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Kuria informacinę kelių sistemą

Saugesnio eismo architektai

Skausmingos racionalumo paieškos

Ar neužpustyti keliai? Ar neslidu
autostradoje?
Į panašius klausimus ateityje atsakys nauja
Eismo informacinė sistema.

Ekspertai tikina, kad iki 90 proc. incidentų kelyje
lemia vadinamasis „žmogiškasis faktorius“, tačiau
didžiąją dalį šių problemų galima išspręsti įrengiant
atitinkamą kelio infrastruktūrą.

Asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos
pirmininkas Stanislavas Kablys bandymų keisti
kelių priežiūrą ir statybas nedramatizuoja ir
teigia, kad nugalės racionalūs sprendimai.

Reformuos ar deformuos?
Kelininkų pasaulyje netyla diskusijos apie Susisiekimo ministerijos inicijuojamą
valstybinės kelių priežiūros reformą. Tiksliau, vieną galimų siūlymų –11
valstybinių regionų kelių priežiūros įmonių perleisti valdyti privačiam
operatoriui. Reformos įtaka, anot specialistų, visam kelių statybos ir priežiūros
sektoriui bus žymi bet kuriuo atveju.
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Mielieji skaitytojai,

V

ersdami naujojo leidinio puslapius, iš naujo atraskite itin
svarbią mūsų šalies ūkio sritį – kelius. Jis skirtas ne tik šia
sritimi besidomintiems, tačiau ir tiems, kam kelininkų ir susisiekimo specialistų problemos ar aktualijos atrodo tolimos. Turbūt nebūsiu originalus primindamas, kad keliai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Čia mes kasdieną praleidžiame mažiausiai valandą ar dvi. Galiausiai išdidžiai žingsniuojame šaligatviais ar miname pedalus dviračio taku. Jau pamiršome, ką
reiškia rudens liūčių išplauti vieškeliai ar neišvažiuojami žiemos
keliai. Apie tai mums gali papasakoti nebent mūsų seneliai.
Galbūt todėl žiemą kelininkai pakeiksnojami dėl kelių priežiūros, o vasarą dėl pradėtų remonto darbų ir dėl to susidarančių transporto spūsčių? Nebesuprantame kai kažkokia aplinkybė mus patraukia iš įprastos mums komforto zonos. Visi jaučiamės esą kelių naudotojais, mokančiais nemažus mokesčius
valstybei ir turintys teisę „važiuoti geriau“ . Tik mažai domimės
kam iš tiesų naudojami tie mokesčiai.
Tik riedėdamas lygiu it stiklas, atnaujintu greitkelio ruožu ar
kelionę gerokai sutrumpinančiu aplinkkeliu, tautietis nurimsta,
jo veidas tarsi nušvinta iš pasitenkinimo sklandžia kelione. Kai
tokių kelio atkarpų daugėja kasmet, ilgainiui pamirštame, kad
neseniai dardėdavome pavojingais asfalto duobių poligonais.
Kiek reikia pastangų atkurti tinkamą susisiekimą kartais pamiršta ir valdžios vyrai, atsibundantys tik tada kai avarijų kreivė
pakyla iki karo aukų statistikos.
Šio leidinio tikslas – specialistų ir ekspertų akimis atskleisti ne tik šio sektoriaus problemas, bet ir pristatyti įdomiausius
projektus, naujienas.
Noriu visiems skaitytojams palinkėti turiningo skaitymo ir
pagal kelininkų tradicijas - gero kelio!
Vyriausiasis redaktorius
Gytis Vincevičius

Permainų nublokšti

G

yventi permainų laikais paprastai linkima patiems didžiausiems nedraugams. Ypač tokių permainų, kurių architektai
tiksliai nežino, koks turėtų būti „geras“ galutinis rezultatas.
Po to, kai buvo pristatyti Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūros sistemos tobulinimo reformos eskizai, nė vienas kelininkų gildijos narių susiėjimas neapsieina be emocingo šių
dalykų aptarinėjimo.
Verslo praktikai būgštauja, kad taps nepamatuotų rokiruočių
įkaitais, nors kas ir kaip bus keičiama, kol kas nėra tiksliai žinoma.
Yra tik Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų padaryta studija (beje, jos autoriai ne kelininkai, o transportininkai),
kurią dažniausiai cituoja Susisiekimo ministerijos strategai, kalbėdami apie būtinybę didinti kelių sektoriuje dirbančių įmonių veiklos efektyvumą. Pavasarį ministerijos viešųjų ryšių tarnyba išplatino keletą pranešimų apie būsimą viešosios ir privačios partnerystės taikymą prižiūrint kelius. Ketinama konkurso būdu išrinkti privatų partnerį, kuris perimtų valdyti vienuolikos valstybės įmonių
turtą bei personalą (valstybinės reikšmės keliai ir toliau liktų valstybės nuosavybe), ir leisti šiam operatoriui 20–25 metus rūpintis
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visais su kelių priežiūra susijusiais darbais. Svarbiausias dalykas –
užtikrinti techninėse sąlygose numatytus kelių priežiūros kokybės
parametrus.
Nors pastaroji veikla šiuo metu neturi nieko bendra su kelių
statybos įmonėmis, jų vadovai neabejoja, kad pradėjusios siekti „gerų“ rezultatų valdomos regionų kelių priežiūros įmonės neišvengiamai imtųsi kelių statybos darbų. Jei viskas vyktų pagal tokį
scenarijų, privatūs kelių tiesėjai gautų smūgį žemiau juostos ir būtų
pasmerkti konkurencinę kovą pralaimėti dėl vienintelės priežasties:
ruošdamiesi įgyvendinti kelių statybos projektus milijonus kainavusią techniką jie pirko už savas lėšas ar bankų kreditus, o kiti –
gavo iš valstybės.
Kita vertus ir patys kelininkai pripažįsta, kad toks rinkos suskaldymas nėra racionalus. Juk iš tiesų ir kelių statytojai, ir kelių prižiūrėtojai galėtų imtis tų pačių darbų, taip kur kas efektyviau išnaudodami turimus gamybinius pajėgumus. Reikėtų tik pakeisti „žaidimo“ taisykles, panaikinti kai kuriuos apribojimus ir galbūt sujungti
minėtąsias 11 valstybės įmonių į keletą stambesnių grupių ar privatizuoti. VGTU studijoje apie tokią alternatyvą taip pat užsimenama ir netgi skaičiuojama, kad tokia reforma leistų biudžetą papildyti mažiausiai 250 mln. litų. Tačiau čia pat pateikiama rekomendacija taip nesielgti, nes, esą, pinigus išleidęs privatininkas vėliau
stengtųsi juos susigrąžinti ir padidintų savo paslaugų kainas... Vis
dėlto šios prielaidos atrodo logiškos tik tuo atveju, jei kelių priežiūros įmones įsigijęs vienas ar keli privatininkai būtų vieninteliai turintys teisę atlikti tokius darbus. Jei dėl šios teisės visi rinkos dalyviai varžytųsi bendrame konkurse, išpūstų kainų problemos greičiausiai neliktų.
Kaip bus iš tiesų, kol kas galima tik spėlioti. Akivaizdu tik tai,
kad bent jau pradiniame diskusijų etape tarpusavio supratimo ir
nuoseklumo trūksta tiek mokslo institucijų, tiek verslo, tiek valdžios
žmonėms.
Leidinio redaktorius
Renaldas Gabartas
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Skausmingos
racionalumo
paieškos
Asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos
pirmininkas Stanislavas Kablys:
„Iškreiptos konkurencinės sąlygos atsirastų
kelių statybos rinkoje, jei centralizuotai
visus mechanizmus ir techniką gavusios
regioninės kelių priežiūros įmonės mestų
iššūkį privačioms kelių tiesimo įmonėms.“

Sumaištį, kilusią po viešų politikų raginimų reformuoti kelių priežiūros sektorių, asociacijos
„Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas Stanislavas Kablys vertina filosofiškai, jos nedramatizuoja
ir teigia, kad galiausiai nugalės sveikas protas.

„K

lasikinėje rinkoje nėra nieko blogiau už monopolį. Kalbant apie kelius, galima padaryti tam tikrų išlygų, nes egzistuojantis savotiškas
valstybinis kelių priežiūros monopolis (šią veiklą vykdo 11 valstybės įmonių) iš esmės atlieka viešąją paslaugą. Tarp galimų šio sektoriaus reformos
alternatyvų minimas privatizavimas gali tapti ir teigiamu postūmiu, ir visišku fiasko, jei politikai vardan didesnio efektyvumo sumanytų visas įmones atiduoti į vienas rankas. Tada gimtų naujas kelių priežiūros monstras, su
kuriuo konkuruoti būtų praktiškai neįmanoma – tokia įmonė būtų didesnė už bet kurį kitą žaidėją mažiausiai keletą kartų“, – pripažįsta S. Kablys.

Nelygi konkurencija
Pasak asociacijos tarybos vadovo, situaciją, kai kelių priežiūra besiverčiančios įmonės sumano papildomai užsidirbti kelių statybos sektoriuje,

Panašu, kad viena pusė
nevykusiai suformulavo
informaciją apie savo planus, o
kita – neadekvačiai sureagavo
ir puolė ginti savo pozicijų.
galima lyginti su taksi paslaugų rinka: ministerijos vairuotojas tarnybiniu
automobiliu neabejotinai galėtų keleivius vežioti kur kas pigiau, nes, kitaip
nei privatininkui, jam nereikia pirkti nei mašinos, nei degalų. „Tokios pat iškreiptos konkurencinės sąlygos atsirastų kelių statybos rinkoje, jei centralizuotai visus mechanizmus ir techniką gavusios regioninės kelių priežiūros
įmonės mestų iššūkį privačioms kelių tiesimo įmonėms. Konflikto išvengti
galima arba priežiūros įmones protingai privatizuojant, arba paliekant joms
rūpestį dėl valstybinių kelių infrastruktūros. Svarbu, kad viskas būtų skaidru ir sąžininga“, – sako asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas.
Deja, kol kas yra abejonių, kad gali nutikti kitaip. Pašnekovo manymu,
nei viena „žalia“ reformos idėja neturėtų tapti viešų spekuliacijų objektu,

kol specialistai atidžiai neišnagrinėja visų „už“ ir „prieš“ bei neapsisprendžia dėl geriausio varianto.
„Šiuo atveju panašu, kad viena pusė nevykusiai suformulavo informaciją apie savo planus, o kita – neadekvačiai sureagavo ir puolė ginti savo
pozicijų, dorai nežinodama kas iš kur puola“, – nusprendžia S. Kablys.

Krizė – šansas išradingiems
Kolegų būgštavimus, esą, pasibaigus ES fondų pinigams, kelininkus
ištiks finansinė krizė, todėl nedelsiant būtina pradėti taupyti, S. Kablys pavadino nepagrįstais. „Kiekvienas protingas inžinierius kelių infrastruktūros
projektus gali pristatyti ne tik kaip svarbius transporto susisiekimui, bet ir
turinčius esminės įtakos eismo saugumui ar aplinkosaugai. Tereikia paieškoti būdų, kaip pasinaudoti šiais koziriais. Juk finansavimas šiems dalykams tikrai nesibaigia. Tiesiog bus kitas finansinis laikotarpis, todėl panikuoti nėra jokio pagrindo“, – pastebi„Lietuvos kelių“ tarybos pirmininkas.
Kai kurių aukštų valdžios vyrų samprotavimai, kad pinigus investuoti į asfaltą neracionalu, jog reikia daugiau dėmesio skirti aukštųjų technologijų projektams, S. Kablys taip pat vertina kaip nesusipratimą. „Be geros infrastruktūros, milijardines investicijas į lietuviškus silicio slėnius matysime kaip savo ausis. Viską darant nuosekliai ir racionaliai, negriaunant
gerai veikiančių sistemų, neabejotinai galima pasiekti geresnių rezultatų
negu karštligiškai lopant skyles. Galbūt verta vieną sektorių kurį laiką finansuoti kitų sąskaita, o po metų kitų – su kaupu grąžinti skolas? Galbūt
taip drastiškai nesumažinus keliams skiriamo finansavimo, Lietuvoje per
kelerius būtų pavykę sutvarkyti visas dangas ir tik tada čia dirbusius žmones nukreipti į kitus sektorius? Dabar nutiko taip, kad didelė dalis tų žmonių tapo išlaikytiniais, o technika, kurią prieš porą metų buvome raginami
įsigyti, stovi be darbo“, – apgailestauja S. Kablys.

Naujos konkurencijos formos
Kalbėdamas apie šių dienų kelių statybos sektoriaus aktualijas vadovas
atkreipė dėmesį į dar vieną problemą – konkurenciją, kurią profesionaliems
kelininkams mėgina sudaryti taip pat be užsakymų likę statybininkai. „Visi
kelininkai privalo kas trejus metus gauti reikiamą kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus. Deja, šis atestavimo institutas netapo vieta, kurioje patikri-

nama, kaip kelininkai įsisavina naujas technologijas. Gauti leidimą tiesti kelius dabar gali praktiškai kiekvienas, kada nors paklojęs keletą kvadratinių
metrų trinkelių prie įvažiavimo į kiemą ar per televizorių matęs, kaip tiesiamas kelias. Tokios įmonės labai dažnai nepamatuotai dempinguoja darbų
kainas, o neturėdami nei realios darbo patirties, nei reikiamos įrangos žlugdo projektus ir kompromituoja kelininkų vardą“, – tvirtina pašnekovas.
Jo teigimu, ši problema ypač aktuali provincijoje, kur vietiniais keliais
rūpinasi savivaldybių funkcionieriai. Jie sprendžia, kiek lėšų ir kokiems kelių darbams skirti. Savivaldybėms tenka apie 20 proc. biudžeto. Konkursus dažnai laimi bičiulių ir „reikalingų“ žmonių įmonėlės, kurių statomi
keliai yra tikri paminklai neprofesionalumui ir dažnai neatlaiko net minimalių apkrovų. Kaip taisyklė įpusėjus darbams sąmatos nepaprastai išsipučia arba vėliau tenka viską taisyti. Dažnai vien konkurso sąlygos surašomos taip, kad skaitant jas kyla abejonių, ar jų autoriai savivaldybių pareigūnai, ar nedidelių kunigaikštysčių valdovai.
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Reformos trūkumai kelininkų akimis
Vidutinė metinė kelių priežiūros darbų struktūra
Fiksuota suma
(pagal
normatyvus)
67 proc.

Pagal sąmatas
33 proc.

Asociacijos „Lietuvos keliai“ taryba po susitikimų su Susisiekimo
ministru Eligijumi Masiuliu ir siūlomo valstybinių kelių priežiūros
sistemos reformos modelio analizės ilgai svarstė, kaip šią situaciją vertinti.
Buvo parengti trys rezoliucijų projektai. Nei vienas iš jų netapo oficialiu
dokumentu, tačiau kelininkų gildijos senbuvių pastabos ir mintys nuo to
neatrodo mažiau svarios. Pateikiame kai kuriuos jų vertinimus.
Netiksliai įvertinti įmonių veiklos
efektyvumo rodikliai
11 valstybės įmonių turto panaudojimo rodikliai, palyginti su privačiu
sektoriumi, yra netolygūs ir formaliai galėtų būti vertinami nepatenkinamai. Tačiau valstybinio ir privataus sektoriaus įmonių veiklos iš esmės skiriasi, todėl aritmetiškai šių rodiklių lyginti negalima. Privačios kelių statybos įmonės verčiasi statybos medžiagų gamyba ir teikia statybos paslaugas, o ne kelių priežiūros paslaugas. Privačių įmonių materialinė ir techninė bazė yra plėtojama atsižvelgiant į rinkos dinamiką ir investuojama tik
mažiausios rizikos sąlygomis. Privataus sektoriaus įmonių rodikliai dažniausiai būna geresni nei valstybinių įmonių, kurių veikla yra griežtai reglamentuota ir apribota. Valstybinių įmonių veiklos apimtys yra tiesiogiai
susijusios su valstybės skiriamais asignavimais kelių priežiūrai, todėl valstybinio sektoriaus įmonėms labai sunku didinti turto panaudojimo efektyvumą, kai jų steigėjas – valstybė – nesilaiko nuoseklios politikos.
Kelių priežiūra regioninėms įmonėms yra deleguota vadovaujantis teritoriniu principu. Skirtingoms įmonėms tenka skirtingo dydžio kelių tinklo dalis priklausomai nuo kelių tinklo tankumo, kelių kategorijos, kelių
būklės tame regione, eismo intensyvumo kelio ruože. Priežiūros sudėtingumui turi įtakos net skirtingos oro sąlygos atskiruose regionuose, temperatūrų skirtumai, oro drėgnumas bei kritulių kiekis pajūrio ir labiau į žemyną nutolusiose teritorijose. Dėl minėtų priežasčių mechaniškas rodiklių
vertinimas yra neobjektyvus.
Teiginiai, kad išlaidos personalui 2008 m. sudarė 42 proc. 11 valstybinių įmonių sąnaudų, vertintini kaip nepagrįsti. Kita vertus, sprendžiant
iš viešojoje erdvėje pateiktos informacijos, valstybinės įmonės jau 2009–
2010 metais sumažino darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį, todėl būtina atnaujinti ir dar kartą įvertinti šiuos duomenis. Bet kokiu atveju personalo išlaikymo sąnaudų mažinimas yra nesunkiai pasiekiamas be radikalių reformų – atliekant konkrečios įmonės išlaidų personalui analizę ir sumažinant jas iki ekonomiškai pagrįsto dydžio.
Kaip teigiama, ydingas kelių priežiūros kontrolės mechanizmas, kai
valstybės įmonė atlieka rangovo funkcijas eksploatuodama jos balanse
esančius kelius, yra nesunkiai koreguojamas perduodant turtą Lietuvos
automobilių kelių direkcijai ar kitai įstaigai prie Susisiekimo ministerijos.

