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Ar bus įgyvendinti projektai-miražai?
Estakados į Rusnę ir tilto per marias į Neringą
projektai, keliantys karštas emocijas ir sutelkę
gausias šalininkų bei priešininkų gretas, jau tapo
trapiomis vizijomis, į kurias retsykiais atkreipia
dėmesį politikai.

ISSN 2029-4514

Dyzelino brangimo pasekmės
projektų įkainiams

Ar egzistuoja saugikliai nuo
finansinių cunamių?

Pernai kelininkų pasirašytos sutartys dėl bitumo ir
degalų brangimo jiems tampa labai problemiškos.
Sąnaudas dar gali padidinti infliaciniai procesai,
nekalbant jau apie spekuliatyvius rinkos veiksnius.

Trečiųjų šalių finansiškai galingos kompanijos,
dažniausiai remiamos savo vyriausybių, sėkmingai
braunasi į ES rinkas, sudarydamos grėsmingą
spaudimą vietos varžovams.

Už kelius atsakingi ne tik kelininkai
Kalbos, kad šalis atsigauna po krizės, kelininkus mažai guodžia, papildomai skirtų lėšų nepakaks net išaugusioms
degalų ir elektros kainoms padengti. Nepaisant to, jog teks gyventi itin taupiai, Dzūkijos regiono kelininkai situacijos
nedramatizuoja ir tikina su iššūkiu susidorosiantys, tačiau neneigia, kad prižiūrėti kelius būtų daug lengviau ir
ekonomiškiau, jei gyventojai elgtųsi atsakingiau.
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EK ragina kovoti
už savo teises

BFL

„...šių dienų valstybė be gerų sauskelių lengvai gali atsilikti
nuo kultūrinio ir ekonominio gyvenimo pažangos, gali būti nustumta į užpakalį ir nukonkuruota kitų valstybių, nes kelias yra gyvenimas, o kas neturi gerų kelių, tas negali turėti gero gyvenimo, t.
y. tokio, kokį supranta nūdienis kultūringas žmogus.“
Šioje citatoje išdėstytos, atrodytų, visiems suprantamos mintys ir jos nestebintų, jeigu nebūtų pasakytos prieš 72 metus, garsiojo Žemaičių plento atidarymo proga.
Nemanau ir nesirengiu teigti, kad tarpukariu gyvenę žmonės
būtų mažiau nuovokūs už dabartinius, jog nesuprastų gerų kelių
svarbos.
Nustebino kitkas – prieš tris ketvirčius amžiaus pareikštų minčių aktualumas, ne tik tinkantis nūdienai, bet ir atskleidžiantis
tvirtą valstybinio požiūrio poziciją. Tokios šiandien neretai pasigendame.
1939-aisiais, palydėdami į gyvenimą reikšmingiausią tarpukario Lietuvos kelininkų pasididžiavimą – Žemaičių plentą, jo tiesėjai neslėpė pasididžiavimo, kad statybai panaudojo ne tik vietines medžiagas, bet visus darbus atliko lietuvių rankomis, tuo sustiprindami šalies ekonomiką. Tik apgailestavo, kad metalą tiltams
teko gabenti iš Vokietijos ir šią aplinkybę įvertino kaip projekto trūkumą.
Šiais laikais, kai trūksta finansavimo, tačiau vyraujant aršiai
konkurencinei kovai, tarpukario kelininkų puoselėtos vertybės tarsi
nugrimzdo į užmarštį. Jas pakeitė kriterijai, svarbiausias tarp kurių
– pigumas, tampantis lemiančiu veiksniu viešuosiuose pirkimuose.
Mažiausios kainos rodiklis – savotiškas Trojos arklys dempinginių kainų invazijai į rinką, kartu palengvinantis užduotį biurokratui, nes šiam tereikia besti rašikliu į pigiausią pasiūlymą, užuot
laužius galvą, ieškant optimaliausio kainos ir kokybės varianto.
Pasaulyje jau daug kur viešųjų pirkimų konkursuose svarbiausiu kriterijumi nebelaikomas pigumas, o tokie pasiūlymai, kaip ir
brangiausi variantai, išsyk atmetami be svarstymo. Įdomu, kiek
dar laiko Lietuvoje bus vadovaujamasi principu – pigiausia – geriausia? Atsakymą nulemtų politinis ryžtas ir veiklumas. Tuomet
netektų gūžčioti pečiais spėliojant, kodėl susibanguoja neseniai
nutiestas kelias ar sutrūkinėja tilto atramos. Formuojamas naujas
požiūris padėtų vietinėms bendrovėms nesijausti savo šalyje atsitiktiniais praeiviais ir kartu taptų moraliniu „žemaičių plentu“, kuriuo į Lietuvą grįžtų tarpukario kelininkų puoselėtos vertybės.
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Algirdas Šemeta

Pasak Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos, atsakingo už
mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą, ES saugo
vidaus rinką nuo produktų, parduodamų dempingo kainomis arba
subsidijuojamų. Tai galioja ir ES, ir trečiųjų šalių gamintojams bei
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tiekėjams. Paaiškėjus tokiems atvejams, rinkos dalyviai gali pateikti
skundą Europos Komisijai, kuri skundus išnagrinėja ir imasi priemonių kompensuoti rinkos dalyvių patiriamą žalą.
ES viešųjų pirkimų rinka yra gana atvira pasauliui, tokių sąlygų
reikalaujama ir iš savo prekybos partnerių.
„Manome, kad turi būti paisoma abipusiškumo principo. Esame pasirašę specialius susitarimus su daugybe prekybos partnerių,
pavyzdžiui Čile, Meksika, Korėja, Šveicarija. Spaudžiame Kiniją, kad
laikytųsi narystės PPO (Pasaulio prekybos organizacijoje) įsipareigojimų ir kuo greičiau prisijungtų prie Viešųjų pirkimų susitarimo“,
- sako A.Šemeta.
Praėjusių metų rudenį paskelbtame Prekybos politikos komunikate EK įsipareigojo toliau daryti spaudimą, kad mūsų bendrovės užsienio šalyse galėtų lygiavertiškai dalyvauti viešųjų pirkimų
konkursuose. Ypač daug dėmesio EK skiria kovai su diskriminacine
praktika. Konkrečias teisines priemones EK ketina pasiūlyti jau šiais
metais.
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Išlaikyti optimizmą, pasitikėti verslu

Tokius pagrindinius sėkmės principus į pirmą vietą kelia asociacijos
„Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas Stanislovas Kablys,
apibūdindamas kelininkų veiklą pereinamuoju iš krizės laikotarpiu
ir brėždamas ateities strategijos perspektyvas.

T

arsi slogus sapnas į nebūtį nugrimzdo metas, kai išgyvenimas, išsilaikymas rinkoje ne vienai įmonei buvo tapęs pagrindiniu laikotarpio siekiu. 2009 m., sutrikus finansų srautams, mokėjimai užtrukdavo nuo 90ies iki 180 dienų. Už kai kuriuos projektus kelininkams nebuvo mokama
beveik ištisus metus. Esant tokiai padėčiai savaime dingdavo pasitikėjimas savo jėgomis, ypač kai skolos augo tarsi sniego lavina.
Vis dėlto kritinės padėties laikotarpiu asociacijai pavyko pasirašyti memorandumą, įpareigojantį laikytis tam tikrų normų. Tai tarptautinės inžinierių asociacijos normatyvai, privalomi vykdant bet kokį statybų objektą. Vienas iš memorandumo punktų reglamentuoja apmokėjimo
terminą. Šis pagal normas neturėtų viršyti 45 darbo dienų, kad neužtruktų sklandus projekto vykdymo procesas. Asociacijos inicijuotą pasiūlymą
aktyviai palaikė naujoji Susisiekimo ministerijos vadovybė ir prie žinybos
vairo stojęs ministras Eligijus Masiulis.
Iki memorandumo pasirašymo Lietuvoje, kurioje beveik visi projektai finansuojami ES lėšomis, visa tai užsitęsdavo labai ilgai. Nuo projekto idėjos, jos pagrindimo, tikrinimo, konkurso rengimo iki darbo pradžios
praeidavo nemažai laiko. Susidarydavo dviprasmiška situacija – lėšos lyg
ir skirtos, tačiau iki jų panaudojimo laukė ilgos procedūros. Tuo labiau kad
per krizę svarbu dirbti kuo greičiau ir operatyviau įsisavinti lėšas. Kitaip
grėsė pavojus būti pasiglemžtam į recesijos liūną.
Nereikėjo ilgai laukti, kad praktiškai pasiteisintų asociacijos inicijuoti ir Susisiekimo ministerijos patvirtinti sprendimai. Nepaisant drastiškai
kritusių apyvartų, projektams skirtos lėšos per tą laikotarpį nuvertėjo mažiau, negu galėjo ilgiau būdamos neįsisavintos.
Vienas iš svarbiausių krizės pasiekimų – atsiradęs supratimas, kad
verslą būtina skatinti, palaikyti. Tuomet puoselėjantis valstybės bendradarbiavimas savaime grįžta per laiku sumokėtus mokesčius, sukurtas darbo vietas.
Į kokias aktualijas kreipsite dėmesį artimiausiu metu?
Rengiamės pademonstruoti naujus sprendimus, turimus mūsų rangovų, vadinamuosius „know-how“. Inovacijų stengsimės nelaikyti stalčiuose. Beveik kiekviena įmonė turi parengusi kažką naujo, kaip antai,
dangų priedai, klojimo technologijos, visa tai bus diegiama praktiškai.
Sieksime išsaugoti šią pramonės šaką, jos gyvybingumą. Kad neišsibėgiotų specialistai, kelininkai, rangovai. Situacija kol kas nėra gera. Kai lėšų
skiriama per mažai, tai ir keliai labai greitai suyra, o jiems atstatyti būti-

nos gerokai didesnės sąnaudos.
Vertėtų gerai pagalvoti, ar teisingas šiuo metu puoselėjamas didžiulis
politinis spaudimas daryti daug ir visur. Nes kuo labiau išsipleti, tuo viskas
it tešla ritinama plonėja. Tuo tarpu blogiausias kelių vietas reiktų sutvarkyti kapitaliai, o ne kosmetiškai gelbėti padėtį. Kuo ilgiau dėmesį skirsime
vien tik duobių remontui, tuo ilgiau per jas ir važinėsime.
Vertėtų vieną kartą gerai sutvarkyti kelius, tuomet jie ir laikytų nepalyginti ilgiau. O tik truputėlį palopius vėl netrukus tenka grįžti prie to paties. Nes nėra technologijų, padedančių taip užtaisyti duobes, kad jos nebyrėtų. Ištrupėjusį mažą gabalėlį galima užlopyti, bet jo aplinka tampa
silpna, todėl lopymas – laikina priemonė.
Šiemet skirta šiek tiek lėšų paviršiaus dangų atstatymui. Tai tarsi gelbėjimo ratas, laikinas irimo pristabdymas, tačiau nėra žingsnis priekį.
O ką vadintumėte žingsniu į priekį?
Tai konstruktyviai naujos dangos. Nutiesti naują kelią, atrodytų, kainuoja gerokai brangiau, bet taip maždaug dešimčiai metų į priekį sukuriamas komfortiškas eismas. Keliai – subtilus reiškinys, iš esmės neturintis tiesioginės ekonominės grąžos. Nebent vertinant sutrumpėjusius atstumus. Važiavimo komforto grąžą įmanoma įvertinti tik per išvestinius
dydžius. Kaip antai, mažiau dyla padangos, nelaužomi ratlankiai, spartesnis eismas, švaresnis oras, mažiau dulkių, užterštumo. Tie išvestiniai
dydžiai įžvelgiami netiesiogiai, ir valstybė panorėjusi tai pajustų. Tik, kaip
minėjau, per išvestinius dydžius, kurie, kitaip negu tiesioginiai įrodymai,
nėra apčiuopiami tais pačiais matais kaip parduotuvėje – vienoje pirkau
viščiuką pigiau, kitoje brangiau. Taip vertindami naujo kelio naudos nepajusime.
Kaip vertinate PPP programos perspektyvas? Kaip prognozuojate jų ateitį dabar jau po žinomų kelių bandomųjų projektų?
PPP idėja gimusi labai seniai. Bet jai kažkuriose grandyse sudaromi
milžiniški stabdžiai ar tiesiog stabdo lietuviškas neryžtingumas. Mano
galva, kiekvienas procesas, užtrukęs per ilgai, yra pasmerktas. Verčiau daryti ir mokytis iš klaidų, nes kol nepradėsi daryti, visų subtilumų neperprasi. Ilgai besiruošiant, pasaulis per tą laiką nukeliauja į visai kitus parametrus, kitas mąstymo plotmes. Ką reiškia vienas smulkus bandomasis
projektas objektas? O juk PPP iš principo keičia ūkio struktūrą.
Jeigu vadovausimės principu – nutiesiau ir užmiršau, ir po to lau-

