų sąjungos narių – 2800, arba 70 proc. diplomuotų agro-
nomų. Privačiose struktūrose dirbo 700, ūkininkavo 400, iš kurių 300 dirbo 
dar ir kitą darbą; valstybinėse įstaigose – 400; Konsultavimo tarnyboje – 200; 
dėstytojavo 250; savivaldybėse – 50; pensininkų – 600; įvairiose pareigo-
se – 200. Tarp jų 26,7 proc. moterų.

Švedijos agronomų sąjungos „Agrifack” atstovas pažymėjo, kad Sąjun-
goje tuo metu buvo 4500 narių, iš jų 289 studentai. Moterų – 30 procentų. 
Dirbančių agronomų – 2500, iš jų 478 dirbo privačiame sektoriuje; 653 – 
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valstybinėse įstaigose (daugiausia – mokslo); 145 – savivaldybėse; 26 – nuo-
savų įmonių šeimininkai; 25 – bedarbiai (1991 m. sausio 1 d. duomenimis).

Žemės ūkio sąjungos (LRF) agronomai pareigomis pasiskirstė taip: 
55 proc. dirbo mokslo ir švietimo darbą; 20 proc. – Konsultavimo tarnyboje; 
15 proc. – moksleivių ugdymo sistemoje; 10 proc. – pramonėje.

Danijos agronomų sąjungos atstovas sakė, kad jų sąjungoje 5000 narių, iš 
kurių 3200 agronomų, 1000 žvėrelių augintojų, 800 miškininkų. Valstybinia-
me sektoriuje dirbo 800, Konsultavimo tarnyboje – 600, tiek pat privačiame 
sektoriuje, 1200 buvo studentai, ūkininkai, pensininkai ir kt., 150 bedarbių.

Norvegijos agronomų sąjungos „NaFo“ atstovas sakė, kad jų organiza-
cijoje yra agronomų, miškininkų, landšaftininkų, žemėtvarkininkų, iš viso – 
4500 narių, iš kurių valstybinį darbą dirba 2200, privačiame sektoriuje – 1000, 
studentų – 400, pensininkų – 300, likusieji – kitų specialybių atstovai.

Iš 2000 agronomų universitetuose dirbo 600, žemės ūkio mokyklose – 300, 
Konsultavimo tarnyboje – 800, administratorių – 300. Beveik pusė studentų 
buvo moterys. Populiariausios specialybės – biologija, architektūra, ekologija.

Lietuvos agronomų sąjungos atstovas dr. A. Malinauskas pateikė tokią 
informaciją: Lietuvoje 1991 m. buvo 3600 agronomų, iš jų 70 proc. dirbo 
žemės ūkio bendrovėse, 20 proc. – administracinį darbą, 3 proc. – mokslo 
įstaigose, 1 proc. – ūkininkavo. Iš visų Lietuvos agronomų 800 buvo Lietuvos 
agronomų sąjungos nariai.

Latvijoje, kaip sakė Latvijos agronomų sąjungos atstovas, buvo 
2700 agronomų, iš jų 1000 Latvijos agronomų sąjungos narių.

Pasitarime kiekvienas sąjungos atstovas pasidalino mintimis apie savo 
šalies žemės ūkio būklę. Skandinavijos šalių agronomai susidomėję klausėsi 
Baltijos valstybių agronomų pasisakymų apie jų šalyse vykstančius žemės 
ūkio pokyčius, ūkininkų ūkių kūrimosi procesą, demokratijos atkūrimą ir kt. 
Susitikimas praėjo labai šiltai ir draugiškai.

Pasikeitę nuomonėmis dėl tolesnio bendradarbiavimo, Lietuvos agrono-
mų sąjungos atstovai visus posėdžio dalyvius pakvietė kitais metais atvykti 
į Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos kongresą, liepos mėnesį vyksiantį 
Lietuvoje.
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BALTIJOS VALSTYBIŲ AGRONOMŲ 
beNDRADARbIAvIMAS

Baltijos šalyse prasidėjęs tautinis atgimimas ir išsivadavimas iš sovietų oku-
pacijos skatino Lietuvos, Latvijos, Estijos agronomus glaudžiau bendradar-
biauti ir susitelkti. E. Jansonui (Pernu, Estija) ir A. Malinauskui, atstovaujan-
čiam Šiaulių rajono agronomus, susitarus, 1989 m. pavasarį pradėtos rengti 
kasmetinės bendros agronomų vasaros stovyklos. 

Pirmas susitikimas įvyko 1989 m. vasarą Pernu rajone. Jame dalyvavo 
Šiaulių ir Pernu rajonų agronomai. Susitikimas buvo ypač nuoširdus. Gražiai 
ir iškilmingai su gėlėmis ir muzika buvo sutikti lietuviai Estijos artojų žemė-
je, prie Pernu rajono ribos. 

Po pietų Lietuvos agronomų delegacijai buvo parodyti pirmaujantys ta-
rybiniai ūkiai, o vakare stovykloje prie Pernu įlankos krantų buvo uždegtas 
draugystės laužas, kuris degė iki paryčių. Estijos ir Lietuvos agronomams 
buvo apie ką pasikalbėti, pasidalinti sukaupta patirtimi. Taip prasidėjo Šiaulių 
ir Pernu agronomų kasmetiniai susitikimai.

Kitų metų liepos 13–15 d. toks sąskrydis vyko Šiaulių rajone. Kaip Bal-
tijos kelyje, mes vėl drauge susikibę už rankų traukėme tas pačias dainas. Ir 
ne tik dainas. Pasirodo, mūsų ir mintys buvo tokios pačios. Taigi, tris dienas 
vaizdingose Širvės ežero apylinkėse vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos agro-

nomų sąskrydis. Dalyvavo Pernu, Raplos (Estija), Kuldygos 
(Latvija) ir Šiaulių bei Joniškio rajonų agronomų delegacijos.

Į antrąjį agronomų sąskrydį atvykusius dalyvius sveiki-
no Lietuvos agronomų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas 
A. Malinauskas. Virš ežero aidėjo: „....bunda jau Baltija, Lie-
tuva, Latvija, Estija...“. Plevėsavo trijų respublikų tautinės vė-
liavos. Žodį tarė Estijos žemės ūkio ministerijos Žemdirbystės 
valdybos viršininkas J. Laasala, sveikino Lietuvos ir Latvijos 
agronomų sąjungų pirmininkai P. Bėčius ir J. Auseklis, Lie-
tuvos žemdirbystės instituto direktorius R. Dapkus, Lietuvos 
žemės ūkio ministro pavaduotojas T. Ikvila ir kiti. Už broliš-
ką paramą Lietuvos ekonominės blokados metu, kurią sukėlė 
Tarybų Sąjunga, atsakydama į Lietuvos Respublikos 2000 m. 
kovo 11 d. paskelbimą nepriklausoma, latviams ir estams dė-
kojo Šiaulių rajono valdybos žemės ūkio skyriaus viršininkas 
R. Mačiūnas. Jis supažindino su rajono pasiekimais ir proble-
momis. Kvietė visų trijų respublikų agronomus drauge spręsti 
žemės ūkyje iškilusias problemas ir aktyviai dalyvauti disku-
sijoje „Agronomas vakar, šiandien, rytoj“. Diskusijoje daly-
vavo Lietuvos žemės ūkio akademijos žemdirbystės katedros 
vedėjas, profesorius A. Stancevičius, Latvijos žemės ūkio 

 Pirmojo susitikimo proga pagaminta 
gairelė.
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akademijos profesorius L. Jurševskis, buvęs Lietuvos žemės ūkio ministras 
M. Grigaliūnas, „Agronomų seklyčios“ vadovas A. Būdvytis, Šiaulių rajono 
Tarybos pirmininkas A. Šumanas, pensininkas agronomas A. Zablockas, Jo-
niškio rajono valdybos žemės ūkio skyriaus viršininkas R. Tamulionis ir kiti.

M. Grigaliūnas priminė, kad 1939 m. Lietuvoje buvo apie 500 agrono-
mų. Tada agronomas buvo vienvaldis lyderis, laukų karalius. Dažnai jo žo-
dis, nuomonė buvo galutinė. Tuo metu jis daug žinojo, nes kitų specialistų ir 
nereikėjo. Dabar jau kitoks ūkis, kitoks ir agronomas. Daugelis diskusijoje 
dalyvavusių agronomų tvirtino, kad jie tik pusvalandį per darbo dieną būna 
agronomai, o likusiu laiku – tik prižiūrėtojai, teisėjai, tiekėjai.

Prof. A. Stancevičius sakė, kad norėdami žengti Europos keliu turėsi-
me pergyventi ir kai kuriuos sukrėtimus. Kiekvienas agronomas turi rasti sau 
vietą, tik tada neliks be darbo. Deja, dalis agronomų nesiruošė naujam gy-
venimui. Ar kiekvienas agronomas šiandieną gali patarti ūkininkui: jeigu tu 
nori laimėti, tai sėk tik šitos veislės kviečius, augink tik taip. Deja. Daugu-
ma yra nepasiruošę. Tai ne vien agronomų tragedija, o visos sistemos. Anot 
L. Jurševskio, didžioji dalis Latvijos žemės ūkio akademijos studentų, studi-
juojančių agronomiją, galvoja, kad baigę mokslus jie bus viršininkai. Pasukus 
privatizavimo keliu, rūpinantis šeimos ūkiu, aukštos kvalifikacijos agronomų, 
ir ne tik jų, reikės ateityje. Tik nepakaks, kad specialistas žinotų, kaip darbas 
dirbamas. Jis turi mokėti jį atlikti. Kas iš tokio specialisto, jei teišmano tik 
agronomiją ir nieko nenutuokia apie gyvulių priežiūrą, nesugeba ir nemoka 
valdyti technikos.