Naudojamų lėšų dydis
privalo būti tiesiogiai
proporcingas kiekvienos
regioninės įmonės prižiūrimo
turto dydžiui – kelių ilgiui, jų
būklei, kelių kategorijai

Kelių kaip valstybės turto perdavimas valstybinės institucijos padaliniui
padėtų išvengti galimo šališkumo vertinant priežiūros kokybę.
Valstybės įmonių komercinės motyvacijos stygiaus problema skubiai
spręstina visos šalies mastu visuose sektoriuose, ne tik kelių sistemoje. Ši
problema iš dalies galėtų būti sprendžiama pasinaudojus privataus sektoriaus taikomomis motyvacijos priemonėmis: konkretaus darbuotojo indėlio vertinimas ir premijavimas už darbo rezultatus.
Žmogiškųjų išteklių panaudojimo kilometrui prižiūrimo kelio netolygumai, lyginant 11 valstybinių įmonių rodiklius tarpusavyje, pagrįsti netolygiomis darbų apimtimis, tenkančiomis konkrečiai įmonei. Šį rodiklį,
vengiant subjektyvaus vertinimo, būtų tikslinga lyginti ne tarp 11 įmonių, o su kaimyninių šalių analogiškų įmonių ir tarnybų rodikliais. Administracijos bei kelių tarnybų darbuotojų skaičiaus santykis vertintinas tik
lyginant su objektyviai parinktais kitų šalių analogiškais rodikliais. Privataus sektoriaus įmonėse administracijos ir gamybinių padalinių darbuotojų skaičiaus santykis yra 1/5. Kaip rodo praktika, privatus sektorius tokį
santykį kaip optimalų pasirinko neatsitiktinai, nes kelių statybos sritis reikalauja sąlyginai didelių intelektualinių resursų produktui sukurti.

Priežiūros sąnaudos turi būti realios
2010 m. metinis kelių priežiūros valstybinis finansavimas, palyginti
su 2008 m., yra sumažintas 24 proc., nuo 320,5 mln. litų iki 243 mln.
litų. Vieno kilometro valstybinio kelio priežiūros išlaidos sumažintos nuo
15 tūkst. litų iki vidutiniškai 11,5 tūkst. litų. Šiuos skaičius galima lyginti tik tarpusavyje, nes iš esmės jie neobjektyvūs. Lieka neįvertintas sąnaudų efektyvumas plačiąja prasme. Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos
specialistų atliktos analizės rezultatais ir pateiktais siūlymais, kaip siekiamybė nurodytas vieno kilometro valstybinio kelio priežiūros išlaidų mažinimas iki 8,3 tūkst. litų per metus. Deja, nepateikiamas pagrindimas, kaip
iki 8,3 tūkst. litų sumažinus vieno kilometro valstybinio kelio priežiūros
sąnaudas bus užtikrinta sėkmingam funkcionavimui būtina kelių būklė,
todėl priimant radikalius sprendimus šis rodiklis turėtų būti vertinamas
kaip neobjektyvus ir nepagrįstas.

Asfalto dangų išdaužų taisymas ir paviršiaus apdorojimas 34 proc.
Nuolatinė priežiūra žiemą 30 proc.
Nuolatinė priežiūra vasarą 14 proc.
Kelių ženklinimas 7 proc.
Žvyrkelių atnaujinimas 6 proc.
Kelio ženklai ir atitvarai 3 proc.
Tiltai ir pralaidos 2 proc.
Kelio sankasa ir drenažas 2 proc.
Patrulinės apžiūros 2 proc.

klei, kelių kategorijai (magistraliniai, krašto, vietinės reikšmės keliai) ir
pan. Svarstytinas ir šių įmonių stambinimas ar veiklos centralizacija kaip
būdas sumažinti jų administravimo išlaidas.
Nereikėtų atmesti ir privataus sektoriaus dalyvavimo kelių priežiūros veikloje tikslingumo. Kaip rodo praktika, privatus sektorius ekonomine prasme dažniausiai veikia efektyviau nei valstybinis, kas leidžia sumažinti išlaidas konkretiems darbams ir atsiranda didesnės kokybės kontrolės galimybė. Nesant galimybės viešojo administravimo priemonėmis užtikrinti efektyvaus biudžeto lėšų
panaudojimo, regioninių įmonių privatizacija būtų viena iš išeičių. Būtent privatizacija, o ne itin didelės vertės valstybės turto nuoma privačiai bendrovei ketvirčiui amžiaus, kas reikštų praktiškai neatlygintiną valstybės turto perdavimą
į privačias rankas be realios grąžos valstybei. Pertekliniai gamybos pajėgumai
privataus sektoriaus įmones privertė žymiai mažinti darbo vietų skaičių, plėsti eksporto rinkas, o valstybinių kelių priežiūros įmonių rinkų plėtros galimybės
yra ribotos, nes jų veikla tiesiogiai priklausoma nuo valstybės politikos kelių sistemos srityje. Technika, mechanizmai, nekilnojamasis turtas yra savaime neatsinaujinantys resursai ir jų ilgalaikė nuoma reikštų jų negrįžtamą fizinį ir moralinį nudėvėjimą. Šie praradimai privalo būti įskaičiuojami į nuomos kainą.
Tiek koncesijos, tiek privatizavimo metodu perduodant kelių priežiūrą ir
valstybinių įmonių turtą į privačias rankas neišvengiamai iškils rinkos monopolizavimo problema, nebent privatizavimas ar nuoma būtų vykdomi išskaidant valstybinių regioninių įmonių tinklą į atskiras dalis. Siekiant išvengti rinkos monopolizavimo, valstybinio turto neracionalaus naudojimo ar perdavimo privačiam sektoriui už neadekvatų mokestį, problemą, kurią įvardijo Susisiekimo ministerija, galima pasirinkti ir dar vieną radikalų būdą. Tai
– valstybinių kelių priežiūros įmonių likvidavimas, jų turtą parduodant rinkoje, o priežiūros funkcijas konkurso būdu perduodant privačiam sektoriui.
Užsienio šalių praktika šioje srityje gali Lietuvai pasitarnauti kaip galimybė atsirinkti geriausias priemones, tačiau negali būti taikoma aklai, nes bazė,
kurioje ketinama diegti vienas ar kitas priemones bei sistemas, nėra identiška.
Kelininkai laikosi pozicijos, kad Susisiekimo ministerijos siūlomas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės modelis šiuo atveju neturėtų būti
taikomas, nes tokiu būdu reformavus sistemą pažanga nebūtų pasiekta.

Alternatyvos siūlomai reformai
Valstybės interesai reikalauja, kad biudžeto lėšos ir keliai, kaip valstybės turtas, būtų naudojami efektyviai. Kita vertus, siūloma alternatyva – valstybinių kelių priežiūros įmonių perdavimas privačiai kompanijai drauge su jų vykdomomis funkcijomis, turtu ir darbuotojais, gali būti
ne pats naudingiausias valstybei reformos modelis. Yra mažiau rizikingų
būdų, kaip efektyviau naudoti kelių priežiūrai skiriamas lėšas:
Vienas iš jų – griežtas valstybinių kelių priežiūros įmonių administravimui, kelių priežiūrai skiriamų lėšų panaudojimo reglamentavimas ir
kontrolė. Naudojamų lėšų dydis privalo būti tiesiogiai proporcingas kiekvienos regioninės įmonės prižiūrimo turto dydžiui – kelių ilgiui, jų bū-

skaičius

Kelių priežiūrai skirtos lėšos:
2008 m.
2010 m.

320,5 243
mln. Lt

mln. Lt
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Bendro vardiklio
paieškos kelių priežiūroje

tarpu Baltarusijoje – 16 tūkst. km ir 39 tūkst. darbuotojų. Lenkijoje valstybinės reikšmės kelių – 14 tūkst. km. Visus kitus čia prižiūri savivaldybės. „Galbūt pirmiausia ir mums reikėtų gerai pasverti, kiek ir kokio statuso kelių iš
tiesų reikia, kaip tokios atkarpos turėtų būti prižiūrimos, kiek lėšų tam galima skirti. Mūsų manymu, iš sovietinių laikų paveldėtas valstybinių kelių tinklas yra gerokai per didelis, todėl dalį šio turto derėtų perleisti prižiūrėti savivaldybėms. Žinoma, čia taip pat yra tam tikra rizika, kad savivaldybėms pritrūks patirties ir išmanymo tvarkant municipalinį kelių tinklą, tačiau viskas
išsprendžiama. Antai Vilniaus savivaldybė jau dabar sėkmingai organizuoja kelių priežiūros konkursus“, – teigia asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas.

Ilgalaikės politikos vakuumas
Kad tam tikros permainos padėtų tvarkytis racionaliau, sutinka ir patys kelininkai. R. Gradausko manymu, jei regioninės įmonės būtų restruktūrizuotos taip, kad jose atsirastų savotiška užsakovo (LAKD atstovybės)
ir rangovo (jį būtų galima privatizuoti) institucija, darbus galbūt pavyktų
organizuoti dar geriau. Tuomet kelių priežiūros rinką būtų galima atverti
ir visiems darbams skelbti konkursus. „Studijoje, kurią cituoja Susisiekimo
ministerijos vadovai, nagrinėjama nemažai užsienio šalių pavyzdžių, tačiau nė vienoje jų nėra valstybines įmones valdančio„super operatoriaus“.
Norėtųsi tikėti, kad čia tėra paprastas nesusikalbėjimas arba netikslios formuluotės. Deja, protokoliniame sprendime aiškiai įvardintas vienas kelių
priežiūros sistemos reformos modelis. T. y. ruošiama dirva koncesininko
atėjimui, kuris gautų viską, neįdėdamas nieko“, – stebisi R. Gradauskas.

Priežiūra – pagal galimybes
Pašnekovas taip pat atkreipia dėmesį, kad nors formaliai Lietuva turi kelių
priežiūros ir plėtros programą, realiai ji vykdoma tik tiek, kiek biudžete randama atliekamų pinigų. „Nors kelių priežiūrai turėtų tekti 55 proc. parduodamų degalų akcizo, faktiškai keliams skiriama tik apie 43 proc. šios sumos.
Akivaizdu, kad įstatymas nevykdomas, tačiau dar blogiau, kad niekas nieko
konkretaus nežino apie tai, kokio finansavimo galima tikėtis 2011, 2012 ar
2015 metais. Kitaip tariant, mes neturime realios ilgalaikės veiklos programos. Dabar keliams skirtais pinigais sprendžiamos kitos problemos, kartais
net neperspėjant, kad taip ketinama daryti. Antai praėjusių metų viduryje
nuo kartą drastiškai jau apkarpyto (iki 1,1 mlrd. litų) biudžeto buvo nurėžta
dar kartą iki 775 mln. litų, nors daugelis užsakytų projektų jau buvo įgyvendinti. Pačioje metų pabaigoje užsimota šiam sektoriui nurėžti dar 160 mln.
litų. Įgyvendinus šiuos ketinimus sistema būtų buvusi
visiškai išbalansuota“, – pasakojo R. Gradauskas.

Asociacijai „Lietuvos keliai“
priklausančių įmonių vadovai
keletą kartų diskutavo apie
Susisiekimo ministerijos
inicijuojamą valstybinių kelių
priežiūros įmonių reformą.
Tiksliau, vieną galimų scenarijų,
kuris lig šiol dažniausiai buvo
pristatomas beveik kaip panacėja
nuo visų kelių infrastruktūros
negalavimų. Vienas iš siūlymų –11
valstybinių regionų kelių priežiūros
įmonių perleisti valdyti privačiam
operatoriui.

A

sociacijos vykdomasis direktorius Rimvydas Gradauskas tokią reformą
vadina pavojinga. „Formaliai mūsų ši reforma neliečia, nes kalba daugiausia sukasi apie kelių priežiūrą, tačiau viskas yra gerokai sudėtingiau.
Galbūt lig šiol atskleista ne visa informacija apie būsimas permainas, tačiau
kai kurios viešai įvardytos reformos nuostatos, mūsų manymu, yra klaidingos ir atneštų daugiau žalos negu naudos“, – būgštauja R. Gradauskas.

Supainioti prioritetai?
Asociacijos vykdomojo direktoriaus teigimu, tie permainų eskizai, kuriuos pristatė politikai, iš esmės yra bandymas sukurti naują monstrą, primenantį triukšmingai išardytą „LEO LT“. „Mėginimai lyginti skirtingų įmo-

Taupymo bumerangas

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius
Rimvydas Gradauskas apgailestavo, kad pastaruoju metu
padaugėjo spekuliacijų dėl tariamai „nekokybiško“ kelininkų
darbo, nors būtent šis sektorius garsėja profesionaliais ir
sąžiningai dirbančiais žmonėmis, turinčiais autoritetą ne tik
Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse.

nių veiklos efektyvumą šiuo atveju beveik neįmanomi, nes tos įmonės
„žaidžia“ pagal skirtingas taisykles. Nenoriu sakyti, kad visur viskas tvarkoje, tačiau juk regiono kelių įmonė iš esmės yra pelno nesiekianti institucija. Visos jos jėgos turi būti skiriamos maksimaliai gerai kelio priežiūrai.
LAKD visais laikais pakankamai griežtai kontroliavo jų veiklą ir už sutaupytus pinigus įpareigodavo atlikti papildomas užduotis – įrengti pėsčiųjų saugos saleles, žiedines sankryžas ar pan. Todėl tokių įmonių pelnas visuomet būdavo simbolinis“, – akcentuoja R. Gradauskas.
Dar viena aplinkybė, kurią būtina įvertinti kalbant apie kelių priežiūros
efektyvumą – bendras valstybinės reikšmės kelių ilgis. Lietuvoje tokių yra
daugiau kaip 21 tūkst. km, kuriuos prižiūri maždaug 8 tūkst. žmonių. Tuo

Nagrinėdami lėšų kelių priežiūrai taupymo problemas asociacijos „Lietuvos keliai“ specialistai atkreipia dėmesį į galimas tokios politikos pasekmes.
Iki krizės kasmet buvo sutvarkoma maždaug 6,5
proc. Lietuvos kelių. Tai mažiau nei rekomenduoja ekspertai (rekomenduotina darbų apimtis – 8,2
proc.), tačiau ir tai leido pamažu gerinti kelių infrastruktūrą. Tačiau finansavimą nukirpus kitais metais
tikimasi išasfaltuoti viso labo 48 km žvyrkelių – tai
beveik dešimteriopai mažiau, nei 2008- aisiais, kai
buvo išasfaltuota 446 km vieškelių.
Kelininkai akcentuoja, kad pastačius naują kelią,
papildomai jo danga būtina pradėti rūpintis maždaug
po 7–9 metų. Per tiek laiko dėl transporto ir atmosferos poveikio viršutiniuose dangos sluoksniuose atsiranda įtrūkimų, kuriuos būtina tvarkyti. To nepadarius,
per kelerius metus danga pradeda aižėti akyse ir 12–15 eksploatavimo metais būtinas kapitalinis remontas. Jo nepadarius kelias „miršta“. Jei taip nutinka, tenka kalbėti ne apie remontą, o apie naują statybą, kuri yra nepalyginamai brangesnė. „Įtrūkimus ir nedidukes duobeles asfalto dangoje galima lyginti su dantų ėduonimi. Jei žmogus į tai ilgesnį laiką nekreipia dėmesio, paprastai viskas baigiasi stomatologine operacija, kurios metu dantis
pašalinamas, o vėliau tenka dėti implantą ar protezą. Tai gerokai brangiau ir
skausmingiau nei tiesiog laikytis asmeninės higienos. Neatsitiktinai kolegos
Lenkijoje kasmet keliams atriekia po 30 mlrd. zlotų, nes ilgą laiką šiai sričiai
skyrė akivaizdžiai nepakankamą dėmesį. Dirbant sistemingai būtų pakakę
dešimteriopai mažesnių pinigų“, – lygina R. Gradauskas.
Be to, prastai prižiūrėti keliai mažina eismo saugumą. Juk nėra nei
vieno vairuotojo, kuris nebandytų aplenkti pavasarį keliuose atsiveriančių nedidelių išdaužų. Jei tokia kliūtis pastebima per vėlai ar smūgio ratais
į ją išvengti bandoma itin staigiu judesiu, avarinė situacija garantuota.
Mokslininkai yra paskaičiavę, kad netvarkant kelių itin auga išlaidos
transporto remontui ir degalams. Kelionės žvyrkeliu metu sudeginama iki 30
proc. daugiau degalų nei tokį pat atstumą įveikiant geru, asfaltuotu plentu.
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Ministerijos pozicija:
kodėl kelių priežiūroje būtinos permainos?
Austrija

1 km skiriamas
finansavimas,
tūkst. eurų

Valstybinės
reikšmės kelių
finansavimas,
mln. eurų

Šalis

Valstybinės
reikšmės
kelių ilgis, km

Lėšos kelių priežiūrai ir plėtrai Europos Sąjungos šalyse

2080

1500

721,2

Prancūzija

20000

5100

255

Didžioji Britanija

41972

9000

214,4

Lenkija

18000

2200

122,2

Slovėnija

6301

736

116,8

Vokietija

55000

6120

111,3

Italija

30128

2900

96,3

Norvegija

27000

2230

82,6

Latvija

20180

322

15,9

Vengrija

31067

449

14,5

Lietuva

21328

295

13,8

Šaltinis - Pasaulio banko ataskaita (2008-04-22) Liublijana.

