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Melioratorių veiklos dešimtmečiai
Aldona Ramanauskienė

Daugelį šlapių ar užpelkėjusių žemės plotų, upių, upelių 
krantus ir pakrantes jau nepriklausomoje Lietuvoje tvarkė ir 
gilino didelis būrys darbininkų, Kupiškio krašte vadinamų 
„zimagorais“. Tai buvo jauni ir stiprūs vyrai, galintys diena 
iš dienos perkasti didžiulius, neretai šlapios žemės plotus. 

Jie dirbo su paprastais kastuvais, klojo medinius dre-
nažo vamzdelius šlapiose dirvose. Toks kasimas ir drenažo klojimas tuo metu 
kainavo nemažus pinigus, tad tokiems darbams atlikti darbininkus galėjo samdyti 
tik dvarininkai. Buvo sakoma, kad vieno hektaro nusausinimas kainavo tiek pat, 
kiek ir pati žemė. Yra žinoma, kad Noriūnų dvarininkai rūpinosi, kaip pagerinti 
turimos žemės kokybę, todėl taip pat sausino dvaro žemes. Tai liudija iki šių dienų 
išlikę medinio drenažo fragmentai. Kad dvaro šeimininkai rūpinasi savo turimos 
žemės kokybe ir nusausinimu, sužinome ir iš 1911 metais leisto žurnalo „Wies 
iliustrowana“. Jame rašoma, kad tai vienas geriausių dvarų Lietuvoje, tvarkomas 
pagal „paskutinį žemės ūkio pasiekimų žodį, laukai drenuoti...“ Žinoma, ne kiekvienam 
ūkininkui užtekdavo ryžto ir lėšų imtis tokio darbo. Smulkūs ūkininkai, kaip 
patys suprato ar mokėjo, savo jėgomis kasdavo negilius griovius žemiausiose vie-
tose, kad pavasarį ar esant šlapiai vasarai, tekantis vanduo nesugadintų pasėlių. 
Pyvesos slėnio pievas stengėsi sausinti atskiri ūkininkai, kurių žemė ribojosi, bet 
kadangi kiekvienas savininkas rūpinosi tik savo plotu, tokio darbo rezultatai dažnai 
nepateisindavo lūkesčių. Apie 1910-uosius Kupiškio krašte pradėti rengti pirmieji 
žemės sausinimo projektai, imta reguliuoti kai kurių upių vagas. Ėmus skirstyti 
Astravų kaimą į vienkiemius, iškilo problema, kaip padalyti užpelkėjusį Pyvesos 

„Zimagorai“ gilina 
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upės slėnį. Tuomet Kauno gubernijos žemėtvarkos valdyba nutarė sureguliuoti 
upės vagą ir padidinti nuolydį didesniame plote. Buvo parengtas ir įgyvendintas 
upės vagos tarp Sodelių–Salamiesčio vietovių reguliavimo projektas, apėmęs 11 
kaimų, 4 vienkiemius ir 1 dvarą. 1914–1916 m. parengtas ir upės aukštupio nuo 
Bakšėnų ir Einorių sureguliavimo ir baseino nusausinimo projektas, kurio sąmata 
siekė 16 000 rublių, tačiau, prasidėjus karui, liko neįgyvendintas. 

Lietuvos valstybė, pradedant XX a. ketvirtuoju dešimtmečiu, ėmė rūpintis 
ūkininkų žemės kokybės gerinimu ir skyrė nemažus kreditus melioracijos darbams 
vykdyti. Iki 1930 m. buvo nusausinta 1 028 ha šlapios žemės. Per 1937 m. visoje 
Lietuvoje jau 1 446 ha. Tarpukario metais iškastos arba pakeistos Lėvens, Mitu-
vos, Pyvesos, Skodinio, Šetekšnos, Viešintos, Tatulos ir kt. upių ir upelių vagos. 
Nuleistas Jaros ežero vanduo, kurio vietoje atsirado ganyklos. 1939-aisiais nusau-
sinta rytinė Šepetos pelkės dalis, kur „Pienocentras“ ėmėsi statyti durpių fabriką1.

Pokario metais taip pat pradedama rūpintis dirbamos žemės gerinimu pasi-
telkiant melioraciją. Didėja žemių plotai, daugėja darbo melioratoriams2. 1953 m. 
balandžio mėn. Noriūnuose įsikuria MTS (Mašinų traktorių stotis), kuriai vadovauja 
Nikolajus Kislekovas. Tais pačiais metais įsikuria ir Skapiškio MTS (Naiviuose), 
o vadovu paskiriamas Timčenka.