Kitą dieną sąskrydžio dalyviai varžėsi tinklinio aikštelėje, kilnojo dvi-
pūdę, stumdė rąstą, traukė virvę, klausėsi Šiaulių rajono saviveiklininkų kon-
certo, kurstė draugystės laužą. Sekmadienį visi dalyviai aplankė Kryžių kalną 
ir išvyko namo.

Vėliau tokie susitikimai vyko Kuldygos, Raplos, Joniškio, Pernu rajo-
nuose.

Antrą kartą Šiaulių rajono žemėje agronomai susitiko 1998 m. birželio 
5–6 dienomis. Kas per tą laiką pasikeitė, kokia agronomų nuotaika? Dvi die-
nas Paežerių dvare plevėsavo tarptautinės agronomų stovyklos vėliava. At-
vyko svečiai iš Pernu ir Raplos rajonų (Estija), Kuldygos (Latvija), Joniškio 
ir Šiaulių rajonų. Agronomai lankėsi Šiaulių r. Verbūnų žemės ūkio bendro-
vėje, naujakurių ūkininkų Dalios ir Stasio Jasinskų, ūkininkaujančių Daujo-
čių kaime, sodyboje, apžiūrėjo Šiaulius, dalyvavo konferencijoje-diskusijoje 
„Agronomas: dabartis ir ateitis“, klausėsi koncerto, kurį surengė Šiaulių rajo-
no meno saviveiklininkai, sportavo, apžiūrėjo AB „Šiaulių pienas“ gaminių 
parodą. Taigi, birželio 5 d. vakarą Nelindos ežero pakrantėje aidėjo trijų Bal-
tijos valstybių himnai, buvo iškeltos valstybinės vėliavos. Atvykusius į tarp-
tautinę agronomų stovyklą, pasveikino Lietuvos agronomų sąjungos Šiaulių 
skyriaus pirmininkas A. Malinauskas. Stovyklos dalyviai plojimais palydėjo 
Šiaulių apskrities valdytojo Z. Stundžios, Lietuvos žemės ūkio ministerijos 
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žemdirbystės skyriaus vedėjo S. Polikaičio, agronomės iš Kudilgos rajono 
A. Kirmai, ūkininko iš Pernu rajono E. Jansono, Lietuvos Seimo narių I. Veli-
konio ir R. Karbauskio, AB „Šiaulių pienas“ generalinio direktoriaus S. Am-
braso ir kitų linkėjimus.

Jau 10 metų, kai bendrauja minėtų rajonų agronomai. Lankydamiesi 
vieni pas kitus, ne tik pasidžiaugia kolegų laimėjimais, dalijasi darbo pa-
tirtimi, bet ir pasiguodžia, ištiesia pagalbos ranką. Išbandymų metais, kai 
Maskva Nemuno kraštui paskelbė blokadą, kuras, tepalai, atsarginės dalys 
(artėjo javapjūtė) į Šiaulių rajoną keliavo iš Pernu, Raplos, Kuldygos rajonų. 
Tai buvo galima padaryti ankstesnių pažįstamų agronomų dėka. Teisingai 
sakoma, kad geriau šimtas draugų, nei šimtas litų. Agronomai vieni kitiems 
padeda ir dabar.

„Jūsų laukai gražesni“, – sakė Pernu rajono agronomų delegacijos vado-
vas, ūkininkas E. Jansonas. Estus ir latvius sužavėjo Šiaulių rajono Verbūnų 
žemės ūkio bendrovės kviečių, kukurūzų, cukrinių runkelių laukai. Bendrovės 
pirmininką A. Songailą ir vyriausiąjį inžinierių V. Ralį jie apibėrė klausimais. 
Lietuviai nuo kaimynų nieko neslėpė, visas sėjos, tręšimo technologijų subti-
lybes išpasakojo. Svečiai pamatė, kaip Verbūnuose gaminamas šienainis. Kai 
A. Songaila pasakė, kad iš pirmos žolės jau pagamino per 2000 t pašaro, sve-
čiai tik galvas kraipė ir tvirtino, kad jie šienapjūtės dar nepradėjo. Agronomus 
sudomino ir siloso gamyba iš pribrendusių kukurūzų.

Stovyklos atidarymas.
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Agronomu būti sunku. Visuose trijose Baltijos valstybėse panaši situ-
acija. Irstant kolūkiams, dauguma agronomų liko be darbo. Ne visi žmonės 
tokiems staigiems pokyčiams buvo pasirengę. Prie žemės liko patys ištiki-
miausi ir ištvermingiausi. Pasak estų, jų šalis prarado vieną agronomų kartą. 
„Keturiasdešimt metų dirbęs agronomu, likau be darbo. Nutariau ūkininkauti. 
Pradėjau nuo 2 hektarų, dabar valdau 20. Auginu grūdinius augalus, bulves, 
rapsus. Valstybė mažai padeda, todėl Pernu rajone stambių ūkininkų, valdan-
čių 100 ir daugiau hektarų, – tik keli. Visi kiti – smulkūs ūkiai. Jie tikrai Eu-
ropos nepamatys, bankrutuos“, – sakė E. Jansonas.

Apie savo situaciją papasakojo L. Avcanė, 20 metų dirbusi agronome 
Kuldygos rajone, buvusiame Nikracės tarybiniame ūkyje, tuo metu ūkinin-
kavusi ir valdžiusi per 700 ha žemės. Anot jos, Latvijos Žemės dalijimo ko-
misija stebi, kaip naujakuriams sekasi. Po 3 metų sprendžia, ar gali jis būti 
ūkininku. Taigi arba tampi savininku, arba ne. 

Latvijos agronomai sakė, kad konkurenciją išlaikys tik stambūs, mokslo 
žinias ir pirmūnų patirtį taikantys ūkiai. Latvijoje naujakurių ūkiai tuo metu 
stambėjo. Kuldygos rajone vidutinio naujakurio ūkis buvo 25 hektarai. Ke-
liasdešimt ūkininkų valdė po 500–600 ha žemės. Ji jau tapo paklausi. Kuldy-
gos rajone už 1 ha žemės mokėta apie 1060 litų (šio rajono žemės priskiria-
mos prie nenašių). Latvijos ūkininkai labai atsargiai vertino stojimą į Europos 
Sąjungą. Ši Sąjunga, jų manymu, nebus suinteresuota, kad Baltijos šalių ūki-
ninkai augintų daug gyvulių, melžtų daug pieno, kultų daug grūdų.

Baltijos šalių agronomai rinkosi Latvijoje, Kuldygos rajone. 
Kaip sekasi kaimyninės šalies naujakuriams ūkininkams, kokias proble-

mas jie sprendžia? Anot Latvijos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kuldy-
gos biuro agronomės D. Lodzinios, buvusių kolūkių ir tarybinių ūkių „išsi-
vaikščiojimo“ procesas baigėsi. Prieš žemės ūkio reformos pradžią Kuldygos 
rajone buvo 23 kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. Jų žemes 1999 m. valdė per 1200 
ūkininkų. Latviai nesibūrė į bendroves, kaip mūsų krašte. Jeigu jau išėjo iš 
kolūkio, – tai visiems laikams. O ir „išsivaikščiojo“ ne po vieną, o visu būriu. 
Buvusiems šeimininkams žemė buvo grąžinama besąlygiškai, kiti ją galėjo 
pirkti. Visi šios šalies gyventojai, taip pat nuo 1940 m. gyvenę šiame krašte 
jų palikuonys turėjo teisę gauti žemės. Mūsų kaimynai iškart kūrė stambius 
ūkius, kiekvienas naujakurys gavo iki 50 ha žemės ūkio naudmenų ir iki 25 ha 
miško. Buvusiems ūkininkams atidavė ir didesnius ūkius, jei juos anksčiau 
valdė. Už visą žemės naudojimą latviai mokėjo nuomą. Be to, kontroliuota, 
kaip sekasi ūkininkauti. Pasak D. Lodzinios, ji niekada negrįžtų į tarybinį ūkį. 
Dabar ji savarankiška. Agronomė akcentavo, kad jau dabar reikia ne techno-
logų, o plataus profilio specialistų, kurie mokėtų ne tik javus, bulves auginti, 
bet nusimanytų ir gyvulininkystėje, ekonomikoje. 

D. Lodziniai pritarė Pernu rajono Seljos žemės ūkio bendrovės vyriau-
sioji agronomė I. Mitt. Pasak jos, agronomas turi būti ir verslininkas, kitaip 
jis neišsilaikys. „Agronomu būti sunku. Rytoj bus dar sunkiau. Agronomo 
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specialybė Estijoje nepopuliari. Aukštoji mokykla nesurenka kontingen-
to“, – sakė ji.

Taigi trijų Baltijos valstybių agronomai kasmet susitinka vis kitoje res-
publikoje. Eilinis susitikimas vyko 2000 m. liepą Raplos rajone, Estijoje. 

Lietuvai profesiniame renginyje atstovavo Šiaulių ir Radviliškio rajonų 
agronomai, Latviją – Kuldygos rajono agronomai. Gaila, bet iširus LAS Jo-
niškio rajono skyriui, teko šiauliečiams partnerių ieškoti Radviliškio rajone. 
Būti partneriu maloniai sutiko Radviliškio žemės ūkio skyriaus vedėjas, agro-
nomas A. Juozapavičius.

Estai svečiams parengė turiningą programą. Pirma diena buvo skirta dar-
bui, susipažinimui su Estijos ūkiu, antra – sportinėms varžyboms.