Susisiekimo viceministras
Rimvydas Vaštakas sako, kad
yra du esminiai dalykai, kurie
verčia peržiūrėti dabartinę kelių
plėtros ir priežiūros politiką.
Pirmiausia – konkurencijos tarp
kelininkų įmonių ypatumai ir
jų veiklos efektyvumas dažnai
sulaukia ne tik specialistų, bet
ir paprastų automobilininkų
kritikos. Antra – jau kitais
metais baigiasi 2007–2013
m. laikotarpio ES Sanglaudos
fondo lėšos, todėl KPP
programa bus finansuojama tik
valstybės biudžeto lėšomis.

Dvi alternatyvos
Greta vidinių įmonių resursų optimizuojant veiklą, daugiausia dėmesio skiriama dviem alternatyvoms: privatizavimui arba viešosios ir privačios partnerystės principų taikymui. T. y. vietoje tradicinės koncesijos taikyti privačios finansavimo iniciatyvos (PFI, angl. „private finance iniciative“) modelį, kai privačiam partneriui tenka ne tiesiogiai iš kelių naudotojų
renkami mokesčiai, o valstybės teikiamas atlygis. Toks modelis yra taikomas Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje.
Prieš kurį laiką išplatintame Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio
komentare buvo dėstoma, kad kelių priežiūrai ketinama pasitelkti privatų partnerį, kuris būtų atrinktas konkurso būdu. Privatus partneris perimtų
valdyti 11 valstybės įmonių turtą ir personalą, o valstybinės reikšmės keliai ir toliau liktų valstybės nuosavybe. Siūloma pasirašyti 20–25 metų trukmės sutartį, pagal kurią privatus partneris įsipareigotų atlikti reikiamus
darbus ir užtikrinti techninėse sąlygose numatytus kelių priežiūros kokybinius parametrus. Pasibaigus sutarčiai, perimtas valdyti bei sukurtas turtas
būtų grąžinamas valstybei. Siekiant išvengti paslaugų monopolizavimo,
šiai paslaugai teikti gali būti pasirinkti keli privatūs partneriai. „Viešosios ir

P

lanuojama, kad šioms reikmėms bus skirta 1,1–1,2 mlrd. litų
arba tiek, kiek kelių sektoriui teko 2005-aisiais. „Akivaizdu, kad išsiversti su tokiomis lėšomis ir užtikrinti reikiamą kelių priežiūros kokybę nieko nekeičiant bus neįmanoma“, – pradėdamas pokalbį teigia R. Vaštakas.
Koks bebūtų Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros finansavimas, žmonių poreikiai ir reikalavimai kokybei nesikeičia. Niekas nenori važinėti
žvyrkeliais, kratytis duobėmis nusėto asfalto juostomis, patirti nepatogumų dėl netinkamo kelių žymėjimo ar rizikuoti pakliūti į avarines situacijas. Šias problemas spręsti galima vieninteliu būdu – didinant kelininkų įmonių veiklos efektyvumą. „Dabartinė Susisiekimo ministerijos
vadovų komanda dėmesį į bręstančias problemas atkreipė tik padėjusi darbą. Ieškant išeičių Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu
atlikta studija, kuri išanalizavo kelių priežiūros įmonių veiklą ir pasiūlė keletą būdų jai gerinti. Iki rudens esame įsipareigoję parengti konkretų Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūros sistemos tobulinimo planą. Susisiekimo ministerija dėl šios reformos tariasi
su įvairiais ekspertais ir specialistais, nagrinėja užsienio patirtį“, – sako
R. Vaštakas.

Susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas: „Yra du esminiai
dalykai, kurie verčia peržiūrėti dabartinę kelių plėtros ir priežiūros
politiką. Pirmiausia – konkurencijos tarp kelininkų įmonių ypatumai
ir jų veiklos efektyvumas. Antra – jau kitais metais baigiasi
2007–2013 m. laikotarpio ES Sanglaudos fondo lėšos, todėl KPP
programa bus finansuojama tik valstybės biudžeto lėšomis.“

privačios partnerystės taikymas kelių priežiūrai – daugelio Europos valstybių išbandytas ir pasiteisinęs modelis. Numatoma, kad Lietuvoje pasitelkus
šį modelį kelių priežiūra būtų vykdoma efektyviau, o valstybės metinės išlaidos šiems darbams galėtų sumažėti net iki 45 proc.“, – sako E. Masiulis.

Diskusijų objektas
Tačiau vėliau viceministras R. Vaštakas patikslino, kad neketinama apsiriboti vienu privačiu operatoriumi, kuris šeimininkautų visose kelių priežiūros sektoriaus įmonėse. „Apie tai dar reikia daug diskutuoti. Jei specialistai iš esmės pritars tokiam modeliui, tai kiek operatorių – vieno, dviejų,
keturių reikėtų – bus sprendžiama vėliau. Iki rugsėjo laiko dar yra. Be to,
mums labai svarbu, kokios pozicijos laikysis ir kokiais argumentais ją gins
naujasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas. Kol kas galiu pasakyti tik tiek, kad konkurso šios institucijos generalinio direktoriaus pareigoms užimti metu Skirmantas Skrinskas paliko labai gerą įspūdį – tai
plataus požiūrio kvalifikuotas profesionalas, puikiai žinantis viso sektoriaus problemas ir turintis idėjų, kaip jas spręsti“, – tvirtina R. Vaštakas.

Vertinti siūlo su išlygomis
Susisiekimo viceministras taip pat pripažino, kad studijoje užfiksuotos pastabos apie kelių priežiūros sistemoje dirbančių įmonių veiklos efektyvumą taip pat turėtų būti vertinamos su tam tikromis išlygomis. „Tyrimo
metu nustatyta, kad dauguma iš 11 valstybės įmonių nepakankamai efektyviai panaudoja turimą ilgalaikį turtą ir žmogiškuosius išteklius. Paaiškėjo, kad
transporto ir mechanizmų sąnaudos, taip pat darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam prižiūrimo kelio kilometrui, šiose įmonėse skiriasi. Atkreiptas dėmesys į neefektyvų lėšų panaudojimą: 42 proc. įmonių sąnaudų sudaro išlaidos
personalui, o 22 proc. išlaidų yra įmonių įvardijamos kaip „kitos“. Be to, nėra
veiksminga ir atliktų kelio priežiūros darbų kontrolė. Tačiau reikėtų atkreipti
dėmesį, kad jos privalo paisyti įvairių veiklos apribojimų ir atlikti specifines
užduotis, iš kurių svarbiausia – užtikrinti gerą kelių priežiūrą. Tarkime, jei tos
įmonės galėtų dalyvauti kelių statybos projektuose, greičiausiai jų finansiniai
rodikliai būtų visiškai kitokie. Neatsakytų klausimų šiandien dar tebėra labai daug, todėl kategoriškai laikytis vienos kurios pozicijos būtų neprotinga.
Kaip tik tam buvo rengiamos viešos specialistų diskusijos. Jose būta nemažai emocijų, tačiau esu įsitikinęs, kad viskas tik į naudą“, – sako R. Vaštakas.
Komentuodamas kelininkų būgštavimus, kad planuojama reforma
gali sugriauti visą sistemą, viceministras pastebi, kad kai kuriems žmonėms, susirūpinusiems savo darbo vietomis, toks elgesys yra natūralus:
atsirandančios abejonės dėl užtikrintos ateities išprovokuoja gynybinę reakciją. „Mes viską puikiai suprantame – ir kad nežinia slegia, ir kad spartaus augimo laikais buvo nemažai investuota į specialią techniką, ir kad
bankams reikia grąžinti kreditus. Tačiau kol kas aišku tik tai, kad tokio finansavimo, kokį turėjome 2008-aisiais, tikrai nebus, o kelius tvarkyti reikės. Kaip tik todėl būtina drauge ieškoti išeičių“, – teigia R. Vaštakas.
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Kuriama
informacinė kelių sistema

Ar neužpustyti keliai į sodybą Rokiškyje? Ar neslidu autostradoje
Vilnius – Panevėžys? Atsakymus į panašius klausimus ateityje sužinosime
internete. Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskelbtą konkursą
kurti naujai Eismo informacinei sistemai su keletu partnerių laimėjo
inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“. Štai kaip viskas turėtų veikti.

„N

ors Lietuva nėra didelė šalis, joje vien valstybinės reikšmės kelių
yra daug. Jei išvažiavęs iš Vilniaus riedi, tarkim, į Šiaulius, patogu
būtų žinoti, kuriuose kelio ruožuose dėl remonto darbų apribotas eismas,
kur dėl rūko yra prastas matomumas ir panašiai“, – sako Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) generalinio direktoriaus pavaduotojas Algimantas Janušauskas.
Pasak jo, ES lėšomis finansuojama Eismo informacinė sistema pateiks
tokius duomenis, tad keliautojai galės planuotis kelionės maršrutą ir iš-

vengti nemalonumų. Sistema pasitarnaus ir kelininkams, ypač žiemą. Jie
matys, kur sniego pripustyta daugiau, todėl papildomai reikia valyti kelius. Ir atvirkščiai – kur važiuoti valyti nereikia bei galima taupyti degalus, druską.

Matuos tiksliai
Pasak „Fima“ Sprendimų departamento direktoriaus Roko Šlekio, projekto įgyvendinimas vyks apie metus ir susidės iš kelių dalių. „Pirmiausia pakelėse visoje Lietuvoje bus įrengtos 43 automatinės meteorologinės stotelės, kuriose specialistai sumontuos oro sąlygų stebėjimo įrangą bei eismo intensyvumo skaitiklius. Įrenginiuose sumontuotos technologijos leis tiksliai matuoti ant kelio dangos susikaupusio vandens, ledo
bei sniego storį. Taip pat bus matuojama oro temperatūra ir kiti parametrai“, – paaiškina jis.
Vėliau bus programuojama pati Eismo informacinė sistema – duomenų bazė. Šiuos darbus atliks konsorciumu kartu su „Fima“ projektą
įgyvendinantis partneris bendrovė „Affecto Lietuva“. Sistema apjungs „Fimos“ stoteles ir 48 jau anksčiau šalyje įdiegtas stoteles, išsidėsčiusias įvairiuose šalies regionuose.
Galiausiai bus sukurtas tinklalapis, kuriame visi galės peržiūrėti iš meteorologinių stotelių perduodamus duomenis. Šią informaciją papildys
meteorologų, kelininkų ir kitų tarnybų pranešimai. Galiausiai ši svarbi informacija keliaujančius automobiliais operatyviai pasieks per navigacinę
sistemą, radiją ir televiziją.

Padės išvengti nelaimių

Uždaroji akcinė bendrovė
„Linavos“ servisas

Dirbame Jums!

Vilnius,
Jankiškių g. 41,
V. Bielskio g. 30a,
Šiauliai,
Kaunas,
Taikos pr. 135d,
Palangos pl. 6,
Klaipėda,
Panevėžys, Beržų g. 5,
Naujoji g. 140,
Alytus,
Marijampolė, Sporto g. 9k,
El. p. linavos_servisas@linava.lt

tel. 8 5 274 00 84
tel. 8 41 50 27 40
tel. 8 37 37 31 87
tel. 8 46 39 73 43
tel. 8 45 58 23 87
tel. 8 315 77 144
tel. 8 343 77 357

Pasak A. Janušausko, planuojama, kad sistema padės mažinti avarijų skaičių. „Pavyzdžiui, anksčiau įrengus keliuose automatines meteorologines stoteles pagerėjo kelių priežiūra žiemos metu, o avaringumo rodikliai sumažėjo – magistraliniuose keliuose įvyko 7 proc. mažiau eismo
įvykių, atitinkamai žuvusiųjų skaičius sumažėjo 25 proc., sužeistųjų – 21
proc.“,– skaičiuoja vadovas.
Kadangi į sistemą papildomai bus galima įvesti duomenis apie kelio
remontus, avarijas, bus galima pasirinkti optimalų maršrutą, atsižvelgiant
į realias eismo sąlygas keliuose. Tokiu būdu bus patiriama mažiau nuostolių dėl eismo sutrikimų, bus mažinama aplinkos tarša.

Krizė: kelininkai
prisitaikė, keliai – ne

Sakoma, kad kai bėda
užgriūva vieną – tragedija, o
kai tūkstančius – statistika.
Panašiai padėtį kelių statybos
ir priežiūros sektoriuje
apibūdina Lietuvos automobilių
kelių direkcijos generalinio
direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Janušauskas.
„Sistema prisitaikė prie drastiško finansavimo sumažinimo
ir bendrąja prasme liko gyvybinga – tam tikri darbai vyksta, kai
kurie projektai juda pirmyn, bandoma įgyvendinti ir naujų idėjų. Tragedija tai, kad daugybė keliuose dirbusių žmonių neteko
darbo ir pajamų, dalis firmų, kuriose jie dirbo, atsidūrė ant bankroto slenksčio. Be to, kai kuriems keliams iškilo suirimo grėsmė,
nes būtinas palaikomasis remontas, kurio metu tvarkoma paviršinė asfalto danga ar storinamas žvyro sluoksnis, nevyksta jau porą
metų. Tam tiesiog nėra lėšų. Turint galvoje, kad pagal ligšiolinį finansavimą į tą patį krašto ar rajono kelio ruožą remontininkai teoriškai gali grįžti kas 52 metus, nerimauti tikrai yra ko. Juk kai kurie
keliai yra panašaus amžius“, – atvirauja A. Janušauskas.
Jo teigimu, problema iš dalies galėtų būti sprendžiama keičiant kai kurių valstybinių kelių statusą ir perleidžiant juos savivaldybėms. Tačiau tai reikštų ir reikalavimų tų kelių kokybei bei priežiūrai sumažinimą. Pinigų nuo to iš esmės nepadaugėtų. „Dabartinė kelių sektoriaus finansavimo sistema susieta su kelių naudojimu: kuo intensyviau važinėjama, tuo daugiau degalų perkama,
tuo daugiau akcizo sumokama kelių reikmėms. Kadangi europiniai pinigai jau beveik išleisti, iki kito ES finansinio laikotarpio turėsime dar labiau susiveržti diržus. Tiksliau – atsisakyti dar daugiau darbų“, – svarsto A. Janušauskas.

Nauji būdai
Vienas naujų finansavimo būdų, kurį kelininkai ketina išmėginti artimiausiu metu – privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas. Privačios kompanijos dalį statybos ir priežiūros darbų turėtų atlikti už savas lėšas, o po to tam tikro laiko (maždaug
25 metų) gautų nuolatines išmokas. Tai šiek tiek brangesnis finansavimo algoritmas, nes už įšaldytus pinigus privatininkai gautų dar ir tam tikrą procentą.
Pirmasis projektas, kurį įgyvendinant bus bandoma panaudoti vadinamąjį PPP modelį – Palangos aplinkkelio statybos. Kelininkai džiaugiasi iš esmės suspėję baigti didžiąją dalį „ViaBaltica“
darbų. „Latviams liko sutvarkyti Rygos aplinkkelį, o estams – keletą nedidelių atkarpų. Analogiškus darbus mes atlikome gerokai
anksčiau ir dabar planavome nuo Kauno iki Marijampolės „ViaBaltica“ paplatinti nuo dviejų iki keturių eismo juostų. Tačiau dėl sudėtingos finansinės situacijos kol kas esame priversti apsiriboti tik
projektavimo ir žemės paėmimo visuomenės reikmėms darbais.
Statybinę techniką šioje atkarpoje greičiausiai galėsime įdarbinti tik 2014 m. Panašiai yra ir Lenkijoje, kur lig šiol nesibaigė ginčai dėl Augustavo aplinkkelio trasos“, – sako A. Janušauskas.
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Alfredas Laurinavičius:
„Kol kas niekas neįrodė, kad sistema yra bloga“

Apie valdžios vyrų ketinimus peržiūrėti
Lietuvos kelių priežiūros sistemą,
taisytinus jos aspektus, užsienio valstybių
patirtį ir mokslininkų požiūrį į šiandienos
problemas kalbamės su Vilniaus
Gedimino technikos universiteto Kelių
katedros vedėju, profesoriumi, mokslų
daktaru Alfredu Laurinavičiumi.
Kas yra keistina, kokių teigiamų ir neigiamų dabartinės sistemos aspektų įžvelgiate?
Jei norima keisti, svarbu nustatyti, kas yra blogai, kas – gerai, tačiau
iki šiol neteko matyti nei vieno dabartinės sistemos vertinimo, kuris galėtų atsakyti į šiuos klausimus. Tam, kad galėtume taisyti, reikia žinoti,
ką taisyti.
Mūsų katedros nekvietė rengti studijos, neklausė ir mūsų nuomonės.
Galvojama, kad daugelį sprendimų galima rasti vadovaujantis vien vadybiniais aspektais, tačiau ne visada jie gali išspręsti inžinerines, technologines problemas.
Mane domina technologija – ar keliai nebus slidūs, ar bus duobių, ar
ne? Atliktų galimybių studijų man matyti neteko, tikriausiai jos yra griežtai žinybinio naudojimo. Esame jau pratę prie tvarkingų, nuvalytų ir pakankamai gerų kelių. Jų priežiūrą atlieka valstybinės įmonės, net esant
mažam finansavimui. Ar šiandien aišku, kad privatus investuotojas, negavęs pinigų, vieną rytą tiesiog neatliks darbų? Prieš kerpant reikia daug
kartų pamatuoti, ar sprendimas griauti dabartinę sistemą yra teisingas.
Palyginkite Lietuvos ir kaimyninių valstybių kelių priežiūros
sistemas. Ar mes tikrai turime taisytinų dalykų? Iš ko galėtume semtis patirties?
Panašus modelis veikia Vokietijoje, ten keliai laikomi strateginės reikmės ištekliu, todėl jie turi būti nuvalyti laiku ir neatsižvelgiant į jokias
aplinkybes. Kitose šalyse yra kitaip, ten valstybinės regioninės įmonės
veikia kaip užsakovai, samdantys privačias bendroves.
Čia svarbesnis kitas aspektas. Privatūs investuotojai linkę pasirašyti
susitarimą technikos tarnavimo laikotarpiui, kad nereikėtų pirkti specialios brangios technikos. Todėl užsienio praktika yra sutartis 5–7 metams.
Jei mes pritaikome modelį, kai koncesininkas paima naudoti valstybi-

Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Kelių katedros vedėjas, profesorius, mokslų
daktaras Alfredas Laurinavičius: Jei
norima keisti, svarbu nustatyti, kas yra
blogai, kas – gerai, tačiau iki šiol neteko
matyti nei vieno dabartinės sistemos
vertinimo, kuris galėtų atsakyti į šiuos
klausimus. Tam, kad galėtume taisyti,
reikia žinoti, ką taisyti.

nį turtą, bet neinvestuoja, kas tuomet bus? Kitose valstybės tokių atvejų
nėra, privačios bendrovės ateina ne perimti turto, jos ateina su savo technika, lėšomis, kad šį sektorių dar labiau pagerintų. Būtent todėl nematau
dabar Lietuvoje svarstomo modelio efektyvumo.
Kaip manote, ar valstybinių regioninių įmonių darbų įkainiai
nebuvo užkelti?
Kainas visi naudoja vieningas, tokias, kokias patvirtino ministerija. Remiantis šiomis kainomis ir skaičiuojami įkainiai, darbų sąmatos, kiekiai.
Nuolat vykdomi auditai ir valstybės kontrolės.

