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Skolų ekvilibristika

Regioninius kelius užklupo negandos

Pasitvirtinusi Druskininkų koncesija

Įvertinus preliminarią 2010 m. Kelių finansavimo
programos sąmatą, kuri siekia 881,749 mln. litų,
ir skolą rangovams bei savivaldybėms (181 mln.
litų), reali šių metų sąmata yra tik 700 mln.litų.

Pirminiais duomenimis, škvalas sukėlė nuostolių už
240 tūkst. litų. Bet tai – tik momentinės išlaidos,
paskaičiuotos už kelių išvalymą nuo užvirtusių
medžių ir kelio juostų, ženklų bei atitvarų atstatymą.

Idėja imtis kapitalinės gatvių ir kai kurių
savivaldybės kelių rekonstrukcijos pačiame
sunkmečio įkarštyje tapo išsigelbėjimu gatves
nuolat lopiusiems druskininkiečiams.

Žiema 2011. Už papildomus darbus –
papildomi pažadai
Praėjusią žiemą nurėžus trečdalį sumos, tradiciškai skiriamos kelių priežiūrai šaltuoju metų laiku, Lietuvoje nebeliko
nei vienos transporto arterijos, kurioje būtų dirbama pagal vadinamąjį pirmąjį priežiūros lygį, kai visas 24 valandas
tarnybos prižiūri kelią. Šiemet duotas pažadas nuo kitų metų sausio skirti papildomų lėšų, už kurias būtų galima dvi
svarbiausių Lietuvos kelių atkarpas prižiūrėti pirmuoju lygiu, tačiau netolima ateitis parodys, ar tam pakaks pinigų.
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Valstybinio ir privataus

REDAKCIJOS SKILTIS

Daugelyje Vakarų valstybių greitkeliai ir kiti inžineriniai įrenginiai
tiesiami bei statomi valstybinio ir privataus kapitalo partnerystės principu.
Prielaidos jį diegti egzistuoja ir Lietuvoje. Vis dėlto tokie sumanymai
kol kas sunkiai skinasi kelią į vietą po saule. Padėtį pakoreguotų nebent
operatyvūs šalies Vyriausybės sprendimai, kurių iki šiol nėra.

Kiek kainuoja įspaudas asfalte?
Brandaus socializmo laikais su Lietuvos vardu buvo siejama keletas stereotipų – mūsų šalies sostinė yra Ryga ir čia
esą labai geri keliai. Lyginant su anapus Uralo besidriekiančiais vieškeliais, kur klimpsta net vikšrinė technika, mūsiškės
transporto arterijos atrodė tobulos. Deja, atsivėrus sienoms į
Senąjį žemyną pasirodė, kad komplimentai, švelniai tariant,
žarstyti avansu. Kai kurie keliai nuo vilkikų vilkstinių pradėjo eižėti tiesiog akyse.
To priežastis – labai paprasta. Mūsiškių kelių tinklas nebuvo pasiruošęs eurointegracijai, nes pagrindiniai šalies keliai sovietmečiu buvo projektuoti iki 10 tonų apkrovos ašiai.
Didžiausia leidžiama masė sunkvežimiams buvo padidinta
iki 40 tonų, o vienos ašies apkrova – iki 11,5 tonos. Kadangi
pasigirti efektyvia kontrolės sistema tuomet Lietuva negalėjo, transportininkai nesikuklindavo savo vilkikus pakrauti dar
daugiau. Tokiam svoriui buvo pritaikyta tik apie 20 proc. magistralinių ir krašto kelių. Rajoninių ir tuo labiau vietinių kelių
dangų pritaikymo sunkesniems automobiliams darbai apskritai nepasiekė.
Žinant šiuos dalykus uždegta žalia šviesa 48 tonas sveriančioms mašinoms tiesiog glumina. Ketinimą 20 proc. padidinti krovininių transporto priemonių masę politikai vadina „neturėsiančiu didelės įtakos kelių būklei“ ir džiaugiasi gerėjančiomis verslo sąlygomis. Taip pat – numatomomis didesnėmis įplaukomis į biudžetą, nes už galimybę vežti
sunkesnius nei 40 t krovinius vežėjai turės susimokėti vienkartinį metinį mokestį, kuris galėtų siekti nuo 750 iki 1 300
litų.
Ką gi, dabar bent jau aišku, kiek kainuoja teisė asfalte palikti savo įspaudą.
Redaktorius
Renaldas Gabartas
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raėjusių metų vidurvasarį premjero Andriaus Kubiliaus iniciatyva sudaryta darbo grupė atrinko šešis bandomuosius projektus, kurių plėtroje galėtų būti įgyvendinta viešoji ir privačioji partnerystė (PPP). Jie
aprėpė sveikatos, švietimo, transporto ir kitų sektorių sferas. Iki šiol pagal PPP principą pajudėjo vos du objektai sostinėje, deja, nesusiję su
keliais. Tuo tarpu kelininkų teigimu, PPP principų taikymas ypač aktualus netolimoje ateityje, baigiant išnaudoti 2007–2013 m. finansinio laikotarpio ES fondų keliams skirtas lėšas. Kaip po 2011 m. teks atstatyti provėžuotus kelius ir braškančius tiltus, klausimas kol kas lieka be atsakymo.

Biudžetas padidėtų penktadaliu
Kelininkams, atsidūrusiems finansinių negandų akivaizdoje, PPP pasiūlytų realų keblios padėties sprendimą. 2009 m. kelininkų biudžetas,
palyginti su 2008 m., buvo apkarpytas 57 proc., – iki 0,8 mlrd. litų. Dėl
to teko atidėti daugybę itin svarbių projektų, nors iš surenkamų akcizų už
degalus buvo finansuojamos įvairios valstybės išlaikomos sritys, išskyrus
kelių infrastruktūrą. Tokiai praktikai, beje, prieštarauja ES teisynas, nes de-
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galų mokesčiai renkami būtent už naudojimąsi keliais. Šių metų kelininkų
biudžetą sudaro 864 mln. litų. Jį galima būtų padidinti dar bent penktadaliu, kasmet papildomai skiriant apie 20 proc. lėšų, numatytų PPP projektų plėtrai.

Turi didelį potencialą
Pasak Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento
Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojo (l.e.p.) Gražvydo Jakubausko, efektyviam bendradarbiavimui tarp viešojo transporto sektoriaus institucijų ir privataus transporto bei logistikos verslo didžiausią postūmį suteikė 2007 m. įsteigta Lietuvos intermodalinė transporto technologijų platforma. Ji vienija stambiausias viešojo, mokslo ir privataus sektoriaus transporto bei logistikos institucijas, įstaigas, įmones, asociacijas.
Privataus ir viešojo verslo partnerystės finansavimo mechanizmas vertinamas kaip turintis didelį potencialą. „Jau atlikti kai kurie svarbūs žingsniai, ypač kelių transporto sektoriuje, o šiais metais planuojama pradėti
pirmąjį nacionalinį VPP Palangos aplinkkelio statybos ir priežiūros bandomąjį projektą“, – teigia G. Jakubauskas.

Nuotraukos
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„Shutterstock“, Andrius Ufartas,
Šarūnas Mažeika, Tomas Urbelionis,
Redas Vilimas, Kęstutis Vanagas,
Artūras Aušra
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Redakcija neatsako už reklamų turinį ir kalbą.
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3

kapitalo partnerystės užuomazgos
Perduodant privačiam sektoriui
Pagal PPP partnerystės sutartį privačiam subjektui gali būti suteikta
teisė vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat naujo arba jam
perduoto valdyti ir naudoti valstybės ar savivaldybės turto projektavimu,
statyba, rekonstravimu, remontu, atnaujinimu, valdymu, naudojimu ir
priežiūra bei viešųjų paslaugų teikimu transporto srityje. Tad iš esmės privatūs investuotojai galėtų dalyvauti visuose šiose srityje. Ūkio ir Finansų ministerijos inicijavo būtinas pataisas Lietuvos teisinėje sistemoje, kad
PPP modeliai galėtų būti kuo greičiau taikomi praktikoje.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo keletas svarbių Investicijų įstatymo
pakeitimų, reglamentuojančių galimas partnerystės formas, o jas lydintys teisės aktai numatė tokių projektų rengimo ir atrankos tvarką. Pasak G.
Jakubausko, be PPP modelio taikymo Lietuvos transporto sektoriuje vien
tik biudžeto lėšomis beveik neįmanoma įgyvendinti tokio mąsto projektų,
kaip antai, išorinis giliavandenis uostas, miestų aplinkkeliai, viešieji logistikos centrai. Realiausias PPP diegimas – perduodant kelių objektų statybą ir priežiūrą privačiam sektoriui Vilniaus, Klaipėdos ir kitais atvejais.

Ilgalaikiai projektai
ES strateginiuose transporto politikos dokumentuose transporto sektorius
išskiriamas kaip vienas pagrindinių, kuriame sėkmingai taikomas PPP principas. Ypač pabrėžiama šio principo svarba įgyvendinant Trans–Europinio transporto tinklo (TEN–T) didelės apimties projektus. Pačiomis reikalingiausiomis,
tarptautinės reikšmės aktualijomis laikomi tokie projektai kaip „Rail Baltica“
geležinkelis, „Via Baltica“ kelias, viešieji logistikos centrai, miestų aplinkkeliai,
išorinis giliavandenis uostas, Šventosios uosto atkūrimas. „Žinoma, pagrindinė PPP modelio taikymo priežastis yra lėšų stygius. Kartu tai ir galimybė efektyviau valdyti turtą, pritraukti privačių investuotojų žinių, kuriant bei diegiant
transporto infrastruktūros technologijas“, – sako G. Jakubauskas.
Kelių transporto atveju, kai sukurto ilgalaikio nekilnojamojo turto nusidėvėjimo arba naudingo tarnavimo laikas paprastai siekia ne mažiau 40
metų, nėra tikslinga nagrinėti trumpesnio nei 25 metai projekto įgyvendinimo PPP būdu laikotarpio. Privataus kapitalo lankstumas, specializacija ir geresnis rizikos valdymas leidžia konkrečias paslaugas teikti pigiau
ir profesionaliau, nei tai daro ar galėtų daryti viešasis sektorius. Tikimasi,
kad sukaupta patirtis įgyvendinant bandomąjį Palangos aplinkkelio projektą leis paspartinti kitų kelių transporto objektų statybą PPP principu.

Partnerystė apibrėžta įstatymu
Remiantis Investicijų įstatymu, Lietuvoje apibrėžta Viešojo ir privataus
sektorių partnerystė. Tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais
valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą
veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai
vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas nustatytą atlyginimą.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdai yra du. Vienas iš jų –
koncesija. Tai toks modelis, kai koncesijos sutartimi ir joje nustatytomis
sąlygomis institucijos koncesininkui suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę
komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir priežiūra. Leidžiama teikti viešąsias paslaugas, valdyti ir naudoti valstybės,
savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos išteklius), kai koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, o koncesininko atlyginimą už tokią veiklą sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas
ir pajamos iš tokios veiklos ar tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios
veiklos kartu su atlyginimu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką. Kitaip sakant, pastarasis modelis
tinkamesnis įgyvendinti pajamas generuojantiems projektams.
Kitas būdas – tai valdžios ir privataus subjektų partnerystė (angl. Public Private Partnership/Private Finance Integration – PPP/PFI). Ji galima,
kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis bei šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse nustatytą veiklą. Už ją privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas.

Taikomi du modeliai
Vakarų Europos valstybėse kelių transporto sektoriuje plačiai taikomi
abu modeliai. Vis dėlto mokamų kelių praktika (koncesijos modelis) Vidu-

rio ir Rytų Europos valstybėse neprigijo, ypač po keleto nesėkmingų projektų (Vengrijos mokamo greitkelio) žlugimo. Antrasis modelis – PPP/
PFI tampa vis labiau populiaresnis, nes kelių naudotojai nėra apmokestinami, o valstybė gali taupyti lėšas ir nemokėti atlyginimo, kol nebaigtas
statyti objektas pagal sutartyje numatytas sąlygas.„Kalbant apie koncesinius projektus, didžiausią potencialą turi pajamas generuojantys savivaldybių projektai, pavyzdžiui, automobilių aikštelių infrastruktūros sukūrimas. Taikant PPP/PFI modelius būtų galima plėsti dviračių takų infrastruktūrą, vidaus vandens kelių laivybą, netgi rengti gatvių priežiūros projektus“, – teigia G. Jakubauskas.

Mokesčių administravimas nepasiteisintų
Pasak Seimo opozicijos lyderio Algirdo Butkevičiaus, PPP modelis kelių sektoriuje galėtų būti taikomas tik esant gerai išvystytam mechanizmui efektyviai panaudoti valstybės lėšas. Taip privatūs subjektai įgytų garantijas, kad bus protingai elgiamasi su jų investicijomis į kelių sektorių, o
šios lėšos sutartu laiku grąžinamos.
Mokami keliai pagal koncesinius projektus galėtų būti tiesiami tik ten,
kur esama alternatyvos tą patį tikslą pasiekti nemokamai. Pageidaujantiems atsirastų galimybė už mokestį rinktis geresnės kokybės ir greitesnį bei trumpesnį kelią. Tačiau mokamų kelių atsiradimo šalyje prielaidos
kelia stiprių abejonių. Mat koncesinės investicijos atsipirktų tik esant labai intensyviam eismui, o vien mokesčių surinkimas projektą pabrangintų apie 40 proc. „Lietuvoje keliai per trumpi, tad mokesčių administravimas vargu ar pasiteisintų”, – teigia A. Butkevičius.

Viešųjų paslaugų pirkimas – priimtinesnis
Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomojo direktoriaus Rimvydo Gradausko teigimu, Lietuvai priimtinesnis viešojo paslaugų pirkimo būdas.
Konkursą laimėjusi įmonė kartu su finansiniu partneriu investuotų į kelio
atkarpą, o vėliau kasmet sutartomis dalimis per 20–25 metus pagal sutartį su valstybe atgautų įdėtas lėšas. „Jas grąžinti valstybei nebūtų sudėtinga, ji tą sumą sumokėtų iš kelių ar kitų bendrų mokesčių. O patogiausia
būtų atsiskaityti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) pagal su
Vyriausybe pasirašytas PPP sutartis“, – įsitikinęs R. Gradauskas.
Anot jo, kelio ruožą už 100 mln. litų nutiesusiai įmonei valstybė per
20–25 metus išmokėtų 120 mln. litų. Į šią sumą įeitų paskolų ir palūkanų
grąžinimas bei kelio priežiūros sąnaudos. Mat kelio tiesėja tiek pat laiko
būtų įpareigota prižiūrėti ir remontuoti kelią iš savo išteklių.

Sumažintų avaringumą, papildytų biudžetą
Pasak R. Gradausko, įdiegus PPP principą ir penktadaliu daugiau skyrus lėšų, 2011 m. jau būtų galima pradėti tiesti papildomas juostas Kauno
– Marijampolės greitkelyje ar kapitaliai rekonstruoti kelią Vilnius – Utena. „Šiame jau atitarnavusiame sovietinės konstrukcijos kelyje iki didelės nelaimės, ypač per didelius karščius – vienas žingsnis. Kelio, nutiesto iš gelžbetonio plokščių, kurios per karščius plečiasi ir klaiposi į paviršių,
konstrukciją būtina keisti“, – teigia R. Gradauskas.
Utenos kelio rekonstrukcijai panaudojus galimus 103 mln. litų, sumažėtų avaringumas, į valstybės iždą įplauktų apie 51 mln. litų mokes-

Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus
pavaduotojas Algimantas Janušauskas: „Į PPP sąrašą
vertėtų įtraukti ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio dalį, nes visiems
šio projekto etapams gali pritrūkti ES paramos lėšų.“

čių, būtų įdarbinta daugiau kaip 100 žmonių, papildomai turėtų galimybę užsidirbti su kelių tiesimu susijusios grandys, kaip antai, skaldos tiekėjai ir kt. Valstybė, kasmet pervesdama po 6 mln. litų, įsiskolinimą grąžintų per 20 metų.

Investicijos atsipirko su kaupu
„Į PPP sąrašą vertėtų įtraukti ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio dalį, nes
visiems šio projekto etapams gali pritrūkti ES paramos lėšų“, – teigia Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) generalinio direktoriaus pavaduotojas Algimantas Janušauskas, pridurdamas, kad tai užsibrėžta rezerviniuose PPP projektuose. Anksčiau už juos numatoma nutiesti Palangos
aplinkkelį. 25 km ilgio kurorto apvažiavimo projekto kaina siektų apie 80
mln. litų.
Akivaizdžią tokių sprendimų naudą byloja sostinės pietinio aplinkkelio pavyzdys. Kol jo nebuvo, tyrimų duomenimis, automobilių spūstyse
kasmet buvo prarandama 1,5 mlrd. litų, skaičiuojant nenaudingai išeikvotų degalų ir sugaišto laiko sąnaudas bei nuostolius aplinkai. Pastačius
aplinkkelį, visa tai pražuvo kaip slogus sapnas, tad investicijos neabejotinai atsipirko su kaupu.

Operatyvūs sprendimai – būtini
Pasirengimą kelių sektoriuje įdiegti naujoves atskleis pavasarį ketinamas pradėti įgyvendinti pirmasis PPP bandomasis projektas – Palangos
aplinkkelis. Bet prieš tai jo tiesimui dar turėtų pritarti Vyriausybės sudaryta PPP darbo grupė. Tuomet užsakovė LAKD galėtų paskelbti viešąjį konkursą rangovui išsirinkti. Tad procesas laukia netrumpas, kurį paspartinti galėtų nebent operatyvūs sprendimai, atitinkantys sunkmečio reikalavimus.

Įvažų į namų valdas įrengimą finansuoti galima
pritaikius VPP modelį
P
anevėžio miesto gyventojai, kurių gatvės pateko į antruoju etapu planuojamų asfaltuoti žvyruotų gatvių sąrašą, pritaikius
šiuolaikiškus veiklos organizavimo metodus, iš esmės gali turėti asfaltuotas įvažas į namų valdas. „Jeigu šiandien miestas neturi finansinių galimybių atlikti gatvių rekonstrukcijos darbų, įtraukiant ir įvažų į namų valdas įrengimą, tokiu atveju galima taikyti viešosios ir privačios partnerystės modelį (VPP), kai gyventojai
savo lėšomis finansuoja darbus, o savivaldybė per tam tikrą laiką,
tarkim, dešimt metų, valstybinėje žemėje esantį turtą iš gyventojų išperka“, – sako AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

Tokiam modeliui neprieštarauja jokie teisės aktai, viešosios ir privačios partnerystės pagrindu projektai sėkmingai vykdomi statybų sektoriuje, todėl minėtą principą būtų galima pritaikyti ir gatvių rekonstrukcijos atveju.
AB „Panevėžio keliai“ projektuotojai Panevėžio žvyruotų gatvių asfaltavimo II-ojo etapo techninės dokumentacijos rengimo darbus
vykdo nuo rugpjūčio mėnesio. Vadovaujantis savivaldybės suformuluota projektavimo užduotimi dėl lėšų stygiaus asfaltuotų įvažų įrengimas šiame projekte nenumatomas. Iš viso numatyta išasfaltuoti 33 žvyruotas Panevėžio miesto gatves ir atskirus jų ruožus.
Tam bus panaudota 5,8 milijono litų Europos Sąjungos paramos.
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Žiema 2011. Už papildomus darbus –
papildomi pažadai
Praėjusią žiemą nurėžus trečdalį sumos, tradiciškai skiriamos kelių priežiūrai šaltuoju metų laiku, Lietuvoje
nebeliko nei vienos transporto arterijos, kurioje būtų dirbama pagal vadinamąjį pirmąjį priežiūros lygį, kai kelias
visas 24 valandas per parą būna tarnybų akiratyje. 2011-ųjų sausį padėtis turėtų šiek tiek pasikeisti.