 Pirmiausia buvo aplankytas žemės ūkio padargų muziejus. Čia šeiminin-
kės svečius vaišino nacionaliniais patiekalais. Pasistiprinę po ilgos kelionės, 
agronomai apžiūrėjo muziejų. Stebino eksponatų gausa. Senoviškos sodybos 
kieme ir pastatuose surinkti plūgai, rankinio linų apdirbimo įranga, kuliamo-
sios, sviesto muštuvės, separatoriai bei daug kitų buities ir ūkio padargų. Mu-
ziejų išlaikė savivaldybė. 

Aplankytas moderniausias ir galingiausias Estijos pieno kombinatas. 
Afganistanietis, nupirkęs Talino pieno kombinato filialą, į jį investavo apie 
10 milijonų dolerių. Ši gamykla per parą perdirbo 300–320 t pieno. Įmonės 
savininkas pirko ir fermas. Tad 2000 m. 50 proc. pieno melžė savose fermose, 
antra tiek pirkdavo iš smulkių ūkininkų.

Problemų aptarimas. 
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Lietuvos delegacijos 
sutikimas Raplos 
rajone.

Lankytasi pas ūkininką K. Hamburgą, valdantį 75 ha žemės. Jis augino 
sėklines bulves ir sėklinius grūdus, kurių derlingumas – 4 t/ha. Rapsus, kurių 
derlingumas – 2,8 t/ha, parduodavo. Ūkis buvo pakankamai modernus. Jame 
įrengta gera bulvių saugykla, kieme nemažai technikos, grūdų saugyklos. 
Ūkininkas labai nesiskundė, bet ir dideliu pelnu nesigyrė. Pastebėta, jog estai 
vengia tiesių atsakymų apie pelną. Nors Estijos ūkiai turėjo sulaukti didesnių 
užsienio investicijų nei Latvijos ar Lietuvos, šios šalies žemdirbiai nebuvo 
patenkinti savo ateitimi. Estijos žemdirbiai nepalankiai vertino ir savo vyriau-
sybės vykdomą žemės ūkio politiką.

Gražus agronomų bendradarbiavimas tęsėsi. Baltijos šalių agronomų 
sąskrydis 2001 m. liepos 12–13 d. vyko Radviliškio rajone. Susitiko Estijos 
Pernu, Raplos rajonų ir Lietuvos Šiaulių bei Radviliškio rajonų agronomai.

Susitikimas prasidėjo prie Radviliškio rajono ribos. Svečiai, pailsėję po 
tolimos kelionės, atsigėrę gaivinančių gėrimų, pasidalinę pirmaisiais įspū-
džiais, leidosi į kelionę – pasižvalgyti po Radviliškio apylinkes. Pirmiausia 
jie aplankė Radviliškio rajono ūkininką F. Šlėvę, įsikūrusį gražiose vietose, 
netoli Arimaičio ežero. 

Ūkininkauti pradėjęs krūmokšniais apaugusiuose laukuose, tuo metu 
jis turėjo 120 ha nuosavos žemės, 23 ha miško, 30 ha nuomojamos žemės. 
Rodydamas savo ūkio valdas, F. Šlėvė džiaugėsi 80 šeimų bitynu, penkiais 
tvenkiniais, pilnais žuvies, rodė gražiai prižiūrimą 20 ha serbentų plantaciją, 
vyšnyną, tą pavasarį apsodintą 2 ha šilauogių lauką.
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Pasportavus – firminis 
plovas.

Pieno perdirbimo 
cecho foje  

(Estija, Raplos r.).
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Prie vaišių stalo, kurį padengė ūkininko žmona, gurkšnojant alų, F. Šlėvė 
svečiams pasakojo, kad sumanęs savo ūkyje įrengti konservų fabrikėlį. Netoli 
gyvenamojo namo, prie trijų ąžuolų, žadąs statyti uogų saugyklą, įrengti ce-
chą joms šaldyti, patalpą sultims spausti, uogoms konservuoti.

Kitas sustojimas – ŽŪB „Draugas“. Ši bendrovė įsikūrusi Alksnupių 
kaime, Pakalniškių seniūnijoje. Važinėjant po ūkio teritoriją, jo pirmininkas 
V. Žukauskas svečius supažindino su vykdoma veikla.

Vėliau užsukta į Lietuvos gyvulininkystės institutą, įsikūrusį Baisogalos 
dvaro pastatuose. Šis institutas – pagrindinė gyvulininkystės srities mokslo 
įstaiga Lietuvoje. Jis įkurtas 1952 m. ir tada buvo vienas Mokslo akademijos 
padalinių, o 1992 m. pertvarkytas į savarankišką valstybinę mokslo įstaigą. 
Nuo tų metų institutui vadovavo dr. J. Jatkauskas. Vadovas svečiams papasa-
kojo, kad institutas padeda ruošti kvalifikuotus gyvulininkystės specialistus ir 
mokslininkus, propaguoja mokslo naujoves, tad palaikomi glaudūs ryšiai su 
daugeliu žemės ūkio ir kitų sričių institucijų Lietuvoje bei užsienyje.

Pagrindinės instituto veiklos kryptys – gyvulių ir paukščių veisimas, gy-
vulių ir paukščių vietinių veislių genofondo tyrimas ir išsaugojimas; gyvulių 
mityba, laktacijos fiziologija, reprodukcijos tyrimas, naujų pašarų bei jų ga-
mybos technologijų poveikis pašarų maistinei vertei ir gyvulių produkcijos 
kokybei; gyvulių laikymo ir priežiūros naujų technologijų kūrimas.

Pasivaikščiojus po nuostabų Baisogalos dvaro parką, nutarta aplankyti 
istorines Radviliškio rajono vietas. Autobusai pasuko į Pakalniškių apylinkė-
se įsikūrusį Kleboniškių kaimą.

Ūkininkas F. Šlėvė 
pasakoja apie 
šilauogių auginimą.
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Gražiame Daugyvenės upės slėnyje, senoje kaimavietėje, 18 ha plote 
įsikūręs kaimo buities muziejus, į kurį iš apylinkių perkelti XIX a. ir XX a. 
pradžios kaimo pastatai: gryčios, klėtys, pirtys, klojimai, daržinės ir kt. Šalia 
jų išlikusios atkuriamos buvusios Kleboniškio kaimo sodybos, kurias išryški-
na įvairios tvoros. Seni kaimavietės medžiai ir šiaudiniai pastatų stogai teikia 
muziejui paslaptingumo, o gyventojai – tikroviškumo. Pastatuose įrengtose 
ekspozicijose atkurta ūkininko buitis nukelia į XIX a. pabaigą. Įrengta vei-
kianti kaimo pirtis. Surinkta didelė senovinės technikos kolekcija. Kaime yra 
1884 m. pastatytas Kleboniškio vėjo malūnas.

Pavaikščioję po Kleboniškių kaimą, pamatę, kaip gyveno senoliai, agro-
nomai patraukė Burbiškių dvaro link. Iš visų Radviliškio rajone esančių dvarų 
Burbiškių dvare šio amžiaus pradžioje sukaupta bene daugiausia meno ver-
tybių. Šis dvaras pasižymėjo senosios bajoriškos dvarų kultūros puoselėjimu. 
Dvaro savininkas A. Baženskis kūrė didelį ir puošnų parką, jame statė pamin-
klus, skulptūras, kaupė archyvą ir biblioteką.

Burbiškių dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XVII amžiaus. 
Dvaro parkas, užimantis 30 ha, pasižymi įspūdingais tvenkiniais su salomis. 
Dvaro pastatai sudaro didelį uždarą kiemą, todėl primena tvirtovę. Parke gau-
su skulptoriaus K. Ulinsko skulptūrų. Čia yra poeto A. Mickevičiaus pamin-
klas, pastatytas 1911 m., Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas, 
pastatytas 1912 m., Marijos skulptūra, didingi parko vartai, liūtų tiltas.

Pasivaikščioję po Burbiškių parko saleles, pasigrožėję nuostabiu gamto-
vaizdžiu, agronomai išvyko į Raudondvarį. Daugyvenės upės saloje sąskry-
džio dalyviai įkūrė stovyklą. Truputį pailsėję, pasikeitę suvenyrais, dovano-
mis, vakarojo prie didelio laužo. 

Kitą dieną dalyviai buvo pakviesti į artojų varžybas. Radviliškio rajono 
Raudondvario kaime, Šeduvos aukštesniosios žemės ūkio mokyklos teritori-
joje, vyko trečiosios Respublikinės „Ūkininko patarėjo“ arimo arkliais varžy-
bos ir Radviliškio rajono arimo traktoriais čempionatas.

Plieskiant karštai liepos saulei, į rajono arimo traktoriais varžybas atvyko 
devyni artojai. Jie buvo suskirstyti į tris grupes: ariantys tradiciniais plūgais 
(2–3 korpusų plūgais), ariantys daugiau nei trijų korpusų plūgais ir ariantys 
apverčiamaisiais plūgais.

Visi artojai metalo žirgais lengvai suraikė kietą dobilieną. Iš arusių 2–3 
korpusų plūgais pirmąją vietą pelnė R. Urbštonavičius iš Grinkiškio seniūni-
jos. Vienintelis artojas ir absoliutus laimėtojas, aręs su daugiau kaip 3 korpusų 
plūgu, buvo V. Radavičius iš Radviliškio rajono. Apverčiamųjų plūgų grupėje 
pirmąją vietą laimėjo R. Garuckas iš Skėmių seniūnijos, Pociūnėlių gyven-
vietės. Stiprus, plačių pečių visada besišypsantis su skrybėle – toks Rimantas 
antrus metus iš eilės Lietuvai atstovavo Pasaulio artojų varžybose.

