Aloyzas Dirsė
Inžinierius hidrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.
Gimė 1931-11-05 Kėdainių apskr. Šėtos vlsč. Petraičių k. valstiečių šeimoje. Mirė 2016-06-29,
palaidotas Tabariškių kapinėse, Kauno r.
Mokėsi Šėtos pradžios mokykloje, vėliau – progimnazijoje, Kėdainių gimnazijoje. 1949 m. įstojo į
Lietuvos žemės ūkio akademiją (LŽŪA, dabar VDU Žemės ūkio akademija). 1954 m. baigęs studijas ir
įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją, pradėjo dirbti inžinieriumi projektavimo įmonėje
„Melioracija“, 1955–1961 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Melioracijos instituto mokslo
darbuotojas. 1961 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato, o 1974 m.– žemės ūkio mokslų daktaro
disertacijas. 1961–1962 m. A. Dirsė dirbo Energetikos institute. 1962 m. pradėjo dirbti vyr. dėstytoju LŽŪA
Melioracijos katedroje. 1965 m. jam suteiktas docento pedagoginis vardas, 1975 m. – profesoriaus vardas.
1972 m. A. Dirsė išrinktas LŽŪA Melioracijos katedros vedėju. 1974–1977 m. buvo LŽŪA
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dekanas. Nuo 1994 m. – LŽŪA Melioracijos katedros
profesorius emeritas. 1991–1996 m. prof. A. Dirsė buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu
ekspertu ir vadovavo Žemės ūkio inžinerijos sekcijai.
Prof. A. Dirsė paskelbė 275 straipsnius, iš jų 157 mokslinius, drauge su bendraautoriais paskelbė 9
monografijas ir brošiūras. Vadovavo ir parengė 37 mokslinio tiriamojo darbo ataskaitas. Prof. A. Dirsė yra
monografijos ,,Hidrotechnika ir melioracija. Žemės ūkio kultūrų drėkinimo nutekamaisiais vandenimis
režimas drenuotuose dirvožemiuose“ (1972 rusų k.) bendraautoris. Vienas ir su bendraautoriais parašė
vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams „Žemės ūkio melioracija“ (1972, 1986). „Drėkinimas“ (1976),
,,Žemės ūkio kultūrų drėkinimo režimas“ (1984), ,,Žemės ūkio melioracijos: mokymo priemonė“ (1986),
„Daržininkystė“(1995), ,,Augalų laistymas“ (1995), „Melioracija. Drėkinimas“ (2000).
Prof. A. Dirsė aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo LŽŪA Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio tarybos mokslo reikalų grupės vadovas, Lietuvos žemdirbių sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir
tarybos, Kauno m. Sąjūdžio tarybos Piliečių komiteto narys. Profesorius A. Dirsė – vienas LŽŪU profesorių
klubo „Scientia“ steigimo iniciatorių.
Už nuopelnus mokslinio, pedagoginio ir visuomeninio darbo srityse profesoriui suteiktas Lietuvos
nusipelniusio melioratoriaus vardas (1976), ne kartą apdovanotas Universiteto, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio ministerijų Padėkos raštais, Universiteto medaliu „Už nuopelnus“,
Universiteto Atminimo medaliu. 1997 m. prof. A. Dirsei už nuopelnus Lietuvai įteiktas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis.
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