„Š

ios žiemos pradžia iš esmės niekuo nesiskirs nuo pernykštės – versimės su tais pačiais pinigais kaip ir 2009-aisiais, maždaug 112
mln. litų. Ši suma yra trečdaliu mažesnė, nei kelių priežiūrai, valymui ir
barstymui buvo skirsta 2008-aisiais“, – tvirtina Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) Kelių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimundas Indrulėnas.
Pašnekovas pastebi, kad vienintelė svarbi permaina – pažadas nuo
2011-ųjų sausio 1-osios skirti papildomų lėšų, už kurias būtų galima dvi
svarbiausių Lietuvos kelių atkarpas prižiūrėti pirmuoju lygiu. „Visus darbus planuojame taip, kad nuo sausio magistralės A1 atkarpą nuo Vilniaus
iki Sitkūnų ir „VIA Baltica“ kelią galėtume prižiūrėti visą parą“, – sako R.
Indrulėnas.
Beje, praėjusios žiemos išvakarėse Susisiekimo ministerija kelių priežiūrai žadėjo skirti 270 mln. litų, tačiau realiai kelininkai gavo 243 mln.
Stringant biudžeto surinkimui buvo karpomos net tos sritys, kurios tiesiogiai susijusios su eismo saugumu. Ar taip nenutiks šiais metais? „Mes galime tik laukti, kad pažadai neliks pažadais“, – viliasi R. Indrulėnas.
Drastiškai sumažinus finansavimą, praėjusiais metais kelius prižiūrinčiose įmonėse buvo atleista apie 500 darbuotojų.

faktas
Vienas automobilinis barstytuvas, vežantis 8–9
tonas druskos, per dvi valandas vienu reisu nuvalo
ir pabarsto 30 km kelio. Vieno reiso kaina – 3 500
litų. Vieną kartą pabarstyti visus pagrindinius
šalies kelius kainuoja apie 1 mln. litų. Nuvalyti ir
pabarstyti kelią pasnigus reikia 3–4 valandų.

Antrasis priežiūros lygis
Visi kiti magistraliniai Lietuvos keliai (maždaug 1,7 tūkst. km) ateinančią
žiemą bus prižiūrimi pagal vadinamąjį antrąjį priežiūros lygį. Kelių priežiūros
tarnybos šiuose keliuose budės, valys sniegą bei barstys slidumą mažinančias medžiagas nuo 4 iki 22 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 3 val. po to, kai nustojo snigti. Kai oro sąlygos normalios, ant kelių dangos sniego neturi būti. Sningant arba pustant sniego storis
ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 5 cm. Esant slidžiai kelio
dangai pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 7 val. Eismas, esant ypač
sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 4 val.

Technikos parkas nesikeičia
Dėl sumažėjusio biudžeto kelininkai buvo priversti atsisakyti planų atnaujinti transporto priemones ir agregatus, žiemą naudojamus kovose su
sniego kalnais ir ledu. Šiuo metu sezoninių iššūkių laukia 297 šlapią druską barstančios mašinos ir 51 smėlio-druskos barstytuvai. Kelininkų arsenale yra 864 ratinės ir 45 vikšrines sniego valymo mašinos bei 38 rotoriai,
surenkantys kelio paviršiuje esantį sniegą ir metantys jį į kelkraštį. „Be to,
esame sudarę sutartis su žemės ūkio bendrovėmis, melioratoriais ir ūkininkais, kurie prireikus nuomotų mums dar 89 sniego valymo mašinas bei
14 barstytuvų“, – sako LAKD Kelių priežiūros specialistas.
Pašnekovas teigia, kad dabartinis technikos parkas iš esmės yra geras ir leidžia atlikti visas užduotis, numatytas kelių priežiūros programoje. Bėdų kyla tik
užgriuvus didelėms pūgoms. „Susidūrus su gamtos stichija visada kyla šiokių
tokių problemų, tačiau pripirkti technikos ir samdyti darbuotojų armiją orientuojantis į kraštutinumus – neracionalu. Jau ir apie būsimąją žiemą girdėjome
radikaliai priešingų prognozių. Vieni gąsdina, kad gruodžio – vasario mėnesiais
kentėsime pačius atšiauriausius orų kaprizus per pastaruosius tūkstantį metų,
kiti – kad žiema niekuo nenustebins. Mes į tokias pranašystes nekreipiame dėmesio ir dirbame taip, kaip konkrečiu metu reikia“, – pasakoja R. Indrulėnas.
Šią žiemą kelininkai bus pasirengę išbarstyti apie 80 tūskt. tonų druskos. LAKD specialistai perspėja, kad dalis jos bus raudono atspalvio. „Tai

ta pati valgomoji druska, tik turinti šiek tiek natūralių, spalvą suteikiančių, priemaišų. Jos poveikis keliams ir automobiliams visiškai toks pat kaip
įprastos druskos“, – tikina R. Indrulėnas.

Žmogiškasis veiksnys
Saugaus eismo specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad net ir paties
aukščiausio lygio priežiūra negarantuoja, kad žiemiški keliai neiškrės nemalonių siurprizų.
Ilgamečiai stebėjimai rodo, kad oro sąlygos žiemos metu važiuojant
keliu iš Vilniaus į Klaipėdą gali pasikeisti net iki dešimties kartų. Jeigu Vilniuje spaus 5 laipsnių šaltukas ir bus giedra, tai jau ties Kaunu galima sutikti sniego debesis, o prie Klaipėdos gali lyti lietus.
Pavojingiausios važiavimo sąlygos susidaro, kai oro temperatūra būna
apie nulį, nes tokioje temperatūroje ant kelio dangos esantis vanduo virsta ledo kristalais, ir danga, nors iš pažiūros tamsi, yra labai slidi. Tokiu
metu ypač daug pavojų vairuotojų tyko ant tiltų, viadukų, miškuose, kur
krenta medžių šešėliai. Kadangi tokiose vietose kelio dangos temperatūra
yra žemesnė, slidi danga susidaro greičiau. Sningant, suprantama, pradedamas valyti kelias, jis barstomas.
Eismo sąlygos tampa dar sudėtingesnės, kadangi kelininkų technika užima bent vieną kelio juostą. Tačiau net tada nemažai vairuotojų neapdairiai skuba, iš visų pusių bando aplenkti dirbantį kelių priežiūros automobilį su įjungtais
oranžinės spalvos švyturėliais. Juk sniegas valomas bei beriama druska būtent
todėl, kad priekyje esanti kelio danga yra slidi ir važiuoti nėra saugu.
Kelininkai prašo vairuotojų suprasti, kad neįmanoma per minutę nuvalyti ar padaryti dangą neslidžią visuose keliuose, todėl sudėtingomis
oro sąlygomis nuo didelių problemų apsaugoti gali tik atsargumas. Labai atidžiai vairuoti reikėtų leidžiantis nuokalne, posūkiuose bei viražuose.
Ypač sudėtingos oro sąlygos yra tada, kai sninga ar pusto ilgiau kaip
6 valandas, kai įšalęs kelias po lietaus apledėja, esti lijundra, kai per parą
kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus bei tuomet, kai oro temperatūra
dieną nepakyla aukščiau minus 8 laipsnių.

5

Pasitvirtinęs Druskininkų koncesijos mechanizmas

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: „Ekonominis
sunkmetis yra pats geriausias metas veikti. Dabar statybų darbų
kainos nukritusios iki 60 proc. Daugelio Druskininkų gatvių bei
kai kurių savivaldybės gyvenviečių kelių būklė apverktina, todėl
nutarėme išmėginti koncesijos mechanizmą.“
Iš viso Druskininkų gatvėse bus atlikta darbų maždaug už 30 mln. litų

Idėja imtis kapitalinės gatvių
ir kai kurių savivaldybės kelių
rekonstrukcijos pačiame
sunkmečio įkarštyje iš pradžių
daug kam atrodė kaip puota
maro metu. Tačiau, įsigilinę į
dar pernai pradėto įgyvendinti
Druskininkuose sumanymo
esmę, net ir didžiausi skeptikai
pripažįsta, kad provincijos
kurorto valdžia eilinį kartą
nušluostė nosis net ir didžiųjų
šalies miestų strategams.

T

iek 2009-ųjų, tiek šių metų biudžeto prognozės buvo vienos iš niūriausių per pastarąjį dešimtmetį. Asignavimai beveik visoms sritims
mažėjo, o finansavimas kelių priežiūrai susitraukė bene perpus. Nepaisant to, Druskininkuose buvo pradėta kelių ir bemaž visų pagrindinių gatvių rekonstrukcija. „Kodėl dabar? Todėl, kad ekonominis sunkmetis iš tiesų yra pats geriausias metas veikti. Dabar statybų darbų kainos nukritusios iki 60 proc. Tokia galimybe nepasinaudoti būtų nedovanotina klaida,
nes vargu ar greitai turėsime kitą tokią progą pigiai išspręsti brangias problemas. Daugelio Druskininkų gatvių bei kai kurių savivaldybės gyvenviečių kelių būklė apverktina, todėl tvarkyti jas buvo būtina. Apsvarstę visus
įmanomus variantus nutarėme išmėginti koncesijos mechanizmą“, – pasakoja Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Sumanymo esmė tokia: kurorto gatvių ir kelių tvarkymo konkursą laimėjęs rangovas įsipareigoja atlikti darbų maždaug už 30 mln. litų, o savivaldybė už šiuos darbus atsiskaito per 10–15 metų iš kasmet kelių ir gatvių priežiūrai skiriamų lėšų.„Konkurso metu tokio pobūdžio darbų kainos
buvo pasiekusios dugną, todėl akivaizdu, kad turime galimybę sutaupyti
iš tiesų labai dideles sumas, net mokėdami 5 proc. palūkanas. Taigi, vienu

Druskininkų gatvės ir kiemai ilgai nebuvo matę kelininkų technikos.

šūviu nušauname bent du zuikius – pigiai išsprendžiame sueižėjusių gatvių problemą ir duodame darbo statybininkams. Viską atidžiai sudėliojus pasirodė, kad galime sau leisti tvarkyti net tuos objektus, kurių nebuvo artimiausių metų planuose. Skirtumas tik tas, kad kasmet gaunami pinigai bus panaudoti ne duobių lopymui, o atsiskaitymui su statybininkais,
kurie paklos visiškai naują asfaltą“, – tvirtina R. Malinauskas.
Beje, einamosios gatvių priežiūros problema taip pat išspręsta, nes
kapitaliai suremontuotos gatvės ir keliai, kaip ir visi nauji daiktai, turi rangovų garantijas.

Remontavo kapitaliai
Dar pernai buvo pradėtas remontuoti įvažiavimo į Druskininkus kelias
per Ratnyčią. Atliekant numatytus darbus nutiestas pėsčiųjų-dviračių takas ir visiškai atnaujinta kelio danga, apšvietimo sistema. Vėliau pradėti Gardino gatvės remonto darbai. Nuo pat sodų iki Autobusų stoties besidriekiančioje kelio atkarpoje atnaujinta ne tik kelio danga, šaligatviai, dviračių takas, bet ir įvažiavimai į kiemus, prie daugiabučių namų pradėtos
didinti aikštelės, kad ateityje šioje gatvėje nebeliktų stovinčių automobilių.
Klausiamas, kiek kilometrų naujo asfalto gatvėse ir keliuose iš viso bus
paklota, Druskininkų meras prisipažino negalįs tiksliai atsakyti. „Konkurse mes pirkome bemaž 150 įkainių skirtingiems kelių tvarkymo darbams
– nuo elementaraus dangos atnaujinimo nuo gruntinių kelių asfaltavimo,
šaligatvių tiesimo ir t. t. Pradėjus kiekvieną plane numatytą etapą drauge

Statybos darbų kainos nukritę iki 60 proc., tad nepasinaudoti tokia galimybe
būtų nedovanotina klaida.

su rangovais įvertinama esama būklė, sutariama dėl darbų apimties, operatyviai rengiamas projektas ir fiksuojama kaina, kiek konkrečiai mums tai
atsieis. Preliminariais skaičiavimais, iš viso bus atlikta darbų maždaug už
30 mln. litų“, – žadėjo R. Malinauskas.

Kapitalo nereikia
Druskininkų meras atkreipė dėmesį į dar vieną svarbią detalę – norint
tokį projektą pradėti iš esmės nereikia turėti sukaupus didelio startinio kapitalo. „Svarbu – garantuotos pajamos. Šiuo atveju mes esame tikri, kad
gausime įstatymais numatytus kasmetinius biudžeto pinigus ir galėsime
vykdyti statybininkams duotus įsipareigojimus. Savo galimybes vertinome santūriai, nesvaičiodami ir neplanuodami nerealių dalykų, todėl dabar esame visiškai ramūs“, – tikina kurorto vadovas.
R. Malinauskas teigia, kad jokio avantiūrizmo imantis koncesijos projekto nebuvo ir nėra. „Esu visiškai tikras, kad analogiškų darbų galėtų imtis
bet kuri kita Lietuvos savivaldybė, turinti 50–60 mln. litų biudžetą. Iš šios
sumos maždaug 3 mln. litų kasmet ir šiaip skiriami duobėms keliuose lopyti. Skirtumas tik tas, kad tradiciškai užlyginus duobes pinigų naujų gatvių
ir šaligatvių tiesimui nebelieka. Mes nutarėme viską iš esmės sutvarkyti per
porą metų taip, kad vėliau bent 10–15 metų nereikėtų sukti galvos. Mūsų
skaičiavimais, dabar keliams ir gatvėms išleidus 30 mln., nepaisant atsirasiančios prievolės mokėti palūkanas, per visą sutarties laikotarpį sutaupytume maždaug 16–17 mln. litų“, – sako Druskininkų meras.
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Regioninių kelių problemas

Sakoma, kad visi laimingi
savo dalią suvokia vienodai,
o kiekvienas nelaimingas
– savaip. Šis teiginys ypač
tinka apibūdinant rūpesčius,
slegiančius regionines kelių
įmones, joms pavaldžiose
teritorijose prižiūrinčias
valstybinės reikšmės kelius.

P

asak VĮ „Alytaus regiono keliai“ vadovo Broniaus Vaičiulionio, nuo vasaros pabaigoje praūžusios vėtros ypač nukentėjo miškų masyvai, per
kuriuos driekiasi du rajoninės reikšmės žvyrkeliai Varėna – Rudnia – Paramėlis ir Varėna – Babriškės. Nuo tada jais kiaurą parą mauroja maždaug pusšimtis miškavežių, išvežančių vėtros nuverstą medieną. Pirminiais duomenimis, škvalas sukėlė nuostolių už 240 tūkst. litų. Bet tai – tik
momentinės išlaidos, paskaičiuotos už kelių išvalymą nuo užvirtusių medžių ir kelio juostų, ženklų bei atitvarų atstatymą.

Nuostoliai tolydžiai auga
„O dabar mes patiriame dar didesnius nuostolius, kuriuos skaičiais
sunku prognozuoti. Minėti du žvyrkeliai bus visiškai nuniokoti“, – nuogąstauja B. Vaičiulionis.
Anot jo, dar vienas aspektas, neabejotinai padidinsiantis nuostolių
naštą – tai nepagarbiai atsainus miško vežėjų ir rastų traluotojų elgesys.
Iš miško rastus į krūvas atgabenantys traktoriai išvažinėja šlaitus, nesirinkdami kelio savo pravažia technika ropščiasi per griovius, juos užžerdami ir niokodami giliomis provėžomis. „Jei per žiemą išveš visą mišką, tai

VĮ „Kauno regiono keliai“ direktorius Vidmantas Lisauskas: „Mums
skiriamų lėšų žiemai neužtenka ir tai tęsiasi ne vienerius metus. Tad
iš to, ką užsidirbame vasarą, atlikdami papildomus darbus paskui
padengiame nuostolius, kuriuos patiriame per žiemą.“

kitąmet pavasarį turėsime rimtų darbų, pareikalausiančių didelių išlaidų“,
– sako B. Vaičiulionis teigdamas, kad šiais dviem žvyrkeliais išvežant nupjautą mišką atsiveria kitos darbų apimtys ir mastai.
O jiems atlikti vargu ar bus gautos tokios lėšos, kurios padengtų tikruosius nuostolius. Įmonės „Alytaus regiono keliai“ vadovo manymu,
miškavežių nuniokotų žvyrkelių tinkamam atkūrimui reiktų daugiau
kaip milijonas litų. O kur dar išlaidos grioviams ir dangoms atkurti, kurias pridėjus susidarytų ir didesnės sumos. „Vien prie magistralinio kelio esanti automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje dabar sandėliuojama
mediena, manau, bus visiškai suniokota. Nieko nebeliks ir iš jos juodos
dangos. Tad viską sudėjus susidarys milžiniški nuostoliai, skaičiais gerokai pranokstantys dabar deklaruojamus 240 tūkst. litų“, – svarsto B.
Vaičiulionis.

Nutrauktas dangų atnaujinimas
Įmonės vadovui didelį nerimą kelia ir magistralinis kelias, kuriuo be
paliovos rieda problematiškiausias sunkiasvoris, dažnai perkrautas transportas, labiausiai slegiantis dangą. Vilnius – Varėna – Gardinas magistra-

VĮ „Alytaus regiono keliai“ vadovas Bronius Vaičiulionis sako, jog
škvalas sukėlė nuostolių už 240 tūkst. litų. Bet tai – tik momentinės
išlaidos, paskaičiuotos už kelių išvalymą nuo užvirtusių medžių ir
kelio juostų, ženklų bei atitvarų atstatymą.

linio kelio intensyviausiame ruože nuo Vilniaus iki Valkininkų geležinkelio
stoties jau senokai pribrendo būtinybė rekonstruoti juodąsias dangas, kurios nuo vyraujančio sunkiasvorio transporto poveikio jau išvagotos provėžų. Dangos čia senos, vienasluoksnės, nepritaikytos dabartiniams svoriams. Pernai dėl lėšų stygiaus buvo nutrauktas paviršiaus dangų apdirbimas, todėl jų būklė grėsmingai blogėja. Ne ką geresnė padėtis ir kelyje
Antakalnis – Jieznas – Merkinė. „Per pastaruosius dvejus metus gauname tik rutininei kelių priežiūrai skirtas lėšas, už kurias statome kelio ženklus, dangas palopome, žvyrkelius palyginame, o žiemą nuvalome. Bet
investicijoms į dangą lėšų nebėra“, – sako B. Vaičiulionis. Anot jo, tai atsiliepia ne tik keliams su danga, bet ir žvyrkeliams, kuriuose nudulkstant
žvyro sluoksniui pastebimai blogėja jų būklė.