Noriūnuose daugėja technikos, pradedami statyti iš melioruojamų vietų 
atvežti tremtinių namai. Penkiuose atvežtuose namuose įsikuria MTS darbuotojai 
su šeimomis. 

Siekiant kuo efektyviau panaudoti turimą techniką, visi Kupiškio rajono ūkiai 
suskirstomi į du vienetus. Vienus prižiūrėjo Skapiškio MTS, kitus – Noriūnų MTS. 
Tuo metu Noriūnų MTS turėjo 66 traktorius, buvo sudaromos sutartys su kolūkiais, 
suformuotos traktorių brigados su vadovais brigadininkais, kurie buvo atsakingi 
už sutartis, laiku pateiktą techniką ir vykdomus darbus. Turėti ir pavaduotojai, 
rūpinęsi brigados technikos būkle. O apskaitininkas priimdavo, normuodavo darbus, 
rengdavo degalų apskaitą ir atlikdavo kitokius brigados apskaitos darbus. 

1958 m. rugpjūčio 1 d. MTS reorganizuota į RTS (Ratinių traktorių stotis). 
1958 m. rugpjūčio 6-ąją visa jos turima technika perduodama kolūkiams, dar-
buotojai taip pat tampa pavaldūs jiems. Tuo metu sukurtos dvi ratinių traktorių 
stotys – Noriūnų ir Naivių. Naivių RTS viršininku paskiriamas Povilas Vadapalas, 
o Noriūnų – Petras Matuzevičius. Šios ratinių traktorių stotys savo veiklą vykdė 
tik vienerius metus – nuo 1958-ųjų iki 1959-ųjų. 

Įstaigos pavadinimų kaita

Eil. 
Nr.

Kūrimosi metai Įstaigos pavadinimas

1. 1953 Mašinų traktorių stotis (MTS)
2. 1958–1959 Ratinių traktorių stotis (RTS)
3. 1959–1960 Melioracijos mašinų stotis (MMS)
4. 1960–1990 11 19 Melioracijos statybos valdyba (MSV)
5. 1990 11 19–1993 07 15 Valstybinė melioracijos įmonė (VMĮ)
6. 1993 07 16–1996 04 18 Uždaroji akcinė bendrovė „Limeka“
7. 1996 06 10–2008 likviduota Uždaroji akcinė bendrovė „Aumeda“
8. 1996 06 10 Uždaroji akcinė bendrovė „Nodora“
9. 1996 04 04 Uždaroji akcinė bendrovė „Nodama“

1 Jankauskas V., Pe-
trulis A. Melioracija, 
Kupiškėnų enciklopedija, 
Vilnius, 2012, t. II, 
p. 367.

2 Kupiškio MSV XX. 
1979 m. [Lankstinu - 
kas], iš straipsnio au-
torės Aldonos Rama-
nauskienės archyvo (to - 
liau – ARA).
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Vadovaujantis Lietuvos TSR žemės ūkio ministro įsakymu3, 1959 m. sausio 
30 d. įsteigiama Kupiškio MMS (Melioracijos mašinų stotis), kurios technika ir 
darbo jėga buvo iš Kupiškio RTS ir Skapiškio padalinių. Bet vis vien labai trūko 
detalių įvairių mechanizmų remontui, pustuštės dirbtuvės, todėl paskutiniai įrengi-
mai ir technika suremontuoti tik birželį. Be to, trūko tam tikrus mokslus baigusių 
specialistų, medžiagų, mechanizmų, ypač viensamčių ekskavatorių, kurie galėtų 
kasti didesnius griovius vandeniui nuleisti. Buvo rašoma, kad, pagal tų metų atas-
kaitą, numatytų darbų tebuvo įvykdyta 65,8 proc., nors paminėti geriausi darbų 
vykdytojai – Povilas Matulis ir Juozas Urbonavičius. Ieškoma naujų specialistų. 
Baigiantis metams pavyksta sukomplektuoti inžinerinį-techninį personalą. Keturi 
iš jų turi aukštąjį išsilavinimą, 4 – baigę specialųjį vidurinį mokslą, vienas moko-
si vidurinėje mokykloje, rengiančioje melioracijos specialistus. Susirūpinta darbo 
sauga ir saugumo technikos, darbo normavimo bei paskyrų vedimo, kultūrinio ir 
buitinio darbuotojų aptarnavimo klausimais4.