Tuos pačius laukus arė į trečiąsias Respublikines „Ūkininko patarėjo“ 
arimo arkliais varžybas atvykę 16 artojų. Visiems buvo skirti vienodo dydžio 
laukeliai. Poriniais kinkiniais artojai arė 45, vienkinkiais – 60 minučių.
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Nuo visų artojų neatsitraukė teisėjų kolegija, vertinusi arimo kokybę – 
suarto laukelio lygumą, atskirų riekių vienodumą, vagų tiesumą, piktžolių ir 
kitokių augalinių liekanų užarimą, laukelio užbaigimą.

Svečiai po arimo varžybų galėjo stebėti arklių traukos varžytuves. Arklių 
šeimininkai, pasiėmę į rankas vadžias, kaip įmanydami ragino arklius tempti 
smėlio pripiltus maišus (vežant tą krovinį vežimu, traukos jėga – 9 tonos). 
Kurių nesudomino arklių traukos varžytuvės, galėjo grožėtis konkūrais, ku-
riuose 22 raiteliai demonstravo žirgų galimybes.

Trijų Baltijos valstybių agronomai 2009 m. liepos 17–18 d. Lietuvos 
agronomų sąjungos Šiaulių rajono skyriaus organizuotame susitikime minėjo 
bendradarbiavimo dvidešimtmetį. 

Buvo gera proga pasidalyti patirtimi, pabendrauti su kolegomis, aptarti 
žemės ūkio problemas, geriau pažinti artimų kaimynų gyvenimo būdą, tra-
dicijas. 

Susirinkę švęsti dvidešimtmečio, agronomai šiltai buvo sutikti prie Šiau-
lių rajono ribos. Vėliau visa delegacija pakviesta aplankyti Kuršėnų žemės 
ūkio bendrovę. Agronomai apžiūrėjo neseniai pastatytą modernią 456 vietų 
melžiamų karvių fermą, susitiko su ūkio specialistais, gerėjosi gražiais pasė-
liais. Bendrovės vadovas P. V. Zovė pasakojo apie bendrovės veiklą. Kuršėnų 
žemės ūkio bendrovė dirbo 3673 ha žemės, laikė 2000 galvijų, iš jų 800 mel-
žiamų karvių. Per metus bendrovė perdirbėjams parduodavo per 5000 t ža-
liavinio pieno. Perdirbėjai 2009 m. už 1 litrą pieno bendrovei mokėjo po 
59 ct. Paklaustas, kaip ūkis pergyvena pasaulinę ekonominę krizę, bendrovės 
vadovas P. V. Zovė sakė, kad gyvena iš anksčiau sukauptų lėšų. Modernios 
karvidės statybai iš banko teko imti 6,8 milijono litų paskolą. Jau 2 milijonus 
litų grąžino. „Nors ir sunku, bet nenuleidžiame rankų“, – ryžtingai nusiteikęs 
kalbėjo bendrovės vadovas. 

Toliau agronomų kelias vedė į UAB „Litsoft“, įsikūrusią Voveriškių kai-
me, greta Šiaulių. Atvykusiems svečiams buvo paruoštas siurprizas – didžiu-
lėje palapinėje visi pavaišinti cepelinais. Direktorius D. Mitkus agronomams 
pristatė bendrovę, kuri ūkininkams ne tik parduoda naują ir naudotą žemės 
ūkio techniką, bet ir nuomoja. Šia paslauga naudojosi Lietuvos, Latvijos, 
Ukrainos ūkininkai. 

Viešnagė tęsėsi pas ūkininką A. Laucevičių, kuris sugrįžęs į tėvoniją 
Milvydų kaime laikė per 300 tauriųjų elnių. Sąskrydžio dalyviai apžiūrėjo 
elnyną, grožėjosi sutvarkyta aplinka. Aplankę Kurtuvėnų regioninį parką, 
sąskrydžio dalyviai sugužėjo į vakaronę prie Geluvos ežero. Baltijos šalių 
agronomai kalbėjo apie du dešimtmečius besitęsiančią bičiulystę, prisiminė 
Baltijos kelio akciją ir susikibę už rankų dainavo patriotinę dainą „Bunda jau 
Baltija“. Skambant dainai, savo šalių vėliavas pakėlė garbingiausi agronomai: 
Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas dr. E. Makelis, Estijos Pernu rajono 
agronomas, ūkininkas E. Jansenas, Latvijos Kudilgos rajono konsultavimo 
biuro vadovė A. Rudlapa. Bendravimas tęsėsi iki paryčių.
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Baltijos šalių agronomų bendradarbiavimas 
tęsėsi. Tradicinis susitikimas 2012 m. vyko Radvi-
liškio rajone. Jame dalyvavo agronomai iš Pernu 
ir Raplos (Estija), Kuldygos (Latvija), Šiaulių ir 
Radviliškio rajonų. 

Baltijos šalių agronomų konferencijoje disku-
tuota apie Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio 
politiką, dalintasi patirtimi, kalbėta apie agrono-
mijos studijas. Daugiausia dėmesio skirta naujau-
sioms žemės ūkio technologijoms, glaudesniam 
produkcijos augintojų ir perdirbėjų bendradarbia-
vimui, galimybėms patiems augintojams steigti 
perdirbimo įmones.

Agronomai šiltai buvo sutikti Felikso ir Vy-
ganto Šlėvių sodininkystės ir uogininkystės ūkyje. 
Jame tėvas ir sūnus ne tik augina ir parduoda ne-
mažą kiekį prekinės produkcijos, bet ir ją perdir-
ba. 

Agronomams gerą įspūdį paliko produkcijos 
saugyklos, galingi vaisių ir uogų laikymo šaldytu-
vai, šokinio užšaldymo kameros. Jie stebėjo juodų-
jų serbentų užšaldymo procesą, apsilankė serben-
tyne, kurio derlius nuimamas kombainais. Šiame 
ūkyje ne tik užšaldomos uogos, bet ir iš obuolių 
bei kriaušių gaminami traškučiai.

Apžiūrėjusi sandėlius ir šaldytuvus, Kuldy-
gos r. agronomė A. Zyderė sakė, kad geresnių sau-
gyklų nematė nei Olandijoje, nei Švedijoje. 

Latvijos delegacijos atstovai pasakojo, kad 
neigiamos įtakos šalies žemės ūkio plėtrai turėjo 
administracinio suskirstymo reforma, kai iš 21 ra-
jono buvo sukurta daugiau kaip 100 valsčių. Ša-
lyje išliko tik stambūs ūkiai, o 10–20 ha žemės 
dirbantiems ūkininkams sunku išgyventi. Kasmet 
mažėja laikomų gyvulių skaičius ir pasėlių plotai. 
Smulkiems ūkininkams neapsimoka laikyti gyvu-
lių ir dirbti žemės, nes atsisakius ūkininkavimo 
gaunamos nemažos išmokos. 

Estijos žemės ūkio produkcijos gamintojų są-
jungos pirmininkas, Raplo r. delegacijos vadovas 
V. Sartakovas pastebėjo, kad Estijos žemdirbiams 
tikrai yra ko pasimokyti iš lietuvių. Jis apgailesta-
vo, kad Estijoje uogininkystė nėra tokia populiari 

Agronomų vadovai (iš kairės): L. Kalleste 
(Pernu), V. Sartakovas (Rapla), A. Juozapavičius 
(Radviliškio r.), A. Malinauskas (Šiaulių r.), 
A. Rudlapa (Kuldyga).

Susitikimo dalyviai. 

S. Krivicko ūkyje.
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Prie Kryžiaus kalno.

Ūkininko F. Šlėvės 
soduose.
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ir žemdirbiai neturi galimybių konkuruoti su pigesne įvežama produkcija. Ša-
lyje yra sulčių gamybos įmonių, tačiau jos priklauso užsieniečiams ir naudoja 
ne vietinę, o atvežtą žaliavą.

„Kol kas, – sakė V. Sartakovas, – mūsų žemdirbiai didesnį dėmesį skiria 
tik bulvių auginimui ir produkcijos iš jų gamybai“. Pasak jo, Estijos žemdir-
biai daugiau užsiima gyvulininkyste.

 Agronomai apsilankė Radviliškio rajone įsikūrusioje S. Krivicko įmonė-
je „Fasma“. 1300 ha plote įmonė augina grūdinius augalus, reikalingus kruo-
poms gaminti. Statoma 15000 tonų grūdų saugykla. Įmonėje laikoma 5500 
kiaulių, kurioms sušeriamos visos produkcijos perdirbimo atliekos.

Susitikime dalyvavę agronomai išklausė Aleksandro Stulginskio univer-
siteto Agronomijos fakulteto dekano V. Pranskiečio pranešimą apie studijų 
programas. 

Pranešėjas paminėjo, kad agronomams sunku būdavo rasti darbo, tačiau 
padėtis keičiasi, nes ūkininkai pradėjo suprasti, jog be agronomo negalima 
pasiekti gerų rezultatų. Pasak pranešėjo, svarbu ir tai, kad 80 proc. studijų 
programų apmoka valstybė, o 20 proc. – darbdavys. Taigi universitetas sutei-
kia studentams 3 metų įdarbinimo garantiją. 

Nuo 1989 m., kai pradėjo bendrauti Estijos, Latvijos ir Lietuvos agro-
nomai, iki 2011 m. įvyko 18 susitikimų. Šiaulių rajone – 4, Pernu rajone – 4, 
Raplos rajone – 4, Radviliškio rajone – 2, Kudilgos rajone – 3, Joniškio 
rajone  – 1. Retas renginys šalyje tiek tęsiasi. Pagrindinis visų susitikimų 
bruožas – gamybinių žemės ūkio reikalų aptarimo, diskusijų ir poilsio or-

Agronomai klausosi 
V. Pranskiečio 
pranešimo.
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ganizavimo nuoseklumas. Pirmiausia šeimininkai supažindina susitikimo 
dalyvius su geriausiais rajono ūkininkais, žemės ūkio bendrovėmis, žemės 
ūkio akcinėmis bendrovėmis bei kooperatyvais. Čia išsiaiškinami visi rūpi-
mi klausimai, nes kiekvienoje šalyje žemės ūkio pertvarka vyko skirtingai, 
nors nemažai buvo ir bendrų bruožų. Lankantis ūkių laukuose, mechaninėse 
dirbtuvėse, fermose kildavo daug klausimų, dažnai atsakyti į visus pritrūk-
davo laiko. 