Išlaikomos priežiūros funkcijos
„Alytaus regiono kelių“ vadovo teigimu, įmonė net ir tokiomis sąlygomis stengiasi atlikti visas kelių priežiūros tarnybos funkcijas. Kad žiemą neapsunktų kelių valymas, ypač provėžomis išbanguotuose ruožuose, dangos iškilimai nufrezuojami. Tačiau tai – ne problemos sprendimas,
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gilina specifinės negandos

Traktoriai ir miškavežiai atlieka gerą darbą – valo vėjovartas, tačiau nuo jų ratų kenčia keliai ir pakelės.

o tik jos palengvinimas. Žiemą pradėjus valyti kiekvienas automobilis privalo riedėti savo maršrutu ir jo negalima keisti, nes peilis per keletą kartų nusidėvi pagal provėžas, todėl kitas automobilis nepakankamai nuvalytų tą patį kelią.
Pasak B. Vaičiulionio, palyginti su 2007–2008 m., finansavimas jų
įmonės atliekamų darbų reikmėms nukrito 40 proc., iš esmės sumažinęs
žvyrkelių atnaujinimą ir sustabdęs investicijas į kelius.
Artėjanti žiema įmonės vadovo nebaugina, nes transportas suremontuotas ir parengtas šaltojo sezono darbams. „Druskos ir smėlio mišinio turime tris pilnus sandėlius, t. y. apie 3 tūkst. t druskos ir apie 4 tūkst. t druskos smėlio mišinio. Tai tradiciniai sandėlių pajėgumai, kurių iki sausio turėtų užtekti. Vėliau priklausomai nuo situacijos matysime, kiek vėl teks
pirkti“, – sako B.Vaičiulionis, teigdamas, kad daugiausia mišinio išbarstoma Varėnos rajone, kurį vagoja daugiausia kelių, o mažiausia – Lazdijų rajone su atitinkamai mažesniu kelių tinklu.
„Kelininkams pati blogiausia žiema, kai būna apie nulį, plius minus
vienas. O nusistovėjus žiemai su storesniu sniego sluoksniu daug druskos
nesunaudojama, tada reikia daugiau valyti, kaip kad pernai. Jau nemažai

Tiltai ir kita kelių infrastruktūra yra nuolatinis regioninių kelių bendrovių rūpestis.

metų tradiciškai kas žiemą sunaudojame apie 5–6 tūkst. t druskos“, – pasakoja įmonės vadovas.

si, vykdydama ir eismo saugumo priemones, kurios nesusijusios su stambios apimties darbais, tačiau „tenka gyventi šia diena“.

Silpnokos kelių dangos

Priežiūra ištisą parą

VĮ „Kauno regiono keliai“ (KRK) direktoriaus Vidmanto Lisausko teigimu, įmonės aptarnaujamos teritorijos keliais, tarp kurių ir „Via Baltica“ magistralė, rieda didžiuliai transporto srautai. Tuo tarpu kelių dangos
silpnokos, nemažai vietų jos vienasluoksnės, nepritaikytos šiuolaikiniam
transportui ir apkrovoms. Silpnokos dangos vyrauja keliuose Kaunas –
Prienai, Antakalnis – Jieznas – Merkinė, atskiruose Kaunas – Jurbarkas – Klaipėda bei magistralės „Via Baltica“ ruožuose. Juose sparčiai progresuoja provėžos, kaip antai, nuo Aristavos Panevėžio link. Tokias problemas kelia vien tik pagrindiniai keliai, nekalbant jau apie rajoninius. O
pastarųjų būklę gadina ir miškavežiai, ir žemdirbių technika. Įtakos turi
ir neleistinai perkrautos transporto priemonės. Pagrindiniuose keliuose
jaučiama transporto inspekcijos priežiūra, o rajoniniuose keliuose, ypač
sumaniusiems „nukirsti“ kampą, situacija daug palankesnė. Kelių policija neturi priemonių, įrodančių ašies leistinos apkrovos viršijimo faktą. O
vien transporto inspekcijai sukontroliuoti didelius srautus ganėtinai sudėtinga.

Palyginti su 2008 m., finansavimas KRK įmonei sumažėjo 39 proc.
Praėjusieji metai buvo tikrai nelengvi. Blogiausia, kad apie sumažėjusį finansavimą kelininkai sužinojo baigiantis pirmajam ketvirčiui. Tuomet teko griebtis drastiško atleidimo ir darbuotojų skaičių sumažinti netgi šimtu. „Iki šiol regionu besidriekiančią magistralės „Via Baltica“ 70 km
atkarpą žiemą prižiūrėdavome kiaurą parą. Dabar viena pamaina nuimta,
todėl teoriškai naktį budėti neturėtume, bet tenka dėl intensyvaus eismo,
sudėtingos eismo struktūros ir didelio krovininio transporto srauto. Taip ir
sukamės iš likusių darbuotojų sudarę vieną brigadėlę situacijos priežiūrai
naktį“, – pasakoja V. Lisauskas.

Gyventi šia diena
Su išvardytomis negandomis KRK galėtų susidoroti, jeigu ne pagrindinė problema – lėšos. „Dabartinėmis sąlygomis galima būtų optimaliai
dirbti gaunant tokį finansavimą, koks buvo 2008 m., t. y. 33 mln. 557
tūkst. litų (be PVM). Už šias lėšas galėjome„užgesinti visus gaisrus“ ir šiek
tiek sau leisti profilaktiškai pažvelgti į priekį, tai, ką perspektyvoje reiktų
būtinai atlikti, patobulinti, investuoti“, – teigia V. Lisauskas.
Anot jo,„gaisrai – tai beveik avarinės situacijos, pasitaikančios tiek vasarą, tiek žiemą arba kitaip sakant – elementarus duobių užtaisymas vasarą, kelių dangos estetinio vaizdo palaikymas ir sulaužytų ženklų ar įrenginių keitimas, tvarkymas ir pan. „2008 m. jau galėjome vykdyti tokius
projektus, kaip antai, informacinių sistemos ženklų atnaujinimo, eismo
saugumo priemonių sankryžose įrengimo, tobulesnių priemonių taikymo
ir pan. Tuomet turėjome tam lėšų ir galėjome spręsti tokius klausimus. O
dabar liko tik tam, kas dega ir lūžta“, – sako V. Lisauskas teigdamas, kad
perspektyviniams darbams lėšų neužtenka. KRK įmonė dar kažkaip suka-

Atlaikyti visuomenės spaudimą
Pasak KRK vadovo, nuo praėjusiųjų metų žiemos atsiradusi naujovė pakėlė kartelę rajoninių kelių barstymo kriterijams pagal kelio intensyvumą
nuo 700 automobilių per parą iki tūkstančio. Tai irgi sunkmečio pasekmė,
kelianti nesusipratimus. Žmonės įpratę, kad keliai turėtų būti prižiūrėti, todėl išvydę priešingą situaciją negaili priekaištų kelininkams, kuriems tenka
atlaikyti visuomenės spaudimą arba kitaip sakant – likti atpirkimo ožiais.
„Mums skiriamų lėšų žiemai neužtenka ir tai tęsiasi ne vienerius metus. Tad
iš to, ką užsidirbame vasarą, atlikdami papildomus darbus paskui padengiame nuostolius, kuriuos patiriame per žiemą“, – sako V. Lisauskas.
KRK vadovo manymu, finansavimo sumažinimas pirmiausia atsilieps
keliams, kuriems gresia jau dabar ryškėjančios problemos.
„Mes buvome nukirtę pakelių krūmus, sutvarkę vandens nuleidimo
sistemas, vykdėme sankasų atnaujinimo programas ir kitus darbus, kurie pailgina kelio tarnavimo laiką, stabdo dangų irimą ir palaiko reikiamą kelių būklę. Dabar jau kokie dveji metai to nedarom“, – nuogąstauja V. Lisauskas.
Pasak jo, tai anksčiau ar vėliau atsilieps keliams, jų kokybei ir eismo
saugumui. Tuomet atkurti subyrėjusias dangas kainuos gerokai brangiau
negu dabar laiku jas bent minimaliai patvarkius. „Štai kas jaudina. O blogiausia, kad visų šių negatyvių padarinių pasekmes teks pajusti visiems
vairuotojams“, – teigia V. Lisauskas.
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Bręsta kokybės kontrolės reforma
Kelių direkcijoje sukurta kokybės valdymo sistemos tobulinimo grupė

Valstybiniai Lietuvos keliai neatsitiktinai laikomi viena iš svarbiausių
šalies ekonominio vystymosi, tranzito, tarptautinio bendradarbiavimo
sudedamųjų dalių. Tad šalia biudžetinių kelių priežiūros ir plėtros
programos (KPPP) lėšų pastaraisiais metais, įgyvendinant svarbiausius
kelių infrastruktūros projektus, buvo taip pat intensyviai panaudota ir
Europos Sąjungos finansinė parama.

A

ugant vartotojų poreikiams, stiprėjant konkurencijai, intensyvūs ir
ambicingi projektai, darbai reikalavo ir tebereikalauja itin darnaus
visų valdymo ir kontrolės grandžių darbo. Kelio kokybė priklauso ne tik
nuo naudojamų medžiagų ar technologijų. Dar svarbiau yra sistemingai ir
reikliai organizuoti bei kontroliuoti veiksmus, apimančius projektų planavimą, projektavimą, įgyvendinimą ir garantinį laikotarpį.
Šis sudėtingas ir ilgas procesas užtrunka ne vienerius metus. Siekiant,
kad jis vyktų sėkmingai, būtina organizuoti patikimai veikiančią kokybės
valdymo bei kontrolės sistemą. Kiekviena tos sistemos grandis turi patikimai ir efektyviai veikti visą minėtojo proceso laikotarpį.
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD), pritardama Susisiekimo
ministerijos paskelbtai kokybės valdymo sistemos reformai, aktyviai įsitraukė į šią veiklą. LAKD siekis – užtikrinti kompleksišką kokybės valdymą
nedidinant administracinių išlaidų. Todėl buvo sukurta kokybės valdymo
sistemos tobulinimo grupė, į kurią paskirti labiausiai patyrę, kvalifikuoti ir
iniciatyvūs atitinkamų sričių specialistai. Ši grupė analizuos, sistemins bei
koordinuos pastaruoju metu vykdomus reformos procesus.

Griežtėja kontrolė
Naujieji procesai dar tik įgauna pagreitį, tačiau jau šiandien galime konstatuoti, kad padaryta nemažai. Pavyzdžiui, iš esmės sustiprinta kelių būklės per statybų garantinį laikotarpį kontrolė – atliktų darbų
kokybę įdėmiai stebi visų regioninių valstybės įmonių atsakingi darbuotojai. Iš rangovų imta reikalauti nedelsiant šalinti atsiradusius defektus, kurių šiemet netrūko dėl neįprastų oro sąlygų – šaltos žiemos
ir gausių liūčių.
Atsižvelgiant į padidėjusius teisinius, skaidrumo reikalavimus, atnaujinami viešųjų pirkimų dokumentai, griežtinamos sutarčių sąlygos. Panaudojant pažangiausią užsienio šalių patirtį, peržiūrimi ir tikslinami visi
norminiai dokumentai, reikliau kontroliuojama, kaip su jais dirbama. Tai
padės užtikrinti, kad, paskelbiant konkursų nugalėtojus, nebūtų ribojama konkurencija, rangovai nuolat keltų kvalifikaciją, o darbus atliktų atsakingai ir kokybiškai.
Tikimasi, kad Kokybės valdymo sistemos reforma padės užsakovui už-

tikrinti sklandų visų darbų procesą, skaidrumą, sisteminį požiūrį į kokybę
ir netoleruoti kokybės pažeidimų.

Rangovams – daugiau atsakomybės
Kaip kelių statyboje dalyvaujantys rangovai dabar vykdo savo prievoles garantiniu laikotarpiu? Kelių sistemoje garantinis laikotarpis dažniausiai trunka 5 metus. Per šį laiką rangovai privalo ištaisyti visus pastebėtus
atliktų darbų kokybės trūkumus bei viešųjų pirkimų dokumentuose keltų reikalavimų pažeidimus.
LAKD direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Algimantas Janušauskas sakė, kad krizės metas suvaržė kelininkų
darbų apimtis bei finansavimą ir sunku tikėtis esminio pagerėjimo net kitais metais. Ypatingas dėmesys atkreiptas į tinkamą kelių būklę, kurią užtikrinti per visą garantinį laikotarpį privalo rangovai. Savo ruožtu valstybi-

nės regionų kelių įmonės privalo imtis griežtos kontrolės ir reikalauti nedelsiant ištaisyti defektus, jei tokių atsiranda.
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje veikia Statybos dalyvių prievolės per garantinį laikotarpį vykdymo kontrolės komisija. Jos pirmininkas,
Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius teigia, kad visi
kelių defektai nustatomi pagal klasifikatorių, kuriame yra defektų ypatybių grupės, jų būklė bei požymiai ar priežastys, dėl kurių atsiranda trūkumų. Tiltų defektai nustatomi pagal atskirą klasifikatorių.

Pastabas pareiškė
Kelių direkcijoje veikianti komisija sudarė objektų, kurių garantinis
terminas baigiasi iki 2010 m. gruodžio 31 d., sąrašą, įvertino jų būklę.
Šiuo metu tokių objektų gana daug: kelių ir tiltų, kuriuos prižiūri VĮ „Alytaus regiono keliai“, yra 12, VĮ „Kauno regiono keliai“ – 13, VĮ „Klaipėdos
regiono keliai“ – 16, VĮ „Marijampolės regiono keliai“ – 4, VĮ „Panevėžio
regiono keliai“ – 12, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ – 14, VĮ „Tauragės regiono
keliai“ – 19, VĮ „Telšių regiono keliai“ – 4, VĮ „Utenos regiono keliai“ – 4,
VĮ „Vilniaus regiono keliai“ – 19, VĮ „Automagistralė“ – 8.
Minėta komisija, sudaryta iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos Projektų įgyvendinimo skyriaus vyr. inspektoriaus, techninio prižiūrėtojo, užsakovo atstovo ir rangovo atstovo, tikrino rangovų darbą ir didelių defektų
neaptiko. Tuose objektuose, kur komisija vis dėlto rado trūkumų, rangovams buvo nurodyta jau artimiausiu metu juos ištaisyti.
LAKD laikosi nuostatos, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui keliai
turi būti be defektų.

Aplinkkelio rekonstrukcija sumažins autoįvykių
A

varingame Panevėžio miesto aplinkkelyje dar šiais metais turi būti
įrengti nauji greitį mažinantys kalneliai, lankstūs šviesą atspindintys stulpeliai, greičio matavimo prietaisas. Pavojingose vietose bus
uždrausta lenkti, ketinama apriboti ir maksimalų automobilių greitį.
„Tai tik kelios naujos saugumo priemonės, dėl kurių susitarė Susisiekimo ministerija ir Policijos departamentas. Norint maksimaliai sumažinti žmonių žūčių skaičių, aplinkkelį rengiamasi rekonstruoti“, – teigia susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
Specialistai išnagrinėjo galimus kelio rekonstrukcijos variantus ir padarė išvadą, kad, siekiant sutrumpinti projekto rengimo ir statybos
terminus bei išvengti ilgai trunkančių žemės paėmimo visuomenės
reikmėms procedūrų, efektyviausia būtų ant esamos kelio žemės sankasos suformuoti Lietuvoje naują, bet Skandinavijos šalyse dažnai taikomą 2+1 tipo kelią (vadinamąjį reversinį kelią).
Tokiuose keliuose dvi eismo juostos skirtos važiuoti viena kryptimi ir vie-

na juosta kita kryptimi, o transporto srautai atskiriami apsauginiu atitvaru maždaug kas 2 km keičiant važiavimo viena kryptimi juostų skaičių. Taip panaikinama transporto priemonių priešpriešinio susidūrimo
galimybė bei sumažėja eismo įvykių, besibaigiančių mirtimi, tikimybė.
Rekonstrukcijos metu būtų sutvarkytos visos kelyje esančios sankryžos su valstybinės reikšmės ir vietiniais keliais. Būtų panaikinta galimybė pavojingai sukti į kairę septyniose sankryžose, o dar trys sankryžos iš viso panaikintos. Apsisukti vairuotojai galėtų vienoje iš keturių naujų modernių žiedinių sankryžų arba būsimoje dviejų lygių sankryžoje su Panevėžio miesto J. Janonio gatve. „Preliminari viso 22,3
km ilgio kelio rekonstrukcijos darbų vertė siektų apie 60−80 mln.
litų“, – sako E. Masiulis.
2005–2010 m. 22,3 km ilgio Panevėžio aplinkkelyje įvyko 38 avarijos,
kurių metu žuvo 18 žmonių, 59 buvo sužeisti. Vien šiais metais keturiose skaudžiose avarijose žuvo 5 žmonės.
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Lietuvos kelių „stuburas“
Saugiai įrengtuose
keliuose mažės
„juodųjų dėmių“
A

Dviejų juostų kelias Vilnius – Kaunas, paprastai vadinamas tiesiog
„autostrada“, seniausias ne tik Lietuvoje. Tai viena seniausių asfaltuotų
autostradų visoje Rytų Europoje. Deja, šiandien kelias, kažkada buvęs
krašto pasididžiavimu, dabar yra ir nemažas galvos skausmas.

A

sfaltą tarp dviejų pagrindinių Lietuvos miestų pradėta kloti maždaug
prieš keturis dešimtmečius, mat jau tada kelias neatitiko palyginti kuklių anų dienų reikalavimų – vietomis buvo grįstas, vietomis gruntkelis,
bet visur – duobėtas, nelygus ir sunkiai išvažiuojamas.
Jau 1965 m. buvo paklota viena ištisinė asfalto juosta. Anuometiniam
automobilių plentų ir kelių ministrui Vladislavui Martinaičiui nedavė ramybės mintis nutiesti dviejų juostų kelią, tačiau šios idėjos be Maskvos
palaiminimo, suprantama, nebuvo galima įgyvendinti.
Anais laikais sudvejintas kelias buvo kažkas neregėta, kapitalistiškai
prašmatnu ir dvelkė nesveiku modernizmu. Ne tik Rusijoje, bet ir kone visame socialistiniame lageryje nebuvo tokių kelių, kurių reikalavo lietuviai
– visi važinėjo viena juosta ir puikiai jautėsi.

Mažos gudrybės
Galima tik įsivaizduoti, kiek lietuviškų skilandžių, sūrių bei stipriųjų
gėrimų talpiame ministro portfelyje buvo išvežta Maskvon, kad tik aukštuosiuose kabinetuose būtų pritarta naujo kelio tiesimui! Tačiau tikslas
buvo pasiektas ir autostrados idėja buvo sėkmingai „pramušta“.
Taigi per penkerius metus, 1970-aisiais, Lietuvos kelininkai atliko milžinišką darbą – baigė tiesti pirmąją dviejų juostų autostradą Vilnius –
Kaunas. Naujasis kelias neturėjo konkurentų ne tik Sovietų Sąjungoje, bet
ir buvo pagrįstai vadinamas vienu geriausių Rytų Europoje.
Pirmasis magistralinis kelias buvo 25 metrų pločio, vienos asfalto juostos
plotis – 9 metrai, likusiuosius 7 metrus užėmė šalikelės bei skiriamoji juosta.
Vieną kilometrą nutiesti kainavo 600 tūkstančių rublių – milžiniški
aniems laikams pinigai! Beje, pirmosios automagistralės Kaunas – Klaipėda kilometras kainavo jau apie vieną milijoną rublių. Šiuo metu nutiesti vieną modernaus greitkelio kilometrą kainuoja taip pat labai net nepigiai – daugiau kaip 6 milijonus litų.
Tiesiant kelią buvo kuriamos naujos dangų technologijos, išbandomi
asfalto mišiniai. Beje, realiai įvertinant anų laikų galimybes, pirmosios autostrados kokybė buvo išties puiki.