kiu pinigų, pasaulyje nerasime tokios praktikos. PPP projektams būtina
ir priežiūra. Įgyvendinus PPP projektą privalu 20 metų garantuoti, kad jis
bus atitinkamos kokybės. Be kelio nutiesimo reikia suorganizuoti padalinį, vykdysiantį nuolatinę jo priežiūrą. Jai turėtų būti aiškiai nustatyti kokybės parametrai. Privati kelių priežiūra yra subtili tuo, kad būtina nustatyti inžinerinius matmenis. Kitaip vienam žolė atrodys dar neaukšta, o antram – suvešėjusi. Trečiam kelias bus švarus, o ketvirtam – purvinas. Tai
ne inžineriniai vertinimai. Reikia nustatyti aiškius parametrus, kiek turėtų
būti šienavimų, barstymų, valymų, kada jie turėtų būti vykdomi. Tai turėtų būti pamatuojama, kitaip šie dalykai iškreips rinkos dėsnius. Juos būtina įvertinti, susisteminti ir įvertinus sukurti tam tikrus saugiklius. Tai ir sudaro PPP projektų patrauklumą ir priežiūros sudėtingumą, o kartu ir atidėtų projektų trūkumą.
Šalies ekonomikoje esama projektų, kurių įgyvendinimui tiesiog nepasirengta. Tuo tarpu lėšos jiems jau paskirtos ir neribotam laikui užšaldytos. Į jas anaiptol nepretenduojame, tik stebina keistas sprendimas krizės laikotarpiu didžiules lėšas laikyti nenaudojamas. O gal vertėtų sužaisti kaip šachmatų partiją kitaip juos perdėliojant? Panaudoti ten, kur lėšos
reikalingesnės, o jos būtų grąžinamos iš ateinančio periodo, kai bus pasirengta jų įsisavinimui. Tačiau mes kaskart užlipame ant to paties grėblio.
Aš nediskutuoju – reikia ar nereikia vieno ar kito projekto. Tik noriu pastebėti, kad, jeigu matome, kad nei šiandien, už mėnesio ar netgi už metų
negalime padaryti to proceso, turime atitinkamai pasirinkti kitus darbus,
užuot pūdę lėšas.
Priešingu atveju ir krizės pasekmės būtų buvusios gerokai mažesnės, neiššaukusios tokios emigracijos bangos. Turėtume būti tikri šeimininkai. Jeigu
man šiandien išdužo langas, aš keičiu langą, o ne dažau sienas. Man sunkiai
suvokiamas vadovavimasis principu – jei pasidėjau lėšas į kraitelę, tai verčiau mirsiu badu, bet iš ten bulvės nepaimsiu, nes ji skirta kažkam kitam.
Kaip asociacija vertintų užsienio kompanijų skverbimąsi į šalies
rinką?
Mūsų valstybė elgiasi taip, tarsi ji būtų savo šalies priešu. Rinka gali
išlikti laisva, bet ji turi būti apsaugota ir ginama. Mums teko pasiūlymas
padirbėti Lione (Prancūzija). Nuvykę išsiaiškinome visą situaciją ir supratome, kad ten dirbti negalime. Prancūzija nieko nedaro, kad neleistų dirbti užsieniečiams. Nėra jokių barjerų, žmogaus teisių pažeidimų ar kažko
panašaus. Egzistuoja tik vienas elementarus reikalavimas, įpareigojantis
užtikrinti, kad mano darbuotojai, dirbantys ten, negautų mažiau negu
vietiniai. Tai griežtai prižiūrima. Tuomet dingsta visas dempingas, nes tiek
bitumas, tiek plytos, tiek akmenys nuperkami vienodomis kainomis ir išsyk atsiskleidžia, kas ir kaip. Žinant, kiek kainuoja smėlis, skalda, bitumas,
ir kad šias medžiagas visos įmonės perka vienodomis kainomis, didesnių
kiekių skirtumai gali būti labai nežymūs. Pagrindinė esmė glūdi darbo užmokestyje ir socialinėse garantijose.
Kinija subsidijuoja savo darbo jėgos eksportą. Tai skverbimasis į kitas rinkas.
Tačiau Lietuvoje uostamiesčio krantinę rengiasi statyti jau ne kinai,
o latviai. Kyla elementarus klausimas, ar mums gerai, kad latviai išsiveš
mūsų pinigus? Už jų pasiūlytas pigesnes paslaugų kainas mes galbūt sutaupysime vieną milijoną litų. Bet tą milijoną litų būtų uždirbę Lietuvos
gyventojai, už kurių sumokėtus mokesčius išeitų dar viena krantinė. O dabar nebeturėsime tos dar vienos krantinės, nes ji už tuos pinigus bus pastatyta Rygoje. Man negaila, kad dirba latviai, vokiečiai ar dar kažkas. Bet
turi būti užtikrintos tos pačios socialinės garantijos.
Valdžios vyrai skelbdami konkursus vadovaujasi mažiausios kainos
kriterijais, o tai nėra patikima ir teisinga. Už mažiausią kainą niekada negausime geriausio produkto. Tai tik minimalių reikalavimų atitikimai. O
kodėl neįvertinus kainos ir kokybės santykio? Įvedus papildomus kokybės
rodiklius. Tačiau mažiausia kaina ypač patraukli primityviam biurokratėliui, kad jam nereiktų sukti galvos. Tuo tarpu už pateiktų mažiausių skaičių
dažniausiai slypi dideli praradimai.
Ko pasigendate, kas galėtų iš pagrindų išjudinti inertišką padėtį?
Palinkėčiau optimizmo. Pagrindinis trūkumas, kad mes gal per daug
verkiame. Dėl to mūsų verslumas ir nukenčia. Šalies vyriausybei palinkėčiau labiau remtis verslu. Taip, klaidų neišvengsime, tačiau, jeigu iš šimto atsiras koks vienas procentas, tikrai gražiai judėsime pirmyn. Privalu
pasitikėti, kontroliuoti ir ieškoti sprendimų, kurie būtų daugumai priimtini. Tik optimizmas ir pasitikėjimas savimi, šalies piliečiais padės siekti pažangos.
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Vizijos ir uždaviniai

Kelių ir tiltų statybos bei kelių priežiūros perspektyvas, finansavimo ypatumus, projektų rengimo ir darbų
objektuose planavimą bei ekonominio sunkmečio pasekmes virtualiame apvaliame stale aptarė asociacijos
„Lietuvos keliai“ tarybos nariai AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas, UAB
„Alkesta“ generalinis direktorius Rimantas Morkūnas, UAB „Šiaulių plentas“ vadovas Juozas Aleksa,
UAB „Fegda“ generalinis direktorius Arvydas Gribulis, UAB „Milsa“ generalinis direktorius
Danielius Makulavičius ir VGTU profesorius Alfredas Laurinavičius.

R. Morkūnas: Asociacija „Lietuvos keliai“ yra organizacija, vienijanti specifine kelių ir tiltų remonto bei statybos ūkine bei komercine veikla užsiimančias bendroves. Asociacijos vienijamų ūkio subjektų veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir poįstatyminiai teisės ak-

Virmantas Puidokas,
AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius

tai. Asociacijos „Lietuvos keliai“ indėlis į sėkmingą įmonių veiklą pasireiškia asociacijos švietėjišku darbu ir naudingos informacijos skleidimu
jos nariams.
D. Makulavičius: Mūsų įmonei – bendrovei „Milsa“, kaip nerūdinių statybinių medžiagų gamintojai ir tiekėjai, svarbu, kad priklausome
asociacijai ir esame vertinami kaip patikimi partneriai tarp kelių tiesi-

Arvydas Gribulis,
UAB „Fegda“ generalinis direktorius

Asmeninio archyvo

Asmeninio archyvo

V. Puidokas: „Lietuvos keliai“ – vienintelė kelių sektoriaus įmonių
interesams atstovaujanti struktūra, todėl jos atsakomybė labai didelė.
Būtent nuo mūsų asociacijos priklauso visuomenės nuomonė apie kelių infrastruktūros kokybę, apie kelininkus kaip viešųjų gėrybių kūrėjus.
Perspektyvių susisiekimo infrastruktūros projektų kūrimas ir operatyvus

įgyvendinimas, naujų partnerystės formų paieška ir pritaikymas mūsų
sistemai yra prioritetinės asociacijos veiklos sritys.

Andriaus UFARTO / BFL

Kaip apibūdintumėte asociacijos „Lietuvos keliai“ svarbą?

Juozas Aleksa,
UAB „Šiaulių plentas“ vadovas
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mo įmonių. Iš numatomų kelių infrastruktūros statybos projektų galima prognozuoti mūsų produkcijos poreikius, lanksčiau organizuoti gamybą. Taip pat būdami asociacijos nariai galime supažindinti kitus asociacijos narius su mūsų problemomis ir bendradarbiaudami bandyti jas
išspręsti.
A. Gribulis: Kelininkai dažnai kaltinami už negerą nutiestų, suremontuotų ar rekonstruotų kelių kokybę. Mes siekiame, kad tokios pretenzijos kristų ne apskritai ant visų kelininkų, bet būtų įvardintos konkrečios bendrovės, dirbančios nekokybiškai.
A. Laurinavičius: Kelių šakai tokia organizacija labai reikalinga. Tai
ir senų kelių tiesimo tradicijų puoselėjimas, pagalba jaunimui integruojantis į kelių sektorių (klubas „Kelelis“), taip pat naujų inžinerinių idėjų
generavimas bei sklaida.
J. Aleksa: Kelių sektorius – gana didelė ir atsakinga ūkio šaka, sudaranti nemažą BVP dalį. Joje dirba daug žmonių, todėl būtina tokia
koordinuojanti organizacija.

A. Laurinavičius: Asociacija užsibrėžusi platų veiklos spektrą atstovauti Lietuvos kelių tiesėjų interesams, koordinuoti bendrovių veiksmus, susijusius su valstybės vykdoma kelių tiesimo politika. Taip pat
spręsti bendras gamybos įmonėms kylančias ekonomines ir juridines
problemas, bendradarbiauti su šalies ir užsienio giminingomis organizacijomis, dalyvauti ruošiant su kelių tiesimo verslu susijusius juridinius
aktus bei reglamentus, ieškoti naujų rinkų šalyje ir užsienyje.
J. Aleksa: Valstybės ekonominės politikos formavime svarbus kelių
infrastruktūros vaidmuo. Ir toliau aktualumo nepraranda finansavimo
klausimai, naujų finansavimo šaltinių paieška, o kartu ir naujų projektų, kaip antai, PPP (Public Private Partnership) projektų plėtra. Politikos
formavime kelių tinklo vystymas, eismo saugumo klausimai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ES erdvėje keliami kaip pagrindiniai ir prioritetiniai.

Kokios pagrindinės asociacijos „Lietuvos keliai“ užduotys ir veiklos perspektyvos?