Kokių veiksmų būtina griebtis siekiant užtikrinti kelių priežiūros kokybę?
Yra nemažai valdymo optimizavimo modelių. Nesvarbu, kas statys. Jis turi užtikrinti reikalavimus. Jei būsimam investuotojui, koncesininkui bus nustatyti darbų kokybės reikalavimai vasarą, žiemą, didelė tikimybė, kad pavyks išlaikyti kelių darbų kokybę. Tai turi būti numatyta sutartyje. Retorinis klausimas – sugebės ar nesugebės užtikrinti kokybę.
Man labiau rūpi kitas klausimas – ar už pasiūlytą kainą koncesininkas
norės tą kokybę užtikrinti?

Darbų planai 2010-tiesiems
Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad šiemet ketinama išasfaltuoti165kmžvyrkeliųužbeveik190mln.Lt.Įšiąsumąįskaičiuotosasfaltavimo,
projektavimo darbų, techninės priežiūros, elektros ir ryšių linijų iškėlimo išlaidos.
Numatyta rekonstruoti 41,5 km valstybinės reikšmės kelių bei 2 tiltus. Bus rekonstruoti 21 km krašto ir rajoninės reikšmės kelių.
Didžiausi darbai virs svarbiausioje šalies transporto arterijoje magistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Čia toliau vyks šio kelio rekonstrukcija bei estakados statybų Kaunas–Klaipėda, Klaipėda–Kaunas kryptimi Jakų sankryžoje numatyti darbai. Iki 2010 m. pabaigos
bus įrengta keturių eismo juostų 0,6 km ilgio estakada abejomis kryptimis, taip pat – tunelinis viadukas su šviesoforais viduje, rekonstruoti inžineriniai tinklai bei apšvietimas. Šioje magistralėje bus rekonstruoti 4 tiltai-viadukai, įrengta tinklo tvora, sustiprinta ir paplatinta kelio dan-

ga, įrengta skirtingų lygių sankryža, rekonstruota dviejų tiltų-viadukų danga.
Taip pat tęsiami ir ruožo per Grigiškes rekonstrukcijos darbai.
Darbų tęsinys bus ryškus ir Transeuropinio tinklo keliuose Vilnius–Lyda
ir Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga. Pastarajame bus rekonstruota dalis kelio, nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas bei apjungiamieji keliai.
Taip pat bus įrengta žiedinė sankryža, pervaža pėstiesiems ir automobiliams, požeminė pėsčiųjų perėja, tunelinis viadukas ir akustinė sienutė. Šiemet bus atlikta ir atskirų kelio Ryga-Šiauliai-Kaliningradas ruožų rekonstrukcija, taip pat įrengtos aplinkosauginės bei saugaus eismo priemonės.
Nesumenks ir dėmesys eismo saugai. Planuojama pradėti įrengti 10 pėsčiųjų ir dviračių takų, 15 eismo saugą gerinančių priemonių – rekonstruoti sankryžas, tiesinti kreives, įrengti lėtėjimo ir greitėjimo juostas bei pėsčiųjų perėjas.
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Saugesnio eismo architektai

Apie eismo saugą gerinančias inžinerines kelių
infrastruktūros priemones kalbamės su Lietuvos
automobilių kelių direkcijos Eismo saugumo
skyriaus vedėju Egidijumi Skrodeniu.
Kas lemia inžinerinių priemonių efektyvumą?
Tokie dalykai kaip greičio mažinimo kalneliai, modernios žiedinės
sankryžos, atitvarai, iškilios salelės sankryžose ir pėsčiųjų perėjose ar panašūs dalykai riboja pasirinkimo galimybes, neleidžia laisvai interpretuoti situacijos kelyje, bet įspraudžia vairuotoją į tam tikrus rėmus. Toks principas yra taikomas beveik visose žemą avaringumo lygį turinčiose šalyse: Nyderlanduose, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje ir Norvegijoje.

Yra vairuotojų, kurie piktinasi įvairiomis inžinerinėmis priemonėmis, pvz., greičio mažinimo kalneliais, vadina juos „automobilių gadintojais“...
Tie, kurie lekia per kalnelius ar vadinamuosius„gulinčius policininkus“
nesumažinę greičio, rizikuoja ne tik automobilio, bet ir savo sveikata. Tačiau paisant greičio apribojimų – dėl ko tokie kalneliai ir yra įrenginėjami – automobilis nėra laužomas labiau nei važiuojant lygiu keliu. Šios
priemonės be išimties diegiamos visose šalyse, o skiriasi tik jų įrengimo

Elektroninės vinjetės keičia popierines
V

akarų Europoje devynias šalis apjungusi vieninga kelių mokesčių
sistema, kurios pagrindas – elektroninė Eurovinjetė, galioja daugiau nei 12 t sveriančioms krovininėms transporto priemonėms Belgijoje, Olandijoje, Liuksemburge, Danijoje ir Švedijoje, o įsigyti Eurovinjetę taip pat galima Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje
ir Suomijoje. Ją įsigyti galima daugiau nei 800-uose įrengtų pardavimo taškų minėtų šalių degalinėse ir laivuose. Olandijoje elektroninę
Eurovinjetę galima pirkti ir internetu.
Šios sistemos ašis yra duomenų bazė, kurioje saugoma visa informacija, o patikrinimas, ar transporto priemonei Eurovinjetė yra nupirkta, vykdomas nuotoliniu būdu – transporto srautas stebimas nešiojamomis, policijos automobiliuose ar prie kelių įrengtomis
vaizdo kameromis. Policininkui
ar kitiems kontrolės funkciją atliekantiems pareigūnams įvedus
užklausą su transporto priemonės
numeriu sistema pateikia atsakymą, ar transporto priemonei Eurovinjetė yra nupirkta. Dėl centralizuoto duomenų išsaugojimo nesudėtinga išsiaiškinti, kas nuolat
vengia mokėti kelių mokesčius.
„e-Vinjetės“ sistema panaši į kreditinių kortelių autorizavimo sistemą. Sumokėti už elektroninę vinjetę galima debetinėmis,

kreditinėmis kortelėmis, taip pat transporto kortelėmis, galima įdiegti apmokėjimą mobiliuoju telefonu, internetu. „Nelieka jokių popierinių dokumentų, taip pat nebereikia brangiai kainuojančių transporto priemonėse įmontuojamų įrenginių (OBU), kurie reikalingi naudojant DSRC/GPS paremtas kelių mokesčių rinkliavas“, – teigia bendrovės AGES Produktų vystymo vadovas dr. Ludgeras Linnemannas.
Pasak jo, elektroninės sistemos virtualumas suteikia galimybę
centralizuotam duomenų apie vinječių pirkimus nacionaliniu ar tarptautiniu mastu sujungimui, todėl tiek krovininėms, tiek lengvosioms
transporto priemonėms pritaikoma sistema gali būti įdiegta siekiant
realizuoti įvairių lygių kelių mokesčių sistemas.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo saugumo skyriaus
vedėjas Egidijus Skrodenis: „Jei 2007 m. magistraliniuose ir
krašto keliuose buvo nustatytos 247 „juodosios dėmės“, tai 2010aisiais pavyko pasiekti, kad jų sumažėjo beveik dvigubai – iki 135.
Iš jų 56 nustatytos didelio intensyvumo magistraliniuose keliuose.“

medžiagos, formos.„Kalnelių“ diegimo principai išlieka tie patys: gyvenamosiose teritorijose, prie mokyklų ar kitų vietų, kuriose yra pėsčiųjų eismas, jie įrengiami itin gausiai. Lietuvoje šios priemonės taip pat yra diegiamos jau kelerius metus, tačiau jos vis dar sukelia kai kurių vairuotojų ir
gyventojų nepasitenkinimą. Tačiau būtent pavojingų, nesaugaus vairavimo įpročių keitimas ir yra vienas efektyviausių dalykų, lemiančių gerėjančią avaringumo situaciją mūsų šalyje.
Kaip kinta vadinamųjų „juodųjų dėmių“ žemėlapis?
Atidžiai ištyrinėjus visas pavojingas vietas, kiekvienoje iš jų įdiegtos
specifinės, tai vietai pritaikytos inžinerinės priemonės. Siekiama, kad visose „juodosiose dėmėse“ būtų įdiegtas kuo įvairesnių priemonių paketas: žiedinės sankryžos, iškiliosios salelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, ruožų
apšvietimas. Tose vietose, kur dėl sudėtingų projektavimo bei žemės paėmimo visuomenės reikmėms procedūrų darbai gali užtrukti 3– 5 metus, įrengtos greito poveikio priemonės: įspėjamieji ar draudžiamieji kelio
ženklai, metaliniai apsauginiai atitvarai, pakeistas kelio dangos ženklinimas (ypač eismo organizavimo schemos sankryžose), išfrezuotos saugos
salelės, įrengtos įvairios inžinerinės greičio mažinimo priemonės.
Jei 2007 m. magistraliniuose ir krašto keliuose buvo nustatytos 247
„juodosios dėmės“, tai 2010- aisiais pavyko pasiekti, kad jų sumažėjo beveik dvigubai – iki 135. Iš jų 56 nustatytos didelio intensyvumo magistraliniuose keliuose.
Pastaruoju metu daug kalbama apie modernias žiedines sankryžas. Kuo jos ypatingos?
Palyginkime įvairius vieno lygio sankryžų tipus. Paprasta trišalės formos sankryža turi 9 taip vadinamuosius konfliktinius taškus, kuriuose susikerta eismo srautai. Paprasta keturšalė sankryža (nesvarbu, ar šviesoforais, ar ženklais reguliuojama) turi 32 tokius taškus. Tuo tarpu šiuolaikinė moderni keturšalė žiedinė sankryža su viena juosta įvažiavimui ir
viena – išvažiavimui (viena juosta žiede) turi tik 8 konfliktinius taškus.
Taigi ir eismo įvykio tikybė kelis kartus mažesnė. Svarbu tai, kad važiavimo greitis moderniame žiede yra palyginti mažas. Optimalus greitis kinta 16–30 km/val. intervale. Jei važiuojant nurodytu greičiu ir atsitiktų nelaimė, toks eismo įvykis dažniausiai būtų tik techninis – niekas nesusižeistų ir nežūtų.
Šiuo metu Lietuvoje – itin avaringose vietose, kur susiformavo „juodosios dėmės“, bei pavojinguose ruožuose – pastatytos 27 tokio tipo sankryžos. Įvykių analizė parodė labai gerus rezultatus – tose vietose avaringumas sumažėjo beveik 95 proc.
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Du asfalto sluoksniai – vienu metu

Vykdydama kelio Kaunas – Zarasai – Daugpilis rekonstrukciją
AB „Panevėžio keliai“ pritaikė dar naują Lietuvoje kelių statybos
technologiją „karštas ant karšto“, leidžiančią du asfalto sluoksnius
kloti vienu metu.

Š

ią technologiją bendrovė pirmą kartą išbandė prieš dvejus metus, vykdydama kelio dangos stiprinimo darbus valstybinės reikšmės krašto
kelyje Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys.
Vėliau naujoji technologija sėkmingai buvo taikoma vykdant magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – Daugpilis rekonstrukciją, stiprinant tarptautinės magistralės „Via Baltica“ ruožus.
Vadovaujantis vokiečių kelių statybos mechanizmų gamintojų sukurta technologija, viršutinis sluoksnis klojamas iš karto ant pirmuoju klotuvu pakloto ir sutankinto karšto apatinio sluoksnio. „Dėl inžinerinių įrenginių, įmontuotų į kelią (kanalizacijos šulinių ir pan.), miestų gatves naujuoju metodu asfaltuoti butų sudėtinga, tačiau technologija pasiteisina
vykdant didelės apimties asfalto dangos klojimo darbus magistraliniuose ir krašto keliuose“, – sako AB „Panevėžio keliai“ techninis direktorius
Vilius Gražys.
Taikant įprastas asfalto sluoksnių klojimo technologijas pirmasis asfalto sluoksnis ant kelio pagrindo paklojamas klotuvu ir iki reikiamo atsparumo sutankinamas volais. Tada apatinis asfalto sluoksnis atvėsinamas ir padengiamas specialia rišamąja medžiaga – bitumo emulsija, kad
antrasis klojamas asfalto sluoksnis geriau sukibtų su pirmuoju.

Įrengimų eilė
Asfalto dangos klojimo procesas organizuojamas išdėstant įrenginius
eilėje vienas paskui kitą. Tai yra, asfaltuojamame kelyje sudaromas savotiškas traukinys, susidedantis iš pirmojo ir antrojo klotuvų bei mobilaus
tiektuvo, kuris tiekia skirtingus asfalto masės mišinius abiems klotuvams.
Mobilus tiektuvas – tai specialus konvejeris, permetantis asfalto mišinį į viršutinio sluoksnio klotuvą, kuriame įrengiamas 25 t talpos bunkeris su šilumos izoliacija, kad asfalto mišinys nuolat būtų reikiamos temperatūros.
Svarbiausias pirmojo, modifikuoto klotuvo elementas – aukšto sutankinimo laipsnio vibroplokštė, kuri apatinį asfalto sluoksnį sutankina iki
97 proc. Dėl sutankintos plokštės antrasis klotuvas gali iš karto važiuoti
dar karštu apatiniu asfalto sluoksniu.
Pirmajame klotuve įrengiama speciali operatoriaus darbo vieta, lei-

džianti stebėti visas operacijas ir jas koordinuoti. Atstumą tarp klotuvo ir
mobilaus tiektuvo kontroliuoja elektroninė kontrolės sistema.
Naujoji technologija įgalina atsisakyti rišamųjų medžiagų, kurios dirbant įprastai yra naudojamos viršutiniam ir apatiniam asfalto sluoksniui suklijuoti, o surišimo laipsnis tarp dviejų asfalto sluoksnių didesnis, nes dėl
aukštos temperatūros abu sluoksniai sukimba vienas su kitu tapdami vienalyčiu sluoksniu. Taip padidinamas kelio dangos atsparumas dėvėjimuisi.
Palyginti su įprasta asfalto dangos įrengimo technologija, dirbant
naujuoju metodu keičiasi ir klojamų asfalto sluoksnių storis bei sudėtis.
Dirbant įprastu būdu viršutinis asfalto sluoksnis gali būti nuo 3,5 iki 5 cm
storio. Naujoji technologija leidžia viršutinį asfalto sluoksnį suploninti iki
2 cm. Ši aplinkybė sumažina objekto savikainą, nes sumažėja brangesnio, ypatingos sudėties viršutinio sluoksnio asfalto masės sunaudojimas.

Galima pakloti nuo 3 iki 7,5 m pločio dviejų sluoksnių asfalto juostą
be jungiamosios siūlės.
Modifikuoti įrenginiai po nedidelių pertvarkymų gali būti taikomi ir
atliekant tradicinius darbus. Dėkingas ir mūsų šalies reljefas, nes „karštas
ant karšto“ asfalto klojimo metodas sunkiai pritaikomas itin vingiuotuose
keliuose bei kalnuotose vietovėse.
Naujoji technologija reikalauja preciziško darbų organizavimo, itin gerai
išvystytų gamybos bazių tinklo, kuris užtikrintų nepertraukiamą statybinių
medžiagų tiekimą į objektus ir aukštos kvalifikacijos specialistų komandos.
„Karštas ant karšto“ technologija sutrumpina laiką, reikalingą kelio
dangai įrengti. Dėl perpus sutrumpėjusios darbų trukmės mažėja automobilininkų patiriamos kuro ir laiko sąnaudos, susidarančios dėl eismo apribojimų. Tuo pačiu mažėja ir aplinkos tarša išmetamosiomis dujomis.