Apibendrinant žemės ūkio permainų pasekmes, visuose 3 respubliko-
se išryškėjo bene didžiausia problema – kaime labai sumažėjo darbo jėgos, 
buvo sunku surasti darbininkų, norinčių dirbti žemės ūkyje. Jaunesni darbuo-
tis išvažiavo į užsienį, kiti išsikėlė į miestus ieškoti pelningesnio darbo, o 
kaime nebeliko rimtų darbininkų. Ypač trūko traktorininkų, sugebančių dirbti 
modernia vakarietiška technika. Visuose trijose respublikose žemdirbiai ne-
palankiai vertino vyriausybės vykdomą žemės ūkio politiką. Estijoje, kaip 
ir Lietuvoje, didelės žemės ūkio bendrovės išliko gerų ir derlingų žemių ra-
jonuose. Tik Estijoje buvo daug mažiau griūvančių, apleistų fermų ar kitų 
žemės ūkio statinių. Anksčiau pastatyti pastatai sumaniai naudoti, pritaikyti 
tolesnei ūkio plėtrai. Nežiūrint to, kad Estijos ūkiai sulaukė didesnių užsienio 
investicijų nei Latvijos ar Lietuvos, šios šalies žemdirbiai nebuvo patenkinti 
savo perspektyvomis.

Agronomų likimas irgi panašus. Visuose trijose Baltijos valstybėse iš-
nykus kolūkiams bei tarybiniams ūkiams, dauguma agronomų liko be darbo. 

Estijos prezidentas  
A. Riuuteris (centre) 
tarp susitikimo 
dalyvių.
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Ne visi žmonės tokiam staigiam lūžiui buvo pasirengę. Prie žemės liko patys 
ištikimiausi ir ištvermingiausi. Teko greitai persiorientuoti, nes privačiam že-
mės ūkiui reikėjo kitokių agronomų – plataus profilio, nusimanančių ne tik 
technologijose, bet ir ekonomikoje, gyvulininkystėje, suprantančių apie nau-
jos žemės ūkio technikos svarbą keičiant auginimo technologijas.

Į minėtus susitikimus susirinkdavo palyginti daug dalyvių – vidutiniškai 
apie 60, kartais būdavo ir apie 100. Susitikimų tradicija – visų trijų respublikų 
vėliavų pakėlimas skambant „...bunda jau Baltija...“. Delegacijos pasikeis-
davo suvenyrais. Tarp svečių visada būdavo ir sveikinimo kalbą sakydavo 
priimančio rajono meras, dalyvaudavo ir žinomi asmenys: Estijos prezidentas 
A. Riuuteris, Latvijos žemės ūkio akademijos profesorius L. Jurševskis, Latvi-
jos agronomų sąjungos pirmininkas J. Auseklis, profesorius A. Stancevičius, 
P. Bėčius, buvęs Lietuvos žemės ūkio ministras M. Grigaliūnas, „Agronomų 
seklyčios“ vadovas A. Būdvytis, Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas 
dr. E. Makelis ir kiti. 

Šiaulių ir Radviliškio rajonuose vykusiuose susitikimuose dalyvauda-
vo Žemės ūkio ministerijos atstovai, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Lie-
tuvos žemdirbystės instituto, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 
delegacijos. Skaitytas ne vienas išsamus ir įdomus pranešimas, išklausyta 
daug pasisakymų. Agronomų susitikimai buvo vieta, kai galėjai laisvai iš-
reikšti savo nuomonę, nors susitikimų pradžioje dar slėgė Sovietų Sąjungos 
politika. 

Lietuvos agronomų 
sąjungos pirmininkas 
dr. E. Makelis 
(kairėje) ir Estijos 
žemės ūkio ministras. 
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LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGA – 
TARPTAUTINIŲ įVYKIŲ DALYVĖ

Prieškarinis laikotarpis

Lietuvos agronomų sąjunga aktyviai gina savo narių teises ne tik krašto vi-
duje, bet ir už jo ribų. Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo metų (1921 m.) Lietuvos 
agronomų sąjunga yra užmezgusi glaudžius ryšius su kaimyninėmis Baltijos ša-
lių agronomų sąjungomis. LAS atstovai 1927 m. dalyvavo pirmajame Pabaltės 
valstybių Agronomų sąjungos kongrese Lahti mieste, Suomijoje. Lietuvos agro-
nomų sąjunga 1932 m. balandį tapo Tarptautinės agronomų sąjungos (Federati-
on Internationale des techniciens agronomes, arba FITA) nare. Tačiau šioje orga-
nizacijoje Lietuvos agronomai nebuvo labai aktyvūs. Dažniausiai LAS atstovai 
nedalyvaudavo šios sąjungos konferencijose ir pranešimų jose neskaitydavo. 
Taip būdavo todėl, kad konferencijos vykdavo toli nuo Lietuvos – Paryžiuje, 
Briuselyje, Romoje. Ten nuvykti iš Lietuvos būdavo sunku. 1934 m. Romoje 
Pasaulinio pienininkystės kongreso proga sušauktame FITA valdybos posėdyje 
dalyvavo Lietuvos agronomų sąjungos valdybos pirmininkas J. Krikščiūnas.

Atkūrus nepriklausomybę 

Nors Lietuvos agronomų sąjungos nariai nepriklausė ESA (European 
Society for Agronomy) bendrijai, aktyviai dalyvavo jos veikloje. ESA vienija 
agronomus profesionalus, kitus specialistus, dirbančius agronomijos mokslo 
tiriamųjų darbų srityje. Ši organizacija siekė:

skatinti, plėtoti agronomijos mokslus;
apjungti šiuos interesus tyrimams ir plėtrai Europoje;
populiarinti Europoje agronomijos žurnalą;
skatinti nepertraukiamą agronomijos mokslininkų kvalifikacijos kėlimą;
bendradarbiauti su panašius tikslus turinčiomis organizacijomis.

Europos agronomų bendrijos VIII kongresas, 2004 m.  
birželio 11–15 d., Kopenhaga, Danija

Kongrese „Europos žemės ūkis globaliame kontekste“ dalyvavo Lietuvos 
agronomai dr. E. Makelis, prof. habil. dr. Z. Dabkevičius ir doc. dr. S. Rau-
donius. Kongrese palankiai buvo sutikti LAS narių hab. dr. Z. Dabkevičiaus 
ir doc. dr. S. Raudoniaus pranešimai. Antrąją dieną vykusiame šalies dele-
gacijų pasitarime kontaktiniu asmeniu nuo Lietuvos ESA buvo pakviestas 
doc. dr. S. Raudonius. 

Lietuvos delegacijos nariai išklausė pranešimus apie tausojantį ūkinin-
kavimą Europoje ir, dirbdami grupėse, pristatė Lietuvos ūkininkų ir bendro-
vių ūkių situaciją. 
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Europos agronomų bendrijos IX kongresas, 2006 m.  
rugsėjo 4–7 d., Varšuva, Lenkija

Svarbiausia kongreso idėja – pristatyti žemdirbystės laimėjimus, visas 
žemdirbystės mokslo galimybes. Jame dalyvavo žymiausi taikomosios bio-
logijos ir agronomijos mokslų atstovai. Lietuvai atstovavo Agronomų sąjun-
gos nariai dr. E. Makelis, prof. habil. dr. Z. Dabkevičius ir doc. dr. S. Rau-
donius. 

Kongreso dalyviai įdėmiai išklausė Z. Dabkevičiaus, S. Raudoniaus ir ki-
tus mokslinius pranešimus apie žemdirbystės perspektyvą kintančio klimato 
sąlygomis, ekosistemai gręsiančias problemas ir jos išsaugojimo galimybes. 
Aptarti dirvožemio naudojimo regionuose ir visoje Europoje pokyčiai, augalų 
veislių ir rūšių prisitaikymas bei kitimas keičiantis klimatui, jų pažeidžiamu-
mas, žemės ūkio ir biologiniai ištekliai, socialiniai, ekonominiai ir klimato 
pokyčiai bei jų įtaka žemdirbystei. 

Dr. E. Makelio manymu, „kongresas akivaizdžiai parodė, kad jau laikas 
rengti ne tik tradicinės žemdirbystės specialistus – atėjo metas pagalvoti apie 
biotechnologijos specialistus, kurie sugebėtų įvertinti teigiamus ir neigiamus 
gamtos pokyčių aspektus bei įtaką žemės ūkiui “.

Europos agronomų bendrijos kongresas „AGRO2010 
Montpellier“, 2010 m. rugpjūčio 29– rugsėjo 3 d., Montpeljė, 
Prancūzija

Europos agronomijos draugijos (European Society of Agronomy) ir 
mokslinės bendrijos „Agropolis“ (Agropolis Scientific Community) orga-
nizuotame kongrese dalyvavo 607 dalyviai iš 56 šalių, tarp jų agronomai 
iš Lietuvos – prof. habil. dr. Z. Dabkevičius, prof. habil. dr. V. Stanys ir 
dr. Č. Bobinas.