V. Puidokas: Asociacijos parama buvo reikalinga ir iš dalies rezultatyvi sprendžiant du kartus didinto PVM mokesčio kompensavimo
rangovams klausimus. Būtent asociacijos pastangomis buvo pasirašytas susitarimas dėl maksimalaus atsiskaitymo už darbus termino nustatymo. Kaip pozityvų pasiekimą vertinčiau„Viešųjų pirkimų įstatymo“
pataisas, reikalaujančias pagrįsti pernelyg mažas pasiūlymų kainas. Tai
tik keli labiausiai matomi darbai, kuriuos atliko asociacija, neminint labai svarbių kasdienių klausimų sprendimo.
Deja, reikia pripažinti, kad mes kaip asociacija padarėme ne viską,
nes kelių sektorius ir šiandien lieka valdžios darbotvarkės paraštėse ir
dažniausiai iš viso pamirštamas.
R. Morkūnas: Pokriziniu laikotarpiu statybos sektorius, taip pat ir
kelių ir tiltų statyba, pamažu atsigauna. Tačiau krizės metu, sumažinus
kelių infrastuktūros plėtros programų ir projektų finansavimą, ilgalaikė
ir kryptinga kelių bei tiltų statybos strategijos politika neatitiko atliekamų darbų apimčių.
D. Makulavičius: „Lietuvos kelių“ asociacijos taryba bendravo
su Susisiekimo ministerijos ir Kelių direkcijos vadovaujančiais darbuotojais, spręsdami iškilusias ekonominio sunkmečio problemas. Ne visus ekonominius sunkumus pavyko visiškai išspręsti. Bendrovės „Milsa“ įmonių grupė skaudžiai išgyveno ekonominę krizę. Apimtys sumažėjo tris kartus. Trys pagrindinės įmonės: įmonė „Seliščanskij granitnij
karjer“, UAB „Granitas“ ir UAB „Granitinė skalda“ 2009–2010 m. dirbo
nuostolingai.
A. Laurinavičius: Tuo laikotarpiu padėtį gelbėjo įmonių darbo optimizavimas – geresnis darbų organizavimas, optimalesnis žmogiškųjų
ir materialinių resursų panaudojimas, naujovių paieška.
J. Aleksa: 2009 m. ypač buvo sutrikęs finansavimas, sulėtėjusios europinių lėšų gavimo procedūros. Dėl aktyvios asociacijos veiklos
maksimaliai sutrumpėjo minėtos procedūros, dėl kurių kai kurios įmonės buvo priartėjusios prie bankroto slenksčio. Tai labai konkretus asociacijos veiklos ir svarbos pavyzdys.
Kokie ypatumai – finansavimo, darbų planavimo ir kt., jūsų
manymu, turėtų lemiamos įtakos dabar vykdomų projektų
spartai?
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V. Puidokas: Darbų planavimas ir finansavimo šaltinių paieška yra
ir turi būti neatsiejami procesai, nes tik tokiu būdu galime sukurti pro-

Asmeninio archyvo

V. Puidokas: „Lietuvos keliai“ vienija gana siauros specializacijos
įmones, kurių pagrindinis darbdavys iš esmės yra viešasis sektorius.
Atstovavimas savo narių interesams yra svarbiausias uždavinys, kurį
reikia spręsti įvairiais būdais. Vienas iš jų – tai aiškinamasis, ideologinis
darbas, kurio tikslas yra tiek užsakovui, tiek produkto vartotojui išaiškinti išvystyto kelių sektoriaus svarbą subalansuotam ekonominiam šalies gyvenimui, Lietuvos konkurencingumui užsienio rinkose. Asociaciją
ateityje matyčiau kaip stiprių, šiuolaikiškų, konkurencingų kelių sektoriuje dirbančių įmonių sambūrį, turintį aiškią poziciją, atkakliai siekiantį
bendrų tikslų, kurie siejasi su visos valstybės tikslais.
D. Makulavičius: Viena iš svarbiausių asociacijos „Lietuvos keliai“
užduočių turi būti pastovaus ir reikiamo kelių statybos finansavimo siekimas. Be to, svarbu, kad būtų siekiama Lietuvos kelių kokybės gerinimo, nesertifikuotų medžiagų naudojimo kontrolės griežtinimo. Taip pat
asociacija galėtų atsižvelgti ne vien tik į valstybinius kelius, bet ir į miesto gatvių tragišką būklę. Tik tam turėtų būti įkurtos atitinkamos valstybinės institucijos, kurios skirtų lėšas, pavedimus. Galima būtų rengti
miesto savivaldybių reitingavimą pagal miesto gatvių būklę, skatinant
labiausiai apsileidusias savivaldybes tvarkyti savo miesto gatves, kad
sukeltų tam tikrą konkurenciją tarp miestų per gatvių priežiūros prizmę. Savivaldybėse vykdomų darbų kokybės kontrolę galėtų vykdyti jau
seniai kuriamas Kelių tyrimų centras. Valstybės skiriamos lėšos miestų
gatvėms turi būti panaudojamos efektyviau. Geras pavyzdys yra Klaipėda, blogas – Kaunas. Valstybės pinigams turi būti valstybės kontrolė.
A. Gribulis: Manyčiau, kad pagrindinis uždavinys – iki 2013 m.
pabaigos panaudoti kuo daugiau ES paramos lėšų. Kiekviena asociacijos įmonė realiai yra gerokai sumažinusi savo darbuotojų skaičių, tačiau
gavusios didesnį finansavimą bendrovės galėtų atlikti daugiau darbų,
o minėtos lėšos valstybei sugrįžtų per mokesčių sistemą, stimuliuodamos šalies ekonomiką. Prisiminkime, po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje buvo daug investuojama į kelius, darbu aprūpinami žmonės, panašiu principu vadovautasi ir JAV recesijos laikotarpiu. Dabar ir mes turime galimybę tikslingiau panaudoti ES lėšas. Jeigu į priekį lanksčiau
pajudėtų žvyrkelių asfaltavimo programa, vėliau toms reikmėms nereikėtų iš valstybės biudžeto skirti lėšų, kai bus nutrauktas finansavimas
iš ES paramos fondų.

Kokie asociacijos „Lietuvos keliai“ veiksmai turėjo lemiamos
įtakos, dirbant ekonominiu sunkmečiu ir įveikiant jo padarinius?

Danielius Makulavičius,
UAB „ Milsa“ generalinis direktorius

Alfredas Laurinavičius,
VGTU profesorius

duktą. Nepanaudotų ES paramos lėšų perkėlimą iš kitų sričių į kelių sektorių vadinčiau prioritetiniu uždaviniu.
Lietuvos kelių tinklo ateitį siejame su stambiais infrastruktūros projektais, apimančiais kelių projektavimą, statybą ir priežiūrą, taikant viešosios ir privačios partnerystės modelį – PPP. Rangovas projektuoja,
stato kelią ir jį prižiūri, o užsakovas per tam tikrą laiką objektą iš rangovo išperka. Ta kryptimi ir turėtume visi dirbti.
D. Makulavičius: Pagrindinė problema – užsitęsę konkursų paskelbimai. O tai atsiliepia ir mums, nerūdinių statybinių medžiagų gamintojai, ir tiekėjams. Kelių statybos verslas – sezoninis. Būtų gerai poreikius žinoti anksčiau, kad galima būtų pasiruošti sezonui, laiku pasirūpinti žaliava. Kita problema – kai kurių mažesnių kelių statybos įmonių
vėluojantys atsiskaitymai už padarytus darbus ir gaminius.
A. Laurinavičius: Svarbiu elementu būtų ilgalaikės perspektyvos
Lietuvos susisiekimo sektoriuje (finansavimo, darbų) paskelbimas. Tai
susiję su specialistų rengimu, modernios technikos įsigijimu bei ilgalaikės perspektyvos planavimu.
J. Aleksa: Jeigu konkursas paskelbiamas vasaros viduryje arba beveik rudenį, deja, dėl sezoniškumo, technologijų jautrumo šaltam sezonui objekto atlikimo terminai nusitęsia per du sezonus.
Be abejo, daug lemia ir finansavimas, kad būtų laiku atsiskaitoma su
rangovais, bet tarp asociacijos narių nebuvo atvejų, jog dėl finansavimo
įmonės būtų sustabdžiusios darbus objektuose. Lietuva labai sezoninė
šalis, atliekant kelių tiesimo darbus. Esant tokioje geografinėje vietoje
aktualu tiksliau planuoti ir skelbti konkursus ankstyvą pavasarį ar netgi
žiemą, kad galima būtų pasiruošti darbams objektuose. Tikslesnis planavimas gerokai sutrumpintų darbų vykdymą.
Kokias regite pokrizinio laikotarpio kelių ir tiltų statybos bei
šalies kelių priežiūros perspektyvas?
V. Puidokas: Vartodamas rinkos analitikų frazeologiją pasakysiu,
kad kelių sektorius šiuo metu yra dugne, o nusileidimas buvo kietas.
Kiek mūsų įmonių nuo to dugno atsispirs ir kaip sparčiai tai padarys,
parodys ateitis. Manau, kad ji priklauso toms įmonėms, kurios turi ilgalaikes strategijas. Geras rezultatas, viena vertus, priklausys nuo pačių įmonių jau panaudotų instrumentų krizės padariniams švelninti ir
pokrizinių žingsnių efektyvumo. Gamybos plėtra po staigaus ir labai
skausmingo rinkos susitraukimo yra sudėtinga. Ypač sudėtinga toms
įmonėms, kurios sunkmečiu padarė ekonominiu požiūriu labai rimtą
klaidą pasirašydamos rangos darbų sutartis žemesne kaina, nei realiai
toks produktas kainuoja. Savęs valgymo taktika siekiant išlikti bet kokia
kaina negarantuoja veiklos tęstinumo.
Antra vertus, veiklos perspektyvos priklausys nuo valstybės požiūrio
į gyvybiškai svarbų šalies ūkiui kelių sektorių, kurio funkcionalumo neįmanoma užtikrinti be investicijų. Papildomos investicijos ne tik padėtų
atgaivinti nusidėvėjusį kelių tinklą, bet ir suteiktų stimulo sunkiai besiverčiančioms įmonėms atsigauti.
R. Morkūnas: Nestiprinant nutiestų kelių dangų ir netiesiant naujų kelių bei intensyviau naudojant neremontuojamus kelius ir jų statinius, pastarieji dėl padidėjusių apkrovų greičiau deformuojasi ir fiziškai
susidėvi. Tuo pačiu, blogėjant kelių ir jų statinių būklei, tampa sudėtinga užtikrinti saugų eismą.
A. Gribulis: Praėjusieji metai pasižymėjo ypatingais konkursų paskelbimų vėlavimais. Dėl vėlavimo praėjusių metų konkursai perkelti į
šiuos metus. Šiemet viskas turėtų vykti lyg ir laiku. Kelininkai fiziškai
pajėgūs išlyginti susidariusią spragą ir atlikti visus numatytus darbus.
Regim pragiedrulius, nes vyksta judėjimas į priekį ir veriasi optimistinės perspektyvos.
D. Makulavičius: Yra dvi perspektyvos – arba kelių tiesime įsivyraus kainų mažinimo tendencija naudojant pigias nesertifikuotas medžiagas kelių statyboje, kas yra neleistina ir blogina kelių kokybę bei
brangina jų priežiūrą, arba bus naudojamos kokybiškos sertifikuotos
medžiagos. Tuomet keliai būtų ilgaamžiškesni, o jų priežiūra – pigesnė. Lietuvoje mes visa tai jau turėjome. Išaugus transporto intensyvumui, greičiams ir padidėjus apkrovoms ašiai, svarbu kelių tiesime naudoti daugiau kietų nerūdinių statybinių medžiagų, tokių kaip granitas,
bazaltas, dioritas, diabazas ir kitas. Turi būti griežta kontrolė įvežamoms
medžiagoms. Dažnai jos neatitinka LST kokybės reikalavimų. O Lietuvoje turime senas geras tradicijas, aukštas technologijas gaminti geros
kokybės nerūdines statybines medžiagas ir gamybiniai pajėgumai yra
3–4 kartus didesni nei poreikis.
J. Aleksa: Tikimės, kad kitų ūkio šakų nepanaudotų lėšų dalis pereis į infrastruktūrą, suteiks galimybę labiau plėtoti objektus, atsiras
naujų finansavimo šaltinių, startuos PPP projektai, pagyvinsiantys kelių
sektoriaus rinką. Valstybė ir toliau nenutrauks investicijų į eismo saugumą, atsiras daugiau projektų, skatinančių kelių tinklo plėtrą.
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Geri keliai – šalies veidrodis
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ar neseniai Lietuvos kelių būklė stebino užsieniečius, ypač atvykusius iš Rusijos ir kitų buvusių socialistinio bloko šalių. Deja, per kelerius pastaruosius metus mūsų kelių sektorius priverstas tenkintis gana
skurdžiu biudžetu, o nepriteklių jis dar labiau pajuto prasidėjus ekonominei krizei. Nepakankamo finansavimo padarinius dabar kiekvienas mato
plika akimi – ir užmiestyje, ir gatvėse yra daug duobių bei išdaužų, kokių nebuvo jau senokai. Dėl jų kritikos strėlės dažniausiai lekia į kelininkus, esą „suvalgiusius“ milijonus europinių pinigų, o daugelio kelių būklė toliau prastėja.
Ar tikrai dėl to kalti vien kelininkai ir ką reikėtų daryti, kad saugiai galėtume važiuoti tiek mieste, tiek užmiestyje? Siūlymų ir idėjų girdime
įvairiausių – nuo patarimų drastiškai mažinti kelių tinklą, ypač kaimiškuose regionuose, nes iš Lietuvos jau emigravo apie 350 tūkst. žmonių, iki
viešos ir privačios partnerystės (PPP) modelio spartesnio taikymo.