„Lietuvos tūkstantmečio“ tilto triptikas:
viltys, problemos, sprendimai
A
pie trečiąjį tiltą per Nemuną, galintį gerokai sumažinti transporto
srautus mieste, Alytaus žmonės svajoja daugiau kaip du dešimtmečius. Nauja viltis sužibo 2007-aisiais, kai „Tūkstantmečio“ vardą
gavęs tiltas pradėjo dygti tarsi ant mielių. Deja, ekonomikos pakilimo
metais pradėtos statybos praėjusių metų pradžioje ėmė strigti. „Vienu
metu buvo netgi galvojama apie tilto konservavimą, tačiau, laimei, to
neprireikė. Nors ir smarkiai vėluodamas (visi darbai turėjo būti baigti
pernai spalį), projektas juda pirmyn“, – pasakoja „Alkestos“ generalinis direktorius Rimantas Morkūnas.
Nemaža alytiškių dalis šio tilto laukia kaip išganymo, nes sujungus
upės krantus sunkusis transportas bus nukreipiamas šiauriniu miesto apvažiavimu į Pramonės rajoną, Kauno bei Suvalkų kryptimis, todėl spūsčių Santaikos, Ulonų, Kauno gatvėse turėtų nebelikti, gerokai

sumažėtų aplinkos tarša. Be to, pirmojo Alytaus ir netoliese esančių
sodų bendrijų gyventojai dviračiais, gal net ir pėstute nesunkiai pasiektų kitame Nemuno krante esančią miesto dalį.
„Alkestos“ vadovo teigimu, dabar bene didžiausias galvosūkis
yra trečiasis šio sudėtingo infrastruktūros objekto komponentas –
privažiavimo gatvės nuo Pirmojo Alytaus pusės statyba. Šiam keliui
tiesti turėjo būti skelbiamas atskiras konkursas, tačiau dėl lėšų stygiaus šios procedūros lig šiol neįvykusios, nors techninis projektas
jau parengtas. „Tilto ir estakados darbai iš tiesų jau eina į pabaigą,
tačiau Alytaus apvažiavimas nebus visavertis, nes dešiniajame Nemuno krante tiltas remiasi į žvyrkelį. Juo reikėtų važiuoti 6–7 kilometrus“, – apgailestauja „Alkestos“ generalinis direktorius R. Morkūnas.
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Nerijus Eidukevičius:
„Išeičių yra, tik reikia kalbėtis“
Įsibėgėjus darbų
sezonui Lietuvos
keliuose, kalbiname
Nerijų Eidukevičių,
kelių ir tiltų statybos
bendrovės „Kauno
tiltai“ valdybos
pirmininką ir „Tiltra
Group“ valdybos narį,
prašydami pasidalinti
mintimis apie situaciją
kelių sektoriuje ir
ateities perspektyvas.

Kaip vertinate šiandienos situaciją Lietuvos keliuose?
Į Lietuvos kelius jau senokai reikia žiūrėti Europos Sąjungos, kurios dalimi esame, kontekste. Prieš porą metų pagrįstai galėjome jais didžiuotis.
Tačiau keliai – tarsi gyvas organizmas, kuris reikalauja nuolatinės priežiūros, o jos negavęs gali nepataisomai sugriūti.
Pernai drastiškai sumažintas ir toliau karpomas finansavimas Lietuvos keliams yra labai grėsminga tendencija – didžiąją dalį kelių ir tiltų jau dabar reikia
renovuoti, modernizuoti, pritaikant juos šiuolaikiniams transporto srautams.
Dar daugiau sunkumų iškils kitąmet, kai ES fondų parama praktiškai baigsis.
Kokias alternatyvas matote papildomų ES paramos lėšų pritraukimui?
Lietuvoje dar tik pirmuosius žingsnius žengia visame pasaulyje populiarus susisiekimo infrastruktūros finansavimo modelis – ilgalaike sutartimi pagrįsta viešo ir privataus sektoriaus partnerystė (Public Private Partnership). Dabartinėje ekonominėje situacijoje PPP pagrindu vykdomi projektai yra itin aktualūs visų pirma dėl savo operatyvumo. Jie leidžia pradėti statybą dabar, o apmokėjimą už vykdomus darbus pradėti po 2–4 metų,
išdėstant jį per visą ilgalaikės sutarties galiojimo laikotarpį. Šie projektai
neabejotinai pasižymi ir aukštesne paslaugų kokybe – 20 metų objektą
valdysianti bendrovė nesiekia trumpalaikio pelno kokybės sąskaita. Nemažiau svarbu ir tai, kad statomi objektai išlieka viešojo sektoriaus nuosavybe.
Džiugu, kad šioje srityje jau yra šiokių tokių postūmių. Šiuo metu
„Kauno tiltai“ dalyvauja Kauno miesto savivaldybės organizuojamame
požeminės aikštelės Vienybės aikštėje koncesijos konkurse, jau praeitas
kvalifikacijos patikrinimo etapas. Prisiimdami rangovams tenkančią itin
didelę riziką, esame įsitikinę, kad tokie projektai, nors kol kas Lietuvoje tik
pilotiniai, yra labai reikalingi.
Kaip vertinate esamą konkurenciją Lietuvos kelių tiesimo rinkoje?
Konkurencija pastaruoju metu išaugo iki rekordinių aukštumų, konkursuose kartais varžosi iki keliasdešimt dalyvių. Lenkijoje konkurencijos stiprėjimą
nulėmė pastaraisiais metais žymiai padidėjusios investicijos kelių tiesimui, dėl
to konkursuose ėmė aktyviai dalyvauti pastatų statyboje besispecializuojančios Lenkijos bendrovės, kitose Europos šalyse veikiančios kelių tiesimo įmonės. Tuo tarpu Lietuvoje konkurencijos stiprėjimą nulėmė sumažėjusios darbų
apimtys tiek kelių statybos sektoriuje, tiek gretutiniuose sektoriuose.
Taip pat reikšmingas ir daug sakantis skirtumas tarp šių rinkųyra tai,
kad dėl projektų dydžio ir keliamų patirties reikalavimų Lenkijoje didelės
įmonės nekonkuruoja su mažomis, kaip tai pasitaiko Lietuvoje.
Konkurencijos pasekmė yra sumažėjusi kaina, o ypač aštrios
konkurencijos sąlygomis nuo to kenčia atliekamų darbų kokybė. Kaip rekomenduotumėte spręsti šią problemą?

Nerijus Eidukevičius, bendrovės „Kauno tiltai“ valdybos
pirmininkas: „Motyvuojant lėšų trūkumu negalime vilkinti darbų
strateginiuose projektuose, nes išeičių visada yra. Kiekvienas į
kelią investuotas litas atsiperka, tai gali padėti įveikti sunkmetį –
taiviskas ekonomiškai paskaičiuota ir pagrįsta.“.

Svarbu nepamiršti, jog laimėtojas, pasiūlęs kartais neįprastai žemą
kainą, negalės užsakovui užtikrinti, kad objektas bus įgyvendintas kokybiškai ir laiku. Tai netgi lemia ilgalaikes problemas – nekokybiškai pastatytas objektas reikalaus daugiau priežiūros jį eksploatuojant.
Jau aptartoje Lenkijos rinkoje antrąjį 2009 m. ketvirtį didžiausias skirtumas tarp planuojamo biudžeto ir gauto žemiausios kainos pasiūlymo
sudarė 45 proc. Viena vertus, tai sudaro galimybes už kelių tiesimą atsakingoms institucijoms vykdyti daugiau projektų, kita vertus, tai veda prie
sektoriaus konsolidacijos artimiausioje trijų metų perspektyvoje, kas savo
ruožtu natūraliai sumažins konkurencingumą sektoriaus viduje. Todėl rinkos dalyviai vis dažniau kelia klausimą dėl žemiausios kainos kriterijaus
pagrįstumo. Vienas iš sektoriaus pasiūlymų numato naudoti tokią vertinimo sistemą: kaina – 60 proc., patirtis ir kvalifikacija – 30 proc., darbų terminai – 10 proc., atmetant mažiausios ir didžiausios kainos pasiūlymus.
Kokie dar būdai gali padėti užtikrinti, kad pasidžiaugus žema
kaina po poros metų neteks važinėti dar naujais, bet jau duobėtais keliais?
Kaip pavyzdį galime paimti Vakarų Europos šalyse populiarėjančią
Ankstyvą rangovo įsitraukimo sistemą (Early Contractor Involvement System). Ji numato, kad rangovas dirba kartu su projektuotojų komanda nuo
pat projektavimo pradžios. Jo vaidmuo dažniausiai yra įvertinti projektuotojų planuojamų užduočių sąnaudas, atsižvelgiant į statybos procesą,
rizikos valdymo patirtį ir eismo intensyvumą (jei projektas yra vykdomas
vykstant eismui). Sutrumpėja projekto įgyvendinimo laikas, o sąnaudos
yra mažesnės. Įdomu ir tai, kad šį darbą atliekantis rangovas gali tapti ir
projektą įgyvendinančiu rangovu. Šią sistemą nuo 2001 m. naudoja Didžiosios Britanijos Greitkelių direkcija (Highway Authority). Tokia sistema
iki 40 proc. sumažina laikotarpį tarp projektavimo ir statybos darbų pradžios. Beje, nors projektuotojų komanda ir rangovas dirba nustatyto biudžeto rėmuose, pavykus sutaupyti lėšų jie gali uždirbti papildomai. Tai irgi
skatina veikti užsakovo naudai.
Ką rekomenduotumėte Lietuvos kelių sektorių prižiūrinčioms
ir administruojančioms institucijoms?
Aktyvesnės diskusijos su rinkos dalyviais, įsiklausymo į jų siūlymus,
noro mokytis iš kitose rinkose sukauptos ilgametės patirties. Motyvuojant
lėšų trūkumu negalime vilkinti darbų strateginiuose projektuose, nes išeičių visada yra. Kiekvienas į kelią investuotas litas atsiperka, tai gali padėti
įveikti sunkmetį – viskas ekonomiškai paskaičiuota ir pagrįsta.
Turime apsispręsti ir dėl to, kaip tvarkysime savivaldybių priežiūroje
esančius kelius. Valstybinių kelių vystymo vizija yra aiški, tačiau savivaldybės turėtų skirti didesnį dėmesį programoms, apibrėžiančioms jų kompetencijoje esančių kelių ateitį.

PROJEKTAI

Baigia kelio per Grigiškes
rekonstrukciją
Kelių ir tiltų statybos bendrovė „Kauno tiltai“
šių metų birželio pabaigoje baigė I etapo darbus Grigiškėse. Darbų metu rekonstruotas kelio
Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožas per Grigiškes,
sustiprinta 2,71 km ilgio kelio danga ir kelkraštis,
įrengti 2,46 km pėsčiųjų ir dviračių takai, nutiesta 1,014 km naujų jungiamųjų kelių, įrengta skirtingų lygių sankryža ir apšvietimas.
Darbų metu taip pat rekonstruotas tiltas per
Vokę, viadukas per geležinkelį ir 2 požeminės
pėsčiųjų perėjos, naujai pastatytas pėsčiųjų viadukas, įrengti kelio atitvarai ir tinklo tvora nuo
laukinių gyvūnų, rekonstruoti inžineriniai tinklai
– dujotiekio, šilumos tinklų, elektros, ryšių linijos,
lietaus nuotekų tinklai.
Grigiškėse eismo intensyvumas – vienas didžiausių Lietuvoje. Per parą šiuo metu pradėta
rekonstruoti atkarpa pravažiuoja apie 40 tūkst.
transporto priemonių. Lietuvos transporto ir kelių instituto skaičiavimais, jau po 15 metų eismo intensyvumas čia viršys 55 tūkst. automobilių per parą.

Nauji darbai kelyje Kaunas
– Zarasai – Daugpilis

Rekonstruojant valstybinės reikšmės magistralinį kelią A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis AB
„Panevėžio keliai“ pernai baigė vykdyti du projektus ir rekonstravo tris ruožus. Kelio 137 km,
ruože nuo Utenos Zarasų link, į kelio pagrindą įmontuotas svėrimo mechanizmas, kurio rodmenys specialiais davikliais perduodami į kontrolės postą. Šis įrenginys leidžia tiesiog kelyje
kontroliuoti krovininio automobilio ašies apkrovimo atitikimą esamiems reikalavimams. Tokia
patikra būtina siekiant apsaugoti magistralinį
kelią nuo pernelyg didelių apkrovų, kurios trumpina kelio tarnavimo laikotarpį.
Projekto vykdymo metu rekonstruoti du tiltai – per Mūšos ir Šventosios upes – bei Radiškių viadukas.
Šiemet kelyje Kaunas – Zarasai – Daugpilis
Utenos rajono teritorijoje bus rekonstruota 4,75
km kelio šalia esančios melioracijos sistemos,
Vaikutėnų gyvenvietėje įrengtas apšviestas požeminis tunelis pėstiesiems ir dviratininkams bei
pėsčiųjų ir dviračių takai abiejose kelio pusėse.
Iki metų pabaigos planuojama rekonstruoti kelio Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruožą nuo
137,25 iki 142,00 km. Siekiant ateityje išvengti
galimų kelio geometrijos deformacijų, vietose,
kur kelias eina per durpynus, kelio sankasa bus
sutvirtinta panaudojant šiuolaikišką skaldos polių įrengimo technologiją.
Pasirašytos sutarties kaina – 23,58 mln. litų.
Darbus numatyta baigti dar šiais metais.
Balandį AB „Panevėžio keliai“ su partneriu
AB „Kauno tiltai“ pradėjo vykdyti projektą, kurio
metu bus rekonstruotas 18 km ruožas nuo 47,88
iki 66,20 km, Kauno ir Ukmergės apskrityse. Bus
išlygintas kelio išilginis profilis, pastatytos naujos vandens pralaidos, įrengta nauja kelio dangos konstrukcija ir 9 m pločio trisluoksnė asfalto danga, sustiprinti kelkraščiai, įdiegtos eismo
saugumo ir aplinkosaugos priemonės.
Ukmergės rajono teritorija einantis kelias statytas XIX a. viduryje, po to ne kartą rekonstruotas. Beveik visur 0,2–07 m gylyje išlikusi palaidota senoji asfaltbetonio danga, o po ja – senasis
kelias.
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„Kauno tiltai“ baigs rekordinio
ilgio estakadą ir atnaujins tiltus

Šiemet įmonių grupei „Tiltra Group“ priklausanti kelių ir tiltų statybos bendrovė „Kauno tiltai“
įgyvendins daugiau negu dešimt kelių ir tiltų statybos ar rekonstrukcijos projektų. Vieni didžiausių
ir sudėtingiausių – Jakų žiedo rekonstrukcija Klaipėdoje, sostinėje atnaujinta gyvybiškai svarbi
miesto susisiekimo ašis – Lazdynų tiltas. Naujas tiltas nutiestas ties Raudondvariu per Nevėžį, o
Kaune į Nemuno salą ves jau kitas tiltas, kuriuo galės važiuoti ir automobiliai. Beje, 2008 m. buvo
atidarytas kitas tiltas į Nemuno salą.

V

isi šie projektai didmiesčių gyventojams padės išvengti spūsčių bei
lengviau ir saugiau pasiekti kelionės tikslą.

Ilgiausia estakada šalyje – Jakų žiedas
Klaipėdos Jakų žiedo rekonstrukciją paskatino didelės vairuotojus varginusios spūstys, kuriose kiekvieną rytą tekdavo ilgokai gaišti iš Klaipėdos

Pratęstas konkurso terminas
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) nusprendė pratęsti konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse“ paraiškų pateikimo
terminą iki 2010 m. spalio 1 d. Teikiant švietėjiškus saugaus eismo
projektus, galima siūlyti priemones, kurias planuojama atlikti po to,
kai projektai bus patiekti konkurso organizatoriui.
LAKD konkursą organizuoja kartu su valstybinėmis kelių įmonėmis
ir asociacija „Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga“. Šis renginys papildo savivaldybėms skirtą konkursą „Saugus eismas – saugesnis miestas“, kuris vyksta pagal susisiekimo ministro įsakymu patvirtintą valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 m. programą.
Konkursu siekiama atkreipti bendruomenių dėmesį į saugaus eismo
svarbą ir skatinti jas įgyvendinti įvairias švietėjiškas, inžinerines ir kitas
saugos priemones. Jame dalyvaujančios bendruomenės turės pateikti
vienkartinių ar tęstinių renginių projektus, kuriuose atsispindėtų švietėjiškos (šventės, koncertai, sueigos, akcijos ir pan.) ar inžinerinės (gyvenamosios vietovės prie valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros tvarkymo idėjos ir pan.) priemonės.

rajono į uostamiestį skubantiems pajūrio gyventojams.
Gerinant eismo pralaidumą ir rekonstruojant Jakų žiedo sankryžą nuspręsta pastatyti keturių eismo juostų estakadą Klaipėda – Kaunas, vedančią Baltijos žiedo link. Estakados ilgis – 610 metrų ir tai yra ilgiausia
estakada Lietuvoje. Iki šiol ilgiausia šalyje estakada laikyta 380 metrų ilgio
Vilniaus pietinio aplinkkelio estakada, kurią taip pat statė „Kauno tiltai“.
Estakados Kaunas – Klaipėda perdanga buvo įrenginėjama etapais,
kadangi technologiškai negalima iš karto įtempti 610 m ilgio lynų, kurių kiekvieną sudaro 22 vijos. Lynų įtempimui buvo naudojama moderni,
specialiai tam pritaikyta įranga.
Estakados Kaunas – Klaipėda plotis siekia nuo 20 iki 30,5 m, o Palanga – Kaunas – 9,5 m. Abiejų šių estakadų perdangų konstrukcija – nekarpyta monolitinė gelžbetoninė tuštuminė perdanga su įtemptais vielos
pluoštais ant gelžbetonio atramų.
Rekonstruojant Jakų žiedą bus įrengtas užvažiavimas nuo kelio Vilnius
– Kaunas – Klaipėda, įrengtas kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir estakados Kaunas – Klaipėda apšvietimas, rekonstruotas A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda kelio 304,5 km tunelinis viadukas, įrengtas tunelinio viaduko valdymas šviesoforais, rekonstruoti inžineriniai tinklai: ryšių linijos,
elektros linijos, vandentiekis, dujotiekio perėjimas per magistralę.
Pasak „Kauno tiltų“ Jakų žiedo darbų vadovo Kęstučio Stankaus, technologiškai Jakų žiedo estakada yra sudėtingas projektas, tačiau jam daug
padėjo ankstesnių projektų patirtis.
„Nemažiau svarbu ir tai, kad statant estakadą turėjome išsaugoti kelio
pralaidumą, vairuotojams buvo būtinas pravažiavimas. Atskirais statybos
etapais spūsčių išvengti nepavyko, tačiau darėme viską, kad eismas būtų
kiek įmanoma mažiau trikdomas“, – sako K. Stankus.
Atsižvelgiant į didelius automobilių srautus Jakų žiedu ir ieškant būdų

Jakų žiedas skaičiais

Projekto vertė: Visų darbų vertė yra beveik 99 mln. litų.
Iš jų 35 mln. litų – ES lėšos.
Darbų laikas: 2008–2010 m.
Estakadų perdangų įrengimui iš viso bus sunaudota:
15 000 m3 aukštos kokybės betono;
1200 t armatūros;
730 t pluoštinės armatūros (lynų).
Įrengti 846 gręžtiniai poliai, kurių įrengimui panaudota:
2300 m3 betono;
220 t armatūros.
Susumavus visų polių gręžinius gautųsi 10 km ilgio gręžinys.
Įrengti 42 rostverkai (pamatai), kurių įrengimui panaudota:
3300 m3 betono;
160 t armatūros.
40 g/b monolitinių kolonų įrengti panaudota:
2000 m3 betono;
100 t armatūros;
180 m3 medienos kolonų klojiniams.
Šaltinis: Kauno tiltai

13

eismo pralaidumui didinti, buvo įrengti specialūs sustiprinantys pastoliai, kuriais buvo suformuotos angos transporto eismui. Estakados statybos zona buvo galima judėti dvejomis juostomis.