Kongreso metu aptarti aktualūs agronomijos srities klausimai, susiję 
su mokslo ir visuomenės raida. Numatytos ateities mokslų bei politikos 
formavimo kryptys, į kurias reikėtų koncentruotis. Didelis dėmesys skir-
tas ekologinėms problemoms, aptartos biomasės auginimo bioenergijai ir 
biotechnologijų taikymo galimybės, genetiškai modifikuotų produktų po-
veikis aplinkai. Diskutuota, kaip suderinti genetikos pasiekimus ir vady-
bą, kad būtų sukurti nauji augalai, atsparūs klimato pokyčiams, reikalau-
jantys mažai gamybos sąnaudų, tinkantys biokurui ar žaliosios chemijos 
krypčiai. 

Dalyvaudami kongrese, Agronomų sąjungos deleguoti dalyviai su kitų 
šalių atstovais užmezgė naudingus kontaktus, padėsiančius plėtoti agronomi-
jos tyrimų potencialą Lietuvoje.
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Europos agronomų asociacijų sąjungos (CEDIA) konferencija, 
2001 m. kovo 1–2 d., Briuselis, Belgija

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos agronomų sąjungos nariai: dr. E. Ma-
kelis, prof. habil. dr. Z. Dabkevičius ir doc. dr. S. Raudonius. Joje aptartas 
Bolonijos procesas, prasidėjęs 1999 m. po Bolonijos deklaracijos „Europos 
aukštojo mokslo erdvė“ (EHEA) paskelbimo, kai ją Bolonijoje (Italija) pasi-
rašė 29 Europos šalių švietimo ministrai. Akcentuota, kaip šis procesas vyks-
ta Europos šalių žemės ūkio ir su juo susijusiose aukštosiose mokyklose, ap-
tarta absolventų kompetencija. Lietuvos agronomai su kolegomis iš kitų šalių 
diskutavo apie kiekvienos šalies situaciją, aptarė studijų kokybės, baigusių 
žemės ūkio mokslus studentų mobilumo ir profesionalumo perspektyvas bei 
problemas.

Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas dr. E. Makelis taip pat dalyva-
vo Nacional Biodiesel Conference San Diege, JAV.

Lietuvių agronomų sąjungos veikla Čikagoje

Kadangi karo išblaškyti ir į JAV atvykę lietuviai iš karto pradėjo telk-
tis į organizacijas pagal įsitikinimus, profesijas, ne išimtis buvo ir lietuviai 
agronomai. Jie 1950 m. liepos 15 d. Čikagoje įkūrė Lietuvių agronomų są-
jungą, kurią sudarė apie 70 narių. Sąjunga vienijo savo narius, rūpinosi, kad 
jie žinotų, kas naujo vyksta žemės ūkyje. Agronomų sąjunga aktyviai veikė. 
Per gyvavimo metus surengtos ekskursijos į Viskonsino universiteto žemės 
ūkio mokyklą, mėsinių gyvulių ūkį Šiaurės Ilinojuje, Mičigano universiteto 

Kavinėje „Seklyčia“ 
1991 m. Čikagoje. 
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agronomijos skyrių ir į daugelį kitų agronomams įdomių vietų. Nuo pat pirmų 
savo veiklos žingsnių Sąjunga siekė populiarinti agronomo profesiją,  kartu ir 
Lietuvos vardą. Vienas iš didesnių Lietuvių agronomų sąjungos pasiekimų – 
Pasaulinėje gėlių parodoje International Amphitheatre 1959 m. suruoštas lie-
tuviškas gėlių darželis. Jis buvo apdovanotas sidabro medaliu – aukščiausia 
premija mėgėjų grupėje. Tai, be abejo, didžiulis Lietuvių agronomų sąjungos 
pastangų įvertinimas, nes darbo buvo įdėta tikrai daug. 

Vokietijoje ir JAV išleisti agronomų moksliniai darbai ir disertacijos: 
J. Šumskio (1949 m.), A. Šeštoko (1966 m.), J. Mockaičio (1969 m.), B. Po-
vilaičio (1979 m.), J. Glemžos (1975 m.) ir kt.

Lietuvių agronomų sąjungos veikla nesiribojo vien siauru domėjimusi 
savo sritimi. Buvo surengta nemažai minėjimų ir kultūrinių renginių. Štai 
1972 m. paskelbtas Literatūros kūrinio konkursas Lietuvos ūkininkų kan-
čioms atminti, 1977 m. išleistas Vytauto Alanto romanas „Liepkalnio sody-
ba“, kuriame vaizduojamas nepriklausomo Lietuvos kaimo likimas. Panašia 
tema 1981 m. išleista E. Juciūtės knyga „Ąžuolynėlis arba Lietuvos ūkininko 
likvidacija“. 

Be abejo, kultūrinė veikla buvo ir kasmetinės tradicinės gegužinės su 
išradingai parengta menine programa. Taip pat Lietuvių agronomų sąjunga 
Čikagoje įsteigė stipendijų fondą Sibiro tremtiniams agronomams pagerbti. 
Ši Sąjunga 1963 m. tapo Lietuvių fondo nare. 

Dauguma Agronomų sąjungos narių baigė Žemės ūkio akademiją, kuri 
buvo vienintelė aukštojo žemės ūkio mokslo institucija Lietuvoje, atlikusi 
didelį vaidmenį keliant žemės ūkio kultūrą laisvės laikmečiu. Taigi Lietuvių 

Kavinėje „Seklyčia“ 
1991 m. Čikagoje. 
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agronomų sąjunga Čikagoje 1974 m. surengė Žemės ūkio akademijos įkū-
rimo 50 metų minėjimą su banketu. Pagrindinę paskaitą skaitė agronomas 
dr. A. Šantaras. Akademijos jubiliejus agronomų dėka buvo plačiai aprašytas 
lietuviškoje spaudoje. Be to, 1979 m. išleista B. Povilaičio knyga „Žemės 
ūkio akademija“.

Paskutinis mirusių agronomų paminėjimas Tėvų marijonų koplyčioje 
vyko 2002 metais. Tada pasiūlyta likviduoti Agronomų sąjungą ir Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centrui perduoti turimą archyvą. Jame sukaupta Agro-
nomų sąjungos dokumentinė 1950–2003 m. medžiaga. Gausiame archyve 
yra veiklos nuotraukų, agronomų mokslinių darbų aprašymų, išsamios bio-
grafijos, nekrologai. Taip pat daug lietuviškos ir Amerikos spaudos iškarpų 
apie Lietuvių agronomų sąjungos veiklą. Dėkojame ponams Indreikams ir 
visiems, taip nuoširdžiai sutvarkiusiems visą medžiagą, tiksliai ir kruopščiai 
aprašiusiems nuotraukas ir padariusiems nekrologų kopijas. Lietuvių agrono-
mų sąjungos Čikagoje archyvas iš tiesų puikiai sutvarkytas. Juo gali pasinau-
doti visi, besidomintys šios sąjungos veikla. 

Su rankšluoščiais 
1991 m. Čikagoje. 
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LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS ŠILALĖS 
RAJONO SKYRIAUS AGRONOMŲ VEIKLA

Agronomų veikla pasižymėjo ne vienas šalies rajonas, vieni iš aktyvesnių – 
Šilalės rajono agronomai.

Šio rajono agronomų skyriaus veikla prasidėjo 1999 m. vasario 15 d. 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės rajono biuro agronomo 
K. Gedvilo iniciatyva.

Į steigiamąjį susirinkimą atvyko Šilalės rajone įvairiose institucijose dir-
bantys agronomai A. Olendra, A. Petkus, S. Skalauskas, R. Aušrienė, V. Rup-
šlaukis, V. Vindžikaukis ir ūkininkas J. Surkys.

Steigiamajame susirinkime LAS rajono skyriaus pirmininku išrinktas 
K. Gedvilas. A. Olendra ir S. Skalauskas tapo jo pavaduotojais, R. Aušrie-
nė – iždininke.

Posėdyje akcentuota, jog Lietuvoje ir Šilalės rajone daugelis buvusių 
agronomų ūkininkauja, kai kurie sukūrė savo verslą, kiti pakeitė profesiją ir 
užsiima kitais darbais. Numatytas tikslas – vienyti buvusius ir esamus agro-
nomus, dalytis patirtimi. Manyta, jog likę kaime ir ūkininkaujantys agrono-
mai privalo būti kaimo šviesuliai, todėl siekta skleisti ūkininkavimo naujo-
ves, supažindinti žmones su naujausiais Žemės ūkio ministerijos nutarimais 
ir įsakymais. Nutarta kasmet rengti rajono artojų varžybas, nugalėtojus siųsti 
į respublikines, rengti lauko dienas ir seminarus pas geriausiai ūkininkaujan-
čius agronomus, organizuoti konkursą „Gražiausiai suarti laukai“, bendradar-
biauti su rajono ir respublikine spauda.

Sutarta kasmet, nuėmus derlių, organizuoti metų pabaigtuves kartu su 
šeimomis, apsilankyti pas geriausiai ūkininkaujančius šalies ūkininkus, kai-
mo turizmo ir gražiausiose sodybose. 

Pirmoji rajono agronomų konferencija įvyko 2001 metais. Joje aptarti 
ataskaitinio laikotarpio darbai, aktyviau organizuota visuomeninė veikla, su-
rengtos dvi artojų varžybos. K. Kazlauskas tapo rajono nugalėtoju, o Respu-
blikinėse artojų varžybose užėmė trečiąją vietą.

Šioje konferencijoje Agronomų sąjungos Šilalės rajono skyriaus pirmi-
ninku buvo perrinktas K. Gedvilas, patvirtinti organizatoriai seniūnijose.

Rajono agronomai ir grupė ūkininkų kasmet aplankydavo Rietavo auga-
lų veislių tyrimo stotį, Rietavo miškų urėdijos medelyną, Oginskio muziejų. 
Grupė agronomų pabuvojo ir Šilutės augalų veislių tyrimo stotyje. Surengtas 
Gražiausiai suarto lauko konkursas, vesti seminarai „Netradicinių kultūrų au-
ginimas,“ „Cheminė augalų apsauga nuo kenkėjų ir ligų“, apžiūrėti ūkininkų 
V. Žemeckio ir S. Blinstrubo bandymų laukai.