Išbandymai „ugnimi ir ledu“
Iš viso Lietuvoje driekiasi apie 70 tūkst. kilometrų kelių, iš jų Lietuvos
automobilių kelių direkcijos (LAKD) žinioje yra apie 21,3 tūkst. kilometrų,
o likusieji priklauso savivaldybėms ir privatiems savininkams. Net apie 40
tūkst. kilometrų dar sudaro žvyrkeliai, kurių pažangiose Vakarų Europos
valstybėse nėra, nes tokie keliai prilyginami nebaigtiems statiniams.
Lietuvoje žvyrkeliai sudaro apie 60 proc. kelių tinklo (LAKD valdomame tinkle 40 proc.) ir kol kas neaišku, kada bus įgyvendinta jų asfaltavimo programa. Prieš 3–4 metus prognozuota, kad kasmet bus galima asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu apie tai net nesvajojama, nes
lėšų stinga asfaltbetonio dangoms prižiūrėti, o kai kur net asfaltas tampa beveik žvyrkeliu.
Mokslininkų teigimu, nuo intensyviausiai naudojamų žvyrkelių kasmet nudulka maždaug 2 cm dangos, o tai – dideli praradimai. Be to, juose sumažėja eismo greitis, sunaudojama daugiau degalų, dulkėmis ir automobilių dujomis teršiama aplinka.
Ne ką geresnė padėtis, kaip jau buvo minėta, prižiūrint ir asfaltuotas

faktas
Vienas 40 t sunkvežimis keliams
padaro tokią pačią žalą kaip tūkstančiai
pravažiuojančių lengvųjų automobilių.

dangas. Iki krizės kasmet buvo sutvarkoma apie 6,5 proc. šalies kelių, tai
kur kas mažiau, nei rekomenduoja ekspertai. Pagal nustatytą kelių tinklo priežiūros periodiškumą šių darbų apimtys turėtų siekti 8,2 proc. Kiek
darbų bus atlikta šiemet, prognozuoti gana sunku, nes pastaruoju metu
drastiškai brangsta ir dyzelinis kuras, ir bitumas. Šie du naftos produktai
sudaro apie ketvirtadalį kelininkų darbų išlaidų. Būtent naftos produktai
šiemet jau „suvalgė“ vos vos papilnėjusį Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) biudžetą.
Lietuvos kelius nuolat neigiamai veikia ir klimatas, auganti apkrova
bei automobilių teršalai. Štai išbandymai „ugnimi ir ledu“ nuo pliusinės
iki minusinės dangos paviršinio sluoksnio temperatūros per metus svyruoja šimtus kartų, o temperatūrų absoliutaus dydžio rekordai užfiksuoti
nuo minus 42 iki plius 37 laipsnių Celsijaus – tai daugiau nei 70 laipsnių
intervalas. Esant tokiai temperatūrų kaitai kelią būtina nuolat „gydyti“, o
avaringiausius ruožus keisti naujausių technologijų dangomis.
Kelius gadina ir nuolat didėjančios apkrovos bei tranzitinių sunkiasvorių vilkikų eismas. Per pastaruosius penkerius metus sunkiojo transporto eismas išaugo 30 proc. – tai itin daug, nes vienas 40 t sunkvežimis keliams padaro tokią pačią žalą kaip tūkstančiai pravažiuojančių lengvųjų
automobilių.

Neremontuojamas kelias miršta
Nutiesus naują kelią papildomai jo danga būtina pradėti rūpintis
maždaug po 7–9 metų. Per tiek laiko dėl transporto ir orų poveikio viršutiniuose dangos sluoksniuose atsiranda įtrūkimų, kuriuos būtina tvarkyti.
To nepadarius, per kelerius metus danga pradeda trūkinėti, o jai pasenus
dar 12–15 metų ją būtina jau kapitaliai remontuoti. Be tokio remonto kelias „miršta“. Tuomet jau reikia kalbėti ne apie remontą, o apie naują statybą, kuri gerokai brangesnė.
Netvarkant kelių išauga išlaidos ir transporto remontui bei degalams.
Apskaičiuota, kad važiuojant žvyrkeliu sudeginama iki 30 proc. daugiau
benzino, nei tokį pat atstumą įveikiant geru asfaltuotu plentu.
Ypač nepatenkinama padėtis savivaldybių keliuose. Pastaraisiais metais jos tiesiog „pamiršo“, kad pačios privalo rūpintis gatvėmis ir vietiniais
keliais, o ne vien dairytis Kelių priežiūros ir plėtros (KPPP) lėšų. Pagal šią
programą turėtų būti finansuojamos tik jungtys su valstybiniais keliais.
Beje, kai kurių savivaldybių gatvių danga jau trūkinėja nepataisomai ir
jas reikės tiesti iš naujo, o tai kainuos 4–5 kartus brangiau nei būtinas remontas.
Savivaldybės galėtų pasiūlyti racionalesnių idėjų, kaip kelių finansavimo pyragą „išminkyti“ didesnį, tokiu atveju ir jo dalybos būtų gausesnės.
Veiksmai, kai užmiesčio pinigai būtų permesti į miestą ar atvirkščiai, ma-
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Pirmuosius teigiamus įspūdžius apie šalies patrauklumą investicijoms bei
gyvenimo joje patogumus paprastai susidarome vos kirtę valstybinę sieną
ir pavažiavę keletą kilometrų. Sutvarkyta kelių infrastruktūra, moderni
kelio danga bei kitos saugų eismą užtikrinančios priemonės nuteikia
maloniai ir valstybė sulaukia pagyrimų.

Rimvydas Gradauskas

nau, abi puses nuvestų į aklavietę. Važiavimo sąlygos vairuotojams turėtų
būti geros tiek miestuose, tiek už jų. Juk sunkusis transportas ir lengvųjų
automobilių vairuotojai tranzitinių miestų visiškai išvengti kol kas negali.

Daugiau gabenti galėtų geležinkeliai
Nors šalies keliuose ypač padidėjo krovininio sunkiojo transporto eismas, dalies šių krovinių, deja, nesugeba perimti „Lietuvos geležinkeliai“.
Jie neveža net birių inertinių medžiagų, o tai būtų didelė paspirtis, ypač
statybos sektoriui.
Specialistai ne kartą pastebėjo, kad „Lietuvos geležinkelių“ duoklė šalies ekonomikai per maža. Transporto sektoriaus sukuria 15 proc. BVP, iš
jo kelių sektorius, įskaitant autotransportą, – 9 proc., o likusius 6 proc. –
jūrų ir oro uostai, ryšių įmonės bei geležinkeliai.
Kol kas „Lietuvos geležinkeliai“ negali pasigirti ir intermodaliniais vežimais. Iš esmės jie gabena tik tranzitinius krovinius į Klaipėdą ir Kaliningradą, o likęs krūvis tenka kelių sektoriui.
Ekspertų vertinimu, 3,1 mln. Lietuvos piliečių daug dažniau naudojasi kelių infrastruktūra, o geležinkelio transporto dalis – pernelyg maža.

Kaimynai keliams atseikėja daugiau
Pirmieji kelių griūties ženklai akivaizdūs – finansavimas sektoriui per
pastaruosius trejus metus sumažėjo beveik 2,5 karto ir siekia 800–900
mln. litų per metus. Kelininkus gelbėja tik europinės 2007–2013 m. finansinio laikotarpio lėšos, kurios gali baigtis jau šių metų pabaigoje.
Daug nerimo kelia ir artimiausios ateities prioritetai – šiuo metu visiškai neaišku, kaip kelių infrastruktūra bus prižiūrima 2013–2015 m.
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Tuo tarpu artimiausi kaimynai transporto infrastruktūrai skiria kur kas
daugiau dėmesio. Štai iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) paramos
Lenkija transporto infrastruktūrai skyrė 38 proc., Estija – 30 proc., Latvija
– 36 proc., o Lietuva tik – 22,58 proc. Estija taip pat persvarstė prioritetus
ir kelių infrastruktūrai ES asignavimus padidino trečdaliu.
Jau dabar tarptautiniai vežėjai Estijos, Čekijos ir Lenkijos greitkelius
vertina kaip sparčiausiai tvarkomus regione, o Latvija ir Lietuva sulaukia
prastokų įvertinimų.

Viena iš galimybių – PPP
Nuolat dejuojama, kad trūksta lėšų keliams tvarkyti. Ne kartą skelbta,
kad mokamų kelių Lietuvoje nebus dėl mažo intensyvumo. Tad ką reikėtų daryti, kad milžiniškos vertės šalies kelių ūkis nustotų vegetavęs ir atsigautų? Viena iš galimybių – valstybinio ir privataus kapitalo partnerystė, tačiau kol kas Lietuvoje įgyvendinti užsienio praktikoje pasiteisinusias
idėjas stinga ir politinės valios, ir patirties.
Privatus kapitalas yra pasiryžęs ir gali investuoti į valstybės kelius bei
paspartinti svarbių aplinkkelių, tiltų ar kitų infrastruktūros objektų statybas, kurioms valstybei šiuo metu trūksta lėšų. Kelininkai tokiai partnerystei pasirengę: bankai ar kiti galimi partneriai pinigų tam turi, rangovai
įvairiausios modernios įrangos turi tris kartus daugiau, nei yra darbų, darbo jėgos taip pat netrūksta.
Privačių pinigų įliejimas į kelių sektorių padėtų spręsti ir nedarbo problemas, pagerintų aplinką, įpūstų gyvybės į Lietuvos ekonomiką.
Verslo atstovai laukia nesulaukia realių Vyriausybės ir Ūkio ministerijos
veiksmų. Seimas taip pat dažniausiai tik deklaruoja siekius mažinti nedarbą ir gaivinti ekonomiką.
PPP pagelbėtų ir dėl to, kad jau baigiama naudoti 2007–2013 m. laikotarpio ES fondų parama, numatyta keliams. Teigiama, jog turime Koncesijų įstatymą, tačiau neturime struktūros, kaip turi būti vykdomi PPP
projektai, kas už ką atsakingas. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje yra specialios PPP koordinuojančios agentūros. Deja, pas mus PPP projektų tvirtinimo procedūros ilgos, niekas nenori prisiimti atsakomybės 20–25
metų investavimo laikotarpiui.
Štai penkis iš šešių bandomųjų PPP projektų sveikatos, švietimo,
transporto ir kituose sektoriuose, kuriuos išrinko premjero Andriaus Kubiliaus potvarkiu sudaryta darbo grupė, turi įgyvendinti Vyriausybė ir tik
vieną – sostinės Balsių mokyklos – savivaldybė. Pastarasis pradėtas, o
kiti juda vangiai.
Viliamasi, kad šį pavasarį bus pradėtas įgyvendinti pirmasis PPP bandomasis projektas – Palangos aplinkkelis. Išankstiniais skaičiavimais, 25
km Palangos aplinkkelis kainuotų apie 80 mln. litų.

Keliai išjudintų ir ekonomiką
Taikant PPP metodą ir penktadaliu daugiau lėšų keliams skyrus 2011
m., galima būtų pradėti tiesti papildomas juostas Kauno – Marijampolės greitkelyje ar kapitaliai rekonstruoti Vilniaus – Utenos kelią. Pastarojo ruožai labai pavojingi, nes nutiesti ant gelžbetonio plokščių, kurios per
didelius karščius plečiasi ir „iššauna“ į viršų.
Į PPP sąrašą galima būtų įtraukti ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio dalį,
nes visiems šio projekto etapams ES paramos gali nepakakti.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) prezidentė Rūta Vainienė
tikina, kad kelių sektoriuje PPP turėtų vykti pagal viešąjį pirkimą. „Dabar lėšos keliams ribotos, tad mokėjimą reikėtų išdėstyti ilgesniam laikui. Kuo šiuo atveju netinka koncesija? Ji reikalauja, kad mokėjimas
būtų ir iš galutinio vartotojo. Tad kelias turėtų tapti mokamas, su užkardais. Užsienyje tai įprasta, o Lietuvoje eismo intensyvumas per mažas,
todėl mokesčių administravimas nepasiteisintų“, – aiškina R. Vainienė.
„Investicijos į kelius – ilgalaikiai projektai ir ilgalaikės investicijos“, – sako
„DnB Nord“ banko vyresnioji analitikė Jekaterina Rojaka. Jos teigimu, PPP
variantas patrauklus, nes didina apyvartą, darbo vietų skaičių ir žmonių

užimtumą, be to, jis priimtinas žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą.
„Keliams naudojamos vietinės medžiagos, o tai turėtų duoti impulsą
kasybai, taip pat susietų kelis sektorius, kurie gali turėti naudos ir laimėti
iš bendro PPP projekto. Toks investavimas turėtų būti įdomus ir valstybiniam, ir privačiam sektoriui“, – mano analitikė.
PPP – ne vienintelis būdas rasti lėšų keliams. Dar 2008 m., priimant
2009 m. biudžetą, buvo numatyta, kad skiriama keliams akcizų dalis mažinama tik laikinai. Taip pat buvo įsipareigota, jog ekonominei krizei pasibaigus bus atkurta 80 proc. akcizų dalis į KPPP. Tai buvo patvirtinta ir nacionaliniame susitarime. Tačiau iki šiol ta linkme nieko nedaroma.
Ekspertų vertinimu, šalis netampa patrauklesnė investicijoms, jei tik
planuojama steigti daug laisvųjų ekonomikos zonų, statyti naujus gyvenamuosius kvartalus ar industrinius parkus, tačiau reikiamas dėmesys
neskiriamas infrastruktūrai. Išsivysčiusiose Vakarų šalyse būtų neleistina
siūlyti sklypus be vandentiekio, elektros tinklų ar privažiavimo kelių. Deja,
Lietuvoje tai vis dar įprasta praktika.
Išjudinus finansavimą kelių sektoriui padaugėtų investicijų, būtų panaudoti esami darbo ištekliai, atsigautų ekonomika.