1960 m. liepos 12 d. panaikinus Kupiškio RTS Noriūnuose, čia atkeliama 
MMS (Melioracijos mašinų stotis). Noriūnai tampa įmonės centru. Daugėja mašinų 
ir mechanizmų, ateina baigusių mokslus darbuotojų. Gerinamos darbuotojų buities 
sąlygos. O įmonė vėl keičia pavadinimą tapdama Melioracijos statybos valdyba. 
Vadovauti paskiriamas Algis Žemaitis, bet dirbo tik vienerius metus. Po jo mirties 
paskiriamas Algis Kondrotas. 1964-ųjų numatytas metinis planas jau įvykdomas 
146 procentais, giriamasi ataskaitoje. Tais metais MSV sudaromos 5 aikštelės, 
pagerėja darbų kontrolė, neišsklaidomi 
mechanizmai. Džiaugiamasi ir darbų 
vykdytojais: Albinu Sedelskiu, Anta-
nu Bartusevičiumi, Vytautu Makutėnu, 
Juozu Žekoniu ir jų pavaldiniais5.

3 1959 metų Lietuvos TSR žemės ūkio ministro įsa-
kymas Nr. 75, ARA.

4 Kupiškio MSV XX. 1979 m., ARA.
5 Ten pat. 

MSV administracijos pastatas buvusiame Noriūnų dvare. Dabar čia 
įsikūręs Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Noriūnų padalinys 
ir UAB „Nodora“ administracija. 2014 m. Aušros Jonušytės nuotr.
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Pasinaudojus nauja technika, 1966–1970 m. sutvarkomos prie Pyvesos upelio 
esančios žemės. Tuo metu buvo nusausinta ir sukultūrinta 1 436 ha šlapių žemių. 
Marnakos upės prieigose nusausinta 3 920 ha. Svalios upelio vagos pertvarkymas 
leido nusausinti ir sukultūrinti 850 ha, kiekviename objekte įrengti drenažo sis-
temą. Sutvarkius Šetekšnos upelį, buvo nusausinta 1 600 ha užpelkėjusių žemių.

1969-aisiais, dešimtaisiais MSV veiklos metais, daug technikos ir įrenginių 
naudojama žemių sausinimo darbams. 1959 m. tebuvo 6 viensamčiai ir 4 dau-
giakaušiai ekskavatoriai, 26 traktoriai ir buldozeriai, o 1969 m. jau naudojama 19 
viensamčių, 26 daugiakaušiai ekskavatoriai, net 117 traktorių ir buldozerių. Tais 
metais nusausinta 31 811 ha. Iš jų drenažu – 17 626 ha. Įrengta 2 125 ha kultū-
rinių pievų ir 665 ha kultūrinių ganyklų, iškasta 1 035 km kanalų. 

1957–1971 m. buvo sutvarkyta 6 734 ha nenaudojamų žemių. Kasmet Ku-
piškio rajone buvo nusausinama vidutiniškai 2 600 ha6.

Didelis būrys žmonių darbuojasi įmonėje. Dėkojama už sąžiningumą ir kruopš-
tumą mechanizatoriui Tautviliui Karaliūnui, ekskavatorininkui Petrui Kaulakiui, 
Gediminui Jėčiui, Virgilijui Manikui, Stasiui Kropui, traktorininkui Jonui Vanagui, 
Vytautui Papieviui, Antanui Stonikui, Tautviliui Gaidimauskui ir daugeliui kitų. 
Ataskaitose pažymima, kad aštuntojo penkmečio metais – 1966–1970 m. – darbi-
ninkų išdirbis padidėjo 1,5, o uždarbis – 1,24 karto. 1970 m. numatytas gamybines 
užduotis 158,6–140,8 proc. įvykdė daugiasamčių ekskavatorių mašinistai: Aleksas 
Šilas, Gediminas Jėčius, Povilas Paštukas. 150 proc. aštuntojo penkmečio užduotį 
įvykdė viensamčių ekskavatorių mašinistai broliai Virgilijus ir Vincas Manikai, 
o Petras, Tautvilis ir Rimantas Karaliūnai penkmetį užbaigė gamybinę užduotį 
įvykdę net 162–200 proc., Vytautas Usevičius – net 271 proc., nedaug pralenkęs 
brolius Petrą ir Gediminą7, kas atrodo labai jau nerealu.

1970 m. avarijoje žuvus viršininkui Algiui Kondrotui, vadovu paskiriamas 
Mykolas Balčiūnas.

Įstaigos vadovai ir inžinieriai 

Eil. 
Nr.