Buvęs agronomas R. Irtmonas 2002 m. vasario 17 d. pakvietė agronomus 
į modernią mėsos perdirbimo įmonę „Rovisa“. Ekskursijoje dalyvavo firmos 
„Laumetris“ vadovas J. Putna ir „Ūkininko patarėjo“ skyriaus vedėja B. Stei-
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kūnienė. Ekskursijos dalyviams parodyti visi cechai – nuo gyvulių skerdimo 
iki gatavos produkcijos sandėlių.

Agronomų vakaronė, kurioje dalyvavo rajono vadovai, Seimo narys, Eu-
ropos parlamentaras Z. Balčytis, surengta 2002 metais.

Antroji ataskaitinė rinkiminė konferencija įvyko 2007 m. liepos 17 d., 
keliaujant Kuršių mariomis į Nidą. Viduryje marių buvo išmestas inkaras, 
išjungti kelto varikliai ir, visiems kelionės dalyviams vieningai pritarus, 
K. Gedvilas buvo patvirtintas Agronomų sąjungos Šilalės rajono skyriaus 
pirmininku trečiai kadencijai. Buvo atnaujinti įstatai, numatyti veiklos planai 
artimiausiems metams. Toje kelionėje dalyvavo ir Lietuvos agronomų sąjun-
gos valdybos narė D. Ruzgienė.

Agronomų vakaronėje, suorganizuotoje 2010 m. vasario 12 d., pagerbti 
net 23 Anapilin jau išėję rajono agronomai, pasveikinti jubiliejinius gimtadie-
nius šventę nariai – jų buvo net 18. Savivaldybės mero padėkos raštais apdo-
vanoti trys aktyviausieji – K. Gedvilas, S. Miknius ir E. Venckus, o Lietuvos 
agronomų sąjungos pirmininko E. Makelio padėkos raštus gavo A. Olendra 
ir S. Skalauskas. 

Pagerbti Metų ūkininkai Violeta ir Alvydas Overlingai, Violeta ir Anta-
nas Raudoniai, Danutė ir Antanas Mauricai. 

Vakaronėje ne tik šokta ir dainuota, bet kalbėta ir apie ateities planus.
Daug gerų darbų nuveikė Radviliškio, Šakių, Kauno, Vilniaus ir kitų ra-

jonų Lietuvos agronomų sąjungos nariai.
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LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS 
PRogRAMA

Lietuvos agronomų sąjunga (toliau sąjunga) remiasi ilgalaike žemės ūkio 
praktika ir tradicijomis Lietuvoje, vertina tarpukario laikotarpiu išbandytus 
metodus ir darbo patyrimą. Sąjunga propaguoja modernųjį žemės ūkio moks-
lą ir naujausius technikos pasiekimus, aktyvina agronomų veiklą, skatina jų 
iniciatyvą ir dalyvavimą Lietuvos žemės ūkio plėtros procese. 

Lietuvos Agronomų sąjungos programos 
viršelis, 1998 m.

LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS
PROGRAMA

1998 m.

1. Žemės ūkio politika 

1.1. Žemė yra tautos ir valstybės turtas. Sąjunga rūpinasi, kad žemės ūkio paskirties žemė turėtų 
rūpestingą šeimininką ir būtų. naudojama efektyviai ir tausojančiai; 

1.2. Žemės ūkis turi būti prioritetine nacionaline ūkio šaka, kuria nuolat rūpintųsi Vyriausybė ir 
Seimas; 

1.3. Lietuvoje turi būti remiamos efektyvios ūkininkavimo formos; 
1.4. Siekiant efektyviau ūkininkauti, ūkiai turi specializuotis, atsižvelgiant i vietines ūkininkavi-

mo ir rinkos sąlygas; 
1.5. Integruojantis i Europos sąjungą kartu su žemės ūkio efektyvumo didinimu turi būti spren-

džiama kaimo žmonių užimtumo problema; 
1.6. Dirbama žemė gali būti panaudojama kitiems tikslams tik išimtinais atvejais, t. y. būtinoms 

visuomenės reikmėms tenkinti. 

2. Agronomų kvalifikacija ir autoritetas 

2.1. Aukšta kvalifikacija, profesionalumas ir atsako-
mybė už rezultatus kelia agronomo autoritetą; 

2.2. Sąjungos nariai padeda rengti ir patys organi-
zuoja agronomų 

kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, konferen-
cijas, ekskursijas, parodas, stažuotes šalyje ir užsienyje. 
Sąjunga rūpinasi, kad būtų plečiama informacija agrono-
mijos klausimais; 

2.3. Sąjunga dalyvauja rengiant agronomijos kryp-
ties studijų programas aukštajai mokyklai ir specialistų 
mokymo planus aukštesniosioms mokykloms; 

2.4. Sąjungos nariai padeda organizuoti agronomi-
jos krypties moksleivių ir studentų gamybinę praktiką 
Lietuvoje; 

2.5. Sąjunga nesitaiksto su nepagrįstais teiginiais, 
menkinančiais agronomo darbą ir profesijos prestižą, 
tiek viešuose pasisakymuose, tiek įvairiuose leidiniuose 
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ar spaudoje. Sąjunga aktyviai rūpinasi agronomų autoriteto kėlimu, bendradarbiaudama su žiniasklai-
dos atstovais. 

3. Agronomijos mokslas ir praktika 

3.1. Sąjunga domisi agronomijos mokslo plėtra Lietuvoje, bendradarbiauja su žemės ūkio moks-
lo įstaigomis ir tyrimų centrais, konsultavimo įstaigomis; 

3.2. Norėdama paskatinti mokslo darbuotojus ir studentus rašyti įvairius mokslo darbus agro-
nominiais ir žemės ūkio istorijos klausimais, sąjunga įsteigia vardines premijas ir skiria jas kas trys 
metai; 

3.3. Sąjunga bendradarbiauja su užsienio valstybių, kuriose žemės ūkio sąlygos panašios, Agro-
nomų sąjungomis, organizacijomis, mokslininkais, įvairiomis firmomis, kviečiasi mokslininkus i 
Lietuvą, keičiasi periodiniais ir kitais leidiniais ir pan.; 

3.4. Sąjunga rūpinasi, kad vadovavimas žemės ūkio mokslui ir gamybai remtusi demokratijos 
principais, o žemės ūkio projektai ir programos būtų aptariami ir tvirtinami viešai; 

3.5. Sąjungos specialistai aktyviai dalyvauja rengiant artojų varžybas;
3.6. Sąjunga rūpinasi, kad kuo greičiau ir didesnė dalis žemės ūkio produkcijos atitiktų Europos 

Sąjungos standartus; 
3.7. Sąjunga siekia, kad būtų išsaugotos žemės ūkio augalų veislių, technologijų ir tyrimų auto-

rinės teisės; 
3.8. Sąjunga pasisako už žemės, užimtos lauko bandymais ir ypač ilgalaikiais, neprivatizavimą; 
3.9. Sąjunga mano, kad tik kvalifikuoti specialistai, sugebantys ivertinti Lietuvos žemės ūkio 

interesus ir sąlygas, gali rūpintis įva irių technologijų, mašinų, trąšų, pesticidų bei sėklų pirkimu iš 
užsienio šalių; 

3.10. Sąjungos nariai dalyvauja žemės ūkio muziejų veikloje, padėdama rinkti medžiagą archy-
vuose, kraštotyros muziejuose, ir privačiose kolekcijose, rašo memuarus, atsiminimus ir pasakoji-
mus. 

4. Ekologija 

4.1. Sąjunga pripažįsta, jog Lietuvos gamtos apsaugos būklė yra nepatenkinama, todėl ji pasisa-
ko prieš bet kokią ūkio objektų statybą tose vietose, kur jie galėtų padaryti ženklesnės žalos gamtai 
ir žmogui; 

4.2. Sąjunga siekia, kad būtų mažinama žemės ūkio tarša, o trąšų ir pesticidų vartojimas būtų 
griežtai reglamentuotas; 

4.3. Sąjunga pritaria ekologinės žemdirbystės plėtrai ir skatina šios srities tyrimus; 
4.4. Svarbus sąjungos uždavinys – išsaugoti tradiciškai, geografiškai ir istoriškai susiklosčiusi 

laukų kraštovaizdį. 

5. Socialinis gyvenimas 

5.1. Sąjunga domisi savo narių darbo ir buities problemomis ir padeda jas spręsti; 
5.2. Sąjunga skatina savo narių visapusišką tobulėjimą: organizuoja diskusijas, klubus, teminius 

būrelius, įvairias šventes ir kt.; 
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5.3. Sąjunga siekia, kad narių darbas būtų teisingai įvertintas ir siūlo juos apdovanoti pagal nuo-
pelnus. 

6. Etika ir estetika 

6.1. Sąjunga ieško būdų agronomų autoritetui kelti, o iš savo narių reikalauja gerbti kitą asmenį 
ir savo profesiją; 

6.2. Sąjunga kviečia dirbti išradingai, rodant iniciatyvą, jaučiant atsakomybę ir negailint jėgų; 
6.3. Sąjunga skatina savo narių bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą; 
6.4. Sąjunga mano, kad savo darbe agronomams reikia taikyti tokias priemones ir metodus, ku-

rie nekenktų žemės ūkio produktų vartotojams ir gamtai. Tais atvejais, kai sąjungos nariai kaltinami 
minėtų sąlygų pažeidimu, jie analizuoja ir viešai vertina tokią veiklą; 

6.5. Sąjunga rūpinasi savo narių kultūros lygio kėlimu, skatina jų dalyvavimą šalies kultūriniame 
ir visuomeniniame gyvenime; 

6.6. Sąjunga skatina agronomus rodyti gerą asmeninį pavyzdį ir puoselėti tvarką gyvenamojoje 
vietoje. 



146

LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS VALDYBOS  
1921–1936 m.