NAUJIENA!

Sustiprintos, geros kokybės Singapūro!
naujos padangos iš

Lietuvoje PPP – tik užuomazgos
Daugelis Europos šalių neįsivaizduoja pažangos be viešojo ir privataus
sektoriaus bendradarbiavimo. Pasaulyje dešimtmečiais taikomi PPP metodai Lietuvoje vis dar tėra užuomazgų būklės. Tam trukdė ir iki šiol įstatymiškai apibrėžta tik viena PPP forma – koncesija. Pagaliau pradėtas
svarstyti dar vienas PPP būdas – viešojo pirkimo, kai privatus kapitalas į
viešąjį objektą įlieja savo lėšas ir jas iš valstybės galutinai atgauna, pavyzdžiui, per 20–25 metus.
Daugelyje ES valstybių greitkeliai jau seniai tiesiami ar tiltai statomi
bendromis valstybės ir privataus kapitalo lėšomis. Valstybė užsako projektus, komerciniai bankai garantuoja jų apmokėjimą, o rangovai atlieka
konkrečius darbus. Taip projektai plėtojami Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, PPP lyderėje Jungtinėje Karalystėje ir kitur.
Skaičiuojama, kad privataus sektoriaus skolinimas viešiesiems projektams pasaulyje per pastarąjį dešimtmetį padidėjo penkis kartus, o per
pastaruosius penkerius metus PPP projektams vykdyti buvo sutelkta 300
mlrd. JAV dolerių privačių investicijų. Didžiojoje Britanijoje privačiomis lėšomis įgyvendinama net 80 proc. infrastruktūros projektų. Užsienyje yra
apskaičiuota, kad dirbant pagal PPP principą kelių tiesimo ir eksploatavimo sąnaudos mažesnės yra 30 proc.
Lenkijoje iki 2012 m. pagal PPP už 6 mlrd. eurų bus nutiesta 590 km
autostradų, Vengrijoje šiemet užbaigtas 1 mlrd. eurų vertės autostrados
projektas, o Slovakijoje autostradai tiesti jau krizės metu pasirašyta PPP
sutartis ir skirta 1 mlrd. eurų.
Preliminariai planuojama, kad ir Lietuvoje valstybė įmokas rangovams sumokėtų iš kelių ar kitų bendrų mokesčių. Pagal su Vyriausybe pasirašytas sutartis pinigų grąžinimo būdas galėtų būti gana paprastas – patogiausia būtų atsiskaityti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos
(KPPP) lėšų. Pavyzdžiui, jei kelią įmonė nutiestų už 100 mln. litų, valstybė
šiuos pinigus turėtų grąžinti per 20–25 metus bei dar sutartą sumą papildomai, pavyzdžiui, iš viso 120 mln. litų. Į šią sumą įeitų paskolų palūkanos bei kelio priežiūros sąnaudos, nes kelio tiesėjas tiek metų privalėtų
prižiūrėti ir remontuoti kelią už savo pinigus.

Uždaroji akcinė bendrovė
„Linavos“ servisas

Vilnius,
Jankiškių g. 41,
V. Bielskio g. 30a,
Šiauliai,
Taikos pr. 135d,
Kaunas,
Klaipėda,
Palangos pl. 6,
Panevėžys, Beržų g. 5,
Alytus,
Naujoji g. 140,
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

Dirbame Jums!
www.linavos-servisas.lt
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Naujai nutiesta Vilniaus vakarinio aplinkkelio atkarpa nuo Oslo iki
L. Asanavičiūtės gatvės apima visus aplinkkelio I etapo objektus –
rekonstruotą Oslo gatvės dalį, naują trijų lygių sankryžą per Oslo
gatvę, Gudelių tunelį, keturias transporto jungtis trijų lygių sankryžai
aptarnauti, naują vakarinę gatvę, sujungusią Oslo ir L. Asanavičiūtės
gatves, rekonstruotą Erfurto ir Lazdynėlių gatvių sankirtą ir kitus
smulkesnius objektus.

„R

angovams Vilniaus vakarinio aplinkkelio projektas buvo nemenkas iššūkis. Inžinerine prasme aplinkkelis yra vienas sudėtingiausių
pastaraisiais metais vykdytų miesto susisiekimo infrastruktūros projektų.
Statybos darbus teko vykdyti nenutraukiant automobilių eismo, o tai apsunkino darbų organizavimą. Tam tikrą įtampą kėlė ir ekonominio sunkmečio nulemti projekto finansavimo trikdžiai“, – sako bendrovės „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.
Projektas „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio
aplinkkelio I etapas (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.)“ – bene didžiausias šalies sostinėje šiuo metu baigiamas susisiekimo infrastruktūros projektas. Rangos sutartis dėl šio projekto darbų su užsakove Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo pasirašyta 2008 m. gruodžio 30 d.
Rangovai – jungtinės veiklos sutartimi susijungusios didžiausios Lietuvoje kelių statybos bendrovės – AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Kauno tiltai“. Atsakingasis junginio partneris – bendrovė „Panevėžio keliai“. Sutarties kaina – 135,89 mln. litų (su PVM).
Aplinkkelio dalies statybos metu pastatyta dviejų lygių 74 m ilgio estakada ties Oslo gatve, trijų lygių estakada ties Oslo gatve (ilgis – 197 m),
150 m ilgio tunelis ties Gudeliais, 510 m ilgio vakarinė gatvė nuo Oslo iki
L. Asanavičiūtės gatvės, įrengta šviesoforais reguliuojama Erfurto ir Lazdynėlių gatvių sankryža, 860 m ruože atlikta Oslo gatvės rekonstrukcija,
pastatytos keturios transporto jungtys estakadoms aptarnauti.
Visas Vilniaus vakarinio aplinkkelio projektas išskaidytas į tris etapus.
IA ir I etapai, kuriuose darbai jau baigti, apima Lazdynų tilto rekonstrukciją ir aplinkkelio dalies statybą nuo Oslo iki L. Asanavičiūtės gatvės. II etape
numatoma tiesti aplinkkelio dalį nuo L. Asanavičiūtės gatvės iki Ozo gatvės, III etape – nuo Ozo gatvės iki Ukmergės gatvės.
Pirmasis vakarinio aplinkkelio etapas be antrojo nebus visiškai funkcionalus, todėl šį didžiulį projektą siekiama vykdyti kompleksiškai, kad jo
rezultatai atitiktų su svarbiu Europos kelių tinklo koridoriumi siejamus lūkesčius ir planus, nukreiptų tranzitinį transportą nuo sostinės centro ir pa-

didintų transporto mazgų pralaidumą.
Baigta Vilniaus vakarinio aplinkkelio dalis sujungs tarptautinį IXB
transporto koridorių (Kijevas – Minskas – Vilnius – Klaipėda) su automagistrale Vilnius – Panevėžys. Drauge su Vilniaus pietiniu aplinkkeliu
vakarinis aplinkkelis yra neatsiejama tarptautinio IXB transporto koridoriaus dalis.
Vilniaus vakarinio aplinkkelio I-asis etapas inžinerine prasme – vienas sudėtingiausių miesto susisiekimo infrastruktūros objektų. Projektui
įgyvendinti buvo panaudotos naujausios Lietuvoje žinomos ir taikomos
kelių statybos technologijos, objekte dirbo 200 kvalifikuotų įvairių sričių
specialistų.
Oslo gatvėje pastatyta antroji Vilniaus mieste trijų lygių sankryža, kurios pirmasis lygis yra Oslo gatvė, antrasis lygis – monolitinė estakada,
kurios perdangos ilgis siekia 74 m, trečiasis lygis – estakada, kurios perdangos ilgis siekia 197 m. 2010 m. gegužę vykdyti trečiojo lygio estakados perdangos nepertraukiamo betonavimo darbai užtruko 18 valandų.
Estakados perdangai įrengti buvo sumontuotos 354 t armatūros tinklų, į
klojinius supilta 1638 kub. m betono mišinio. Betono masė iki estakados
klojinių buvo keliama 4 betono siurbliais, kurių padavimo mechanizmų ilgis siekė nuo 36 iki 46 m.
150 m ilgio Gudelių tunelio sienų statybai panaudoti metalinės
spraustasienės elementai. Tai – pirmasis tokio dydžio tunelis Lietuvoje,
kuriam pritaikyta ši metalinių spraustasienių elementų technologija.
Siekiant išsaugoti esamą gatvę, paviršinio vandens surinkimo sistemos daliai po Oslo gatve įrengtas metro skersmens 140 m ilgio mikrotunelis. Tai kol kas ilgiausias mikrotunelis šalyje.
Per dvejus metus buvo parengta 30 eismo organizavimo Oslo, Erfurto
ir Lazdynėlių gatvėmis schemų, nes darbai buvo vykdomi nenutraukiant
automobilių eismo. Sudėtingiausiuose ruožuose automobilių eismą padėjo organizuoti Kelių policija.
Vykdant šį projektą buvo pasitelkta 15 subrangovų organizacijų.

Skirtingų lygių sankryža
Viadukas virš geležinkelio

Atlikti
pagrindiniai darbai:
• Rekonstruota 860 m ilgio Oslo gatvės atkarpa, kurios važiuojamosios dalies plotis siekia 19 m.
• Pastatyta antrojo lygio monolitinė estakada per Oslo gatvę. Estakados perdangos ilgis – 76,29 m, plotis – 10,80 m.
• Pastatyta trečiojo lygio monolitinė estakada per Oslo gatvę. Estakados perdangos ilgis – 197,60 m, estakados plotis – 10,80 m.
• Trijų lygių sankryžai aptarnauti pastatyta 580 m ilgio, įskaitant tunelį, jungtis Nr. 1, kurios važiuojamosios dalies plotis siekia 11 m.
• Trijų lygių sankryžai aptarnauti pastatyta 680 m ilgio, įskaitant
estakadą ir tunelį, jungtis Nr. 2, kurios važiuojamosios dalies
plotis – 8,5 m.
• Trijų lygių sankryžai aptarnauti pastatyta 620 m ilgio, įskaitant
estakadą ir tunelį, jungtis Nr. 3, kurios važiuojamosios dalies
plotis – 8,5 m.
• Trijų lygių sankryžai aptarnauti pastatyta 480 m ilgio, įskaitant
tunelį, jungtis Nr. 4, važiuojamosios dalies plotis – 11 m.
• Pastatyta nauja 510 m ilgio gatvė, jungianti Oslo gatvę su L. Asanavičiūtės gatve. Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 29,5 m.
• Rekonstruota 270 m ilgio Erfurto gatvės dalis.
• Rekonstruota 300 m Gudelių gatvės dalis, važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m.
• Rekonstruoja 100 m ilgio Šiltnamių gatvės atkarpa.
• Rekonstruota 160 m ilgio Lazdynėlių gatvės atkarpa.
• Pastatytas tunelis ties Gudeliais. Tunelio perdangos ilgis –
150,57 m, perdangos plotis nuo estakados pusės – 48,29 m,
o nuo. L. Asanavičiūtės gatvės pusės – 36,42 m.
• Išvežta 280 tūkst. kub. m grunto.
• Įrengta 80 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangų.
• Įrengta 22 tūkst. m bordiūrų.
• Įrengta 1200 gatvių ir tunelio apšvietimo bei estakadų ir tunelio dekoratyvinio apšvietimo šviestuvų.
• Paklota 3600 m lietaus nuotekynės ir vandentiekio tinklų.
• Estakadų statybai sunaudota 4,8 tūkst. kub. m betono mišinių.
• Estakadų statybai sunaudota 660 t armatūros.
• Įrengtas 251 kelio ženklas.
• Įrengta 6000 m kelių atitvarų.
• Įrengta 5550 m signalinių stulpelių.
• Pasodinta 4900 medžių ir krūmų.
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Startavo Vilniaus vakarinio aplinkkelio
I-ojo etapo dalis
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Aplinkkelis sujungs svarbias magistrales

2011 m. pavasarį prasidėjo Vilniaus išorinio pietinio aplinkkelio tiesimo
darbai. Projektas, gerokai pagerinsiantis vilkikų eismą Vilniaus prieigose,
taps jungtimi tarp Vilniaus – Kauno ir Vilniaus – Minsko magistralių.