Įstaigos vadovo pavardė Vyr. inžinierius Darbo metai

1. Nikolajus Kislekovas (MTS) 1953–1955
2. Povilas Vadapalas (RTS) 1958–1959
3. Petras Matuzevičius (RTS) 1958–1959
4. Algis Žemaitis (MMS) 1959–1961
5. Algis Kondrotas (MSV) Vincas Grucė 1961–1970
6. Mykolas Balčiūnas (MSV) Liutauras Sabaliauskas 1970–1974
7. Petras Gaigalas (MSV) Povilas Matulis 1974–1982
8. Jonas Sirevičius (MSV) Algis Stanionis 1982–1986
9. Jonas Norvaiša (VMĮ) Algis Stanionis 1986–1993 07 20
10. Algis Stanionis, „Limeka“ Bronius Užusienis 1993 07 20–1999
11. Bronius Užusienis, „Limeka“ 1999–200 08 15
12. Kęstutis Meškauskas, „Aumėda“ 1996 04 18

6 Urbonas R . Atsakymas niurzgiančiam žmo-
gui, Komunizmo keliu [Kupiškis], 1971, lapkr. 6, 
nr. 131(3078), p. 3. 

7 Kupiškio MSV XX. 1979 m., ARA.
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Eil. 
Nr.

Įstaigos vadovo pavardė Vyr. inžinierius Darbo metai

13. Povilas Urbonavičius, „Nodora“ 1996 04 18
14. Bronius Užusienis, „Nodama“ 1996 04 18
15. Juozas Puzonas, „Nodama“ Direktorius gamybai Paulius Petkevičius Nuo 2000 08 15
16. Darius Kairys, „Nodora“ Šiuo metu

1973 m. Kupiškio rajone jau buvo nusausinta 33 000 ha, iš jų daugiau kaip 
26 000 ha – uždaru drenažu. Nusausintose žemėse pasėta daugiau kaip 2 000 ha 
kultūrinių pievų, įrengta beveik 5 000 ha kultūrinių ganyklų8. Be sausinamojo 
tinklo įrengimo, melioracijos projektuose numatomas ir pirminis žemių įdirbimas, 
rūgščių dirvų kalkinimas, kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimas, kelių statyba ir 
netgi ariamų žemių išlyginimas. Pradedama drėkinimo sistemų statyba. Iki 1975 m. 
nusausinta 40 000 ha šlapių žemių rajone, o tai sudarė 47 proc. sausinti reikalingų 
plotų. Rašoma, kad 1976 m. pirmąjį ketvirtį Kupiškio MSV kolektyvas planą įvykdė 
110,1 proc., darbo našumas išaugo 107,9 proc., palyginti su 1975-aisiais. Rūgščių dirvų 
kalkinimo ketvirčio planas buvo įvykdytas 153,3 proc., kelių statybos – 114,3 proc. 
Noriūniečiams buvo įteikta LTSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos respu-
blikinės žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos pereinamoji 
Raudonoji vėliava9. Už 1976 m. pirmo ketvirčio gamybinius rezultatus Raudonąją 
vėliavą Kupiškio MSV viršininkui Petrui Gaigalui įteikė Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijos atsakingasis darbuotojas E. Dervinskas. Įmonės darbuotojai taip pat 
nelieka be apdovanojimų. Kaip tuo metu įprasta Lietuvoje, apdovanojama ordinais 
ir medaliais. Darbo Raudonosios vėliavos ordinus gauna Antanas Karosas, Juozas 
Parfionovas, Petras Simonavičius, „Garbės ženklo“ – Aleksas Šilas, Tautvilis Kara-
liūnas, Vytautas Usevičius, Kazimieras Senvaitis, Virgilijus Manikas. Džiaugiamasi 
ilgamečiais atsidavusiais darbuotojais, visuomenininke Brone Ragauskiene, Aloyzu 
Zaborskiu, Aloyzu Bieliūnu, Jaronimu Gaidimausku, Algirdu Januliu.