Vokiškų idėjų importas
1993-ųjų rudenį Vokietijos pavyzdžiu buvo įkurta valstybės įmonė

„Automagistralė“, kuri privalėjo remontuoti, prižiūrėti šį prestižinį kelią.
Pirmaisiais metais įmonė prižiūrėjo vos 54 kilometrų kelio Vilnius – Kaunas ruožą – nuo Vilniaus iki Kaišiadorių sankryžos. Šiandien įmonė prižiūri abu Lietuvos greitkelius: Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Vilnius – Panevėžys. Bendras jų ilgis – 417 kilometrų. Taip pat įmonės darbininkai prižiūri 95 kilometrus sankryžų, 173 tiltus bei viadukus.
Tačiau daugiausia dėmesio tradiciškai skiriama senajai trasai Vilnius –
Kaunas. Ir tai suprantama: mat juo važiuoja daugiausia transporto priemonių. Be to, pirmoji autostrada neatitinka greitkelio standartų. Su kiekvienais metais kažkada modernus kelias sensta.
VĮ „Automagistralė“ direktorius Vladislovas Molis pateikia tik kelis skaičius, iliustruojančius eismo intensyvumą autostrada. 1994 metais vidutiniškai per parą šiuo keliu pravažiavo daugiau negu 8 tūkstančiai
transporto priemonių. Dabar – daugiau nei dvigubai. Ypač išaugo transporto srautas per kelerius pastaruosius metus. Jeigu tokios tendencijos išliks, po metų kitų autostrados pralaidumas pasieks kritinę ribą. Specialistų teigimu, problemos pasipila, kai tokios kategorijos keliu pravažiuoja daugiau nei 30 tūkstančių automobilių per parą: tada formuojasi transporto grūstys, sulėtėja greičiai, neišvengiamai padaugėja avarijų.
Jau dabar atskiruose ruožuose eismo intensyvumas viršija 23 tūkstančius automobilių per parą. Piko valandomis eismas autostrada, ypač ruože
nuo Vilniaus iki Grigiškių, taip pat išvažiuojant iš Kauno sostinės link, primena eismą judriose didmiesčių gatvėse: keliu lekia nenutrūkstantis automobilių srautas, tampa keblu pasukti iš vienos eismo juostos į kitą, net
ir norintis išsukti iš kelio automobilis savo juostoje beregint sudaro grūstį,
neretai sukelia avarinę situaciją.
V. Molio svajonė – kad visas senasis kelias taptų greitkeliu. Tai reiškia, kad jame, prisilaikant visų saugumo reikalavimų, būtų leista važiuoti
110 kilometrų per valandą greičiu. „Tai pasiekti nėra taip paprasta, – aiškina direktorius. – Didžiausias problemas kelia Grigiškės, Vievis, Elektrėnai ir Žiežmariai, kuriuos kerta autostrada. Taip pat – šiaurinė Kauno dalis.
Čia, taip pat daugelyje kitų autostrados vietų, teks įrengti skirtingų lygių
sankryžas, jungiamuosius kelius, pėsčiųjų praėjimus skirtingame lygyje.
Užtikrinus, kad čia nebūtų lėtai judančių traktorių ar panašaus judrumo
transporto priemonių, šluotas ar grybus pardavinėjančių žmonių, galėsime pagalvoti apie vokiškus greičius.“

rtimiausiu metu Lietuvos keliuose bus pradėtas naujas inžinerinių eismo saugos priemonių diegimo etapas, leisiantis gerokai sumažinti avaringų ruožų – „juodųjų dėmių“. Šiems darbams
numatoma skirti beveik 26 mln. litų, iš jų apie 14 mln. litų – Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Šiais metais valstybinės
reikšmės keliuose numatoma rekonstruoti 18 sankryžų, įrengiant
žiedines sankryžas arba saugos saleles skiriamojoje juostoje, nutiesti arba rekonstruoti 11 pėsčiųjų ir dviračių takų, 14-oje pavojingų ruožų įrengti metalinius apsauginius atitvarus, 23 gyvenvietėse arba sankryžų prieigose inžinerinėmis greičio mažinimo priemonėmis sutramdyti greičio mėgėjus.
Visoje šalyje apie 150-yje sankryžų su dažytomis saugos salelėmis
planuojama įrengti lanksčius šviesą atspindinčius stulpelius, kurie
pagerins sankryžų matomumą iš tolo bei neleis lenkti draudžiamose vietose. Taip pat bus įrengiami trūkstami kelio ženklai, pėsčiųjų perėjos, pertvarkomos eismo organizavimo schemos sankryžose. Šios priemonės privers vairuotojus tiksliau laikytis Kelių
eismo taisyklių reikalavimų.
Be minėtų darbų, šiais metais numatoma pradėti rengti apie 50
avaringų sankryžų rekonstrukcijos ir pėsčiųjų bei dviračių takų tiesimo techninių projektų, kurie bus įgyvendinti 2011–2015 m.
Rengiant techninius projektus bus atsižvelgiama į kelių saugumo
audito išvadas. Daug dėmesio bus skirta ir eismo įvykių prevencijai, siekiant, kad „juodosios dėmės“ nesusiformuotų naujuose potencialiai pavojinguose ruožuose.
Atlikus anksčiau įdiegtų priemonių tyrimus nustatyta, kad ruožuose, kuriuose nutiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas, įskaitinių
eismo įvykių tikimybė sumažėja 5,3 karto, įrengus metalinius apsauginius atitvarus – 3,1 karto, apšvietus kelio ruožą – 2,2 karto,
o įrengus modernias kompaktiškas žiedines sankryžas (jos Lietuvoje statomos nuo 1998 m.) įskaitinių eismo įvykių tose vietose
beveik iš viso nebepasitaiko.
Rūpinantis eismo sauga, nuo 2006 m. „juodųjų dėmių“ skaičius
Lietuvos keliuose sumažėjo beveik perpus. Siekiama, kad įgyvendinus planuojamas eismo saugą gerinančias priemones per 2–5
metus Lietuva patektų į saugiausių ES valstybių dešimtuką.

„Juodųjų dėmių“ valstybinės reikšmės keliuose
skaičiaus kitimas
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48 tonų dilema: reveransas verslui –
antausis keliams

Bene dvejus metus rusenusios diskusijos leisti ar neleisti didinti maksimalų
leistiną transporto priemonių svorį nuo 40 iki 48 tonų, greičiausiai baigsis
vežėjų pergale. Susisiekimo ministerijos vadovai žada gerinti verslo sąlygas
ir leisti gabenti sunkesnius krovinius. Deja, tokia mielaširdystė turi savo
kainą: asfaltas neišvengiamai bus išraižytas provėžomis.

P

rovėžų problema į neviltį varo ir kelininkus, ir paprastus automobilininkus. Pirmųjų darbą klojant dangą sunkiasvorės mašinos paverčia
niekais per neįtikėtinai trumpą laiką. Mažiau patyrusiems vairuotojams
atsiradusios provėžos, ypač sudėtingesnėmis meteorologinėmis sąlygomis, dažnai tampa mirtinais spąstais – prarasti mašinos kontrolę galima akimirksniu.
Kodėl taip nutinka? Todėl, kad sovietmečiu visi šalies magistraliniai ir
krašto keliai buvo projektuojami ir statomi laikantis nuostatos, jog transporto priemonių (su kroviniu) bendroji masė neviršys 39 tonų. Atsižvelgusi į daugumos Europos valstybių patirtį ir galiojančias ES institucijų priimtas direktyvas, nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausia leidžiama masė buvo padidinta iki 40
tonų, o vienos ašies apkrova – iki 11,5 tonos. „Deja, nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo iki dabar transporto priemonėms, kurių bendroji
masė siekia 40 t, važiuoti pritaikyta tik apie 20 proc. magistralinių ir krašto kelių. Dangų pritaikymo sunkesniems automobiliams darbai dar nepasiekė rajoninių ir tuo labiau vietinių kelių. O būtent šiuos kelius labiausiai

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

ir niokoja sunkiasvoriai automobiliai“, – pastebėjo asociacijos „Lietuvos
keliai“ vykdomasis direktorius Rimvydas Gradauskas.
Kelininkai pastebi, kad padidinus maksimalią leidžiamąją transporto priemonės su kroviniu masę pablogėtų kelio dangų lygumo rodikliai,
formuotųsi vėžės, plyšiai, ilgainiui suirtų dangos konstrukcija, todėl neišvengiamai padidėtų remontui būtinų lėšų poreikis. Deja, finansavimas
sunkmečiu sumažėjo beveik dvigubai. Antai vadinamojo palaikomojo remonto, kurio metu tvarkoma paviršinė asfalto danga ar storinamas žvyro
sluoksnis, darbai dėl pinigų trūkumo nevyksta jau porą metų. „Pagal ligšiolinį finansavimą į tą patį krašto ar rajono kelio ruožą remontininkai teoriškai gali grįžti kas 52 metus. T. y. kai kuriems keliams iškils suirimo grėsmė“, – pastebi Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) generalinio
direktoriaus pavaduotojas Algimantas Janušauskas

Kontrolė (ne)baisi?
Vienintelis būdas apsaugoti kelius – priversti vežėjus paisyti maksimalaus leistinos automobilių svorio režimo. T. y. sukurti sunkvežimių svorio kontrolės mechanizmą. Ieškoti būdų šiai problemai spręsti Susisiekimo
ministerijos strategai pradėjo dar 2004-aisiais. Pirmasis „filtras“ sumontuotas ir pradėtas bandyti metų pradžioje Klaipėdos prieigose. Už daugiau nei 9 mln. litų netoli Jakų žiedo išdygo transporto kontrolės punktas
– speciali aikštelė, į kurią nukreipiami absoliučiai visi sunkvežimiai. Papildomoje eismo juostoje sunkiasvorės mašinos užvažiuoja ant greito svėrimo svarstyklių. Jei jų svoris atitinka leistiną normą (40 tonų), vilkikai gali
traukti savo keliais nesustodami. Jei bendra krovinio masė minėtą ribą
viršija – reversiniai šviesoforai nukreipia mašiną į papildomos kontrolės
punktą, kuriame įrengtos tikslesnės svarstyklės.
Kai šis sunkvežimių „filtras“ pradėjo veikti pagal projekte numatytą algoritmą, išryškėjo tikrieji problemos masteliai. Valstybinės kelių transporto
inspekcijos (VKTI) duomenimis, vien tik A1 kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda pažeisdami reikalavimus krovinius veža maždaug 30 proc. sunkvežimių. Statistika liudija, kad svarbiausia šalies magistrale vidutiniškai per
parą pralekia apie 1800 sunkvežimių, kurių bendroji masė viršija 3,5 tonos.
Įdomu, kad itin aktyviai padidinti maksimalų leistiną transporto priemonių svorį iki 48 tonų Susisiekimo ministeriją spaudžiantys medienos
pramonės sektoriaus lobistai spaudoje patys atskleidė, kaip smarkiai pažeidinėjami šiuo metu galiojantys teisės aktai. Viename dienraštyje viešai
prisistatyti nenorėjęs transporto bendrovės prekybos direktorius atviravo,
esą laikantis dabartinių 40 tonų apribojimų verslas bankrutuotų. „Dauguma šiuolaikinių medvežių šalies keliais rieda, turėdamos 50, 60, o kartais ir
70 t bendrojo svorio. Pagauti jie moka baudas, tačiau ir toliau viršija leidžiamąjį svorį. Diskusijos dėl šių dalykų tęsiasi jau kelerius metus, o toje srityje dirbantiems reikia gyventi kasdien. Ir šiaip dėl nevisiškai pakrautų miškavežių miškų savininkai per metus praranda apie 40 mln. litų, mat norint išvežti tą patį kiekį medienos reikia daugiau reisų“, – sakė verslininkas.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas
Romanas Vilčinskas: „Švedijoje ar Suomijoje iš tiesų leidžiama vežti
sunkius krovinius, tačiau ten daugelis kelių nutiesti ant granitinių
uolienų. Tokių kelių dangų konstrukcijos yra nepalyginamai stipresnės ir
patvaresnės nei Lietuvoje. Spekuliuoti kaimynų latvių pavyzdžiu taip pat
nėra korektiška, nes ten 52 t svoris leidžiamas išskirtinai miškavežiams.“

Vieniems pelnas – kitiems problemos
Sučiupti viršiję leistiną bendrą svorį transporto priemonių vairuotojai privalo susimokėti nuo 500 iki 1000 litų baudą (taip pat 1–2 tūkst.
litų baudas sumokėti turi ir krovinius gabenančių įmonių vadovai). Nors
kartais mobilios vilkikų svorį tikrinančios VKTI specialistų brigados reidus
rengia įvairiose Lietuvos vietose, apie kontrolės postą uostamiesčio prieigose greičiausiai žino visi vežėjai nuo Talino iki Varšuvos. Pastudijavus žemėlapį galima išvengti akistatos su svarstyklėmis, tad vengimai pasipylė
kaip grybai po lietaus. Daugybė vilkikų pakeliui į uostamiestį ar išvažiuodami iš jo ieško aplinkinių kelių per greta Klaipėdos esančius miestelius ir
aplenkia svorio kontrolės rėtį.
Dėl išaugusių sunkiojo transporto srautų ypač daug nusiskundimų
turi Pėžaičių, Veiviržėnų, Ketvergių, Grobštų, Laugalių, Dovilų, Maciuičių,
Gedminų, Kalvių žmonės. Per šiuos miestelius dažnai važiuoja ne pavienės krovininės mašinos, o ištisos jų vilkstinės. Dėl tokio srauto ant sąlyginai naujai pakloto ir „amžinai“ turėjusio laikyti asfalto vos per pusmetį pradėjo ryškėti provėžos.
VKTI viršininko pavaduotojas Romanas Vilčinskas komentuodamas šią
problemą nenorėjo sutikti su prielaidomis, kad svorio kontrolės mechanizmas neveikia ar yra neefektyvus, o transporto srautas Klaipėdos prieigose esančiuose miesteliuose išaugo dėl naujojo stacionaraus svorio kontrolės posto.
„Lyginat šių metų gegužės ir rugpjūčio mėnesių duomenis galima
teigti, kad pažeidimų skaičius mažėja. Be specialių leidimų važiuojančių
transporto priemonių, kurių bendroji masė viršija 40 t, sumažėjo iki trijų
kartų, o apskritai nustatomų pažeidimų skaičius sumažėjo beveik dvigubai. Manau, kad ši statistika parodo, kad dalis transportininkų iš tiesų ėmė
kur kas atidžiau sekti sunkvežimių svorį“, – tikino R. Vilčinskas.
Pašnekovas „pritemptais“ bei iš konteksto ištrauktais pavadino ir raginančiųjų didinti maksimalią leistiną krovininių mašinų bendrąją masę argumentus. Esą, bendrai naudojamais keliais Vokietijoje gali važiuoti 60 t,
Skandinavijoje – 60–70 t, Latvijoje – 52 t sveriantys automobiliai.

Taškai nesudėlioti
Sprendžiant iš paskutiniųjų Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio
viešų pasisakymų, Lietuvoje greičiausiai bus palaimintas bendrojo sunkvežimių svorio didinimas. Politikas vylėsi, kad tai neturės didelės įtakos
kelių būklei, nes tokioms mašinoms bus leidžiama važinėti nustatytais
konkrečiais maršrutais, aplenkiant kai kuriuos tiltus bei viadukus. Kol kas
neapsispręsta, ar bus leista važinėti automagistralėmis.
Ministras taip pat akcentavo, kad peržiūrėjus „svorio klausimą“ padidėtų ne tik Lietuvos pervežimų konkurencingumas, bet ir įplaukos į biudžetą. Už galimybę vežti sunkesnius nei 40 t krovinius vežėjai turės susimokėti vienkartinį metinį mokestį, kuris galėtų siekti nuo 750 litų iki 1
300 litų. Įkainiai dar būtų tikslinami.
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Kelias turi gimti laiku

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius
Rimvydas Gradauskas: „Nutiestas naujas kelias
pateisina investicijas tik tuomet, kai jo atsiradimas
optimaliai tenkina juo besinaudojančiųjų poreikius.“

Ši atrodytų visiems suprantama tiesa kaip niekad aktuali dabar, kai stokojant
investicijų kelių infrastruktūrai prioritetai turėtų būti teikiami tik kruopščiai
pasvertiems ir optimaliai savo paskirtį atitiksiantiems projektams.

P

Tokiu per anksti atsiradusio kelio pavyzdžiu R. Gradauskas laikytų magistralės atkarpą Ukmergė – Panevėžys. Juo iki šiol rieda gerokai mažiau
transporto, negu tikėtasi projektuojant, todėl galima teigti, kad kelias neatsiperka.
O štai pavėluotai nutiestu R. Gradauskas vadina kelią Kaunas – Marijampolė, tiksliau jo dalį, prasidedančią už Mauručių Marijampolės link.
Žvelgiant į juo važiuojantį transporto srautą peršasi mintis, kad šio projekto sprendimai, įvertinant kelio naudotojų poreikius, šiandien turėtų atrodyti kitaip.

Kelio naudingumas valstybės mastu gali būti grindžiamas sumažėjusiu
avaringumu ir išsaugotomis žmonių gyvybėmis, mažiau kenksmingu poveikiu aplinkai.
Priėmus sprendimą tiesti naują kelią iškyla dilema – koks jis, siauresnis ar platesnis turėtų būti. Kelio matmenys – vienas iš veiksnių, lemiančių jo kainą. Pasirinkus pigesnį, siauresnio kelio variantą kyla grėsmė, kad
jis gali neatitikti tranzito poreikių. „Susikaupusių „už“ ir „prieš“ visuma gali
grąžinti priimamą sprendimą į pradinę svarstymų stadiją – kas parankiau, rekonstruoti seną kelią ar statyti naują, o gal praplėsti automagistralės juostas?“, – sako A. Rutka.
Anot jo, kelias be skiriamosios juostos pigesnis, tačiau jis bus avaringas. Skiriamoji juosta keliui garantuos didesnį saugumą, bet tuomet jo
kaina taps gerokai aukštesnė. „Svarstant šias ir kitas su naujo kelio atsiradimu susijusias dilemas negalima pamiršti finansavimo. O be lėšų klausimo dar iškyla žemės nuosavybės problema“, – pastebi A. Rutka, teigdamas, kad Lietuvos kelių tinklas, palyginti su kitomis šalimis, ganėtinai išvystytas, bet jo kokybiniai parametrai, kaip antai, dangos, inžineriniai eismo saugumo įrenginiai kai kuriais atvejais dar nepakankamai geri.

Atsižvelgiant į poreikių visumą

Vairuotojo pasirinkimo (manevro) laisvė

asak asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomojo direktoriaus Rimvydo
Gradausko, šias aktualijas nepaprastai tiksliai atitinka Švedijos kelių
administracijos taikoma praktika. Nutiestas naujas kelias pateisina investicijas tik tuomet, kai jo atsiradimas optimaliai tenkina juo besinaudojančiųjų poreikius. Būtent to neatlieka per anksti nutiestas kelias. Kol jis sulaukia savo valandos, t. y. projektiniuose pajėgumuose numatyto transporto srauto, inžinerinis įrenginys gerokai pasensta ir susidėvi.