K

rovininio transporto srautus nukreipsiantis sostinės išorinis pietinis
27,3 km ilgio aplinkkelis pagerins susisiekimą ne tik šalyje, bet ir tarptautiniu mastu. Pirmasis aplinkkelio etapas, esantis transeuropinio tinklo
kelio E85 dalimi, apytiksliai kainuos 203,9 mln. litų. ES parama projektui
sieks 85 proc. jo vertės.
Vilniaus išorinio pietinio aplinkkelio statybai bus panaudota 173,3
mln. litų Europos Sąjungos (ES) paramos pagal Susisiekimo ministerijos
administruojamą priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“.

Tiesiamas trimis etapais

VILNIAUS MIESTO SAVIVLDYBĖ

2011 m. pavasarį pradėtais Vilniaus išorinio pietinio aplinkkelio pirmojo etapo tiesimo darbais pirmiausia bus įrengta 1,9 km ilgio aplinkkelio dalis nuo Gariūnų gatvės ir Savanorių prospekto sankryžos bei rekonstruota Kirtimų gatvė. Be paliovos milžiniškų krovininio transporto srautų slegiamas kelias bus visiškai atnaujintas. Šiame ruože bus įrengtas 4
eismo juostų kelias su skiriamąja juosta viduryje ir dviejų lygių sankryžomis. Jos ne tik palengvins eismą, bet ir padidins saugumą, nes sukantiems į kairę vairuotojams nebereikės kirsti priešpriešinio eismo juostos.
Pirmąjį darbų etapą sudaro ir tolesnės Kirtimų gatvės dalies rekonstrukcija. Savo eilės laukia likusi atkarpa – nuo sankryžos su Galvės gatve
iki sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 5204 Vilnius – Baltoji Vokė. Čia taip pat
bus įrengtas kelias su 4 eismo juostomis ir skiriamąja juosta viduryje bei

Pietinis Vilniaus aplinkkelis:

I etapas,

II etapas,

III etapas

dviejų lygių sankryžomis. Šiais atliktais darbais, kuriuos ketinama baigti iki 2013-ųjų m. pabaigos, bus įgyvendintas pirmojo etapo projektas.
Antrajame Vilniaus išorinio pietinio aplinkkelio darbų etape numatyta tiesti dviejų juostų kelią, apimsiantį atkarpą nuo minėtosios sankryžos
iki kelio A15 Vilnius – Lyda. Už sankryžos iki 9-to kilometro projektuojama aplinkkelio dalis sutaps su esamu rajoninės reikšmės keliu Nr. 5204
Vilnius – Baltoji Vokė.
Nuo Vaidotų geležinkelio stoties kelias bus nukreiptas nauju maršrutu.
Čia bus tiesiamas visiškai naujas kelias.
Geležinkelis ir rajoninės reikšmės kelias Nr. 5203 Juodšiliai – Jašiūnų
geležinkelio stotis susikirs 13,2 kilometre ties Valčiūnų gyvenviete. Už Dusinėnų gyvenvietės aplinkkelis drieksis per Dusinėnų mišką iki magistralinio kelio A15 Vilnius – Lyda.
Ši transporto arterija – dalis tarptautinės magistralės E85 Lyda – Vilnius – Kaunas – Klaipėda. Čia bus vainikuojami antrojo Vilniaus pietinio
aplinkkelio etapo darbai.
Trečiuoju Vilniaus išorinio pietinio aplinkkelio etapu numatoma nutiesti
magistralę, kertančią Petešos mišką, aplenkiančią Petešos gyvenvietę ir susikryžiuojančią su rajoniniu keliu Nr. 5202 Vilnius – Turgeliai – Kurmelionys.
Naujoji transporto arterija bus tiesiama ne tik neapgyvendintomis teritorijomis, bet ir per dirbamas žemes, kirs Šveicarijos, Gegužinės, Jarmališkių miškus ir įsijungs į A3 Vilniaus – Minsko magistralę.

Numatomi reikšmingi darbai
Vilniaus pietinio aplinkkelio pirmajame etape reguliuojamo eismo
dviejų juostų Kirtimų gatvė bus rekonstruota iki greito eismo A2 kategorijos gatvės parametrų, paplatinta iki 4 juostų. Šviesoforais reguliuojamas
sankryžas ir geležinkelių pervažas pakeis dviejų lygių transporto mazgai
ir viadukai. Rekonstruojamo ruožo kelio skersinio profilio parametrai projektuojami pagal 1a kelio profilį.
Priešpriešinius srautus atskirs dviejų metrų pločio skiriamoji juosta.
Projektuojamo kelio plotis Kirtimų gatvėje sudarys 19–20,5 m, skiriamosios juostos plotis bus 2 m, išorinių eismo juostų plotis – 3,5 m, vidinių
eismo juostų plotis – 3,25 m. Kelkraščių plotis – 1,25–2 m, iš jų 0,5 m
– su asfalto danga.
Įgyvendinant projektą numatyta įrengti arba rekonstruoti aštuonias
skirtingų lygių sankryžas ir sankirtas. Pagrindinių sankryžų vietos ir jų tipas nustatytas pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą, perspektyvinį infrastruktūros tinklą, atsižvelgiant į poreikį privažiuoti prie funkcionuojančių
transporto traukos objektų.
Planuojama įrengti dviračių takus (nuo aplinkkelio pradžios – vienoje kelio pusėje, o ruože tarp Lentvario g. ir Galvės g. (nuo 1,68 km iki 2,30

km) – abiejose kelio pusėse; nuo Galvės g. – vienoje kelio pusėje). Takų
ilgis – 4,36 km.
Ketinama įrengti kelkraščiuose miesto visuomeninio transporto stoteles ir garsą izoliuojančią sienutę 4,13–4,27 km ties gyvenamaisiais namais.
Šalia aplinkkelio bus nutiesta jungiamoji 7 m pločio atkarpa tarp Fermentų gatvės ir Kirtimų pramoninio rajono. Ji būtų skirta tiek krovininiam
transportui privažiuoti prie Aukštųjų Panerių rajone esančių objektų, tiek
ir visuomeninio transporto eismui, kuriam bus įrengtos stotelės.
Įgyvendintas Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio pirmojo etapo rekonstrukcijos projektas sumažins sunkiojo ir lengvojo tranzitinio transporto eismą Vilniaus miesto gyvenamuosiuose rajonuose ir miesto centrinėje dalyje. Savo ruožtu sumažės neigiamas autotransporto poveikis
aplinkai, pagerės sąlygos verslui bei padidės Vilniaus, Aukštųjų Panerių
pramoninio rajono investicinis patrauklumas.

Kels patrauklumą ir vertę
Vilniaus miesto pietinis aplinkkelis padidins transporto greitį ir sumažins kelionės trukmę naujai įrengto transporto koridoriaus dalyje – Kirtimų gatvėje. Dėl to pagerės eismo sąlygos ir bus užtikrintas visų eismo dalyvių saugumas sumažėjus spūstims ir avaringumui.
Krovininiai automobiliai bus nukreipti nuo Vilniaus miesto centro, pagerės miesto visuomeninio transporto aptarnavimo kokybė, sumažės kelių transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos. Vilniaus miesto pietinio
aplinkkelio kelio atkarpa atitiks statybos techninius reikalavimus (danga po
rekonstrukcijos bus pritaikyta krovininių automobilių ašies 11,5 t apkrovai).
Vilniaus miesto bendrasis planas numato tolesnę sostinės pietinės
industrinės zonos plėtrą. Šiuo metu eismo intensyvumas Kirtimų gatvėje padidėjęs iki 30 tūkst. automobilių per parą, sankryžose susidaro didelės spūstys. Didelė dalis Vilniaus miesto gyventojų dirba pietinėje industrinėje sostinės dalyje. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo pirmojo etapo įgyvendinimas suteiks didelę naudą sostinės gyventojams ir
miesto ekonomikai. Pirmuoju Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo įrengimo etapu žymiai sumažės laiko, kelių transporto priemonių sąnaudos,
neigiamas poveikis aplinkai. Tuo pačiu pagerės verslo aplinka sostinės
pietinėje dalyje, išaugs galimybės pritraukti investicijas.

Pagal šiuolaikinius reikalavimus
Ilgalaikė Lietuvos transporto plėtros strategija (iki 2025 m.) nurodo,
kad iki 2025 m. šalyje turi būti sukurta moderni ir tvari multimodalinė
transporto sistema, atitinkanti „senųjų“ ES šalių lygį pagal techninius rodiklius, saugumą ir paslaugų kokybę. Vienas iš transporto politikos aspektų yra aplinkkelių tiesimas, siekiant sumažinti spūstis, oro taršą ir triukšmą tankiai apgyvendintose vietovėse.
Šiuo metu Lietuvoje yra daug ruožų, neatitinkančių TEN-T keliams taikomų reikalavimų. Europinis suinteresuotumas yra rekonstruoti šiuos ruožus ir užtikrinti saugias ir patogias tranzitinių bei ilgų atstumų eismo sąlygas pagal eismo intensyvumą, kelio svarbą ir tarptautinius standartus.
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Ar bus įgyvendinti projektai-miražai
Spręs teismas
Galimybių studijos pristatyme buvo apibrėžtas ir preliminarus darbų grafikas, pagal kurį estakados statyba turėjo būti baigta 2010-ųjų pabaigoje.
Bet A. Butkevičiui netrukus palikus ministro postą estakados statyba taip ir neprasidėjo. Statinio projektavimo darbams jau buvo skirta 250
tūkst. litų iš numatytų 800 tūkst., tačiau jie nepajudėjo, nes buvo apskųsti teismui teigiant, kad estakados projektavimo paslaugos buvo nupirktos labai skubiai, vadinamuoju neskelbiamų derybų būdu, ir pažeidė viešųjų pirkimų įstatymą. Apeliacinis teismas pripažino, kad neįvykdytos visos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Tad tolesnį estakados likimą lems
aukštesnės instancijos teismo sprendimas. Nuo jo priklausys, bus pratęstos ar nutrauktos estakados projektavimo procedūros.
„Abejoju, ar šiais metais pavyktų baigti projektavimo darbus, net jeigu ir būtų paskelbtas teigiamas aukštesnės instancijos teismo sprendimas. Antra vertus, estakados statybos klausimą lems tik politiniai sprendimai, tačiau anaiptol ne kelių direkcija ar kitų žinybų iniciatyvos ir pageidavimai“, – sako R. Jaraminas.

bfl

Esama alternatyvos

Estakados į Rusnę ir tilto per marias į Neringą projektai, keliantys
karštas emocijas ir sutelkę gausias šalininkų bei priešininkų gretas, jau
tapo trapiomis vizijomis, į kurias retsykiais atkreipia dėmesį politikai.
Tačiau šie, pūstelėjus politinių permainų vėjams, netrunka nusigręžti nuo
patraukliai atrodžiusių ar net pradėtų įgyvendinti projektų, palikdami
juos ore plevenančiais miražais.

K

asmetinis potvynis Nemuno žemupyje kraštui atneša apie 10 mln. litų
nuostolių. Ledonešio apgadintiems pylimams tvarkyti ir kitiems potvynio padariniams likviduoti kasmet skiriama apie milijoną litų. Lengvųjų automobilių kėlimas tralais per užlietą kelio Šilutė – Rusnė ruožą kainuoja apie 200 tūkst. litų. Dar apie 100 tūkst. litų tenka išleisti specialaus
keleiviams vežti pritaikyto sunkvežimio „Man Cad“ paruošimui bei jo eksploatavimui. Vieno amfibijos reiso į Rusnę ir atgal kaina – 600 litų. Tai tik
viena ekonominio medalio pusė. Tačiau egzistuoja ir antroji – ekologinė.
Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą už aplinkos teršimą nuodingomis ir kenksmingomis medžiagomis piliečiams numatytos baudos
nuo 200 iki 400 litų. Tokios sankcijos skiriamos, tarkim, už mėginimą automobilį nuplauti Nemune. Tuo tarpu Rusnės ir Šyšos gyventojai priversti tai daryti potvynių metu. Aplinkosaugininkų skaičiavimu, užlietu keliu
važiuojančių automobilių skaičių padauginus iš nesurinktų baudų, gautume beveik 9 mln. litų.