Palyginę dvejų metų suvestinių duomenis matome, kad 1959-aisiais rajone 
buvo numelioruota 418 ha dirvų, o vien per 1963 m. – jau 1 313 ha. Kasmet 
Kupiškio rajono ūkiai gauna beveik po 2 700 hektarų numelioruotų žemių10. Be 
to, ne tik sausinamos pernelyg šlapios žemės, bet kartu rengiamos ir drėkinimo 
sistemos, kurias MSMV specialistai ir prižiūri. Melioratoriai Kupiškio rajono 
ūkiuose nusausino daugiau kaip 49 000 ha šlapių žemių, atliko darbų už 39 mi-
lijonus rublių, įrengė 12 000 ha plote kultūrines pievas ir ganyklas. Kiekviename 
kolūkyje ar tarybiniame ūkyje dirbo Kupiškio melioracijos statybos montavimo 
valdybos melioratoriai. 1979 m. jie ryžtasi imtis ir kolūkių gyvenviečių tvarkymo 
darbų, žinodami, kad rajono ūkiuose uždaru drenažu dar reikės nusausinti dau-
giau kaip 36 000 hektarų šlapių žemių, tiesti kelius, įrengti kultūrines ganyklas 
ir pievas, atlikti daug kitų užduočių. Vien per 1979 m. uždaru drenažu tikimasi 
nusausinti 2 700 ha pelkėtų žemių, 
įrengti daugiau kaip 1 000 ha kultū-
rinių pievų ir ganyklų. Apskaičiavus 
darbų apimtis, manoma jų atlikti už 
3,9 milijono rublių11.

(tęsinys)

8 Jankauskas V., Petrulis A. Melioracija, p. 368. 
9 Kupiškio MSV XX. 1979 m., ARA.
10 Ten pat. 
11 Gaigalas P. Žingsniai – tvirtesni, platesni, Komu-
nizmo keliu, 1979, kovo 29, nr. 36(44800), p. 2. 
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Pirmaisiais darbo metais įmonė (tada dar MSV) turėjo tik 200 000 rublių 
finansinių lėšų, 27 mechanizmus, dirbo 118 darbuotojų. 1979-aisiais jau turėjo 
apie 7 milijonus rublių, sezono metu dirbo daugiau kaip 700 žmonių ir apie 200 
įvairiausių mašinų. Įmonėje daug dėmesio buvo skiriama materialinei-techninei 
bazei gerinti ir gyvenamiesiems namams statyti. Per penkerius metus kasmet vi-
dutiniškai tam išleidžiama beveik milijonas rublių. Kupiškio mieste pastatyti 5 000 
tonų talpos silosinio tipo kalkinių trąšų sandėliai, kuriuose vagonų iškrovimas ir 
trąšų sukrovimas į mašinas mechanizuotas. Pradėta statyti mechanizmų plovykla 
su apytakine sistema. Numatoma statyti naftos bazę. 

Minint dvidešimtmečio jubiliejų, prisiminti ilgamečiai darbuotojai, kurie dirbo 
dar nuo MSV įkūrimo: baro mechanikas Vincas Gabnys, darbų vykdytojai Jonas 
Kriaučiukas ir Albinas Sedelskis, saugumo technikos inžinierius Jonas Dūda, vairuo-
tojai Jonas Bajoras, Paulius Jonuška, Romas Vanagas, suvirintojas Kostas Ramanaus-
kas, planavimo skyriaus viršininkė Stasė Gudonytė, normuotoja Palma Gusevičienė, 
traktorininkas Vytautas Skaparas, daugiakaušio ekskavatoriaus mašinistas Povilas 
Gusevičius ir daugelis kitų. Džiaugiamasi, kad dešimtojo penkmečio planus jau 
įvykdė buldozerio mašinistas Petras Vizbickas, kelmarovių mašinistai Vytautas Use-
vičius, Pranas Lupeikis ir kiti. Rašoma, kad septyniolika mechanizatorių jau įvyk dė  

MSV darbuotojai. Pirmoje eilėje (iš kairės): Algirdas Janulis, Stasė Gudonytė, Rūta Zakarauskienė, 
Palma Gusevičienė, Petras Timčenka, Bronė Ragauskienė, Petras Gaigalas, Jūra Jurėnienė, Juozas 
Uldukis, Gailutė Kondrotienė, Eugenija Zaborskienė, Albinas Sedelskis; antroje eilėje: Vincas  
Gabnys, Petras Vizbickas, Jonas Bajoras, Bronius Petrikėnas, Jonas Dūda, Paulius Jonuška,  
Antanas Bajoriūnas, Vladas Čerkauskas, Rimantas Masilionis, Vytautas Skaparas, Algis Petrulis, 
Alfonsas Balna; trečioje eilėje: Povilas Gusevičius, Vytautas Makutėnas, Bronius Vareika, Kazys 
Senvaitis, Vytautas Šimkus, Antanas Stonikas, Povilas Vapšys, Antanas Vaitkūnas, Aloyzas  
Bieliūnas, Vladas Jakštonis, Tautvilis Gaidimauskas, Juozas Budriūnas. 1979 m.  
Iš Kosto Ramanausko albumo
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keturių penkmečių metų užduotis. Mini - 
mi Aloyzas Semėnas, Sigitas Šakickas, 
Povilas Štitilis, Vladas Jankauskas ir kiti. 