Netrūksta pavyzdžių

Lietuvos automobilių kelių direkcijos Perspektyvinio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojo Arūno Rutkos teigimu, kelias neatsiranda atsitiktinai. Jo vietą po saule nulemia poreikis, kuris gali būti nustatomas
įvairiais aspektais. Pirmiausia atsižvelgiama į susisiekimo poreikį. Antra, jeigu esamas kelias, tarkim, einantis per miestą, pradeda kelti įvairių problemų. Tai gali būti nuolatinės spūstys, grėsmė kultūros paveldui
ar gyvūnams, ekologijai. Toks neigiamas poveikis panaikinamas nutiesiant naują kelio ruožą.
Poreikis keliui gali būti inspiruotas ir įvairių institucijų, pavyzdžiui, ES,
siekiant užtikrinti tarptautinį susisiekimą ir krovinių tranzitinį gabenimą.
Įvertintų poreikių niuansai lemia problemos sprendimo būdus. Vienas iš
jų – jau esamo kelio tobulinimas, pradedant danga ir baigiant kitais inžineriniais įrenginiais, kaip antai, jį atribojant nuo ankstesnės aplinkos, kartu sudarant sąlygas tuo keliu važiuoti didesniais greičiais. Nesant galimybėms tobulinti esamą, tiesiamas naujas kelias, einantis greta senojo, arba
aplinkkelis. Garantuojant optimalias kelio ypatybes, mažinama jo sąveika
su aplinka.„Geležinkelyje bet kur neprieisi ir neįlipsi į traukinį. Taip ir į magistralę bet kur sugalvojęs neįvažiuosi“, – sako A. Rutka.

Dilemų našta
Anot jo, kartu su naujo kelio poreikio pagrįstumu vertinama ir tai, kokią įtaką jis turės aplinkiniams gyventojams ir gamtai. Be to, atsižvelgiama į projekto kainą ir ekonominį vertinimą. Ar be sutaupyto laiko eksploatuojant naują kelią įgysime ir kitų pranašumų bei turėsime naudos?

Lietuva
Tranzitiniai keliai (automagistralės, greitkeliai)
Praktiškai galima laisvai sustoti automagistralės arba greitkelio
sustojimo juostoje.
Skirstomieji keliai
Senesniųjų kelių plačiuose žvyruotuose kelkraščiuose galima
bet kur sustoti. Lėtaeigis transportas gali važiuoti kelkraščiu, juo
įmanoma atlikti ir lenkimo manevrą.
Savavališkas lenkimas sankryžų zonose per ženklintas saleles.
Keliai kerta miestelius
Daugelyje vietų palikta galimybė nemažinti greičio iki 50km/h
(jeigu nėra policijos).
Gatvės, kur leistinas greitis daugiau kaip 50 km/h
Nedraudžiamas sustojimas ir parkavimas, neribojamas įvažiavimas į kiemus. Nėra priemonių, apribojančių transporto greitį iki
leistinos daugiau kaip 50km/h ribos. Posūkis į kairę ir apsisukimas įmanomas bet kurioje vietoje.
Gatvės, kur leistinas greitis 50 km/val.
Inžinerinių greičio mažinimo priemonių labai mažai. Dalis jų yra
netinkamos, panaudotos neteisingai. Sustoti galima visur, kur
nedraudžia kelio ženklai ir dangos ženklinimas.
Gatvės, kur leistinas greitis 30 km/val.
Dar labai retas reiškinys Lietuvoje.

Šalies vairuotojams – „aukso amžius“
Nors ir vadovaudamiesi ES bendrijai priimtomis nuostatomis šalies
vairuotojai, saugaus eismo specialistų teigimu, išgyvena „aukso amžių“,
nes jų kol kas dar nevaržo vakariečiams jau įprasti gerokai griežtesni apribojimai. „Tautiečiai gali važiuoti tokiu greičiu, koks jiems atrodo tinkamas, sustoti, kur sugalvoję, stovėti, kiek tik nori. Tai galima pavadinti tikru
mūsų vairuotojų „aukso amžiumi“, – teigia Transporto ir kelių tyrimo instituto Saugaus eismo skyriaus vadovas Nemunas Abukauskas.
Anot jo, vakariečiai jau įprato būti tiesiog įsprausti į eismo valdymo
sistemą, tad kitaip nei lietuvaičiai jie ne visur ir ne visada gali disponuoti
tokiais vairuotojo norais, kaip pačiam pasirinkti greitį, manevro trajektoriją, sustojimo vietą ar įvažiavimą į kelią.
Keliai tiesiami važiuojančiųjų poreikiams, tačiau tai nereiškia, jog jie privalo besąlygiškai tenkinti vairuotojų norus. Kad tai ne tušti žodžiai, atspindi
ir lentelėje sugretintos Lietuvos bei Vakarų Europos šalių vairuotojų galimybės. Jas nulemia ne tik tokie veiksniai kaip policija, bet ir eismo saugumui
skirtos inžinerinės greičio mažinimo priemonės: žiedinės sankryžos, kalneliai, trajektoriją iškreivinančios salelės, susiaurinimai, greičio kameros.

Vakarų Europa
Sustojusiojo automobilis nutempiamas arba policija baudžia už savavališką sustojimą.

Kelkraščiai siauri arba labai siauri, apželdinti žole. Sustoti galima avarinio sustojimo aikštelėse (periodiškai įrengtose) arba nuovažose. Visi važiuoja eismo juostomis, nes kitur judėti
nėra sąlygų.
Sankryžų salelės su bortais, su įrengtais kelio ženklais arba žiedinės sankryžos.
Inžinerinės greičio mažinimo priemonės (žiedinės sankryžos, kalneliai, trajektoriją iškreivinančios salelės, susiaurinimai, greičio kameros).
Nėra parkavimo vietų (eismo juostoje arba šalia eismo juostos).
Nėra arba yra labai mažai nuovažų į šalia kelio esančias teritorijas.
Sankryžos, kurių skaičius ribotas, skirtingų lygių – šviesoforinės arba žiedinės.
Posūkis į kairę ir apsisukimas galimas tik sankryžoje.
Šiam greičiui palaikyti taikomos inžinerinės greičio mažinimo priemonės (žiedinės sankryžos, kalneliai, susiaurinimai, iškreivinimai ir pan.).
Sustoti galima tik tose vietose, kur įrengtos ir pažymėtos sustojimo vietos.
Senamiesčių gatvės, gyvenamosios gatvės, gatvės, kur daug pėsčiųjų ir dviratininkų, gatvės, kur problemų kelia automobilių triukšmas, vibracijos, avaringumas.
Daugybė inžinerinių greičio mažinimo priemonių, skirtų užkirsti kelią šio greičio viršijimui.
Tokių gatvių tinklas nuolatos plečiamas.
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Skolų ekvilibristika
2010-ųjų m. Lietuvos biudžeto projekte numatoma, kad į programą
įplauks 1016 mln. litų. Didžioji dalis – 896 mln. litų akcizo pajamų
už realizuotą benziną, dyzelinius degalus bei energetinius produktus,
kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti
naudoti kaip variklių degalai (į programą pervedama 55 proc. gautų
akcizo pajamų) bei 120 mln. litų transporto priemonių mokesčių. Iš
šios sumos 135 mln. litų bus paimti bendroms valstybės reikmėms, o
881,749 mln. litų liks programoje. Šių metų sąmata, lyginant su 2009ųjų m. pradžioje patvirtinta sąmata, bus mažesnė 24 proc.

Donatas Dudonis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Pinigų dalybos
Įvertinus preliminarią 2010 m. programos sąmatą (881,749 mln. litų)
ir 2010–01–01 d. faktinę skolą rangovams bei savivaldybėms (181 mln.
litų), reali 2010 m. sąmata yra tik 700 mln. litų.
Grąžinus 2009 m. skolą rangovams, 2010 m. programos sąmatoje likusios lėšos pasiskirstė taip:
• 20 proc. arba maždaug 176 mln. litų, susijusių su programos finansavimo įstatymu, skirta vietinės reikšmės keliams ir miestų gatvėms;
• 5 proc. sąmatos lėšų (apie 44 mln. litų) skirta kitoms susijusioms su
keliais valstybės reikmėms finansuoti;
• 128 mln. litų skirta vykdyti Kelių direkcijos 2009 m. įsipareigojimus
rangovams pagal praėjusiais metais pasirašytas dvimetes sutartis;
• 215 mln. litų skirta valstybinės reikšmės keliams prižiūrėti;
• 23,5 mln. litų skirta saugų eismą gerinančioms inžinerinėms priemonėms diegti ir švietėjiškai veiklai vykdyti;
• dar 114 mln. litų kitoms reikmėms finansuoti (techniniams projektams rengti ir įgyvendinamų projektų techninei projektų priežiūrai
vykdyti (taip pat ir projektams, kurie yra finansuojami ES paramos lėšomis), vinječių gamybai bei platinimui, AB „Smiltynės perkėla“ patirtoms sąnaudoms kompensuoti, kelius inventorizuoti ir kt.).

Užprogramuotos problemos
Įvertinus planuojamas 2010-ųjų programos įplaukas ir neišvengiamas išlaidas, akivaizdu, kad visiškai nelieka lėšų kelių, tiltų, viadukų remontams ir rekonstrukcijoms. Iš šių metų programos lėšų, dėl jų stygiaus,
bus neįmanoma visiškai užtikrinti nustatytų kelių priežiūros lygių, įgyvendinti suplanuotų investicinių projektų, vykdyti saugų eismą skatinančių
švietėjiškų akcijų.
2009 m. kelių infrastruktūrai asignavimai buvo sumažinti labiausiai
(net 43 proc.). Šiemet kelių infrastruktūrai finansavimas iš esmės nepadidėjo – patvirtinta 2010 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmata sudarė 881,7 mln. litų.
2009–2010 m. lėšų sumažėjimą pajuto visos kelius prižiūrinčios ir
jų plėtrą atliekančios kelių ir tiltų priežiūrą bei tiesimą vykdančios įmonės. Dėl sumažėjusio finansavimo dalį šiose įmonėse dirbančių žmonių teko atleisti, o likusieji darbuotojai (kvalifikuoti specialistai) dirba
sutrumpinę savo darbo laiką tikėdamiesi „išlikti“ ekonominio sunkmečio metu. Iš programos skiriamų lėšų finansavimą gauna daugiau kaip
1000 įmonių, įstaigų, kitų organizacijų, ūkio subjekto grupių ar fizinių
asmenų. Daugeliui šių įmonių „išlikimas“ rinkoje, o tuo pat ir darbuotojų darbo vietų išsaugojimas, priklauso nuo to, kaip ilgai užsitęs ekonominis sunkmetis ir koks ateityje (2011 ir vėlesniais m.) bus kelių sektoriaus finansavimas.

Europos „uodegoj“

Kelių finansavimo bado iškankinti kelininkai stokos pinigų tiltų priežiūrai, o tai - viena jautriausių kelių sistemos dalių.

Nuo tolimesnio kelių sektoriaus finansavimo priklausys ne tik kvalifikuotų kelių priežiūros ir tiesimo specialistų „išlikimas“ darbo rinkoje, jų
šeimų materialinis aprūpinimas, bet ir visų mūsų (kelių naudotojų) patiriamos išlaidos.
Daugelyje užsienio šalių ekonominio sunkmečio metu didinamas finansavimas transporto infrastruktūros plėtrai, pvz., Lenkijoje finansavimas kelių priežiūrai ir plėtrai 2009 m. padidintas 30 proc., palyginti su
2008 m., kas leidžia sumažinti nedarbo augimą, išvengti kitų neigiamų
tendencijų.
Lietuva, net ir esant pakankamai dideliam finansavimui (2008 m.),
skyrė žymiai mažiau lėšų, tenkančių 1 km valstybinės reikšmės kelių, nei
dauguma Europos valstybių. 2009 m., atsižvelgus į ekonomikos nuosmukį, besikeičiančias statybos, rekonstrukcijos, remonto, kelių tiesimo
kainų pokyčius, buvo tikslinama 2002–2015 m. Lietuvos Respublikos
valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa 2010–2015 m.
Joje buvo analizuoti du finansavimo poreikio variantai. Pagal pirmąjį sce-
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narijų reikalingas finansavimas siekiant gerinti kelių tinklo būklę ir artinti ją iki europietiškų standartų atsižvelgiant į augančius kelių naudotojų poreikius. Antrajame kalbama apie būtiną minimalų finansavimą siekiant, kad kelių tinklo būklė 2015 m. atitiktų 2008 m. lygį. Šiuo atveju
reikalingas finansavimas apskaičiuotas pagal 2005–2008 metais vyravusias nuostatas, kurios turėtų būti tęsiamos, jeigu šalies nebūtų ištikęs
sunkmetis.
Tačiau faktinis ir planuojamas valstybinės reikšmės finansavimas žymiai skiriasi net nuo minimalaus būtino finansavimo (žiūrėti žemiau
esantį pav.).

Faktinis ir prognozuojamas kelių sektoriaus
finansavimas
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Kelias – statinys, reikalaujantis nuolatinės priežiūros, todėl sumažinus asignavimus vienai daliai nuo šio proceso neišvengiamai kentės visa infrastruktūra.

Optimalumo paieškos
Ekonomikos vystymasis yra glaudžiai susijęs su kelių infrastruktūra.
Tik esant išplėtotai kelių infrastruktūrai, savalaikei jų priežiūrai šalis gali
pretenduoti į tranzitinės valstybės statusą, patrauklią investicinę aplinką
tiek vietiniams, tiek užsienio investuotojams. Todėl norint „išlaikyti“ darbuotojus kelių įmonėse ir prižiūrėti kelius, kad visuomenės išlaidos būtų
kuo mažesnės, svarbu užtikrinti stabilų finansavimą.
Kelių naudotojų išlaidų priklausomybė nuo kelininkų išlaidų nėra tiesinė: kuo daugiau lėšų skiriama keliams, tuo lėčiau mažėja kelio naudotojų išlaidos. Todėl egzistuoja optimalus kelių biudžetas, kai visuomenės išlaidos yra mažiausios. Deja, valstybinės reikšmės kelių priežiūrai ir plėtrai 2010
m. skiriamas finansavimas sudaro tik 32 proc. nuo optimalaus finansavimo.
Norint, kad kelių dangos būtų laiku atkuriamos, reikia kasmet rekonstruoti ar sutaisyti apie 8,2 proc. dangų (1750 km). 2008 m. kelių sektoriaus finansavimo požiūriu buvo patys sėkmingiausi, tačiau net ir tada

Kelių sektoriaus
finansavimas

Kelių priežiūros ir plėtros
finansavimo programa
ES paramos lėšos
Iš viso:

Reikalingas finansavimas ir minimalus būtinas
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buvo rekonstruota ir sutvarkyta tik 6,5 proc. (1391 km), o 2009 m. buvo
suremontuota tik 1,60 proc., 2010 m. – planuojama suremontuoti 1,79
proc. (381 km), 2011 m. – 1,35 proc. (288 km), 2012 m. – 1,39 proc.
(295 km), 2013 m. – 1,50 proc. (320 km). 2008 m. buvo rekonstruota ir
sutaisyta 1391 km kelių, iš jų: išasfaltuota žvyrkelių – 446 km, asfaltbetonio dangos atnaujinimas – 567 km, dangos remontas ar rekonstravimas– 378 km. 2009 m. buvo išasfaltuota tik 40 km žvyrkelių, o 2010 m.
planuojama išasfaltuoti 165 km.
„Taupus“ moka du kartus. Uždelstas ar atidėtas kelio dangos remontas ateityje pareikalauja sudėtingesnio remonto tipo ir didesnių investicijų. 2007 m. dangos atnaujinimo buvo atlikta 378 km, 2008 m. – 567 km,
o 2009–2010 m. dėl sumažėjusio finansavimo šie darbai nebuvo atliekami. Jei 2011 ir vėlesniais metais kelių sektoriui skiriamas finansavimas išliks 2009–2010 m. lygio, tai kiekvienais metais kelių naudotojų eksploatacinės išlaidos dėl kelio dangos nelygumų pablogėjimo jau pirmaisiais
metais padidėtų 55 mln. litų, o per penkerius metus jos padidėtų iki 810
mln. litų.
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Įsiskolinimai ran- Realus 2010 m. kelių
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Valstybiniams keliams išleidžiamų lėšų naudą galima suskirstyti į materialią ir nematerialią. Materiali nauda gali būti tiesioginė ir netiesioginė.
Tiesioginė materiali nauda pasitaiko rečiau nei netiesioginė. Vienas iš tiesioginės materialios naudos šaltinių – iš kelių naudotojų surenkami kelių
mokesčiai. Netiesioginė materiali nauda paplitusi dažniau.
Svarbiausi netiesioginės materialios naudos šaltiniai yra šie:
• išlaidų dėl nukentėjusiųjų eismo nelaimėse sumažėjimas, nes įdiegus
eismo saugumą gerinančias priemones sumažėja nukentėjusiųjų eismo įvykiuose;
• nutiesus naują kelią, sutrumpinus trasą sutrumpėja kelionės laikas,
kuris gali būti išreiškiamas pinigais;
• nutiesus naują kelią ar sutrumpinus trasą sumažėja kelionės išlaidos;
• suremontavus kelią sumažėja išlaidos transporto priemonių priežiūrai ir remontui;
• išvystyta kelių infrastruktūra pritraukia daugiau tranzitinio eismo dalyvių, iš kurių gali būti gaunamos pajamos;
• išvystyta kelių infrastruktūra pritraukia daugiau turistų, kurie atneša
pajamų šalies turizmo, pramogų, paslaugų sferoms. Sudaromos geresnės sąlygos verslo plėtrai.
• Pagrindiniai nematerialios naudos šaltiniai:
• didesnis saugumo jausmas, kuris atsiranda įrengus saugius kelius šalyje;
• didesnis estetinis pasitenkinimas, kylantis dėl tvarkingų ir gražių kelių;
• šalies įvaizdžio gerėjimas;
• geri keliai leidžia teikti kokybiškesnes paslaugas šalies gyventojams:
greičiau atvyksta medicininė pagalba, specialiosios tarnybos, geriau
teikiamos kitos paslaugos, kurioms reikalingas transportavimas;
• sukuriamos darbo vietos kelių infrastruktūroje (vykdant kelių priežiūrą ir rekonstrukciją);
• sumažėja kamščiai keliuose, dėl ko gyventojai tampa labiau patenkinti transporto sistema;
• pagerėja ekologinė situacija.

Paimta bendroms valstybės reikmėms

Ekonominė nauda

Nors 2011-ųjų specialiosios
Kelių priežiūros ir plėtros
programos asignavimai biudžeto
projekte kelių infrastruktūrai
finansuoti padidėja 105 mln. litų,
tačiau net 246,6 mln. litų mažėja ES
paramos lėšos kelių infrastruktūrai.

Į LR biudžetą

0

1694,6 1355,6
1190,5 952,4
1617,8 889,8
896,6
978,0
2011* 1630,1 1059,6
1141,1
1222,6

0
564,9
135
0
0
0
0
0

1355,6
387,5
754,8
896,6
978,0
1059,6
1141,1
1222,6

Metai
2008
2009
2010

Pervedamas proc.
į KPPP
Teorinis Faktinis
80 proc.
55 proc.
55 proc.
55 proc.
60 proc.
65 proc.
70 proc.
75 proc.

80 proc.
39 proc.
46 proc.
55 proc.
60 proc.
65 proc.
70 proc.
75 proc.

* – pateiktos prognozuojamos įplaukos už realizuotus degalus į
KPPP esant skirtingai pervedamo akcizo daliai.
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Tinkamai įrengtos bei prižiūrimos gatvės ir keliai – ne svajonė, o būtinybė, kuri kyla kasdien važiuojant į darbą ar į namus.

Faktinės, prognozuojamos ir reikalingos darbų apimtys
valstybinės reikšmės keliuose
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Sutaisytų, rekonstruotų dangų santykis procentais, nuo
bendro kelių ilgio.

Kiekvienais metais reikėtų taisyti (remontuoti), rekonstruoti 1750
km (8,2 proc. nuo viso kelių ilgio) valstybinės reikšmės kelių. Kelių dangų tarpremontiniai periodai, priklausomai nuo eismo intensyvumo, kelio kategorijos ir kitų kelio techninių parametrų, paprastai sudaro 12–18
m. Esant dabartiniam finansavimui kelių dangų tarpremontiniai periodai
būtų kas 60–70 m.