„Via Baltica“
kelias taps automagistrale

Vilniaus Lazdynų tiltui teko įveikti Neries
slėnio įnorius
Vilniaus Lazdynų tiltas yra gyvybiškai svarbi Vilniaus miesto transporto infrastruktūros dalis. Tiltas buvo pastatytas 1979 m. Prognozuojama,
kad 2015 m. tiltu pravažiuos iki 2950 lengvųjų ir apie 140 sunkiojo transporto automobilių per valandą. Jeigu tiltas nebūtų atnaujintas, nebeliktų galimybių užtikrinti saugų ir pakankamą transporto srautų judėjimą –
atraminiai tilto guoliai buvo susidėvėję.
„Kauno tiltų“ techninio direktoriaus Vitalijaus Popovo teigimu, Lazdynų
tiltas – sudėtingas didelės rizikos objektas. Rekonstruojamas ir naujai statomas tiltas yra virš upės, dideliame aukštyje, dėl upės slėnio ypatumų naudojamos sudėtingesnės technologijos. „Naujo tilto konstrukcijai ant atramų
užstumti buvo naudojami hidrauliniai dvigubo veikimo cilindrai. Tai vienas
iš sudėtingiausių, bet saugus ir patikimas metodas“, – sako V. Popovas.
Lazdynų tiltas – Vilniaus vakarinio aplinkkelio IA etapo dalis. Darbai,
kuriuos vykdo kelių ir tiltų statybos įmonės „Kauno tiltai“ bei „Panevėžio
keliai“, pradėti 2008 metais. Rekonstruojamas tiltas bus paplatintas įrengiant 8 eismo juostas (vietoj dabartinių 6) bei integruojamas į esamų gatvių tinklą vakarinėse ir rytinėse tilto prieigose. Taip pat bus rekonstruojami tilto inžineriniai tinklai, gatvės apšvietimas bei troleibusų kontaktinė linija, tvarkoma Oslo gatvė nuo Lazdynų tilto iki Erfurto gatvės, renovuojamas Oslo gatvės – Laisvės prospekto viadukas. Visa projekto vertė
– 118 mln. litų.

„Via Baltica“ kelias yra viena intensyviausio eismo tarptautinių
magistralių Lietuvoje ir kartu viena pagrindinių transporto arterijų.
Iki 2013 m. į magistralės plėtrą Lietuvoje planuojama investuoti
iki 509 mln. litų. Tik 2035 m. šio kelio parametrai turėtų atitikti
automagistralėms keliamus reikalavimus. Priešingų krypčių eismo srautai
automagistralėse turės atskiras važiuojamąsias dalis, atskirtas skiriamąja
juosta, o eismas sankryžose bus organizuotas skirtingais lygiais.

Raudondvario tiltas griautas, ir statytas tuo
pačiu metu
Pirmasis tiltas per Nevėžį buvo pastatytas dar I Pasaulinio karo metais. Šis medinis tiltas buvo nugriautas 1928 m. Vėliau čia nutiestas miestelio mokytojo Vinco Stašelio vardu pavadintas metalinis tiltas, kuris buvo
nugriautas per II Pasaulinį karą. Paskutinis 124 m ilgio gelžbetoninis tiltas buvo statytas 1951 m. ir buvo naudojamas iki šiol. Tiltas per Nevėžį yra valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas – Jurbarkas 8,7 kilometre.
Pasak „Kauno tiltų“ Raudondvario tilto remonto statybos vadovės Jolantos Varkalienės, vykdant darbus daugiausia keblumų kėlė tai, kad tuo
pačiu metu reikėjo ir griauti senąjį tiltą, ir statyti naująjį.
„Darbų grafikas buvo labai įtemptas. Turėjome ne tik statyti naują tiltą ir griauti senąjį, tačiau drauge išlaikyti ir transporto judėjimą.“, – sako
J. Varkalienė.
Perstatytas tiltas paplatėjo iki 14,6 m pločio vietoj iki tol buvusių 9 m.
Per tiltą nutiestas šaligatvis ir dviračių takas.

„V

ia Baltica“ priklauso I Kretos transporto koridoriui ir yra įtraukta
į tarptautinės reikšmės kelių tinklą bei įteisinta kaip europinės
reikšmės magistralė E67. Šio kelio plėtra pagal ES standartus yra vienas pagrindinių Lietuvos kelių tinklo modernizavimo prioritetų. „Atsižvelgiant į intensyvėjantį eismą, didėjančius ES valstybių narių prekybos ir paslaugų poreikius bei finansavimo galimybes, „Via Baltica“
kelias ir toliau bus atnaujinamas bei modernizuojamas“, – sako LAKD
Investicijų skyriaus vadovas Remigijus Lipkevičius.
Jei bus skirtas finansavimas, 2012 m. numatoma pradėti„Via Baltica“ kelio ruožo Mauručiai – Puskelniai rekonstrukcijos į automagistralę darbus. Planuojama nutiesti naują 34,5 km ilgio kelio ruožą, rekonstruoti sankryžas, įdiegti saugaus eismo ir aplinkosaugos priemones.
Iki 2015 m. turėtų būti įrengtas Ramygalos aplinkkelis, į automagistralės techninę kategoriją rekonstruotas ruožas Kaunas – Mauručiai,
o iki 2025 m. ir Kėdainiai – Sitkūnai bei Pasvalys – Panevėžys, iki 2035
m. – visas „Via Baltica“ kelias turėtų būti paverstas automagistrale.

Panevėžiečiams – daug darbo

Raudondvario tiltas skaičiais

11 tūkst. varžtų tilto surinkimui
364 t metalo laikančiosioms tilto sijoms
48 atraminiai guoliai
89 t arba virš 100 km ilgio armatūros tinklų monolitinėms tilto konstrukcijoms
3 tūkst. t betono
25 mln. litų – bendra projekto vertė.
Šaltinis: Kauno tiltai

Pernai AB „Panevėžio keliai“ dangos stiprinimo darbus vykdė
dviejuose tarptautinės magistralės „Via Baltica“ ruožuose. Už 6,6 mln.
litų buvo stiprinama kelio danga kelio Panevėžys – Pasvalys – Ryga
ruože nuo 60,9 iki 65,19 km, o sankryžoje 47,46 kilometre įrengta 323
m lėtėjimo-greitėjimo juostų.
Dar už 5,6 mln. litų darbai buvo vykdomi kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai ruože nuo 23,36–44,55 km: 9,42 kilometro ilgio atkarpoje sustiprinta kelio danga, įrengtas 3 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių
takas, įrengtos 5,02 km tinklo tvoros.
Į šį ruožą patenkančioje Ramygalos gyvenvietėje, susikirtimuose su vietinės reikšmės keliais, įrengtos trys sankryžos su iškiliomis
salelėmis. Pasibaigus darbams kelio per Ramygalos gyvenvietę as-

falto dangos plotis siekia 8 m, o prieš ir už gyvenvietės, kur ateityje planuojamas Ramygalos aplinkkelio prisijungimas, asfalto danga siekia 9 m plotį. Dviejuose darbų ruožuose įrengta 15 vandens
pralaidų.

14

Vakarinis aplinkkelis
išvaduos nuo sunkvežimių

iš dviejų Vilniaus gamyklų 12 betonvežių mašinų, kurių kiekvienos talpa
– 9 kub. m. Betono masė iki estakados klojinių buvo keliama betono siurbliais, kurių padavimo mechanizmo ilgis siekia 46 m. Iš viso betonavimui
buvo naudojami 4 betono siurbliai.

Antrojo etapo darbai
Aplinkkelio dalies statybos metu pastatyta nauja dviejų lygių 76 m ilgio estakada ties Oslo gatve, trijų lygių estakada ties Oslo gatve (ilgis –
197 m), 150 m ilgio tunelis ties Gudeliais, 510 m ilgio vakarinė gatvė nuo
Oslo iki L. Asanavičiūtės gatvės, įrengta šviesoforais reguliuojama Erfurto ir Lazdynėlių gatvių sankryža. Taip pat 860 metrų ruože bus atlikta Oslo
gatvės rekonstrukcija.
II statybos darbų etapas apima L. Asanavičiūtės gatvės ir Vakarinio
aplinkkelio dviejų lygių transporto mazgą bei Vakarinio aplinkkelio trasą
iki Ozo gatvės. Šio etapo atkarpoje ties V. Maciulevičiaus gatve bus pastatytas pėsčiųjų viadukas, ties D. Gerbutavičiaus gatve – transporto viadukas ir dviejų lygių transporto mazgas su Pilaitės prospektu.
Vakariniame aplinkkelyje numatytos šešios eismo juostos abiem
kryptimis su avarinėmis juostomis kraštuose, skiriamosios juostos plotis
– 3 m. Šio etapo statybą numatoma pradėti kaip galima greičiau ir baigti 2013 m.
III etapą – nuo Ozo gatvės iki Ukmergės gatvės – planuojama pradėti ne anksčiau 2013 m.
Projekto įgyvendinimui planuojama gauti ES struktūrinę paramą.

Vasaros pabaigoje tikimasi iš dalies atidaryti eismui naujai
statomo Vilniaus vakarinio aplinkkelio ruožą, sujungsiantį
tarptautinį IXB transporto koridorių Kijevas – Minskas –
Vilnius – Klaipėda su automagistrale Vilnius – Kaunas.

I

ki 2011-ųjų pradžios bus baigti I A ir I aplinkkelio etapai – Lazdynų tiltas
su prieigomis, kurio rekonstrukcija baigiama rugpjūtį, vakarinio aplinkkelio dalis nuo Oslo iki L. Asanavičiūtės gatvės, Gudelių tunelis ir trijų lygių sankryža Oslo gatvėje bei transporto mazgą aptarnaujančios gatvės.
Iš viso pirminiame etape bus atiduota naudoti 4,5 km vakarinio aplinkkelio trasos.
Įgyvendinus visą projektą, apimantį tris etapus, kelias Kijevas – Minskas – Vilnius – Klaipėda ir magistralė Vilniaus – Panevėžys sostinėje bus
sujungti daugiau kaip 9 km ilgio transporto jungtimi, iš dalies išvaduosiančia miesto centrą nuo tranzitinio transporto.
Drauge su Vilniaus pietiniu aplinkkeliu vakarinis aplinkkelis yra neatsiejama tarptautinio IXB transporto koridoriaus dalis.
Pirmojo projekto etapo įgyvendinimui skirtas iki 139,65 mln. litų finansavimas.

Baigiama trijų lygių sankryža
„Vilniaus vakarinis aplinkkelis – inžinerine prasme vienas sudėtingiausių miesto susisiekimo infrastruktūros objektų. Jo statybai jau yra ir
bus panaudotos naujausios Lietuvoje taikomos kelių statybos technologijos, surasti nestandartiniai inžineriniai sprendimai“, – sako Vilniaus miesto mero pavaduotojas Romas Adomavičius.
Baigti trečiojo lygio estakados per Oslo gatvę perdangos nepertraukiamo betonavimo darbai, užtrukę 18 valandų. 194 m ilgio estakada, kurios perdangai įrengti jau sumontuotos 354 t armatūros tinklai – vienas
svarbiausių Vilniaus vakarinio aplinkkelio dalies nuo Oslo iki L. Asanavičiūtės gatvės statybos darbų etapų.
Nepertraukiamo betonavimo metu į estakados klojinius supilti 1638
kub. m betono mišinio. Betono mišinys buvo nepertraukiamai tiekiamas

Kinijos kelininkai
žvalgosi į Europos rinką
Kinijos darbininkai tiesia kelius Lenkijoje, Ukrainoje, Serbijoje,
Juodkalnijoje, stato uostus, tad jų veržimasis į Europos rinką vertinamas nevienareikšmiai. Šios šalies įmonės darbus atlieka pigiai,
kokybiškai, greitai, naudodamos naujausią įrangą, tačiau valstybės paramą gaunančios Kinijos bendrovės sudaro stiprią ir nelygiavertę konkurenciją vietinėms įmonėms.
Kinijos bendrovė „China Overseas Engineering Group Company“ (COVEC) Lenkijoje dalyvavo ir laimėjo greitkelio A2, jungiančio Varšuvą su Berlynu, rekonstrukcijos konkursą. 49 km kelio ruožą ji ketina nutiesti už 319 mln. EUR, nors kiti pasiūlymai buvo beveik perpus brangesni.
Subsidijas iš savo šalies gaunantys Kinijos kelininkai gali pasiūlyti žemiausią kainą, todėl jų dalyvavimas konkursuose erzina
Europos įmones. Lenkijos kelininkai COVEC apkaltino dempingu.
Pasak apžvalgininkų, didžiosios Azijos šalies veržimasis į Europos
rinką grąžina kainas į 2005 m. lygį.
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Virmantas Puidokas:
„Kelių sektoriui būtinas naujas kokybinis šuolis“
Viešųjų gėrybių kūrimas, eksploatacija ir išsaugojimas
ekonominiu sunkmečiu tapo labai svarbia valstybės problema.
Kokia turėtų būti kelių statybos rinka po 10 metų? Šis
klausimas ypač aktualus glaudžiai joje dirbančioms statybos
bendrovėms ir visiems kelių naudotojams. Apie kelių
sektoriaus perspektyvas kalbamės su vienos didžiausių Baltijos
šalyse kelių statybos bendrovių „Panevėžio keliai“ generaliniu
direktoriumi Virmantu Puidoku.
Aukštos kainos, nepakankama kokybė, neteisėti susitarimai –
tai kaltinimai, kurie pastaraisiais metais yra metami kelininkams užsakovų – valstybės ir savivaldos institucijų.
Antagonistiniai santykiai, kurie dabar dominuoja viešuosiuose pirkimuose, artimiausią dešimtmetį turi įgauti tobulesnę lygiavertės partnerystės formą. Turi persigrupuoti patys procesai: projektavimas, statybos
darbai ir objekto priežiūra (tam tikrą laikotarpį) turi susilieti į vieną. Užsakovas ir rangovas projektus turėtų įgyvendinti atverstos knygos principu, kai drauge kuriama, ieškoma nestandartinių sprendimų, o rezultatas
pasidalijamas.
Kelią, kurio orientacinė statybos kaina siekia 100 mln. litų, apjungus
visų projekto dalyvių gebėjimus, pritaikius inovatyvias technologijas, pavyksta nutiesti, tarkim, už 80 mln. litų. Sutaupyti 20 milijonų tokiu atveju gali būti padalijami. Sėkmingam minėtų procesų vystymui reikalingas
skaidrumas, pasitikėjimas bei atsakomybė. Ar mes jiems jau pasiruošę?
Manau, kad ne, bet ta kryptimi reikia eiti.
Kaip vienas dominuojančių nesutarimo objektų tarp viešųjų
pirkimų dalyvių yra ginčai dėl procedūrų teisėtumo, dėl nepagrįstai žemų kainų ir tiekėjų kvalifikacijos.
Perspektyvoje viešuosius pirkimus įsivaizduočiau kaip mažai demokratizuotą procesą, kuriame potencialiems rangovams keliami maksimalūs įvairiapusiai reikalavimai. Jeigu šioje srityje plėtosime demokratiją ir
toliau, bet kuris etnografinis ansamblis, kurio repertuare yra daina „Kur
tas kelelis“, galės dalyvauti, tarkim, tilto per Nemuną statyboje ir pralaimėjęs konkursą teismais ilgiems metams stabdyti projektų vykdymą. Tokios demokratijos mums nereikia.
Ar įgyvendinus tokį modelį nebus pažeistos smulkiųjų įmonių
teisės?
Šiandien egzistuojanti viešųjų pirkimų sistema, kai prievolių valstybei vengiančios įmonės gali gauti valstybinių užsakymų, pažeidžia mūsų
visų kaip piliečių teises. „Panevėžio kelių“ įmonių grupė su Panevėžio statybos trestu vien Lietuvoje nuo 2004 m. sumokėjo daugiau kaip 500 mln.
litų įvairių mokesčių.
Rinka ir jos dalyviai, kuriantys viešąsias gėrybes, turi būti maksimaliai
apsaugoti nuo svyravimų. Kelių sektoriui reikia stabilumo, nes jis neatsiejamas nuo socialiai atsakingų įmonių, kurių uždirbti pinigai grįžta į biudžetą, o sukurtos gėrybės tarnauja žmonių reikmėms.
Ar didelė stiprių kelių statybos įmonių koncentracija neiškreipia Lietuvos rinkos?
Tokia sąvoka kaip Lietuvos rinka iš esmės nebeegzistuoja, nes tapdami ES nare mes savo rinkas atvėrėme visai Europai. Lietuvos teritorijoje
situacija šiandien yra negera dėl kitų priežasčių ir ilgainiui, tikiuosi, keisis. Po dešimties metų matau rinką su stipriu savireguliacijos mechanizmu, kurioje konkurencinė kova vyksta tarp vienodo svorio kategorijos žaidėjų. Kalbu apie įmonių specializaciją, nes vienai kompanijai vykdyti visų
specializacijų darbus yra neracionalu. Rinkos ateitis – lygiaverčių rangovų konkurencija: 3–5 stambios kelių statybos bendrovės ir daug specializuotų mažesnių kompanijų tam tikriems darbams atlikti.