Valdyba, išrinkta 1921 m. 

J. Tūbelis – pirmininkas
P. Variakojis – vicepirmininkas
D. B. Pratapas – iždininkas
S. Jakubauskas – sekretorius
J.Tonkūnas – narys

Valdyba, išrinkta 1922 m. 

J. Tūbelis – pirmininkas
J. Tonkūnas – vicepirmininkas
J. Rackus – iždininkas
P. Kaziliūnas – sekretorius
J. Kasperavičius – narys

Valdyba, išrinkta 1923 m. 

J. Tūbelis – pirmininkas
P. Kregždė – vicepirmininkas
J.Vaicekauskas – iždininkas
J. Tonkūnas – sekretorius
J. Masiulis – narys

Valdyba, išrinkta1924 m.

Žinių apie šių metų valdybos sudėtį nėra, nes ne-
liko valdybos pasėdžių protokolų. Tikėtina, kad 
1924 m. veikė 1923 m. išrinktoji valdyba.

Valdyba, išrinkta 1925 m.

J. Tūbelis – pirmininkas
J. Aleksa – vicepirmininkas
L. Ragaišis – narys
P. Kregždė – narys

Valdyba, išrinkta 1926 m.

J. Aleksa – pirmininkas
J. Tonkūnas – vicepirmininkas
P. Kregždė – iždininkas ir sekretorius

J. Kriščiūnas – narys
J. Krikščiūnas – narys

Valdyba, išrinkta 1927 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
J. Tonkūnas – vicepirmininkas
J. Valatka – iždininkas
P. Kregždė – sekretorius
J. Kriščiūnas – narys
M. Viktorauskas – narys

Valdyba, išrinkta 1928 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
J. Tonkūnas – vicepirmininkas
M. Viktorauskas – iždininkas
J. Petraitis – sekretorius
J. Sadūnas – narys

Valdyba, išrinkta1929 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
S. Nasevičius – vicepirmininkas
M. Viktorauskas – iždininkas
Z. Ruseckas – sekretorius
J. Petraitis – narys

Valdyba, išrinkta 1930 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
P. Kregždė – vicepirmininkas
Z. Ruseckas – iždininkas
D. Gudavičius – sekretorius
V. Tallat-Kelpša – narys

Valdyba, išrinkta 1931 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
P. Kregždė – vicepirmininkas
J. Rimdžius – iždininkas
D. Gudavičius – sekretorius
V. Tallat-Kelpša – narys
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Valdyba, išrinkta 1932 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
A. Gilvydis – vicepirmininkas
J. Rimdžius – iždininkas
D. Gudavičius – sekretorius
V. Tallat-Kelpša – narys

Valdyba, išrinkta 1933 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
A. Gilvydis – vicepirmininkas
D. Gudavičius – iždininkas
B. Špokevičius – sekretorius
B. Vitkus – narys

Valdyba, išrinkta 1934 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
B. Vitkus – vicepirmininkas
B. Špokevičius – iždininkas-sekretorius
A. Gilvydis – narys
J. Rimdžius – narys

Valdyba, išrinkta 1935 m.
J. Krikščiūnas – pirmininkas
B. Vitkus – vicepirmininkas
B. Špokevičius – iždininkas-sekretorius
P. Kregždė – narys 
A. Gilvydis – narys

LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS VALDYBOS  
NUO 1989 m.

XXI LAS suvažiavime 1989 m.  
išrinkta valdyba: 
P. Bėčius – pirmininkas
A. Malinauskas – pirmininko pavaduotojas
S. Polikaitis – pirmininko pavaduotojas
J. Kučinskas – sekretorius
A. Kmitas – iždininkas
A. Budvytis – narys
V. Šlapakauskas – narys
A. Kuprys – narys
P. Lazauskas – narys
M. Grigaliūnas – narys
P. Vasinauskas – narys
A. Stancevičius – narys
A. Milkevičius – narys
R. Tamulionis – narys
V. Knašys – narys

XXII LAS suvažiavime 1994 m.  
išrinkta valdyba:
R. Dapkus – pirmininkas
E. Makelis – pirmininko pavaduotojas
A. Malinauskas – pirmininko pavaduotojas
S. Polikaitis – pirmininko pavaduotojas
J. Kučinskas – narys

S. Raudonius – narys
V. Gudynas – narys
P. Pipiras – narys
A. Kuprys – narys
A. Vilčiauskas – narys
A. Būdvytis – narys
S. Švirinas – narys
A. Stancevičius – narys
P. Miliukas – narys
V. Petraitis – narys
D. Venckuvienė – narė
Z. Seiliuvienė – narė
B. Zubrickaitė – narė
P. Bėčius – narys

XXIII LAS suvažiavime 1997 m. 
išrinkta valdyba
E. Makelis – pirmininkas 
A. Malinauskas – pirmininko pavaduotojas
S. Raudonis – pirmininko pavaduotojas
D. Ruzgienė – iždininkė
A. Stancevičius – narys
R. Dapkus – narys
V. Petraitis – narys
P. Lazauskas – narys
V. Knašys – narys
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J. Kučinskas – narys
A. Vilčiauskas – narys
V. Žekonienė – narė
Z. Dabkevičius – narys
S. Polikaitis – narys
Č. Bobinas – narys
P. Pipiras – narys
P. Miliukas – narys
V. Žekonienė – narė

XXIV LAS suvažiavime 2001 m. 
išrinkta valdyba
E. Makelis – pirmininkas
Z. Dabkevičius – pirmininko pavaduotojas
S. Raudonius – pirmininko pavaduotojas
J. Kučinskas – narys
A. Stancevičius – narys
V. Mašauskas – narys
Č. Bobinas – narys
J. Lisauskas – narys
G. Butkienė – narė
D. Ruzgienė – sekretorė
A. Malinauskas – narys
D. Mikalauskas – narys
S. Polikaitis – narys

A. Vasiliauskas – narys
B. Zubrickaitė – narė
S. Cironka – narys

XXV LAS suvažiavime 2007 m.  
išrinkta valdyba
E. Makelis – pirmininkas
Z. Dabkevičius – pirmininko pavaduotojas
S. Raudonius – pirmininko pavaduotojas
A. Malinauskas – narys
V. Mašauskas – narys
G. Butkienė – narė
A. Stancevičius – narys
A. Juozapavičius – narys
A. Tamošiūnas – pavaduotojas
S. Polikaitis – narys
Č. Bobinas – narys
M. Raižys – narys
J. Lisauskas – narys
D. Ruzgienė – narė
A. Vasiliauskas – narys
E. Venskutonienė – narė
K. Armonas – narys
R. Stonkus – narys
D. Žemaitienė – narė
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Nepriklausomos Lietuvos metais

1918-11-11 – 1919-03-12 Juozas Tūbelis
1919-03-12 – 1919-04-12 Povilas Matulionis
1919-04-12 – 1919-10-07 Aleksandras  Stulginskis
1919-10-07 – 1920-06-19 Juozas Tūbelis
1920-06-19 – 1923-06-29 Jonas Aleksa
1923-06-29 – 1926-06-15 Mykolas Krupavičius
1926-06-15 – 1926-12-17 Jurgis Krikščiūnas
1926-12-17 – 1935-09-06 Jonas Aleksa
1935-09-06 – 1938-03-24 Stasys Putvinskis
1938-03-24 – 1938-10-01 Juozas Tūbelis
1938-10-01 – 1938-12-05 Vladas Mironas
1938-12-05 – 1939-03-28 Juozas Skaisgiris
1939-03-28 – 1939-11-21 Jurgis Krikščiūnas
1939-11-21 – 1940-06-17 Juozas Audėnas

Netekus nepriklausomybės

1940 m. Matas Mickus
1941 m. Bronius Pušinis
1944 m. –1945 m. Vytautas Vazalinskas
1945-03 –1945-09 Jonas Laurinaitis
1946 m. –1947 m. Vladas Vildžiūnas (žemdirbystė),  

 Vladas Augustinaitis (gyvulininkystė)
1947–1950 m. Kazimieras Liaudis
1950–1956 m. Vladas Augustinaitis (1953–1954 m.  

 žemės ūkio ir paruošų ministras)
1956–1962 m. Vytautas Vazalinskas
1962–1963 m. Rimgaudas Songaila (ž. ū. ir paruošų ministras)
1963–1985 m. Medardas Grigaliūnas (1963–1965 m.  

 žemės ūkio gamybos ir paruošų ministras)
1986–1989-07 Juozas Bernatavičius (Agropramoninio komiteto 

 pirmininkas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUVUSIŲ  
žEMĖS ūKIO MINISTRŲ SĄRAŠAS
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Atgimimo  ir Nepriklausomybės metais

1989-07–1991-02-26  Vytautas Knašys
1991-02-26–1992-12-10 Rimvydas Survila
1992-12-10–1994-09-26 Rimantas Karazija
1994-09-26–1996-12-06 Vytautas Einoris
1996-12-06–1998-03-25 Vytautas Knašys
1998-03-25–2000-11-09 Edvardas Makelis
2000-11-09–2001-09-21 Kęstutis Kristinaitis
2001-10-02–2004-12-13 Jeronimas Kraujelis 
2004-12-13–2008-12-09 Kazimiera Prunskienė
2008-12-10–2012-12-12 Kazys Starkevičius 
2012-12-13– dabar  Vigilijus Jukna
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