Įtaka avaringumui
Įvertinus dabartinę padėtį keliuose (žuvusiųjų ir sužeistų žmonių skaičių), saugaus eismo užtikrinimas išlieka svarbiausiu prioritetu. Pastaraisiais metais žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius palaipsniui mažėja (2005

Įvertinus planuojamas
2010-ųjų programos
įplaukas ir neišvengiamas
išlaidas, akivaizdu, kad visiškai
nelieka lėšų kelių, tiltų, viadukų
remontams ir rekonstrukcijoms.

m. keliuose žuvo 773, 2006 m. –760, 2007 m. – 740, 2008 m. – 498;
2009 m. – 370 žmonės), nors palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis išlieka gana didelis.
Pagrindinės priemonės saugiam eismui užtikrinti – „juodųjų dėmių“
ir avaringų ruožų šalinimas keliuose, pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas ir
rekonstrukcija, apsauginių atitvarų įrengimas, sankryžų rekonstrukcija į
žiedines su iškiliomis salelėmis, avaringų kelių ruožų apšvietimas, medžių, augančių arti kelių važiuojamosios dalies krašto, pašalinimas, kelio ženklų, šviesą atspindinčių lanksčių stulpelių sankryžose ir kitų modernių eismo saugą gerinančių priemonių įrengimas, visuomenės švietimas saugaus eismo klausimais ir kt. Planuojama, kad saugaus eismo
priemonių diegimas, kaip viena iš pagrindinių nacionalinės saugaus eismo programos sudedamųjų dalių, toliau padės mažinti avaringumą Lietuvos keliuose.
Tačiau eismo saugumo srityje reikia nuolat ir sistemingai kovoti
su skaudžiais eismo įvykiais. Tą liudija ir 2009–2010 m. pradžioje įvykę skaudžiausi Lietuvos eismo įvykiai, todėl šioje srityje reikia sistemingai, kryptingai ir nepertraukiamai dirbti: rekonstruoti avaringas sankryžas, tiesti pėsčiųjų ir dviračių takus, vykdyti švietėjišką veiklą, plėsti greičio matuoklių tinklą. Šioms priemonėms įgyvendinti reikalingas stabilus
sistemingas finansavimas.

Artimiausi ateities planai
Norint išlaikyti net ir žymiai sumažintą 2009 m. kelių sektoriaus finansavimo lygį, būtina didinti pervedamo akcizo už realizuotus degalus
dalies procentą į Kelių priežiūros ir plėtros programą (iki 2009–01–01 jis
sudarė 80 proc.). Jei 2011 m. išliktų šiuo metu galiojanti 55 proc. pervedamų į Kelių priežiūros ir plėtros programą akcizo dalis, tai kelių sektoriui
skiriamas finansavimas ir toliau mažėtų.
Nors 2011-ųjų specialiosios Kelių priežiūros ir plėtros programos asignavimai (2011 m. biudžeto projekte) kelių infrastruktūrai finansuoti ir
didėja iki 986,7 mln. litų (t. y. padidėja 105 mln. litų), net 246,6 mln.
litų mažėja ES paramos lėšos kelių infrastruktūrai (nuo 661,747 mln. litų
2010 m. iki 415,144 mln. litų 2011 m.), o 2012 m. ES paramos lėšų kelių
infrastruktūrai beveik nelieka.
2011–2012 m. nedidinant akcizų dalies už realizuotus degalus ar neskiriant papildomų lėšų iš Lietuvai skirtos ES fondų paramos (2007–2013
m. finansavimo periodo) nebus įmanoma įgyvendinti objektų, numatytų
patikslintoje 2002–2015 m. programoje, nes kelių infrastruktūros finansavimas sparčiai mažės dėl pasibaigusių ES paramos lėšų.
Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (dėl siūlymo perveda-

mo akcizo už realizuotus degalus dalį didinti nuo 2011–01–01 iki 65
proc., nuo 2012–01–01 iki 75 proc.) buvo apsvarstytas Vyriausybėje.
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas svarstant šį klausimą (5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą) siūlė įtraukti ir kartu nagrinėti Lietuvos 2011 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektą.
Jei šis įstatymo pakeitimo projektas būtų patvirtintas, tokiu atveju kelių priežiūros ir plėtros programos įplaukos padidėtų: 2011 m. – 300 mln.
litų, 2012 m. – 468 mln. litų (1 proc. akcizo už realizuotus degalus sudaro ~15 mln. litų), o valstybinės reikšmės kelių tinklo būklė 2015 m. pasiektų 2008 m. lygį.
Apibendrinant reikia priminti, kad 2011 m. planuojama panaudoti
apie 415,1 mln. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bei šiems projektams
bendrai finansuoti – 90,5 mln. litų KPPP lėšų.
Be to, po dvejų metų pertraukos 2011 m. planuojama tęsti asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus (~ 550–580 km), iš biudžeto lėšų išasfaltuoti ~ 61,5 km žvyrkelių. 2011 m. taip pat didėja finansavimas iš biudžeto saugaus eismo inžinerinėms ir švietėjiškoms priemonėms įgyvendinti (pagal parengtą 2011–2015 metų saugaus eismo programos projektą). Planuojama, kad visas„VIA Baltica“ ruožas ir kelio Vilnius – Kaunas
– Klaipėda ruožo atkarpa Vilnius – Sitkūnai žiemos metu bus prižiūrimi I
priežiūros lygiu, bus atliekamas kelių sankasos vandens nuleidimo sistemų atnaujinimas.

Per pastaruosius 4 metus žuvusiųjų skaičius valstybinės
reikšmės keliuose sumažėjo 53 proc.
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1001-ąjį kartą apie pinigus keliams.
Finansų ministerijos prizmė
Sunkmečiu finansavimas kelių
statybai ir priežiūrai buvo
sumažintas daugiau nei dvigubai.
Kelininkų gildija išgyveno tik todėl,
kad buvo padidinta ES fondų
parama. Tačiau 2011 ir 2012 m.
didžioji jos dalis jau bus panaudota,
todėl kelių infrastruktūrą bus
galima vystyti tik tiek, kiek lėšų
pavyks sukaupti KPP.
Į šūsnį kada, kas ir kaip bus daroma atsakė Finansų ministerijos specialistai.
Kaip, Jūsų manymu, bus sudėtinga surinkti lėšas kelių sektoriui
2011–2013 m. (iki naujo ES finansinio laikotarpio pradžios)? Kokios alternatyvos svarstomos? Ar ketinama peržiūrėti degalų akcizo
dalijimo principus? Kada kelininkai gali tikėtis buvusiųjų 80 proc.?
Sunkmečiu valstybei vienu metu teko ir mažinti išlaidas, ir skatinti ekonomiką. Dėl sumažėjusių pajamų buvo mažinamos išlaidos iš nacionalinių lėšų, o ekonomika didžiąja dalimi skatinama Europos Sąjungos lėšomis. Valstybė sudarė sąlygas įsisavinti jas sparčiau ir paprasčiau.
Pavyzdžiui, kelių infrastruktūrai finansuoti kasmet buvo skiriama vis daugiau Europos Sąjungos lėšų: 2007 m. – 302 mln. litų, 2008 m. – 145
mln. litų, 2009 m. – 617,9 mln. litų, 2010 m. skirta 661,7 mln. litų. Savo
ruožtu 2010 m. ir iš valstybės biudžeto Kelių priežiūros ir plėtros programai skirta apie 100 mln. litų daugiau nei praėjusiais metais (2009-aisiais
iš valstybės biudžeto skirta 775,7 mln. litų, 2010 m. – 881,7 mln. litų).
Lig šiol kelininkai itin sėkmingai įsisavino ES fondų lėšas. Ar realu, kad jiems bus leista panaudoti kitų sektorių (tarkim, aplinkosaugos) pinigus? Kada ir kokiomis aplinkybėmis tokie sprendimai galėtų būti priimti?
Pabrėžtina, kad ne visi transporto sektoriui numatyti 5,3 mlrd. litų skiriami kelių infrastruktūrai. Šios lėšos taip pat numatomos skirti ir geležinkeliams, vandens bei oro transporto infrastruktūros modernizavimui.
O skirtingų transporto rūšių infrastruktūros projektų įgyvendinimo sparta nevienoda.
Todėl pirmiausiai analizuojama kitų transporto projektų paruošimo įgyvendinimui pažanga (įskaitant ir savivaldybių projektus) ir svarstomos įvairios
alternatyvos, pvz., lėšų perskirstymas transporto sektoriaus viduje tarp skirtingų transporto rūšių infrastruktūros numatytų priemonių. Dabartiniu metu,
kai daugiau nei 35 proc. lėšų pačiame transporto sektoriuje nėra pradėti naudoti, svarstyti alternatyvą dėl lėšų perskirstymo iš kitų sektorių nėra racionalu.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimas pagal 2007–
2013 m. veiksmų programas ir atskirus sektorius yra stebimas nuolatos.
Kiekvieną ketvirtį Vyriausybei teikiamos ataskaitos apie visų sektorių ES
struktūrinės paramos įsisavinimo rodiklius. Jeigu tam tikrų sektorių priemonės nepradedamos įgyvendinti, įgyvendinamos pernelyg lėtai arba
tampa nebeaktualios, Vyriausybei teikiami pasiūlymai dėl lėšų perskirstymo kitoms priemonėms, kurios turi didesnį potencialą panaudoti lėšas.
Jeigu lėšos būtų perskirstomos tik tarp skirtingų transporto sektoriaus
priemonių, tam užtektų Vyriausybės sprendimo. Jeigu ateityje būtų svarstoma platesnė alternatyva – lėšų perskirstymas iš kitų ūkio sektorių, pvz.,
aplinkosaugos, turėtų būti inicijuotas veiksmų programų keitimas ir tam
visų pirma turėtų pritarti Europos Komisija.
Verslo praktikai skundžiasi, kad Lietuvoje ES fondų lėšų skyrimo
procedūros sudėtingesnės, nei to reikalauja patys ES biurokratai.
Ar tai tiesa?
ES lėšos, skiriamos Lietuvai, yra bendro ES biudžeto. Esame atskaitingi Europos Komisijai, kuri yra įpareigota užtikrinti tinkamą šių lėšų panaudojimo kontrolę. Taigi, viena vertus, privaloma užtikrinti ir ES finansinius

interesus kontroliuojant, kad lėšos pasiektų tik keliamus reikalavimus atitinkančius projektus (o projektai duotų kuo didesnę naudą Lietuvai). Kita
vertus, siekiama, kad parama kuo greičiau ir paprasčiau pasiektų projektų vykdytojus.
Įgyvendinant projektus reikia rengti dokumentaciją, atlikti kitus paruošiamuosius darbus. Siekiant paspartinti šį procesą ir kartu ES lėšų įsisavinimą, per 2009 m. buvo žymiai supaprastintos ES projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. Po pakeitimų sutrumpėjo paraiškų
ir mokėjimo prašymų vertinimo terminai, projektų vykdytojams atsirado galimybė gauti avansą projekto vykdymui ir kt. Atkreipiame dėmesį,
kad šios taisyklės yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į pasikeitimus ES
reglamentuose bei reaguojant į naujus poreikius ir galimybes mūsų šalies situacijoje.
Siekiant sklandaus projektų įgyvendinimo ir ES lėšų įsisavinimo, 2009
m. buvo pasirašyta sutartis su Europos investicijų banku dėl 1,132 mlrd.
eurų (3 mlrd. 90 mln. litų) ilgalaikės paskolos. Šia sutartimi valstybė užsitikrino lėšas, reikalingas Lietuvai bendrai finansuoti projektus transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse. Sutartyje dėl paskolos suteikimo taip pat yra numatyta galimybė pagal banko nustatytas
sąlygas dalį paskolos lėšų perskolinti pareiškėjo/galutinio paramos gavėjo indėliui, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus.
Paskolos lėšos gali būti perskolinamos savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė.
Kiek yra įsisavinta 2007–2013 m. periodo ES paramos lėšų kelininkams: pasirašytos sutartys, išmokėta pinigų, kiek liko išmokėti ir pan.?
Transporto infrastruktūrai modernizuoti iš 2007–2013 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų skirta apie 5,3 mlrd. litų. Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami 139 transporto infrastruktūros modernizavimo projektai.
Bendra šių projektų vertė siekia daugiau kaip 3,3 mlrd. litų, iš kurių beveik 2,7 mlrd. sudaro ES investicijos. Už atliktus darbus projektų vykdytojams šiuo metu jau yra išmokėta beveik 2 mlrd. litų iš kurių daugiau kaip
1,4 mlrd. sudaro Europos Sąjungos lėšos.
Daugiausia investicijų bus skirta šalies kelių sektoriui: bus rekonstruojami transeuropinės reikšmės keliai, renovuojamos ar naujai tiesiamos savivaldybių gatvės, keliai, tiltai, asfaltuojami žvyrkeliai, tiesiami aplinkkeliai.
Vieni didžiausių darbų vykdomi magistralėje Vilnius – Kaunas – Klaipėda: čia tęsiama estakados statyba Jakų sankryžoje (Klaipėda). Jau iki
šių metų pabaigos sankryžoje ketinama įrengti keturių eismo juostų estakadą Kaunas – Klaipėda ir Klaipėda – Kaunas kryptimis, tunelinį viaduką su šviesoforais viduje, nutiesti daugiau kaip 1 km naujo kelio, įrengti estakados apšvietimą.
Įgyvendinamas projektas ir transeuropinio tinklo kelyje Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Palanga: ruože Radviliškis – Šiauliai rekonstruoja-
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ma kelio danga, tiesiami jungiamieji keliai, pėsčiųjų ir dviračių takas, požeminė pėsčiųjų perėja.
Per šiuos metus ketinama rekonstruoti jungčių su tarptautiniais koridoriais ruožus – daugiau kaip 51 kilometro krašto kelių. Pasinaudojus ES
lėšomis bus gerinama danga krašto keliuose Klaipėda – Triušiai – Kretinga, Kretinga – Raguviškiai – Budriai, Slengai – Baukštininkai.
ES struktūrinių fondų lėšomis darbai finansuojami ir transeuropinio
tinklo kelio Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruožuose. Per šiuos bei kitus
metus planuojama rekonstruoti nusidėvėjusią kelio Kaunas – Zapyškis –
Šakiai dangą bei tiltą per Siesartį.
Iki šių metų pabaigos visoje Lietuvoje bus išasfaltuota beveik 165
km žvyrkelių. Darbai vyksta Šiaulių, Utenos, Panevėžio apskrityse. Be to,
2007–2013 m. struktūrinių fondų investicijos pasiekia kiekvieną Lietuvos
savivaldybę. Šiuo laikotarpiu šalyje numatoma įgyvendinti apie 180 savivaldos transporto projektų visoje Lietuvoje.
Kaip vertinate siūlymus kelių sektoriuje dažniau taikyti viešosios
ir privačios partnerystės (PPP - Public Private Partnership) modelį?
Nuo šių metų sausio įsigaliojo teisės aktai, reikalingi Investicijų įstatyme nustatytai valdžios ir privataus subjektų partnerystei įgyvendinti. Iki
Investicijų įstatymo pakeitimo transporto srityje buvo galima taikyti kitą
viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdą – koncesiją. Šiuo metu nustatytas teisinis reglamentavimas ir administracinė sistema abiems (valdžios ir privataus subjektų partnerystės bei koncesijos) minėtoms sutartinės partnerystės rūšims.
Vyriausybė š. m. balandį patvirtino ir PPP skatinimo 2010–2012 m.
programą. Šios programos priemonėmis numatyta skatinti partnerystę
šešiose ūkio srityse, tarp kurių yra ir transporto sritis. Vykdant minėtą programą Lietuvoje buvo atrinkti 6 bandomieji PPP projektai, kurie turėtų
tapti sektinais pavyzdžiais ir gera praktika ateičiai. Vienas iš atrinktų projektų yra būtent iš transporto srities – tai „Palangos aplinkkelio tiesimo ir
eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas“, kurį parengė Automobilių
kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
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Gyvenimas šalikelėje:
transporto triukšmo tramdymas

Gyvenantieji netoli geležinkelio paprastai negirdi traukinių dundėjimo,
įsikūrę prie oro uosto – kylančių lėktuvų kaukimo, o turinčių namus
netoli pagrindinių transporto magistralių neerzina automobilių gaudesys.
Nepaisant to, specialistai tikina, kad stiprus triukšmas yra vienas
labiausiai gyvenimo kokybę smukdančių veiksnių.

V

ienu seniausių bandymų pažaboti triukšmą, ko gero, reikėtų laikyti VI
a. prieš Kristų, Graikijos Sibario miesto, kuriame gyveno daugiau kaip
100 tūkst. gyventojų, valdžios įsakymą, draudžiantį amatininkams dirbti
darbą, keliantį triukšmą. Net neleista laikyti gaidžių, kad tie savo giedojimu netrukdytų gyventojams miegoti.
Vėliau Julijus Cezaris uždraudė vežimais važinėti naktį, nes keliamas
triukšmas jam trukdė. O 47 m. Romos gyventojai skundėsi neįmanomomis gyvenimo sąlygomis dėl baisių garsų dideliuose namuose ir rytais į
ganyklą genamų karvių mūkimo.
Anglijoje lig šiol tebegalioja įstatymas, priimtas XVII a. pradžioje, pagal kurį draudžiama vyrams mušti savo žmonas nuo 9 valandos vakaro
iki 6 valandos ryto. Mat tokių veiksmų sukeltas triukšmas gali sudrumsti kaimynų ramybę.
Triukšmo problemą nagrinėjantys specialistai teigia, kad labiausiai
žmones nervina automobilių, lėktuvų ir traukinių keliamas triukšmas.
Antroje vietoje – garsai, sklindantys iš gamyklų, o trečiąją vietą užima
mūsų neramūs kaimynai. Teigiama, kad stiprus triukšmas netgi gali nužudyti gyvą organizmą. Dažniausiai jis sukelia stresą ir kitas nepageidautinas organizmo reakcijas.

Problema aštrėja
Šiuo metu Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose numatyta, kad
miestų miegamuosiuose rajonuose dienos metu toleruotinas akustinis
triukšmas neturėtų viršyti 55 dBA, o po 22 valandos – 45 dBA. Tačiau atskiruose šalies miestuose atlikti tyrimai parodė, kad ši riba dažnai viršijama 20–25 dBA, o kai kuriais atvejais ir gerokai daugiau. Medikai atkreipia
dėmesį, kad sveikatai kenksmingas stipresnis ir ilgai veikiantis arba miegą trikdantis triukšmas, kurio lygis prasideda nuo 60–80 dBA ir daugiau.
Didžiausiais ir labiausiai erzinančiais triukšmo šaltiniais specialistai
vadina automobilius bei motociklus, kurių populiacija pastarąjį dešimtmetį augo kaip ant mielių. Tyrimai rodo, kad per dešimtmetį triukšmo
lygis didžiuosiuose šalies miestuose didėjo vidutiniškai 0,50–1 decibelu
per metus, o akustinio diskomforto zonos sparčiai plėtėsi.

Valstybinio aplinkos sveikatos centro duomenimis, vietinės reikšmės
gatvėje triukšmo lygis būna 75 dBA, kelių eismo juostų greitkelyje - 85
dBA, aerodromų prieigose 0,5 kilometro atstumu nuo kilimo ir leidimosi
tako – 110 dBA, sporto aikštelėse žaidimų metu - 65-75 dBA ir panašiai.
Medikų teigimu, triukšmas blogai veikia visą žmogaus organizmą, bet
labiausiai klausą, centrinę nervų ir kraujotakos sistemas. Taip pat jis yra
viena iš pagrindinių streso, miego sutrikimo ir gyvenimo kokybės blogėjimo priežasčių.