Valstybės kontrolė yra pateikusi rekomendacijas skaidyti kelių
infrastruktūros projektus į mažesnius, kad konkursuose galėtų
dalyvauti kaip galima daugiau potencialių rangovų.
Skaidyti į mažesnius objektą tikslinga tuomet, kai skaidymas leis kokybiškiau ir greičiau jį įgyvendinti. Mažiausia kaina iš viso negali būti
vienintelis atskaitos taškas vertinant tiekėjų pasiūlymus, nes žema kaina lemia prastesnę kokybę. Siekiant objektyvumo atskaitos taškas turėtų būti kompleksinis pasiūlymo vertinimas, kai kaina sudaro tarkim 60
proc. bendros įtakos renkantis rangovą, o kiti svarbiausi vertinimo kriterijai būtų projekto įgyvendinimo trukmė, kokybė, garantinis laikotarpis.
Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktos rekomendacijos keisti teisės aktus, kad perkant statybos darbus užsakovo rezervo suma
nebūtų įtraukiama į sutarties kainą. Kaip Jūs vertinate tokį
siūlymą?
Vertinu kaip skubotą. Siūlymą atsisakyti užsakovo rezervo realiai įgyvendinti galima, bet labai sudėtinga. Tokiu atveju labai komplikuotųsi kelio rekonstrukcijos darbų techninio projekto rengimas. Tai padaryti
įmanoma, bet laiko ir pinigų išlaidos gerokai pranoktų dabar nustatomą
5–10 proc. darbų apimties užsakovo rezervą.
Prieš kelis mėnesius Susisiekimo ministerija paskelbė pertvarkysianti valstybinių kelių priežiūros sistemą ir valstybinių įmonių vykdomas funkcijas perduosianti privačiam operatoriui.
Kaip kelininkai žiūri į galimus pasikeitimus?
Valstybiniai keliai, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą, yra prižiūrimi
geriau nei patenkinamai, sukurta solidi techninė ir materialinė bazė, šioje srityje dirba didelę patirtį turintys specialistai. Valstybinių įmonių bazių perdavimas privačiam operatoriui 25 metams iš esmės sugriaus ir negrįžtamai nudėvės valstybinių kelių priežiūros ūkį, į kurį Lietuva investavo šimtus milijonų. Nematau jokių ekonomiškai pagrįstų argumentų, kuo
toks modelis naudingas valstybei.

Bendrovės „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius
Virmantas Puidokas: „Kelių sektoriui reikia stabilumo, nes jis
neatsiejamas nuo socialiai atsakingų įmonių, kurių uždirbti pinigai
grįžta į biudžetą, o sukurtos gėrybės tarnauja žmonių reikmėms.“

Lietuvos kelių sektorius – tai viso kelių tinklo funkcionalumo palaikymas ir plėtotė. Kokios mūsų šalies kelių sektoriaus perspektyvos?
Lietuvos kelių tinklo ateitį siejame su stambiais infrastruktūros projektais, apimančiais kelių projektavimą, statybą ir priežiūrą, taikant viešosios ir privačios partnerystės modelį – PPP (Public Private Partnership).
Rangovas projektuoja, stato kelią ir jį prižiūri, o užsakovas, tarkim, per 20
metų, objektą iš rangovo išperka. PPP modelis Lietuvoje jau yra taikomas,
bet beveik buitiniame lygmenyje, kai gyventojai dalį gatvių asfaltavimo
išlaidų dengia savo lėšomis. Ši partnerystė turi būti įteisinta, sukuriant
mechanizmą, kaip privačios investicijos į viešosios paskirties objektus gyventojams bus sugrąžintos išperkant sukurtą turtą per protingą laikotarpį.
Kelių sistemos kaip viešosios gėrybės kūrimas ir išsaugojimas reikalauja nuoseklaus planavimo, aiškaus finansavimo, pažangios projektų
įgyvendinimo metodikos, minimum demokratijos, maksimum reikalavimų, skaidrumo ir visų partnerių socialinės atsakomybės.

Šiauliuose kelininkai bendradarbiaus su policija
K
asmet mažėjantis žuvusių keliuose skaičius – akivaizdus įrodymas, kad kelininkų ir policijos pareigūnų bendradarbiavimas gali
duoti teigiamų rezultatų. Liepos viduryje, Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate, pasirašytas Šiaulių apskrities policijos ir
valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ susitarimas dėl bendradarbiavimo, toks dokumentas kol kas pirmasis Lietuvoje.
Sutartimi numatoma konsultuotis, rengiant bendras saugaus eismo priežiūros priemones, kartu organizuoti prevencines priemones
bei susitikimus su kelių eismo dalyviais.
„Šiaulių regiono keliai“ ir policija jau bendradarbiavo rengdami

Saugaus eismo dienos šventę Šiauliuose ir Radviliškio miesto šventę.
Susitikę kelininkai ir policijos atstovai kalbėjo apie Šiaulių apskrities avaringų ruožų ir „juodųjų dėmių“ vietas, aptarė, kokios priemonės efektyviausiai gerina eismo saugą.
Pastebėta, kad didžiausią efektą saugiam eismui duoda žiedinių sankryžų įrengimas. Nors pastarųjų įrengimas kainuoja
brangiau, tačiau jų efektas yra didesnis. Šiaulių apskrityje esančių penkių žiedinių sankryžų įrengimas pasiteisino šimtu procentų. Įrengus tokią sankryžą, kelyje Šiauliai–Pasvalys išnyko „juodoji dėmė“.
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Hidrosėjos technologija pasiteisino

Kelyje Kaunas – Zarasai – Daugpilis bendrovė „Panevėžio keliai“
pirmą kartą panaudojo hidrosėjos arba vadinamąją šlaitų dažymo
technologiją, kai vandens, sėklų, trąšų ir popieriaus bei medžio mišinys
aukšto slėgio purkštuvu užpurškiamas reikalingoje vietoje. Šis šlaitų
apželdinimo būdas ypač efektyvus, nes jų nereikia dengti augaliniu
sluoksniu.

Gabionų sistema yra tvirta ir patikima

H

idrosėja skirta dideliems plotams ir sunkiai prieinamoms vietoms apželdinti: oro uostų teritorijoms, sporto aikštynams, gamybos įmonių
teritorijos, šlaitams. Purškiamą mišinį sudaro vanduo, medžio ir popieriaus mulčas, sėklos, trąšos, rišamosios medžiagos ir kiti priedai, pavyzdžiui, tam tikri kristalai, absorbuojantys iki 400 kartų daugiau drėgmės
nei sveria patys, o sėklų dygimo metu palaipsniui tą drėgmę skleidžiantys į aplinką. Šis priedas naudojamas, jeigu apželdinto ploto neplanuojama reguliariai laistyti.
Siekiant pakoreguoti dirvožemio pH, naudojamas kalkių pagrindu pagamintas rūgštingumo reguliavimo priedas. Erozijos kontrolės priedai išlaiko užpurkštą masę ant šlaitų net lietingu oru. Sėklos išlaikomos toje
pačioje vietoje pakankamai ilgai, kol susiformuoja šaknų sistema. Sėklų
dygimui ir vejos augimui paspartinti gali būti naudojami įvairūs stimuliatoriai.

Beria ant žvyro
Tokią veją galima pasėti ir sudaiginti ant paviršiaus, kuris neturi augalinio sluoksnio. Pavyzdžiui, ant žvyro. Minėtu metodu per darbo dieną galima „apsėti“ iki pusantro hektaro plotą.
Svarbiausias purškiamo mišinio komponentas yra mulčas – popieriaus ir medžio pluošto mišinys. Jis pasitarnauja kaip būsimos vejos pagrindas. Užpurkštas jis sudaro vientisą masę, kuri lygiu sluoksniu padengia reikiamą paviršių. Mulčas išlaiko sėklas vienoje vietoje, palaiko tinkamą sėklų drėgmės balansą ir neleidžia augti piktžolėms.
Populiariausias ir dažniausiai naudojamas mulčas gaminamas iš popieriaus ir medienos mišinio. Celiuliozinis mulčas biologiškai ir ekologiškai švarus, be to, suirdamas papildomai tręšia dirvožemį. Jis specialiais
dažais dažomas žalia arba melsva spalva. Tai padeda tolygiai padengti
visą apželdinamą plotą.

Hidrosėjoje gali būti naudojamos tradicinės sėklų rūšys ar jų mišinys, o mišinį papildžius lauko gėlių sėklomis galima pagyvinti apželdinamos teritorijos peizažą. Esant palankioms oro sąlygoms veja sudygsta per 5–7 dienas.

Šlaitus tvirtina gabionais
Sudėtingos reljefo sąlygos Rytų Lietuvoje kelių statytojus verčia ieškoti
naujų sprendimų, kaip išlyginus vertikalųjį kelio horizontą sutvirtinti kelią
juosiančių kalvų šlaitus. Geotekstilės ir geotinklų naudojimas šioje srityje
yra veiksmingas, tačiau jis neišsprendžia problemos, kai šalia kelio yra iškilusios itin stačios kalvos.
Kalvų nukasimas pažeistų unikalų vietovės reljefą, todėl vengiant paviršiaus erozijos galimų nuošliaužų ir įgriuvų metu Europos šalyse tokiomis aplinkybėmis taikoma šlaitų sutvirtinimo gabionais technologija.
Lietuvoje gabionai tiesiant kelius pirmą kartą panaudoti rekonstruojant transeuropinio tinklo magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruožą nuo 134,12 iki 137,35 kilometro.
Kelio rekonstrukciją vykdžiusios AB „Panevėžio keliai“ techninis direktorius Vilius Gražys sakė, kad konkrečioje situacijoje siaura kelio juosta neleido rengti įprastų iškasų, todėl teko rinktis mūsų šalyje dar neišbandytą gabionų sistemos būdą.
Sukibusių elementų sistemos sudaro savotiškas atramines sienutes, kurios užtikrina išorinio šlaito stabilumą. Dėl savo fizinių ypatybių –
lankstumo, pritaikomumo – šios atraminės sienutės nesunkiai prisitaiko prie esamo reljefo, dėl savo vizualinių ypatybių – tikroviškai įsilieja į gamtovaizdį.
Gabionai – tai inžinerinis statinys, suprojektuotas kaip atraminė sienutė, kuri sulaiko gruntą nuo nuslydimo, paplovimo, erozijos, atsirandančios veikiant oro sąlygoms.
Gabionas šnekamąja kalba – tai suvirinto vielos tinklo krepšys, užpildytas pageidautina vienodo dydžio rieduliais, stambios frakcijos skalda.
Užpildo medžiaga gali būti ir granitas, kalkakmenis arba trupintas betonas. Gabionų „dėžės“ tarpusavyje suvirinamos, užtikrinant elementų stabilumą vienas kito atžvilgiu ir pačios konstrukcijos stabilumą. Sukibusių
elementų sistema sudaro savotiškas atramines sienutes.
Gabionai – tai sudėtingas statinys, reikalaujantis specialių projektavimo ir statybinių įgūdžių.
Šiuolaikinėje inžinerijoje Europoje jie jau buvo pritaikyti ir plačiai žinomi: Lodzėje (Lenkija) „Gillete“ gamyklą visu perimetru supanti tvora, Hagoje (Olandija) esančios užtvaros „Trapions“, kuriose panaudotos vulkaninės kilmės uolienos, Nacionalinis geležinkelių muziejus Durhamo grafystėje (Anglija). Didžiulė, 19 m aukščio gabionų siena pastatyta 1968 m.,
siekiant sutvirtinti Jersey oro uostą prie Lamanšo. Gabionai plačiai naudojami tiesiant naujus kelius Lenkijoje, Austrijoje.
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Trimatis projektuotojų pasaulis
Kelių projektuotojai kuria animuotas kelių schemas,
tačiau 3D grafika kelių statybos sektoriuje vis dar
nėra įsitvirtinusi. Pristatymai, kuriuose objektus
galima apžiūrėti iš trečio asmens perspektyvos,
kai galima pasirinkti bet kokią stebėjimo kampą,
projektuotojams suteikia naujų galimybių.

V

irtualūs modeliai padeda politikams ir gyventojams pamatyti, kaip
pasikeis jų miestas ar keliai po projekto įgyvendinimo. Jie taip pat
naudojami kaip pagalbinė priemonė priimant svarbius techninius konstrukcinius sprendimus. Šiuo atveju naudojami ne 3D, o 4D ar net 5D modeliai. Tokiais modeliais galima aiškiau parodyti objekto konstravimo
seką, o svarbi techninė informacija pačiame modelyje pateikiama rašytine ir garso forma kaip ketvirta ar penkta dimensija.
Yra daug populiarių naudojančių 3D grafiką vizualizavimo programų,
tokių kaip „Civil 3D“ (sukurta „Autodesk“), tačiau kelių sektoriaus atstovai
dažniausiai vis dar renkasi 2D programas, pavyzdžiui, „MX Road“.
Vis dėlto 3D modelių kūrimo programos skinasi kelią ir į kelininkų
kompiuterius. Dažniausiai jos naudojamos kuriant atskiras prezentacijų
detales, o vėliau įkomponuojamos į bendrą 2D prezentaciją. Viena populiariausių Vakarų kelių projektuotojų naudojamų programų yra „Autodesk
3D Studio Max“, kuri turi daug galingų įrankių skirtų kurti struktūras, paviršius bei sudėtingus apšvietimo efektus. Ja galima gana paprastai įkomponuoti įvairias nuotraukas bei vaizdus į bendrą pristatymą.
„3am Software“ siūlo skirtingas programas kooperuojančią priemonę
„Dynamite“. Ji naudojama lyg tiltas jungiantis 3D dizaino modelius ir kitas prezentacijų kūrime naudojamas programas. Pasak specialistų, tai labai patogus įrankis, kuris leidžia lengvai atlikti dizaino pakeitimus ir greitai įvesti juos į jau sukurtą modulį. Gatvėse galima „pastatyti“ suoliukus,
šiukšlių dėžes, tvoreles ir t. t. Be to, programoje esanti speciali funkcija
„Vissim traffic simulator“ leidžia ne tik lengvai įtraukti transporto srautus,
bet ir labai tiksliai juos modeliuoti.

Dar vienas patogus įrankis yra „NavisWorks Jetsream“, kuris leidžia į
virtualų projektą įvesti laiko faktorių. Tai padarius galima paprastai peržvelgti visas projekto vykdymo stadijas nuo pat pradžios iki galo, įvertinti transporto srautus, galimas avarijas keliuose ar bet kokius kitus faktorius. Šios plačios galimybės gali stebinti, tačiau Švedijos specialistai teigia,
kad tai tik pradžia. Tobulinamos virtualios šviesos technologijos, kuriamos triukšmo simuliacijos programos. Pastarosios leis lengvai apskaičiuoti triukšmo lygį ir nustatyti, kur gali reikėti garsą stabdančių barjerų,
bei įvertinti visas kitas smulkmenas.

Inžinieriai – nepopuliarūs

Įrankių daugėja
Viena iš tokių programų, „Realtime Interactive Enviroment“, sukurta
remiantis kompiuterinių žaidimų aplinkos kūrimo patirtimi. Ji taikoma ir
kelių statyboje, pavyzdžiui, autostrados dviejų kilometrų ruožo praplėtimo projekte, kad visuomenė galėtų aiškiai pamatyti, kas pasikeis po ruožo rekonstrukcijos. Programa leidžia apžiūrėti virtualų rekonstruotą ruožą
iš bet kurio perspektyvos taško, ne tik iš vairuotojo ar pėsčiojo.
Viena pažangiausių virtualių kelių kūrime yra Švedijos bendrovė „WSP
Group“, kuri remiasi„3DS Max“ programa, kurdama 30–40 km ilgio virtualaus kelio ruožą kartu su visa interaktyvia aplinka. Programa leidžia kurti susikertančių konstrukcijų modelius, o tai labai praverčia projektuojant
požeminius tunelius.