Eksploatuojant sausinimo sistemas 
1985 m., susiduriama su daug proble-
mų, rašoma rajoniniame laikraštyje, bet 
išeitis surasta. Nors pramonė ir negamina tinkamų mašinų mechanizuotai valyti 
iš griovių sąnašas, šlaitams nušienauti, dirbtuvių vedėjas B. Jonuška, valdybos 
viršininko pavaduotojas mechanizacijai P. Urbonavičius, viršininkas V. Sirevičius 
sukūrė griovių valymo mašiną, kurios metinis ekonominis efektas sudarė 18 tūkst. 
rublių. Traktorininkas A. Vrubliauskas, vyr. mechanikas J. Jakštonis, viršininko 
pavaduotojas mechanizacijai P. Urbonavičius patobulino kai kuriuos šienapjovės 
KRN-2,1 mazgus ir agregatus ir jie puikiai tiko griovių šlaitams šienauti. Buvo 
mokomasi ir dirbama su lazeriniais nuolydžio reguliatoriais, pradėti naudoti 
plastikiniai drenažo vamzdžiai, kuriuos kloja ne penki žmonės, o tik trys. Prie 
turimų visų 29 daugiakaušių ekskavatorių montuojami akmenų užverstuvai K-27, 
kurie labai palengvina drenažo tranšėjų užvertimą12.

XX a. dešimtajame dešimtmetyje pagalbiniam ūkiui skiriama 96 ha dirba-
mos žemės ir 30 ha kultūrinių ganyklų. Pastatomi 44 ūkiniai pastatai13. Padau-
gėjo auginamų gyvulių melioratorių pagalbinio ūkio fermoje, įrengti 1 036 kv. 
metrų ploto šiltnamiai. Visa išauginta 
produkcija mažesnėmis kainomis par-
duodama melioratoriams, dirbantiems 
objektuose žmonėms, skiriama vaikų 
darželiui.

12 Stanionis A. Pastangos modernizuoti gamybą, 
Komunizmo keliu, 1986, kovo 22, nr. 36(5557), p. 2. 

13 Ištrauka iš Kupiškio rajono melioracijos statybos 
montavimo valdybos istorijos, Kupiškėnų mintys, 
2013, gruodžio 3, nr. 138(9367), p. 4–5. 

Vamzdžių klojėjas Jonas Kloniūnas dirba  
Alizavos seniūnijoje

Algis Murka taiso daugiakaušį ekskavatorių.  
Apie 1984 m. Rimanto Bimbirio nuotraukos
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Pasirūpinta, kad darbo turėtų ir 
melioratorių šeimų nariai, nesusiję su 
tiesiogine MSMV veikla. Tam įrengti 
du pagalbinės gamybos cechai. Mikro-
schemų ceche dirbo apie 70 žmonių, 
daugiausia – moterys ir merginos, siu-
vimo ceche – apie 40 siuvėjų. Įkurtas 
Panevėžio autokompresorių gamyklos 
cechas, kuriame triūsė 50 darbuotojų. 
Žmonės darbavosi ir plastikinių žaislų 
ceche, priklausančiame gamybiniam su-
sivienijimui „Neringa“14, cechų įkūrimu 
rūpinosi tuometinis MSMV viršininkas 
Jonas Norvaiša.