Užkardos triukšmui
Europoje dėmesys į šiuos dalykus buvo atkreiptas daugiau nei prieš
keturis dešimtmečius. Pirmasis teisės aktas, reglamentuojantis transporto priemonių sukeliamo triukšmo lygį, buvo priimtas 1970 m., o vėliau
keletą kartų koreguotas, griežtinant reikalavimus tiek automobilių ir motociklų gamintojams, tiek gyvenamųjų pastatų ir biurų statytojams. Antai
sanitarinėse kelių apsaugos normose bei ES direktyvose didelio intensyvumo keliai turėtų būti tiesiami ne arčiau kaip 150 ar net 250 m nuo gyvenamųjų namų.
Naujų pastatų, renčiamų judriose vietose, konstrukcijose numatomos
specialios skaidrios fasadinės plokštės virš langų. Jos turi atmušti pagrindinę triukšmo bangą taip, kad langams tektų patalpas ginti tik nuo foni-

skaičius
Šiuo metu Lietuvoje įrengta

3428 m
akustinių sienelių.

nio miesto šurmulio (beje, stiklo paketus turintys langai, lyginant su seno
tipo langais, į patalpas praleidžia maždaug 7 dBA triukšmo mažiau). Siekiant slopinti transporto srauto gaudesį, greta greitkelių sodinami tinkamų rūšių želdiniai.
Viena efektyviausių prevencinių priemonių, kovojant su intensyvaus
eismo transporto arterijų keliamu triukšmu, laikomos akustinės sienelės.
Kompleksiškai diegiamos visos šios priemonės padeda triukšmo lygį sumažinti iki leistinų normų.

Lietuviškas planas
Sprendimas pasinaudoti Europos patirtimi ir pamėginti išspręsti didžiausias su transporto keliamu triukšmu susijusias problemas Lietuvoje buvo priimtas 2004-aisiais, įsigaliojus triukšmo valdymo įstatymui. Dar
po dvejų metų dienos šviesą išvydo Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo“. Remiantis šiuo dokumentu buvo parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausioji specialistės Jūratė Šarpytė-Vaičiulionienė teigė, kad strateginiai triukšmo žemėlapiai bus rengiami visose urbanizuotose vietovėse, kuriose gyvena daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, bei pagrindiniuose
keliuose, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 3 mln. transporto priemonių.
Triukšmo sklaida priklauso nuo eismo intensyvumo, greičio, kraštovaizdžio ypatumų, pastatų išsidėstymo atstumo nuo kelio. Taip pat nuo
asfalto paviršiaus kokybės ir struktūros, nors pastarieji veiksniai akustiniam fonui turi kur kas mažesnę įtaką nei automobilių padangų tipas (dygliuotos žieminės padangos gerokai triukšmingesnės).
Kokias triukšmo slopinimo priemones specialistai laiko efektyviausiomis ir racionaliausiomis? Pasak J. Šarpytės-Vaičiulionienės, tai priklauso nuo konkrečios vietovės, kurią reikia apsaugoti nuo pernelyg didelio triukšmo, ypatumų ir triukšmo šaltinio. Pavyzdžiui, kalbant apie
tankiai apgyvendintą teritoriją, vienareikšmiškai pati geriausia transporto triukšmą mažinanti priemonė yra aplinkkelis. Be to, įrengiant miestų apvažiavimus ar bent greitojo eismo gatves, sprendžiamos ir pačios
sudėtingiausios eismo saugumo problemos. Žinoma, tokie infrastruktūros projektai labai brangūs, todėl daugeliu atvejų automobilių triukšmas
slopinamas montuojant specialias sienutės, želdinius, klojant tam tikrą
asfaltbetonio dangą, padedančią mažinanti triukšmą, ribojamas maksimalus leistinas greitis ir t. t. Šiuo metu Lietuvoje įrengta 3428 m akustinių sienelių.
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Transporto trombai

Išeitis – užtvaros
Užtvaros gali triukšmą atspindėti arba sugerti. Tai priklauso nuo medžiagų, iš kurių jos padarytos. Triukšmą sugeriančios užtvaros atsieina brangiau, bet yra efektyvesnės. Padarytos iš stiklo, aliuminio, plastiko ar betono turi lygų paviršių. Į jas atsimušęs garsas nueina į priešingą gatvės pusę.
Medinių užtvarų patvarumas labai priklauso nuo medienos kokybės.
Ilgiau tarnaus padarytos iš slėginiu būdu konservantu apdorotos pjautinės arba labai patvarios natūralios pjautinės medienos (europinių maumedžių šerdies, vakarietiško raudonojo kedro ir pan.). Patvarumą dar labiau padidina dažai, speciali alyva.
Betonas yra viena iš patvariausių medžiagų, naudojamų statant daugelį greitkelio užtvarų, įskaitant ir apsaugančias nuo triukšmo. Ypač tinka ir yra ilgaamžis tankus, be šarminių kvarco priemaišų, su reikiamu kiekiu armatūros betonas.
Grūdinto ir organinio plokščių stiklo užtvaras galima sudaužyti. Jų nerekomenduojama statyti ant tiltų ar kitose pavojingose vietose, kur duženos gali sužeisti žmones. Iš polikarbonato pagamintos plokštės brangesnės už stiklines. Jos sunkiau dūžta.
Pastaruoju metu transporto srauto garsą siekiama pažaboti statant
žaliuojančias užtvaras ir pylimus, kurie supilami iš statybviečių ar kitur
atvežto grunto. Beje, paprastai tokie pylimai įrengiami kiek aukštesni nei
teoriškai reikėtų, tačiau taip užtikrinama, kad reikiamas aukštis nepakis
dėl pylimo erozijos.
Puikia alternatyva specialistai vadina ir apželdintos užtvaras. Jos ypač
tinka toms vietovėms, kur nėra pakankamai vietos. Individualių namų šeimininkams, sodininkams verta pagalvoti apie nedideles apželdintas užtvaras, pylimus. Augalai įkomponuojami į konstrukcijas, gali lipti fasadinėmis
sienelėmis iš kelio pusės arba driektis pro įstrižas kiaurymes plokštėse.

Kelio Vilnius – Kaunas
atkarpa

R

emiantis navigacijos sistemų ir žemėlapių kūrėjos kompanijos
„TomTom“ atlikta studija, svarbiausiame Europos mieste vairuotojai kasdien susiduria su spūstimis 38 proc. pagrindinių miestų gatvių – tai tik šiek tiek lenkia Varšuvos rodiklius. Trečioje vietoje – taip
pat Lenkijos miestas – Vroclavas. Vertinant visus Europos miestus pagal kelių apkrovimą Budapeštas yra 18-oje vietoje, tačiau tik Rytų regione jis pakyla net į antrą vietą.
Šis tyrimas – blogos naujienos britams: daugelis nustebtų, kad,
nepaisant kelių mokesčių, Londonas yra ketvirtasis pagal kelių apkrovimą miestas Europoje. Pirmajame sąrašo dešimtuke matomi ir kiti
Didžiosios Britanijos miestai – Edinburgas ir Belfastas.
Tuo tarpu vairavimas Prancūzijos keliuose – kur kas paprastesnis ir malonesnis. Be sąraše sutinkamų Paryžiaus ir Marselio, daugiau nei vienas šios šalies miestas nekenčia nuo spūsčių. Keista tai,
jog Vokietijoje ne tik greitkeliuose sukuriamos sąlygos paprastam
ir sklandžiam vairavimui – labiausiai apkrautas Vokietijos miestas
Miunchenas pasiekia vos 28 vietą. Tačiau bendrame sąraše Vokietija didžiuotis neturi kuo – vokiškų miestų jame daugiau nei bet kurios kitos šalies.

Laimingiausi vairuotojai
Ispanijos bei Skandinavijos šalių gyventojai ir svečiai rečiausiai susiduria su sangrūdomis keliuose. Tik 3 skandinaviški miestai patenka
į sąrašą. Oslas su 26 proc. apkrovimu yra 16-oje vietoje, o kaimyninis
Stokholmas gavo vos 3 proc. įvertinimą.
Nepaisant mūsų įsivaizdavimo apie pietiečius ir jų vairavimo ypatumus, spūstys Ispanijoje susidaro gana retai. Barselona – 7 sąrašo
vietoje, o lentelės viršuje kitų šios šalies miestų nėra. Sąrašo apačioje atsidūrusi Saragosa – vairuotojų rojus. Čia kelių apkrovimas tesiekia 1,5 proc. Ar tai negalėtų būti modelis, kuriuo turėtų sekti kelių planuotojai kituose miestuose?

Kaip reitinguojama?

Kelio Klaipėda – Kaunas
atkarpa

Triukšmo sklaida dBA
80 ir daugiau
75 iki 80
70 iki 75
65 iki 70

Naujausio Europos kelių apkrovimo tyrimo sąraše pirmasis atsidūrė
Briuselis. Varšuva, Londonas bei Budapeštas taip pat dažnai yra
vairuotojų košmaru, tuo tarpu vairavimas Ispanijoje ar Skandinavų
šalyse yra kur paprastesnis ir malonesnis.

60 iki 65
55 iki 60
50 iki 55
45 iki 50

40 iki 45
35 iki 40
Iki 35

Tyrimas buvo atliktas remiantis „TomTom“ tiesioginio stebėjimo
duomenų baze, sukurta per kelerius metus tyrinėjant ir stebint kelius,
greičius juose, padedant milijonų „TomTom“ naudototojų. Tokia informacija pasiekia anonimiškai, kaskart vartotojui sujungus savo navigacijos sistemą su „TomTom“ namų puslapiu internete – nemokama
programos atnaujinimo įranga.
Apie 30 mln. vartotojų sukaupė daugiau kaip 1,8 trln. greičio matavimų. Rezultatai naudojami priklausomai nuo savaitės dienos, laiko, keičiasi kas 5 minutes. Pastebėta, jog keliuose, prikimštuose au-

tomobilių, jų greitis sulėtėja iki 70 proc. ar net mažiau nustatyto eismo greičio limito.

Studijos ypatumai
Miestai tyrimo metu buvo reitinguojami remiantis greičiu, kuriuo
vairuotojai gali keliauti miesto gatvių tinklu. Miesto keliai laikomi„apkrautais“ jei keliavimo greitis siekia mažiau nei 70 proc. nustatyto tos
vietovės greičio limito. Tai reiškia, kad valandos kelias pailgės vidutiniškai 20 minučių dėl susidarančių spūsčių.
Į tyrimą įtraukti miestai, turintys daugiau nei 500 tūkst. gyventojų.

Transporto spūsčių slegiami miestai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Briuselis
Varšuva
Vroclavas
Londonas
Edinburgas
Dublinas
Belfastas
Marseilis
Paryžius
Liuksemburgas
Milanas
Roterdamas
Birmingamas
Roma
Amsterdamas
Oslas
Barselona
Budapeštas
Neapolis
Poznanė
Lodzė
Tutinas
Palermas
Praha
Ženeva
Kardifas
Viena
Miunchenas
Lidas
Krokuva

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Esenas
Hamburgas
Lisabona
Šefildas
Štutgartas
Kelnas
Diuseldorfas
Berlynas
Talinas
Helsinkis
Niurnbergas
Madridas
Frankfurtas
Hanoveris
Glazgovas
Bremenas
Kiobenhavnas
Bratislava
Sevilija
Bernas
Vilnius
Leipcigas
Dresdenas
Dortmundas
Malaga
Stokholmas
Zagrebas
Valencija
Saragosa

18

Kelininkai – prieš „žvėriškas“ avarijas
skutinę akimirką, kai išvengti susidūrimo nebebus įmanoma. Kai taip nutinka, visų automobilio salone esančių žmonių gyvybė pakimba ant plauko: ilgakojis, apie 500 kg sveriantis miškų karalius paprastai viską traiškydamas įlekia per priekinį stiklą į mašinos vidų. „Svarbu suvokti, kad bandydami garsiniu signalu ar ilgom ir trumpom šviesom pabaidyti stambųjį
kanopinį galime tik dar labiau viską komplikuoti – apakintas žvėris greičiausiai tik dar labiau sutriks ir jo elgesys taps visiškai neprognozuojamas“, – perspėja S. Paltanavičius.
Gamtininko teigimu, būtina žinoti, kad, tarkime, šernai itin retai vaikšto po vieną. Jei prieš jūsų automobilį išniro ir skersai kelio pralėkė vienas
knyslys, galima tikėtis, kad jam iš paskos praliuoksės dar iki dešimties jo
bandos narių. Pamatęs šerną rimtų problemų nenorintis vairuotojas turėtų kiek įmanoma sulėtinti mašinos greitį.
Neoficialiais duomenimis, Lietuvos keliuose žūstančių gyvūnų sąrašo viršūnėje yra ežiai ir varliagyviai, po to rikiuojasi kiškiai. Nors pastarieji
sveria viso labo iki 5 kg, kiškio šuolis yra gana aukštas, todėl nesunku įsivaizduoti, kokią žalą gali atnešti jo susidūrimas su dideliu greičiu lekiančia
mašina. Paukščiai taip pat neišvengia susidūrimo su automobiliu, jei šio
judėjimo greitis viršija 120 km/val. Kliudžius skersai kelio neriantį sparnuotį nuostoliai taip pat gali būti nemaloniai dideli.

Eismo saugumo specialistai tvirtina, kad didžioji dalis avarijų
įvyksta dėl netinkamo žmogaus elgesio ir nesugebėjimo
adekvačiai vertinti aplinkos, nesupratimo, kur koks greitis
yra saugus, sumažėjusios dėmesio koncentracijos, neteisingos
kitų eismo dalyvių elgsenos prognozės. Šiai įvykių priežasčių
grupei priskiriami ir gana dažni susidūrimai su staiga kelyje
pasirodančiais keturkojais.

P

opuliariausias „saugiklis“ nuo tokių incidentų – statomos metalinės
tvoros šalikelėse ir požeminės pralaidos. Deja, problema gerokai sudėtingesnė. „Vokiškuose specializuotuose gamtininkams skirtuose žurnaluose prieš kurį laiką radau sukrečiančią informaciją. Pasirodo, kad
čia per metus legaliai sumedžiojama apie 1 milijoną stirnų. Apie 100
tūkst. šių gyvūnų per tą patį laiką žūsta po automobilių ratais. Australijoje kasmet po automobilių ratais pakliūva šimtai tūkstančių kengūrų. Šiaurės Amerikoje dažniausi tokių avarijų dalyviai – baltauodegiai
elniai. Paradoksalu, tačiau apie Lietuvą kalbėti yra keblu, nes čia paprastai fiksuojami tik tie atvejai, kai kelyje pasirodę žvėrys išprovokuoja
žmonių traumomis besibaigiančias ar sunkias technines avarijas. Dažnai vairuotojai net nepastebi susidūrimų su smulkme, o jei automobilis apgadintas nestipriai arba jis nėra draustas kasko draudimu, apie tai
apskritai niekas nesužino. Viešai fiksuojama apie 100 susidūrimų su gyvūnais per metus, tačiau esu įsitikinęs, kad tokie dalykai mūsų šalyje
yra kasdienis reiškinys. Reali padėtis yra gerokai liūdnesnė, nes girininkai randa užmuštų ar smarkiai sužalotų keliuose laukinių gyvūnų, apie
kuriuos nepranešta jokiai institucijai“, – sako Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas Paltanavičius.
Gamtos tyrimų centro specialistai pastebi, kad iš visų trijų Baltijos
šalių Lietuva apsaugai nuo laukinių gyvūnų keliuose skiria bene didžiausią dėmesį. Tačiau svarbu suvokti, kad net idealiai aptvėrus kelius neįmanoma užtikrinti 100 proc. apsaugos, todėl net ir turtingiausiose Vakarų Europos šalyse to nėra. Dar daugiau, gamtininkai patys pasisako
prieš kraštutines priemones būgštaudami, kad gyvendami aklinai izoliuotose teritorijose gyvūnai gali išsigimti. Be to, net ir pavyzdingai aptvertuose kelių ruožuose susidūrimų su žvėrimis išvengti nepavyksta.
Mokslininkai taip pat pastebi, kad daugeliu atvejų automobilių ir gyvūnų susidūrimai Lietuvoje gyvenančių žvėrių populiacijoms reikšmingos įtakos nedaro.

Gyvūnai taisyklių nemoka
Zoopsichologai ir gamtininkai kol kas neturi aiškaus atsakymo, kodėl
žvėrys pakliūva po mašinų ratais, nors teoriškai jų reakcija ir greitis turėtų
leisti tokių susidūrimų išvengti. „Mano manymu, gyvūnai dar nesusitaikė
su tokiu palyginti nesenu civilizacijos išradimu kaip automobilis (pirmosios savaeigės mašinos sukurtos maždaug prieš 120 metų) ir vis dar nesugeba įvertinti jo judėjimo specifikos. Žvėris puikiausiai mato už, tarkime, 100 m esančią mašiną, tačiau užuot sprukęs provokuojamai stovi. Panašiai kaip Afrikos stepėse stovi antilopės netoliese žingsniuojant liūtams.
Tačiau gyvūnai ligi šiol nesugeba įvertinti šių geležinių priešų judėjimo
greičio ir net 90 km/val. greičiu riedantis keturratis staiga tampa mirtinai
pavojingas“, – sako S. Paltanavičius.
Pašnekovas teigia pastebėjęs, jog kai kurie gyvūnai, atsidūrę akistatoje
su automobiliu, juda, atrodytų, visiškai nelogiška trajektorija. Užuot pasukę tolyn nuo triukšmo ir ryškios šviesos šaltinio, jie neretai kerta mašinos
judėjimo kelią skersai. Gamtininko teigimu, kelkraštyje pamačius gyvūno
siluetą ar naktį blizgančias akis yra tik vienas būdas išvengti susidūrimo:
radikaliai, iki 20–30 km/val., mažinti važiavimo greitį.
S. Paltanavičius atkreipė dėmesį, kad aktyvus stambių gyvūnų judėjimas iš vienų miškų masyvų į kitus vyksta nuolat.„Žvėrys keliauja ieškodami naujų ganyklų, vietų, kuriose ketina poruotis ar susilaukti palikuonių.
Ypač daug rūpesčių vairuotojams gali kilti rujos metu, nes įaudrinti gyvūnai praranda atsargumą, o tam tikri fiziologiniai dirgikliai lemia visiškai
kitokią nei įprasta jų elgseną“, – aiškina gamtininkas.

Mirtinas pavojus
Reikėtų turėti galvoje ir tai, kad intensyviausiai žvėrys keliauja tamsoje ar prieblandoje, esant prastam matomumui. Šviesą atspindi tik gyvūnų
akys, tad profiliu stovintis briedis gali patraukti vairuotojo dėmesį tik pa-

Tinklo tvoros Lietuvos keliuose
T

inklo tvora nuo laukinių gyvūnų įrengta prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių. Šiuo metu daugiausia tinklo tvorų įrengta prie
magistralinių kelių: Vilnius – Kaunas – Klaipėda, Vilnius – Panevėžys, Vilnius – Prienai – Marijampolė, Šiauliai – Palanga, Kaunas – Zarasai –
Daugpilis, Vilnius – Švenčionys – Zarasai, magistralėje „Via Baltica“.