Visų problemų neišspręs
Susisiekimo viceministro Rimvydo Vaštako teigimu, priemonių, kurios
pasitelkiamos per potvynį, visiškai užtenka. Šilutiškių reikalaujama estakada išspręstų tik Rusnės bėdas. „Pastačius estakadą rusniškių gyvenimas
polaidžio laikotarpiais tikrai palengvėtų, tačiau ką daryti Pagėgių savivaldybės gyventojams?“ – svarstė viceministras. Anot jo, krašto savivaldybės kelių remontui ir priežiūrai prašo 360 mln. litų, o Kelių priežiūros ir
plėtros programoje numatyti tik 206 mln. litų. Tad pradėjus statyti estakadą kitoms savivaldybėms tektų dar mažiau.
„Į problemą reikėtų žvelgti plačiai, o ne koncentruotis vien į estakadą. Svarbiausia – sumažinti potvynio lygį. Tam reikia ir Nemuno farvaterį gilinti, ir tartis su Rusija dėl Skirvytės gilinimo. Svarstome ir nedide-

skaičius
Vieno amfibijos reiso į Rusnę ir atgal kaina

600 Lt

lio ledlaužio įsigijimo galimybę“, – vardijo R. Vaštakas, tačiau nieko konkretaus nežadėjo.
Rusniškiai, kuriems susisiekimas su Šilute per potvynį yra didžiausia
problema, pritaria, kad estakados statyba visų problemų neišspręs. Reikėtų gilinti Atmatos, Skirvytės ir kitų Nemuno deltos upių vagas. Rusnės
gyventojo Raimondo Plikšnio teigimu, jas pagilinus ir išvalius upių žiotis,
pavasarinio potvynio mastai būtų daug mažesni. „Juk vanduo išsilieja tik
todėl, kad ledų sangrūdos jam neleidžia laisvai tekėti į marias. Jei upių vagos būtų gilesnės, ledai laisvai išplauktų ir polaidžio vanduo pievų neužlietų“, – tikino vyriškis.
Vidaus vandenų kelių (VVK) direkcijos atstovų teigimu, daroma tiek,
kiek leidžia finansiniai ištekliai. Pasak direkcijos vadovo Gintauto Labanausko, sunku net išlaikyti garantinį farvaterio 1,5 m gylį, kai gaunama
mažiau nei pusė visų reikalingų lėšų.„Nepaisant to, Atmatos farvaterį kasmet išvalome“, – pabrėžė G. Labanauskas.
Tuo tarpu Skirvytė, pasak VVK direkcijos vadovo, nebuvo valyta jau
daugiau nei 20 metų. Paskutinį kartą farvaterio valymo darbai ten buvo
atlikti dar sovietmečiu. Dabar tą daryti yra sudėtinga, nes upės viduriu eina
siena su Kaliningrado sritimi. Tad Skirvytės valymo darbai turėtų būti derinami kartu su kaimynais. Tačiau nieko konkretaus su jais dar nesutarta.

Pristatyta galimybių studija
Prieš ketverius metus Tiltų ekspertų centre buvo pristatyta estakados
galimybių studija. Jai pritarė tuometinis susisiekimo ministras Algirdas
Butkevičius, viešai pažadėjęs, kad estakados per užliejamą kelio iš Šilutės į Rusnę ruožą statyba prasidės artimiausiais metais. Projektui iš valstybės ir europinių lėšų buvo numatoma atseikėti apie 40–60 mln. litų.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojo Rimanto Jaramino teigimu, pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą tvarką automobiliai pradedami perkėlinėti vandens lygiui pakilus virš 20 cm,
tačiau neviršijant 80 cm aukščio. Vandens lygiui perkopus 80 cm ribą
transporto priemonių perkėlimas nutraukiamas.
Ikiprojektinių sprendimų duomenimis, per estakadą driektųsi įprastas
7 m pločio važiuojamosios dalies kelias su dviem eismo ir šalia jų esančiomis saugos juostomis. Vienoje pusėje būtų įrengtas šalitiltis, skirtas pėstiesiems ir dviratininkams. Estakados aukštis siektų 5 m, o ilgis įvairuotų nuo 700 iki 800 m su daugybe tarpinių atramų, išdėstytų kas 24 m per
visą statinio ilgį.

Šilutės rajone prieš kelerius metus lankęsi ES atstovai diskusijoje apie
estakadą pareiškė nematantys jokių perspektyvų bendrijos lėšomis statyti tiltą pievoje į gyvenvietę, turinčioje tik 2 tūkst. gyventojų, kur toks inžinerinis įrenginys per metus praktiškai reikalingas tik 20 dienų (kol kelią semia vanduo).
Ar be estakados egzistuoja kokia nors alternatyva spręsti Rusnės gyventojų problemai, apie kurią diskutuojama jau kelis dešimtmečius? Pasirodo, esama.
Greta apsemiamo kelio ruožo siūloma pastatyti realiai įgyvendinamą
techninį įrenginį ant polių, kurį galima pavadinti ir laikinu tiltu, ir estakada. Šis įrenginys būtų naudojamas tik per potvynį, kuris minėtą kelio ruožą
užlieja 20–30 dienų. Vandeniui nuslūgus, eismas vėl vyktų įprastu būdu.
93 proc. visų per apsemtą ruožą perkeliamų transporto priemonių
sudaro lengvieji automobiliai, mikroautobusai. Šis transportas potvynio
metu ir galėtų važiuoti tuo laikinu tiltu, aišku, pastatytu pagal visus technologinius ir saugumo reikalavimus.

Kelia emocijas
Ne mažiau už estakadą emocijų kelia ir gausias šalininkų bei priešininkų
gretas sutelkęs kitas – tilto į Neringą per Kuršių marias – projektas. Jo idėjai
ypač prieštarauja aplinkosaugininkai, teigiantys, kad nenutrūkstama transporto arterija į Neringą nusiaubs unikalų gamtos kampelį. Tuo tarpu projekto
šalininkų manymu, tiltas į Neringą būtų pragmatiškiausias susisiekimo būdas per marias. Juo Neringą pasiektų ne ką daugiau automobilių, kiek dabar perkeliama keltais, nes važiavimas tiltu neabejotinai būtų apmokestintas, kaip kad įprasta daugelyje užsienio šalių. Vienas iš didžiausių persikėlimo
keltais trūkumų, kad jie nedirba sudėtingomis oro sąlygomis – esant mažesniam kaip 100 m matomumui, didesniam kaip 1,2 m bangų aukščiui, ledonešiui, trumpalaikiams vandens lygio svyravimams (daugiau kaip 0,5 m).
Kiekvienais metais valstybė skiria UAB „Smiltynės perkėla“ 6–6,5
mln. litų padengti išlaidoms, susijusioms su automobilių ir keleivių kėlimu į Neringą. „Jeigu paskaičiuotume ekonominę naudą ir šią sumą padaugintume iš 10 metų, susidarytų 65 mln. litų, kurių, manau, užtektų
tilto statybai“, – svarsto R. Jaraminas pridurdamas, kad ir šio statinio likimą gali nulemti tik politikų valia.

Virto abstrakčiu miražu
Bemaž prieš dešimtmetį buvo atliktas pradinis tilto per Kuršių marias finansinis ir ekonominis vertinimas. Specialistams buvo iškeltas uždavinys tilto statybai atrinkti ir išanalizuoti galimas vietas, kuriose statybos ir eksploatacijos metu poveikis aplinkai būtų minimalus, statybos kaina būtų gana nedidelė, tiltas įsikomponuotų į Klaipėdos ir Kuršių nerijos landšaftą, netrukdytų
laivybai Klaipėdos jūrų uoste bei uosto plėtrai. Atlikus tyrimus pasiūlytos keturios galimos tilto statybos vietos. Įvertinus visų keturių variantų privalumus
ir trūkumus, specialistų nuomone, perspektyviausias būtų žemo, pakeliamo
tilto projektas būsimojo pietinio privažiavimo prie Klaipėdos jūrų uosto kelio
tęsinyje. Pagal tuometinę viziją tilto statyba galėjo būti pradėta jau 2005 m.,
o užbaigta 2006 m. pabaigoje. Deja, stalčiuose užsigulėjęs tilto į Neringą projektas iš realios vizijos palengva virto abstrakčiu miražu. Tuo labiau kad dabar
niekas iš politikų apie jį net neužsimena, todėl galima daryti išvadą, jog bent
jau artimiausioje ateityje šis projektas nebus įgyvendinamas.

11

shutterstock

Dyzelino brangimo pasekmės projektų įkainiams

Lietuvos keliais negalime skųstis, tačiau daugiau važinėjantys mato, kiek
dar reiktų padaryti, kad keliautume taip pat saugiai bei patogiai kaip
Vakarų šalyse ir pasiektume ten išplėtotos kelių infrastruktūros lygį.

Š

iemet Lietuvos kelių tinklui plėtoti ir saugaus eismo priemonėms
diegti numatoma skirti 986,7 mln. litų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų – 105 mln. litų daugiau nei 2010 m. Valstybinės reikšmės
keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti skiriama 156,4 mln. litų; tiltams,
viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, rekonstruoti ir taisyti – 30
mln. litų. Be to, 90,6 mln. litų bus panaudota kaip Lietuvos finansavimo
dalis įgyvenant Europos Sąjungos remiamus projektus.

Gerinant eismo sąlygas ir saugą
Gerinant eismo sąlygas ir saugą šalies regionuose, Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšomis bus tęsiama žvyrkelių asfaltavimo programa.
Žvyrkeliams asfaltuoti šiemet skiriama 58 mln. litų.
„Daugiau lėšų šiemet teks saugaus eismo programoms keliuose ir
švietėjiškoms priemonėms – joms numatyta apie 30 mln. litų. Dar 4 mln.
litų skiriami pėsčiųjų ir dviračių takams prie kelių įrengti“, – sako susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
Programoje taip pat numatytos lėšos keliams projektuoti, jų ekspertizėms
atlikti, mokslo tiriamiesiems darbams, kelių informacinėms sistemoms kurti.
Palyginti su praėjusiais metais, apie 10 proc. didinamos lėšos valstybinės
reikšmės kelių priežiūrai, šiems darbams skiriama 267 mln. litų. Kiekviename šalies regione keliais rūpinsis regioninės kelių priežiūros įmonės bei VĮ „Automagistralė“, prižiūrinti magistrales Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Vilnius – Panevėžys.
Vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu,
20 proc. programos lėšų (197,3 mln. litų) skiriama vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.
Dar 5 proc. programos lėšų (49,3 mln. litų) yra rezervinės – jos bus
skirstomos vėliau ir panaudotos valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti. Pastaruosius kelerius metus didžioji dalis šių lėšų paprastai tekdavo vietinės reikšmės keliams ir miestų gatvėms gerinti.

Lėšų nepakanka
Sunku būtų palyginti lėšų paskirstymą įvairioms ūkio šakoms, bet keliams plėtoti skirti asignavimai yra ne tik nedideli, jie net nepakankami.
Nors skaičiai atrodo įspūdingai, bent kiek išmanantys apie kelių tiesimo
išlaidas žino, kiek viskas kainuoja.
Kelių tiesimo šaka labai imli energijai. Technika ir mechanizmai varomi
dyzelinu, keliams tiesti naudojama rišamoji medžiaga bitumas, taip pat gaunamas iš naftos produktų. Naftos produktų brangimas pastaruoju metu kelia vis stiprėjantį galvos skausmą ir kelių tiesimo darbus atliekantiems rangovams, ir kelius prižiūrinčioms valstybinėms įmonėms. Todėl bet kokie pasigirstantys priekaištai, kad kelių plėtrai skiriama per daug lėšų – nepagrįsti.

Spartus brangimas
Specialistų skaičiavimais, bitumas pastaruoju metu pabrango beveik 20
proc. Vien šiuo aspektu perskaičiavus kelininkų vykdomų projektų kainas, susidaro visai kitokia samprata apie skiriamas lėšas ir jų panaudojimo galimybes.
„Jeigu asfaltas, kuriame bitumas sudaro 5–7 proc., pabrangsta dar ne
taip žymiai, nuo 7 iki 10 proc., emulsijų kainos šokteli nuo 17 ir daugiau
proc.“, – teigia bendrovės „Eurovia Lietuva“ generalinis direktorius Stanis-

lovas Kablys. Anot jo, kelių tiesimo sritis yra labiausiai mechanizuota, nes
joje rankomis nieko nepadarysi. Netgi statyboms reikia mažiau technikos – krano ir automobilių medžiagų atgabenimui. Tuo tarpu kelininkams
viską, nuo žemės parengimo iki dangos klojimo, tenka atlikti mechanizuotai. Degalų pabrangimas atsiliepia labai žymiais kainų šuoliais, dabar
mažiausiai trečdaliu padidinęs projektų sąnaudas.
Lietuvoje asfaltui gaminti naudojama vietinė dolomitinė skalda. Tačiau
iš jos ruošiamai asfalto masei sunaudojama daugiau bitumo. Nepaisant to,
iki šiol asfaltas iš vietinės dolomitinės skaldos būdavo pigesnis už atvežtinius
granitinius mišinius. Dabar situacija apsivertė aukštyn kojomis. Gerokai pabrangus bitumui, kurio reikia mažiau atvežtiniams granitiniams mišiniams,
pastarieji tapo pigesni už vietinę produkciją. „Peržvelgus visą technologiją
tampa akivaizdu, kokią lemiamą įtaką gali turėti vienas degalų kainų šuolis, dėl kurio vietinės medžiagos tampa brangesnės už atvežtines“, – teigia S.
Kablys. Anot jo, kainų perskaičiavimo grandinę galima tęsti ir toliau. Jeigu bitumas pabrango maždaug 17, o kai kurios jo rūšys – 18 proc., ir jeigu emulsijoms reikia iki 69 proc. bitumo, galima įvertinti, kiek pabrango emulsijos.
Kelininkų bendrovės, sudarydamos kelių tiesimo darbų sutartis, taiko
įprastinę maždaug 5 proc. maržą. Tokiomis sąlygomis praėjusiais metais
pasirašytos sutartys, atsiradus žymiam dyzelino pabrangimui, vien asfaltavimo darbus jau pavertė nuostolingais, neskaitant kitų operacijų. Netgi krizės laikotarpiu, kai smuko statybų įkainiai, kelininkų darbų sąnaudų
žirklės judėjo priešinga linkme, nes tokį poslinkį lėmė sparčiai brangstantis bitumas, pranokęs netgi degalų kainų augimą.