Lietuviai bemaž vienbalsiai tvirtina, kad pastatai be inžinerinio projekto yra nelegalūs ir didžiuojasi naujais projektais, tokiais
kaip Karaliaus Mindaugo tiltas bei estakada per Savanorių prospekto transporto žiedą, tačiau inžinieriaus specialybės nevertina.
Bendrovės „Sweco Lietuva“ ir Vilniaus Gedimino technikos
universiteto iniciatyva šia tema atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 250 respondentų. Ji parodė, kad tautiečiai neblogai nusimano aplinkosaugos srityje, žino, kas yra inžinerija ir kokia
šio darbo paskirtis, tačiau prastai vertina inžinieriaus specialy-

bę ir nelaiko jos perspektyvia. „Inžinieriaus profesija perspektyvi pasidaro tada, kai ekonomika kyla: vyksta daug statybų, reikia įvairių sričių specialistų. Dėl to šįmet gali būti mažiau ir norinčiųjų studijuoti šią specialybę“, – tikina „Sweco Lietuva“ prezidentas Artūras Abromavičius.
Atlikus apklausą, paaiškėjo, kad inžineriją, kaip perspektyvią
specialybę, rinktųsi vos 4 procentai. Daugelis prognozuoja, jog
po 5 metų paklausiausiomis profesijomis turėtų būti ekonomika, medicina bei psichologija.
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Tiltas Druskininkuose –
dopingas verslui

2

008-aisiais Druskininkų savivaldybėje baigus viešųjų pirkimų procedūras buvo pasirašyta rangos sutartis su bendrove „Alkesta“ dėl naujo tilto per Nemuną statybos. Sutartyje numatyta tilto per Nemuną statyba, automobilių stovėjimo aikštelės su privažiavimais įrengimas, pėsčiųjų-dviračių tako tiesimas, Aušros gatvės renovacija ir tilto sujungimas
su Maironio gatve. Pagal sutartyje numatytas sąlygas rangovas įsipareigoja per 3 metus nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2011 m. liepos,
baigti tilto ir jo prieigų statybos darbus.

Savivarčių
specialistai

Tilto statybas Druskininkų valdžia pradėjo kruopščiai išanalizavusi esamą
situaciją, vietinių gyventojų ir kurorto svečių poreikius, ekonominį efektą, kurį
duotų toks infrastruktūros objektas. Specialioje studijoje ypač daug dėmesio
skiriama rekreaciniam ir pažintiniam turizmui, kuris per kelerius pastaruosius
metus augo ne procentiniais punktais, o kartais. Būtent todėl artimiesiems ryšiams bei turizmui plėtoti numatoma įrengti naujus ir rekonstruoti esamus
pėsčiųjų, dviračių, motorizuoto ir bemotorio vandens transporto kelius, maksimaliai panaudojant vietinius kaimų ir miškų keliukus. Studijoje teigiama, kad
ne mažiau svarbu vystyti ir automobilių transporto infrastruktūrą – plėtoti gatvių tinklą, didinti jo pralaidumą, didinti automobilių parkavimo vietų skaičių, nes spartus pastarųjų metu
automobilizacijos vystymasis
Druskininkų mieste ir tranzitinių automobilių srautų didėjimas pamažu tampa problema.

Ribotos galimybės
Tačiau miesto teritorinės plėtros galimybės yra labai ribotos.
Druskininkuose trūksta teritorinių rezervų ūkinei veiklai, smulkaus verslo plėtojimui, gyvenamajai statybai. Trūksta teritorijų
sanatorijų, gydymo ir poilsio įstaigų restruktūrizacijai bei speci-

Profesionalių sunkiųjų savivarčių kėbulų, naudojant
8x8, 8x6, 6x4, 6x6, 4x2/4 važiuokles, gamyba.
Bendra transporto priemonės masė virš 12 t.

UAB „TDS Group“ – oficialus KH Kipper atstovas Lietuvoje

TDS

Group

Sausio 13-osios g. 2/101, LT-04343 Vilnius
Tel.: +370 5 2190040, 2190039
Faks.: +370 5 2401417
Mob.tel.: +370 652 19085
www.tdsg.lt

alizacijai. Tuo tarpu naujai besiformuojantis perspektyvus gyvenamasis rajonas
kitapus Nemuno neturi tiesioginio funkcinio ir kompozicinio ryšio su senąja kurorto dalimi bei jo centru. Daugelis esamų kurortą aptarnaujančios inžinerinės
infrastruktūros objektų (vandenvalos įrenginiai, Latežerio vandenvietė, elektros rajoninė pastotė, sąvartynas ir kiti objektai) yra išdėstyti už miesto administracinių ribų. Todėl tolesnei kurorto plėtrai būtų ypač naudingas naujų teritorijų kurorto priemiestinėje zonoje įsisavinimas. Geriausia tai padaryti ir vienu
ypu išspręsti daugelį paminėtų problemų automobilių tiltu su pėsčiųjų ir dviračių juosta per Nemuną Maironio gatvės tęsinyje, kuris jungtų Druskininkų senamiestį su Baltašiške. Taip pat reikėtų rekonstruoti esamus bei įrengti naujus dviračių takus ir sujungti juos su tarptautine „Eurovelo 11“ dviračių trasa.
Pastačius tiltą daugiau nei 2,5 karto sumažėtų kelionės atstumas tarp
centro ir Baltašiškės. Šis mikrorajonas kairiajame Nemuno krante taptų
vienu iš perspektyviausių mieste.
Specialistų skaičiavimais, mažesnį nei 5 km atstumą galima nuvažiuoti greičiau dviračiu nei automobiliu. Kelionė dviračiu nuo Baltašiškės iki senamiesčio užtruktų nuo 3 iki 6 minučių, o pėsčiomis – 5–15 minučių.
Didžiausią naudą dėl projekto įgyvendinimo patirs keliaujantys automobiliais dėl kelionėje sutaupyto laiko. Piniginė šio efekto vertė, studijos
autorių teigimu, prilygsta 86,9 mln. litų. Autotransporto priemonių eksploatacinių išlaidų ekonomija sudarys apie 10,6 mln. litų.
Tiltas turėtų atsipirkti devintais metais po statybos darbų baigimo. Tai
rodo, kad visas projektas yra ekonomiškai atsiperkantis ir naudingas visuomenei, netgi nevertinant jo poveikio turizmo vystymui ir verslo plėtrai.
„Alkestos“ generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno teigimu, kol kas
tilto statybos Druskininkuose vyksta sklandžiai. „Nuo darbų grafiko neatsiliekame nepaisant šiokių tokių finansavimo sutrikimų ir vėlavimo. Šiuo
metu dar trūksta vienos atramos, tačiau viskas bus baigta iki sutartyje numatyto kitų metų vidurvasario“, – žada R. Morkūnas.

Įvertino pažangą
saugant gyvybes keliuose
E

uropos transporto saugos taryba paskelbė, kad Lietuva užėmė antrąją vietą ES pagal žuvusiųjų keliuose skaičiaus sumažėjimą praėjusiais metais. 2009 m. Lietuvoje žuvusiųjų skaičius keliuose sumažėjo daugiau nei 26 proc. ir šiuo rodikliu mūsų šalis aplenkė Daniją (25 proc.) bei Estiją (24 proc.) o geresnio rezultato pasiekė tik Slovakija (36 proc.). „Statistiką pavertus realiais žmonėmis išeina visas daugiabučio gyventojų būrys, išsaugotas keliuose. Juk tai mūsų artimieji, kurie
šiandien su mumis“, – sako Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
Pasak ministro, kelių saugumo gerinimo priemonės, bendras darbas ir šviečiamosios informacinės kampanijos neabejotinai davė savo rezultatus. Praeitais metais Lietuvos keliuose žuvo 368
žmonės, šiemet žuvusiųjų dar mažėja. 2010 m. sausio – gegužės mėn. palyginti su atitinkamu
praėjusių metų laikotarpiu, eismo įvykiuose žuvo beveik trečdaliu (29,5 proc.) mažiau žmonių.
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Atkeliavusi iš ateities technika
Klotuvas pats užkelia ir naudoja sandarias,
karštį sulaikančias talpyklas, kuriose telpa iki
17 t paruošto klojimui asfalto mišinio.

Miunchene vykusioje didžiausioje statybinės technikos parodoje
„Bauma – 2010“, Švedijos gamintojas „Volvo“ pristatė savo
dizainerių futuristinę viziją – koncepcinį asfalto klotuvą „Fenix“
ir kitą futuristinę kelininkų įrangą.

T

ai jau ne pirma gamintojo vizija, juolab kad ne mažiau įspūdingai atrodo ir anksčiau pristatytas frontalinis krautuvas „Gryphin“ bei visiškai dabartinių ekskavatorių pasaulį aukštyn kojomis apvertusi futuristinė
kasimo mašina „Sfinx“ ir ateities šarnyrinis karjerų sunkvežimis „Centaur“.
„Volvo“ dizaineriai visada garsėjo lakia vaizduote. Jie sukūrė virtualų klotuvo modelį, kuris nelaukia sunkvežimių su karšta asfalto danga, o
naudoja taip vadinamąją POD sistemą – sandarias, karštį sulaikančias talpyklas, kuriose telpa iki 17 t paruošto klojimui asfalto mišinio. Šias talpyklas klotuvas specialiu konvejeriu užkelia pats. Visą darbą atlieka ir seka iš
aukštai įmontuotos ir lengvai judančios kondicionuojamos kabinos įrenginio operatorius. Jokių pagalbinių darbuotojų armijos nereikia, nes klotuvas atlieka ir tankinimo darbą, ir preciziškai matuoja dangos storį, temperatūrą bei kitus parametrus.

Ateities krautuvas
Pasak gamintojų, ratinis krautuvas „Gryphin“ atkeliavo iš 2020-ųjų.
Jis buvo sukurtas atsižvelgiant į įsivaizduojamos ateities aplinkosaugos ir
operatoriaus darbo kokybės kriterijus. Naudodamas elektrinį hibridinį galios šaltinį krautuvas beveik neišskiria teršalų, o vietoje sunkios pavarų dėžės, transmisijos ir ašių naudoja kiekviename rate įtaisytus elektrinius variklius, žymiai sumažinančius triukšmo lygį.
Matomumas iš vairuotojo vietos yra maksimaliai padidėjęs dėl didelių
stiklų ir panoraminio stogo. Beje, kabinos stiklas nėra įprastas: žiemą jis
pats kontroliuoja apšiltinimo lygį bei užtemdo kabiną, jei tiesioginiai saulės spinduliai yra pernelyg intensyvūs.

Ekskavatorius „Feniksas“

Kabina – tai saugus ir atskiras futuristinio ekskavatoriaus „Fenix“ elementas, iš kurios saugiai iš kelių šimtų metrų galima valdyti į užterš-

tą zoną ar pavojingą vietą nuvažiavusį įrenginį. Į kabiną nebereikia lipti
aukštais laipteliais – ji pakyla iki reikiamo aukščio tam tikru būdu.
Bene įdomiausia inovacija – lanksčios 4 vikšrinės pavaros, galinčios
keisti savo formą pagal grunto klampumą.
Kvapą gniaužia ir „Centaur“ sunkvežimis, kurio dideli ratai dera su
naujoviška pakaba, kurioje nėra ašių. Nepriklausoma pakaba sudaryta iš
lanksčių, hidraulikos valdomų metalinių menčių, akimirksnių sugeriančių bet kokį kelio nelygumą. Sunkvežimio aukštis taip pat reguliuojamas
kilnojama pakaba. Visi keturi ratai varomi į juos įmontuotais elektros varikliais.
Operatoriui atvykus į darbo vietą sunkvežimis tarsi priklaupia priekine dalimi ir atsivertusi priekinė kabinos dalis tampa savotišku trapu vairuotojui įlipti į kabiną. Tačiau pats svarbiausias išradimas – per šarnyrinę
jungtį atkabinama kabina su dviem ratais, kuri gali tuojau pat tapti vilkiku cisternai, betono maišyklei ar priekabai.
Ratinis krautuvas „Gryphin“
beveik neišskiria teršalų, o
vietoje sunkios pavarų dėžės,
transmisijos ir ašių naudoja
kiekviename rate įtaisytus
elektrinius variklius.

Hibridai – realybė
S

tatybų įrangos gamintoja „New Holland“ kartu su „Kobelco
Construction Machinery Co. Ltd.“ dar prieš keletą metų demonstravo koncepcinį hibridinį ekskavatoriaus modelį. Aprūpintas dyzeliniu varikliu ir papildoma elektrine jėgaine, hibridinis
prototipas yra taupus, nes jo kūrėjų tiklas buvo iki 40 proc. sumažinti degalų sąnaudas ir išskiriamo anglies dvideginio kiekį, lyginant su dyzeliniais varikliais.
Hibridinė sistema leidžia naudoti mažesnį ir tylesnį, nei standartiniuose ekskavatoriuose, dyzelinį variklį, dirbantį kartu su
elektriniu motoru. Tai ypač svarbu, kai įranga yra naudojama gyvenamose vietose.
Tuo pačiu keliu nuėjo ir „Volvo“ statybų technikos gamintojai,
pristatę hibridinį frontalinį krautuvą. Paralelinis hibridas, kurio pagrindas – elektrinis variklis padedantis pagrindiniam varikliui valdyti hidraulines pompas, o speciali baterija elektriniam motorui
tiekia elektrą.

20

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
2010 m. III-IV ketv. planuojami vykdyti
viešieji pirkimai
Pirkimo objekto pavadinimas

BVPŽ
kodas

Jei įmanoma, numatomas kiekis ar apimtis

Numatoma
pirkimo
pradžia,
ketvirčiai

Renginių kalendorius

Pirkimo sutarPirkimo ties trukmė (su
būdas pratęsimais),
mėn.

Planuojama rekonstruoti keTranseuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda)
ruožą per Grigiškes pagal
rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcija (II eta- 45233100-0 lio
automagistralės techninės
pas). Sutartis Nr. 1
kategorijos reikalavimus

III

Atviras
konkursas

9

Planuojama rekonstruoti keTranseuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda)
ruožą per Grigiškes pagal
rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcija (II eta- 45233100-0 lio
automagistralės
techninės
pas). Sutartis Nr. 2
kategorijos reikalavimus

IV

Atviras
konkursas

9

Valstybinės reikšmės automobilių kelių ženklinimas Klaipėdos, Tauragės, Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrity- 45233221-4 325 000 m2
se bei kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda

IV

Atviras
konkursas

15

Valstybinės reikšmės automobilių kelių ženklinimas Telšių, 45233221-4 320 000 m2
Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse

IV

Atviras
konkursas

15

Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas automagistralėse susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir avaringuose 45233292-2 3-5 objektai
ruožuose

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

4

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

4

Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Alytaus apskritis): greičio mažini- 45233292-2 3-5 objektai
mo priemonės, atitvarai, medžių šalinimas, perėjų įrengimas, kelio ženklų pastatymas ir kt.
Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Kauno apskritis): greičio mažinimo 45233292-2 7-10 objektų
priemonės, atitvarai, medžių šalinimas, perėjų įrengimas,
kelio ženklų pastatymas ir kt.
Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Klaipėdos apskritis)
Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Marijampolės apskritis): greičio
mažinimo priemonės, atitvarai, medžių šalinimas, perėjų
įrengimas, kelio ženklų pastatymas ir kt.

45233292-2 7-10 objektų

45233292-2 3-5 objektai

Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Panevėžio apskritis): greičio maži- 45233292-2 3-5 objektai
nimo priemonės, atitvarai, medžių šalinimas, perėjų įrengimas, kelio ženklų pastatymas ir kt.

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

Liepos 26-27 d.
3-čiasis Kasmetinis Globalus Infrastruktūros projektų seminaras
Kuala Lumpūras, Malaizija.
5

Liepos 26-28 d.
ITS konferencija Tel Avivas, Izraelis
4

4

III

4

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

5

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

45233292-2 3-5 objektai

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

4

Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Utenos apskritis): greičio mažinimo 45233292-2 3-5 objektai
priemonės, atitvarai, medžių šalinimas, perėjų įrengimas,
kelio ženklų pastatymas ir kt.

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

4

Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Vilniaus apskritis): greičio mažini- 45233292-2 7-10 objektų
mo priemonės, atitvarai, medžių šalinimas, perėjų įrengimas, kelio ženklų pastatymas ir kt.

III

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

5

Valstybinės reikšmės krašto automobilių kelių dangų kokybinių rodiklių tyrimai

apibendrinti duo71250000-5 Ataskaita,
menys

III

Atviras
konkursas

12

Dokumentų paketas (1 etapas iš 3): Automagistralių ir
greitkelių projektavimo taisyklės AGPT 13; Automobilių
kelių projektavimo taisyklės AKPT 13

71311220-9 2 taisyklės

III-IV

Atviras
konkursas

36

45233292-2 7-10 objektų

Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Tauragės apskritis): greičio mažini- 45233292-2 3-5 objektai
mo priemonės, atitvarai, medžių šalinimas, perėjų įrengimas, kelio ženklų pastatymas ir kt.
Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Telšių apskritis)

XXVII Tarptautinė Baltijos kelių konferencija
Ryga, Latvija.

Rugsėjo 6 d.

Mažos
vertės
pirkimų
apklausa

Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose „juodosiose dėmėse“ ir
avaringuose ruožuose (Šiaulių apskritis)

Rugpjūčio 24-26 d.

Europos – Azijos transporto ryšių ekspertų 4-toji sesija
Ženeva, Šveicarija.

Rugsėjo 8 d.
„ERA-NET Road“ plenarinio posėdžio susitikimas
Briuselis, Belgija

Spalio 13-15 d.
4

11-tas tarptautinis kelių simpoziumas
Sevilija, Ispanija

Lapkričio 1-3 d.
Europos – Azijos transporto ryšių ekspertų 5-toji sesija
Taškentas, Uzbekistanas.

Lapkričio 22-25 d.
Tarptautinis specializuotas kelių forumas-paroda
Maskva, Rusija

Lapkričio 29 d.
„Bridge Tech 2010”
Šanchajus, Kinija.

Gruodžio 1-3 d.
7-toji tarptautinė tiltų inžinerijos konferencija
San Antonijas, JAV