„Vaistai“ išrasti
Aplinkosaugininkų teigimu, sumažinti tokių avarijų skaičių įmanoma
sekant ekonomiškai išsivysčiusių šalių pavyzdžiu ir aptveriant judriausias
magistrales tinklinėmis tvoromis bei įrengiant specialias perlaidas žvėrims. Anot Transporto ir kelių tyrimo instituto Aplinkos apsaugos skyriaus
specialistų, Lietuvoje tik prieš dešimtmetį pradėta vertinti automobilių kelių planuojamą poveikį aplinkai – automobilių keliamą triukšmą, įtaką oro
kokybei, žemėnaudai, fizinei ir gyvajai gamtai, vandeniui, florai, faunai ir
kraštovaizdžiui. Ekspertai, atsižvelgdami į europinius reikalavimus, pasiūlė priemones, kaip tokio poveikio išvengti, jį sumažinti ar kompensuoti.
Pirmas projektas, kuriame buvo įvertintas ir poveikis laukiniams gyvūnams, buvo parengtas automagistralei „Via Baltica“ atkarpoje tarp
Kauno ir Kėdainių. Kauniečius specialistus, rengusius projektą, konsultavo
suomių ir norvegų kolegos. Buvo atsižvelgta į Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko, finansavusio šį projektą, reikalavimus. Minėtoje kelio atkarpoje (Sitkūnai – Kėdainiai), einančioje per Babtų mišką, įrengtos pralaidos varliagyviams bei metalinio tinklo tvora kelias atitvertas nuo miško
ir jame gyvenančių laukinių gyvūnų, paliekant jiems pralaidas per kelią.
Šiam projektui įgyvendinti prireikė septynerių metų. Panašiai aptvertas
Varnabūdės miškas „Via Baltica“ kelio ruože Mauručiai – Puskelniai.
Beveik visuose Lietuvos keliuose, nutiestuose per upelius, padarytos
pralaidos varliagyviams. Tokiomis pralaidomis pasinaudoja ir kiti smulkūs gyvūnėliai. Pavyzdžiui, ežiai. Tad ir jiems jau saugiau mūsų keliuose. Jei minėtos pralaidos yra šviesios (2 m diametro, nutiestos po dviejų juostų eismo keliu), jomis gali eiti ir šernai, ir daugelis kitų smukesnių laukinių gyvūnų.
Šiuo metu Lietuvoje įrengta 14 požeminių pralaidų (4 m aukščio ir
6 m pločio) stambiems laukiniams gyvūnams (elniams, briedžiams ir
pan.). Vis dėlto gamtininkai pripažįsta, kad požeminės perėjos nėra panacėja ir ne visi gyvūnai jomis naudojasi. „Neįsivaizduoju, kad į tokią pralaidą lįstų briedis ar elnias – nebent juos kas jėga stumtų. Šių gyvūnų aplinkos ir saugumo suvokimas yra kitoks nei šernų ar lapių, todėl jie kirsti
automobilių kelią gali tik šuoliuodami virš magistralės įrengtu „viaduku“.
Vokietijoje teko matyti tokių maždaug 60–100 m pločio žvėrių tiltų, tankiai apsodintais kraštais ir specialiais nukreipiančiais aptvarais. Paklausus
kolegų vokiečių, koks tokių perėjų efektyvumas, jie poroje vietų stabtelėjo
ir parodė, kokie žvėrių takai šiose perlaidose išminti – ten žemė taip sutrypta, kad net žolė neželia. Gyvūnai iš tiesų ten juda nepaprastai intensyviai“, – pasakoja S. Paltanavičius.

skaičius

Bendras tinklo tvorų nuo laukinių gyvūnų
Lietuvoje ilgis –

484,3
km
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X pakeitė sunkvežimio veidą

Techniniu požiūriu statyboms skirti sunkvežimiai – specifinis, tačiau
nepaprastai įdomus transporto segmentas. Tokių transporto priemonių
kūrėjai turi išspręsti daugelį uždavinių – kokius techninius sprendimus
pasiūlyti sunkvežimius eksploatuojančių statybinių įmonėms
kartu nepamirštant ir vairuotojų darbo
specifikos įtempto darbų sezono metu.

K

okių techninių savybių reikia transporto bendrovei iš statyboms skirto sunkvežimio? Pirmiausia tvirtos ir patikimos, dideles apkrovas atlaikančios manevringos ir aukštos važiuoklės, kuri yra pritaikyta greitam ir
paprastam antstato montavimui, galingo bei ekonomiško dyzelinio variklio su dideliu sukimo momentu žemame sūkių diapazone, taip pat konkretiems darbams pasirenkamų varančiųjų ašių ir transmisijos. O ko reikia vairuotojui? Patogios ir saugios darbo aplinkos – nuo kabinos iki įvairių priedų, padedančių lengviau ir greičiau atlikti kasdieninius darbus. Tai
gali pasiūlyti daugelis gamintojų, tačiau šiemet rinkoje, ko gero, atsirado
dar vienas rimtas šio segmento žaidėjas – švediškas „Volvo FMX“.
Prieš vykdamas į naujo modelio pristatymą karjere netoli Vilniaus,
pagalvojau, kodėl „Volvo“ koncernas ekonominio sąstingio, paveikusio ir
statybas, metu nenutraukė plėtros programos ir pristatė naują modelį?
Juk ir anksčiau gamintasis FM turėjo visa tai, kas reikalinga darbui statybose!
Pasirodo, FM buvo puikus universalios paskirties sunkvežimis, tačiau
universalumas turi ir trūkumų - pritaikytas statyboms sunkvežimis būdavo su vienokiais ar kitokiais kompromisais. Šie kompromisai komplikuoja
situaciją: sprendimai, tinkantys statybininkams kertasi su regioninių gabenimų srityje dirbančių vežėjų interesais ir atvirkščiai. Naujas FMX turėjo
tapti statybai ir statybininkams skirtas modelis be kompromisų. Ar tapo?
Pirmiausia į akis krito pasikeitusi sunkvežimio išvaizda – ji tapo agresyvesnė ir labiau tinkanti prie smėlio karjero ar statybų aikštelės aplinkos.
Labiausiai pakito apatinė dalis – priekinių žibintų korpusas sudarytas iš
atskirų dalių ir primena giminingos „Volvo Trucks“ kompanijos – statybines mašinas gaminančios „Volvo Construction Equipment“ dvirėmių savivarčių dizainą. Naujas čia ir 3 mm storio trijų dalių plieninis bamperis,
taip pat centre montuojamas vilkimo įtaisas, atlaikantis iki 25 tonų apkrovą, taip pat pakopa bamperyje ir papildoma rankena ant radiatoriaus grotelių, kuri turėtų palengvinti priekinio stiklo nuvalymą, ypač tais atvejais,
kai važiuoklės aukštis 1240 mm.
„Volvo“ atstovai teigė, kad šie patobulinimai atsirado atlikus statybose dirbančių klientų Europoje apklausą – dauguma jų sakė, kad „Volvo“
gamina gerus statybinius sunkvežimius, tačiau jie atrodo kaip tolimųjų
reisų vilkikai. Ką gi, FMX dabar išties akivaizdžiai skiriasi nuo savo brolio – FM modelio.
Kita specifinė šio sunkvežimio statybų segmentui detalė – šalia vairuotojo durelių įtaisytos kopėtėlės ir rankena, kad vairuotojas krovinį ir

antstatą galėtų apžiūrėti nenulipdamas ant žemės. Jos nudažytos ryškiai
geltona spalva – tai dar vienas su statybomis susijęs specifinis atributas.
Kadangi statybose vairuotojams tenka manevruoti pakankamai siaurose erdvėse, kiekvienas papildomas matomumo laipsnis yra itin svarbus.
„Volvo“ konstruktoriai šią problemą išsprendė paprastai - pritaikė siauresnį veidrodžių laikiklį ir iki minimumo sumažino jų rėmą, o oro įsiurbimo
angą įrengė virš kabinos.
Įdomu tai, kad „Volvo“ FM statybinę techniką nuo seniau naudojantys klientai ir vairuotojai nepageidavo didelių jėgos agregatų pokyčių,
kaip kad sunkvežimio išorei ir detalėms. FMX dabar siūlomi 11 litrų darbinio tūrio varikliai nuo 330 iki 450 AG ir 13 litrų varikliai nuo 380 iki 500
AG. Tvirta vientisa apsauginė plokštė patikimai saugo variklį ir pagrindinius jo komponentus. Garsioji pavarų dėžė „I-Shift“ taip pat nekėlė klausimų, tačiau jai buvo sukurta nauja, labiau statyboms, važinėjimui bekele ir ekstremaliam darbui optimizuota programa. Kad pavarų perjunginė-

jimas būtų optimalus ir sklandus, montuojamas naujas apkrovos daviklis,
siunčiantis signalą apie krovinio svorį. Jo poveikis akivaizdus: važiuojant
tiek krautu, tiek tuščiu sunkvežimiu pavaros jungiamos tiksliai, sklandžiai
ir beveik nepastebimai.
Naujų statybinių sunkvežimių paklausa Lietuvoje, ko gero, greitai neįsisiūbuos, tačiau kai tai atsitiks, FMX gali tapti nebloga alternatyva šalyje
populiariai vokiškai technikai. Tai patvirtintų ir rugsėjį FMX pelnytas „Lietuvos metų publikos vilkikas 2011“ titulas, kurį šiam švediškam sunkvežimiui suteikė žurnalo „Transportas“ skaitytojai.
Karjero dulkėms nusėdus tapo aišku: „Volvo“ statybininkams pateikė
jei ne kardinaliai naują, tai bent gerokai ir, svarbiausia, kryptingai atnaujintą sunkvežimį, kuriuo džiaugsis ne tik statybų ekonomistai, bet ir kasdien prie jo vairo sėdantys vairuotojai. Ir nesvarbu, ar tai bus įprastas sunkvežimis su paprasčiausia 4X2 važiuokle, ar sudėtingas daugiaašis milžinas, ant kurio „nugaros“ sumontuoti statybininkams talkinantys mechanizmai.
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Kelininkų darbų programa 2011-iesiems
Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas
– Klaipėda) rekonstravimas. Estakados Kaunas –
Palanga, Palanga – Kaunas kryptimis statyba Jakų
sankryžoje. (planuojamas)
2010 m. spalio mėn. Transporto investicijų direkcijai planuojama
pateikti paraišką dėl projekto finansavimo, kuris sudarytų apie 65 000
000 litų ir apimtų techninio projekto parengimo, rangos darbų ir jų
techninės priežiūros išlaidas.
Įgyvendinus Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukcijos II-ąjį etapą numatyta įrengti dviejų eismo juostų estakadas Kaunas – Palanga (2-ame lygyje, ilgis 0,3 km), Palanga – Kaunas (3-iame lygyje, ilgis 0,55 km) kryptimis, apie 1,5 km ilgio pėsčiųjų ir dviratininkų takų
bei triukšmą slopinančias sienutes.
Šiuo metu yra paskelbtas atviras darbų pirkimo konkursas. Sutartį su rangovu numatoma pasirašyti š. m. lapkričio mėn., o darbus užbaigti iki 2012 m. pabaigos.

SANGLAUDOS FONDAS
Projektas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01-007.
Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas –
Klaipėda) rekonstravimas. Dangos rekonstravimas.
(vykdomas)
2009 m. lapkričio 23 d. Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir Kelių direkcija pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Joje numatyta, kad techninių projektų parengimui,
rangos darbams ir jų techninei priežiūrai bus skirta iki 90 264 376 litų
Sanglaudos fondo lėšų, kurios turėtų būti įsisavintos iki 2011 m. pabaigos.
Tęsiant šio projekto įgyvendinimą 2010 m. liepos 19 d. buvo pasirašytos 2 darbų sutartys (projekto sutarties Nr. 3 I ir II dalys). Pagal
šias sutartis iki 2011 m. liepos 20 d. bus rekonstruota 19,96 km kelio dangos, rekonstruoti 3 viadukai, įdiegtos saugaus eismo ir aplinkosaugos priemonės.

Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto
pietinio apvažiavimo tiesimas. (planuojamas)
Planuojama teikti paraišką projektui finansuoti 2011–01–15.
Numatoma, kad projektui įgyvendinti iš ES Sanglaudos fondo bus
skirta 210 777 270 litų.
Projekto sutartį Nr. 1 numatoma pradėti įgyvendinti 2011 m. I
ketv. Įgyvendinus šią sutartį bus rekonstruota 1,9 km kelio, rekonstruotas Lentvario g. viadukas, įdiegtos saugaus eismo ir aplinkosauginės priemonės.
Projekto sutartis Nr. 2 ir Nr. 3 numatoma pradėti įgyvendinti 2011
m. III ketv. pabaigoje. Įgyvendinus jas bus rekonstruota 5,77 km kelio,
įrengtas 1 tunelis po geležinkeliu, 1 estakada virš geležinkelio, nutiesta 4,555 km dviračių takų.

Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas
– Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes
rekonstrukcija (II etapas). (planuojamas)
Planuojama teikti paraišką projektui finansuoti 2010–11–26.
Numatoma, kad projektui įgyvendinti iš ES Sanglaudos fondo bus
skirta 94 907 092 litų.
Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas kelio ruožas per Grigiškes
pagal automagistralės techninės kategorijos reikalavimus.

Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas –
Klaipėda) rekonstravimas. Kelio rekonstravimas pagal
automagistralės reikalavimus. (planuojamas)
Planuojama teikti paraišką projektui finansuoti 2011–03–30. Numatoma, kad projektui įgyvendinti iš ES Sanglaudos fondo bus skirta
32 919 039 litų (numatoma bendra projekto vertė – 79 919 039 litų).

Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius – Prienai –
Marijampolė) rekonstrukcija. Dangos stiprinimas.
(planuojamas)
Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas kelio ruožas Vilnius – Kaunas
(išskyrus Kauno šiaurinį lankstą) pagal automagistralės techninės kategorijos reikalavimus: bus nutiesti jungiamieji keliai, pastatytos skirtingų
lygių sankryžos, atskiruose ruožuose rekonstruota kelio danga.

Projektas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01-008. Transeuropinio
tinklo kelių E85 (Vilnius – Lyda) ir E272 (Vilnius –
Panevėžys – Šiauliai – Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys
– Šiauliai ruožo Šiauliai – Radviliškis rekonstrukcija (I
etapas). (vykdomas)
2009 m. rugpjūčio 21 d. tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir
UAB „Šiaulių plentas“ buvo pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. S-425.
Sutarties kaina (su PVM) yra 80 725 521,75 litų. Darbai bendrai finansuojami ES Sanglaudos fondo ir biudžeto lėšomis. Pagal šią sutartį iki 2011
m. gegužės 21 d. bus rekonstruotas 6,51 km ilgio kelio ruožas iš 2-jų eismo juostų į 4-ias. Bus nutiestas 1,39 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas,
5,23 km ilgio apjungiamasis kelias su pėsčiųjų ir dviračių taku, 4,84 km
ilgio apjungiamasis kelias be pėsčiųjų ir dviračių tako, apjungiamieji keliai sankryžose. Bus įrengta: žiedinė sankryža, pervaža pėstiesiems ir automobiliams, akustinė sienutė ties Šniūraičiais, požeminė pėsčiųjų perėja,
tunelinis viadukas, apšvietimas 2,44 km ilgio ruože.
2009 m. gruodžio mėn. Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir Kelių direkcija pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Pagal ją projekto rangos darbams skirta 79 739 234 litų Sanglaudos fondo lėšų.

Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius – Lyda) ir E272
(Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Palanga) plėtra.
Kelio Panevėžys – Šiauliai ruožo Šiauliai – Radviliškis
rekonstrukcija (II etapas). (planuojamas)
Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – 2011 m. III ketvirčio pradžia. Įgyvendinus projektą bus nutiestas 9,38 km ilgio Kairių aplinkkelis. Bus
įrengta žiedinė sankryža su krašto keliu, pragina gyvuliams ties Šniūraičiais,
viadukas (tunelinis nuvažiavimas) ties Vėgėliais, skirtingo lygio sankryža ir
požeminė pėsčiųjų perėja ties Bertužiais, akustinė sienutė Aleksandrijoje.

Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas – Zarasai –
Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimas. (vykdomas)
2010 m. gegužės 10 d. Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir Kelių direkcija pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Joje numatyta rangos darbams ir jų techninei priežiūrai skirti iki 125 728 882 litų Sanglaudos fondo lėšų, kurios turėtų būti įsisavintos iki 2011 m. pabaigos.
Tęsiant projekto įgyvendinimą 2010 m. birželio 28 d. buvo pasirašyta
trečia, paskutinė, projekto sutartis, kurios metu, per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, bus rekonstruota 8,37 km kelio dangos, įdiegtos saugaus
eismo ir aplinkosauginės priemonės.

Planuojama teikti paraišką projektui finansuoti 2011–02–15.
Numatoma, kad projektui įgyvendinti iš ES Sanglaudos fondo bus
skirta 18 450 000 litų.
Projektą numatoma pradėti įgyvendinti 2011 m. I ketv.
Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 6,8 km kelio dangos, 2 sankryžos, 1 tiltas, įdiegtos saugaus eismo bei aplinkosauginės priemonės.
Atlikus projekte numatytus darbus:
• pagerės kelių transporto eismo sąlygos tranzitiniam eismui iš Rusijos ir Baltarusijos į Karaliaučių, eismui, važiuojančiam iš Vilniaus į
Marijampolę, taip pat eismui, važiuojančiam trumpais atstumais;
• sumažės kelių transporto eksploatacinės sąnaudos;
• sumažės eismo įvykių skaičius;
• sutrumpės kelionės laikas;
• sumažėtų išlaidos kelio priežiūrai ir remontams.

Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas –
Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda) plėtra. Priekulės
aplinkkelio tiesimo I etapas. (planuojamas)
Planuojama teikti paraišką projektui finansuoti 2011–04–15.
Numatoma, kad projektui įgyvendinti iš ES Sanglaudos fondo bus
skirta 31 550 000 litų.
Projektą sudarys 2 sutartys, kurių 1-ą numatoma pradėti įgyvendinti 2011 m. II ketv., o 2-ą – 2012 m. II ketv.
Įgyvendinus projektą bus nutiesta 6,5 km naujo kelio, rekonstruotos 4 sankryžos, 4 tiltai ir 1 viadukas, įdiegtos saugaus eismo ir aplinkosauginės priemonės.
• Atlikus projekte numatytus darbus:
• pagerės kelių transporto eismo sąlygos tranzitiniam eismui iš Karaliaučiaus srities į Klaipėdą;
• sumažės kelių transporto eksploatacinės sąnaudos;
• sumažės eismo įvykių skaičius;
• sutrumpės kelionės laikas;
• sumažės triukšmas, oro tarša Priekulės gyventojams.

TEN-T FONDAS
Projektas Nr. 2007-LT-91601-P „IA transporto
koridoriaus plėtra“ (vykdomas)
2008 m. gruodžio 3 d. Europos Komisija priėmė sprendimą Nr.
K(2008) 7504 dėl finansinės pagalbos bendro intereso projektui Nr.
2007-LT-91601-P „IA transporto koridoriaus plėtra“ transeuropinių
transporto tinklų srityje (TEN-T) teikimo. Pagal šį sprendimą projekto įgyvendinimui bus skirta 1,1 mln. eurų paramos suma. Bendra numatoma projekto vertė yra 13,9 mln. eurų.
Tęsiant projekto įgyvendinimą 2011 m. I ketv. numatoma pasirašyti 2-ąją rangos sutartį, pagal kurią kelio Ryga – Šiauliai – Tauragė
– Kaliningradas ruože 105,00–119,80 km numatoma stiprinti ir platinti kelio dangą. Darbus planuojama atlikti iki 2011 m. pabaigos.