Skaitant išlikusius dokumentus, 
straipsnius laikraščiuose ir ataskaitas, 
matyti, kad iki 1989 m. melioratoriai 
nusausino 55 651 ha užmirkusių žemių, 
iš jų 50 750 ha nudrenavo. Per šį lai-
kotarpį užsėta ir atnaujinta 13 126 ha 
kultūrinių pievų ir ganyklų, iškasta 
1 423 km griovių, nutiesta 323 kilo-
metrai kelių, pastatyti 48 tiltai, įreng-
tos 1 266 pralaidos. 5 drėkinimo sistemos laisto 603 ha plotą. Kupiškio rajone 
užtvenkus nedidelius upelius, melioratoriai įrengė 7 tvenkinius (Kupiškio marios, 
Suosos, Aluoties, Naktakės, Gyvakarų ir kt.). Visų paminėtų rajono melioracijos 
įrenginių vertė sudarė 70 mln. rublių15.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, visoje šalyje keičiasi įmonės ir veikla, įsikuria 
naujų, reorganizuojamos senosios. Ne išimtis ir Noriūnuose įsikūrusi įmonė. 1990 m. 
lapkričio 19 d. Kupiškio melioracijos statybos montavimo valdybos pavadinimas 
keičiamas į Kupiškio valstybinę melioracijos valdybą16, o jos vadovu paskiriamas 
Jonas Norvaiša, vyriausiuoju inžinieriumi – Algis Stanionis. Netrukus, 1993 m. 
liepos 15 d., Kupiškio MSMV įkuriama UAB „Limeka“17. Steigėjai – vilniečiai 
J. Popovas ir Vitalijus Baranovskis, kupiškėnas Algis Stanionis, Malvina Einorie-
nė ir Kęstutis Meškauskas, gyvenantys Noriūnuose. Įmonės veikla: melioracija, 
žemės kultūrinimas, sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas, karjerų eksploa-
tavimas, medienos pjovimas, gaminių iš medienos ir betono gamyba, cemento, 
gipso gamyba, kelių ir gatvių tiesimas, automobilių techninė priežiūra, keleivių 
vežimas, statybos aikštelių parengimas 
ir kt. veikla18.

1996 m. balandžio 18 d., remiantis 
Lietuvos Respublikos įmonių registro 
įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybė-
je buvo įregistruotos trys uždarosios 
akcinės bendrovės: „Aumeda“, kuriai 

14 Kupiškio MSMV XXX. 1989 m. Lankstinukas, ARA.
15 Jankauskas V., Petrulis A. Melioracija, p. 368. 
16 Jono Norvaišos pasirašytas 1990 metų lapkričio 
29 d. įsakymas Nr. 215, ARA.

17 Algio Stanionio pasirašytas 1993 metų liepos 20 d. 
įsakymas Nr. 35, ARA.

18 Akcinės bendrovės „Limeka“ steigimo sutartis, 1993 
metų liepos 15 d., ARA.

Melioratorių technika prie būsimų Kupiškio  
marių. Apie 1981 m. KVBA



9

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

vadovavo Kęstutis Meškauskas, buhalteris Kęstutis Bražiūnas; „Nodora“, direk-
torius Povilas Urbonavičius, buhalterė Palmira Urbienė; „Nodama“, direktorius 
Bronius Užusienis, buhalterė Neringa Būtaitė19. Jos tęsia buvusios įmonės pradėtus 
darbus ir veiklą.

Melioracijos įrenginius reikia nuolat prižiūrėti. Kupiškio rajono ūkininkai 
įsitraukė į melioracijos griovių tvarkymo programas. 2012-aisiais tokių tvarkytojų 
buvo tik 20, o 2013-aisiais prisidėjo dar 12. Buvo tvarkoma per 135 km melioracijos 
griovių, apie 150 ha plotų20. Prižiūrintys drenažo įrenginius smulkūs ir vidutiniai 
ūkininkai tikisi svaresnės valstybės paramos ir didesnės sausinimo sistemų rekons-
trukcijos projektų įvairovės, kad galėtų rekonstruoti drenažą nedideliuose savo 
laukuose, mažesniuose plotuose. Taip pavyktų išvengti drenažo sistemų remonto 
fragmentiškumo, o naudos turėtų visi.

Kūrimasis gyvenvietėje, kultūrinė  
ir sportinė veikla 
Prabėgus dvidešimčiai metų nuo įmonės įkūrimo, labai išsiplečia meliorato-

rių gyvenvietė Noriūnai. Pastatoma daug daugiabučių namų, parduotuvė, paštas, 
vaikų darželis, mokykla, technikos garažai, restauruotas senasis valdybos pastatas, 
Noriūnų dvaras, gerinamos darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos21. Pastatoma katilinė 
su šiluminiais tinklais, prekybos centras, vandens valymo įrenginiai. Naujai pasta-
tyti ir statomi daugiaaukščiai gyvenamieji namai nesiskiria nuo statomų mieste. 
Juose – centrinis šildymas, šiltas ir šaltas vanduo, kiti patogumai.

Išasfaltuotos gatvės, apželdinta aplinka. Kiekvieno daugiabučio namo, kie-
kvienos sodybos gyventojai rūpinosi kuo gražiau susitvarkyti. Kasmet rengiami 
gražiausios sodybos konkursai. Melioratoriams įrengta rusiška pirtelė, poilsio 
kambariai, persirengimo patalpos, baseinėlis su kaskadomis. 1984 m. užtvenkta 
Naktakės upelė papuošė gyvenvietę. 

Melioratoriai renkasi sporto, saviveiklos kolektyvus. Susiburia vyrų ir moterų 
krepšinio, rankinio komandos. Darbuotojai lanko moterų ir vyrų ansamblius, šokių 
kolektyvą, groja pučiamųjų orkestre, vaidina dramos būrelyje. 

Moterų ansamblyje dainuoja Gailutė Kondrotienė, Kazė Gaidimauskienė, 
Eugenija Zaborskienė, Palma Gusevičienė, Bronė Ragauskienė, Palmira Urbienė, 
Bronė Gabnienė, vėliau prisijungė Danutė Sarsevičienė, Marytė Savickienė, Aldona 
Masilionienė. Vyrų ansamblyje dalyvauja Vytautas Šimkus, Bronius Navarskas, 
Vytautas Venskus, Bronius Petrikėnas, Vladas Čerkauskas, Aloyzas Zaborskis, Algis 
Kondrotas, Vincas Grucė. Kiek vėliau iš abiejų susikūrė mišrus choras, kuriam 
vadovauja Nora Stočkienė. Mėgstamas tautinių šokių kolektyvas, kuriam vadovauja 
Onutė Motiejūnaitė-Čerkauskienė. Jo repeticijose dalyvauja Kostas Ramanauskas, 
Zita Lesmonavičiūtė, Gintautas Baronas, Laima Juodiškytė, Juozas Čėčinas, Zosė 
Virbickaitė, Vilius Karaliūnas, Severina 
Ulytė, Jonas Ažusienis, Virgutė Ra-
gauskaitė, Arnoldas Kulbis, Eugenija 
Vapšytė, Albertas Galinis, Vidas Bur-
kauskas, Nijolė Leikaitė, Algis Bukys, 
Vanda Jonuškaitė, Alfonsas Begonis, 

19 Algio Stanionio pasirašytas 1996 metų birželio 10 d. 
įsakymas Nr. 15, ARA.

20 Juškienė V. Ūkiškų metų virsmas: rūpesčiai tie 
patys, tik nerimas naujas, Ūkininko patarėjas, 2015, 
sausio 25, nr. 10(31180), p. 4. 

21 Kupiškio MSV XX. 1979 m., ARA.
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Kupiškio MSV šokių kolektyvas Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. Stovi (iš kairės):  
Zita Lesmonavičiūtė, Laima Juodiškytė, Zosė Virbickaitė, Severina Ulytė, Virgutė Ragauskaitė, 
Eugenija Vapšytė; antroje eilėje: Kostas Ramanauskas, Gintautas Baronas, Juozas Čėčinas,  
Vilius Karaliūnas, Jonas Ažusienis, Arnoldas Kulbis. 1970 m. Iš K. Ramanausko albumo

Vaikų žaidimų 
aikštelės fragmentas 
daugiabučių namų 
kvartale Noriūnuose. 
Apie 1983 m. Juozo 
Kraujūno nuotr. 
KVBA
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Vladas Čerkauskas, Onutė Čerkauskienė, Janina Goštautaitė, Jūratė Gaižauskaitė. 
Pučiamųjų instrumentų orkestre groja Kostas Ramanauskas, Eugenijus Čižiūnas, 
Bronius Petrikėnas, Jaronimas Gaidimauskas, Rimantas Karaliūnas, Alina Zlatkutė, 
Aloyzas Zaborskis, Vytautas Šimkus, Jonas Dūda, Vincas Grucė, Jonas Gabrėnas, 
Bronius Lesmonavičius, o jiems vadovauja Juozas Mikulskis, vėliau – Bronius 
Lesmonavičius. Garsėjo spektakliais dramos būrelis, kurio pagrindiniai aktoriai – 
Kostas Ramanauskas, Zita Lesmonavičiūtė, Vida Čižiūnienė, Bronius Lesmonavičius, 
Bronė Ragauskienė, Eugenija Zaborskienė. 

Kasmet melioratorių mišrus choras ir šokių kolektyvas dalyvauja rajono 
dainų šventėse Kupiškyje, Anykščiuose, o 1970-aisiais buvo pakviestas į Res-
publikinę dainų šventę Vilniuje. Visų šių kolektyvų susibūrimu rūpinosi Onutė 
Motiejūnaitė-Čerkauskienė, šiai veiklai atidavusi 34 gyvenimo metus. Laisvalaikiu 
dalyvaudami kultūrinėje ir sportinėje veikloje melioratoriai įprasmina savo darbus, 
garsina Kupiškio kraštą ir Noriūnus.
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