Monopolizuota bitumo rinka
Bitumo, kaip vienos pagrindinių kelininkų naudojamų medžiagų, kainos
didėjimą lemia ne tik degalų brangimas, bet ir labai monopolizuota bitumo
rinka, kurioje viešpatauja kaimyninės Lenkijos„Orlean“ ir„Lotus“ bendrovės.
Pastaraisiais metais Lenkijoje iškilo didžiulis kelių tiesimo bumas, kasmet sezono įkarštyje sukeliantis vis didesnius bitumo kainų šuolius. Lietuvos kelininkai priversti taikytis prie aukštų kaimyninės šalies rinkos sukeltų kainų ir mokėti už bitumą gerokai brangiau dar ir dėl to, kad Lenkijoje dabar plėtojama kelių programa.
Dabar bitumo kaina už toną perkopusi 1700 litų ribą. Tuo tarpu 2009
m. pradžioje jo kaina prilygo 690 litų.
Dėl monopolizuotos rinkos bitumo kainų dinamika nepavaldi bendriems dėsniams, reguliuojantiems kitų statybinių ir kelių tiesimui naudojamų medžiagų, kaip antai, metalų, cemento ir kitų, įkainius.
Kelininkams bitumas – vienas iš jautriausių dalykų, į antrą vietą nustumiantis netgi degalų kainas. Visos kitos medžiagos ne tokios svarbios
ir ne taip pakelia projektų įkainius.

Neturi alternatyvos
„Netgi bendrovių grupės „Eurovia“ Lenkijos įmonėms nepavyko sudaryti bendro sandorio, leidžiančio joms visą reikalingą bitumo kiekį įsigyti
vietoje. Todėl joms tenka net 80 proc. bitumo atsigabenti į Lenkiją iš Vokietijos. Tai atskleidžia, ką reiškia monopolizuota rinka“, – pastebi S. Kablys.
Lietuvos kelininkams iš Vokietijos gabentis bitumą tanklaiviais ar geležinkeliu būtų per brangu. Kainą lemia transportavimo atstumas ir pabrangę
gabenimo įkainiai. Tad neturėdamos išeities šalies kelių bendrovės, pirkdamos bitumą, ir toliau lieka priklausomos nuo monopolizuotos Lenkijos rinkos diktato. Baltarusija bitumo pardavimą riboja kvotomis, o Rusijos bitumas, be jam taikomų didelių muito mokesčių, dar ir neatitinka standartų.
Tad Lietuvos kelininkai „Mažeikių naftos“ pardavimą lenkų bendrovėms laiko vienu silpniausių šalies politinių sprendimų. Lietuvos bitumo
rinka labai menka, todėl net ir ateityje ji vargu ar sudomins investuotojus.
Sunku tikėtis, kad JAV, Izraelio ar Vokietijos naftos kompanijos Lietuvoje
pasiryžtų statyti terminalą, nes jiems tai neapsimokėtų.

Susaisto su gamyklomis
Kelininkų įmonės tiesiog „pririštos“ prie savo asfaltbetonio gamyklų.
Praktiškai 100–120 km yra riba, kur technologiškai dar galima nuvežti
medžiagas į objektą. Brangstant degalams ekonomiškai pagrįsti atstumai
dar labiau trumpėja. Juk neįmanoma konkuruoti, kai atvykėliui atstumas
„suryja“ viską, ką vietinis gali daryti neiškeldamas kojos.
Šiuo aspektu kelininkus būtų klaidinga gretinti su statybininkais, kurie objektus gali statyti bet kuriame mieste. Tereikia nugabenti darbuotojus, o kraną ir kitą reikalingą techniką galima išsinuomoti vietoje bei sutarti dėl medžiagų tiekimo.
Kelininkams sudėtingiau – jie net negali konkuruoti neturėdami pašonėje asfaltbetonio gamyklos, nes atvykėliui varžovai neparduos mišinio
už savikainą, o gabentis iš toliau – per brangu.

Pajėgumai pranoksta užsakymus
„Nepaisant technologinio procesų lemiamo „sėslumo“, tarp kelininkų
įmonių dėl rinkos užsakymų vyrauja didelė konkurencija. Gamybininkų
turimi pajėgumai daugiau kaip tris kartus viršija lėšas, skiriamas kelių tinklo plėtrai ir išlaikymui“, – pabrėžia asociacijos „Lietuvos keliai“ generalinis direktorius Rimvydas Gradauskas. Anot jo, kiekviena kelininkų įmonė galėtų nesunkiai padaryti tris kartus daugiau, jeigu turėtų užsakymų.
O tuomet ir darbų vieneto kaina taptų mažesnė.
Pernai su kelininkais pasirašytos sutartys dėl bitumo ir degalų brangimo jiems tampa labai probleminės. Sąnaudas dar gali padidinti įprasti infliaciniai procesai, nekalbant jau apie spekuliatyvius rinkos veiksnius,
kuriuos stimuliuoja tokie sukrėtimai, kaip antai, neramumai Libijoje ir stichijos šėlsmas Japonijoje.
Kelininkai nesikrato prisiimtų įsipareigojimų ir žada juos laiku bei kokybiškai įvykdyti. Tik šakos atstovai nuogąstauja, kad papildomos lėšos, skirtos
kelių plėtrai ir tinklo priežiūrai, neatsidurtų naftos spekuliantų kišenėse.

Bitumo, kaip vienos pagrindinių kelininkų naudojamų
medžiagų, kainos didėjimą lemia ne tik degalų brangimas,
bet ir labai monopolizuota bitumo rinka, kurioje viešpatauja
kaimyninės Lenkijos „Orlean“ ir „Lotus“ bendrovės.
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ES projektų finansavimo ypatumai
klinti ir motyvuoti transporto potencialą kaip prioritetinį. Norėdami teikti kokybiškas paslaugas, plėtoti tranzitą, mes turėtume išlaikyti kaip vieną
iš prioritetų tarptautinių vežimų ir logistikos paslaugas. Be infrastruktūros,
suteikiančios vežėjams kokybiškas paslaugas, mes to negalėsime plėtoti.

bfl

Kiek ir kokius projektus numatoma finansuoti?

Kokius užsibrėžėte pagrindinius veiklos aspektus?
Vienas svarbiausių – bendradarbiavimo aspektas su visais partneriais
– Susisiekimo, Finansų ministerijomis ir su projektų vykdytojais – Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD).
2011 m. TID veiklos plane esame užsibrėžę pasiekti konkrečius tikslus
gyvai diskutuodami ir operatyviai spręsdami neatidėliotinus klausimus.
Vertindami teikiamas paraiškas, pirkimų dokumentus ar administruodami projektus vengsime biurokratinio požiūrio.
Į balandžio pradžioje surengtą seminarą sukvietėme įvairių žinybų
ir šakų atstovus, kurie yra projektų vykdytojai, ir aptarėme, kas pasiekta, įžengus į 2007–2013 m. ES paramos vidurinį etapą, t. y. pusiaukelę.
Aktualu įsigilinti į projektų vykdytojų pastabas ir lūkesčius. Atidžiai svarstome pasiūlymus, kokius galėtume inicijuoti procedūrinius pakeitimus,
siekdami operatyviau ir tiksliau vertinti projektus. Kartais nepagrįstai skubant neišvengiama klaidų. Todėl turim būti kruopštūs ir tikslūs.
Kaip vertinate kelių sektorių?
Kelių sektorius – neabejotinai pirmaujanti šaka pagal ES paramos panaudojimą. Jau dabar artėjame prie dviejų trečdalių lėšų įsisavinimo kelių sektoriuje. T. y. iš 2007–2013 m. numatytų beveik 2,8 mlrd. litų jau yra
panaudota apie 1,7 mlrd. – išmokėta rangovams, baigti statyti ir administruojami atskiri objektai.
Didžioji Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalis yra skirta žvyrkeliams asfaltuoti bei kai kurių regionų kelių tinklo kokybei, socialinės gyventojų padėčiai bei verslo sąlygoms gerinti, eismo saugos priemonėms
diegti. Aišku, didesnioji dalis lėšų skiriama transeuropinės reikšmės kelių tinklo plėtrai. Iš jų įgyvendinti kai kurie stambūs projektai, kaip antai,
„Via Baltica“, Vilnius – Kaunas magistralės ir kitų transeuropinės reikšmės
kelių rekonstrukcija, taip pat Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapo
užbaigimas. II etapo įgyvendinimo darbai – jau viešųjų pirkimų stadijos.
Kokie projektai iškyla į pirmą vietą?
Lieka keletas svarbių projektų, kurie bus sėkmingai įgyvendinti, pavyzdžiui, Grigiškių sankryžos rekonstrukcija arba Jakų žiedo rekonstrukcijos antroji dalis, Palangos kelias, transeuropinės reikšmės kelias nuo Kauno Daugpilio link.
Kruopščiai vertinsime išlaidų pagrįstumo aspektą. Diskutuojame ir su
valstybės kontrole, siekdami nustatyti galimus pažeidimus, norėdami išvengti tam tikrų sisteminių klaidų, kurios kai kur gal ir buvo padarytos,
bet jos negali būti tapatinamos su lėšų nepanaudojimu, neracionalumu
ar net švaistymu.
Transporto investicijų direkcija (TID) atlieka tyrimą, kiek Europos Sąjungos lėšų galėjo būti panaudota netinkamai, vykdant 2007 m. pradė-

Sklandus bendradarbiavimas,
operatyvumas priimant
sprendimus ir keitimasis
informacija, viešumas
bei tobulėjimas – tokius
pagrindinius veiklos prioritetus
pabrėžė naujasis Transporto
investicijų direkcijos (TID)
vadovas Alminas Mačiulis, su
kuriuo kalbėjosi Algirdas Aušra.
tus transporto infrastruktūros projektus. Šie projektai buvo užbaigti 2008
m., o mokėjimai atlikti 2008–2009 m.
Pirminiais TID skaičiavimais, ne pagal taisykles galėjo būti panaudoti 341,2 tūkst. litų, o ne 14,8 mln. litų, kaip skelbia Valstybės kontrolė. TID
iki šiol teikia savo paaiškinimus pagal Valstybės kontrolės pastabas, todėl
galutinė lėšų suma paaiškės baigus tikrinimų procedūras.
Tarp TID ir Valstybės kontrolės iki šiol tebevyksta diskusija, kokius darbus galima finansuoti iš valstybės lėšų, o kokius – iš ES paramos lėšų.
Valstybės kontrolės manymu, inžinerinių tinklų tiesimas atliekant kelių ar kitų infrastruktūros objektų rekonstrukciją ar statybas turėtų būti apmokamas ne iš ES lėšų. TID manymu, čia pažeidimų nėra, nes dauguma
inžinerinių tinklų yra sudėtinė kelio dalis.
Diskusija tebevyksta ir dėl darbų, kurie buvo atlikti už ES lėšas, tačiau
nebuvo numatyti pirminiuose planuose. Pavyzdžiui, 2007 m. rekonstruojant kelią Marijampolės savivaldybėje savivaldybės prašymu avaringame
kelio ruože buvo įrengtos papildomos pėsčiųjų perėjos, greitį mažinantys
kalneliai, pėsčiųjų takas ir autobusų stotelė. Valstybės kontrolė mano, kad
šie darbai negalėjo būti finansuoti ES lėšomis ir buvo nebūtini. TID manymu, pažeidimų nepadaryta, nes vienas iš ES lėšomis finansuoto projekto
tikslų buvo eismo saugumo gerinimas.
TID taip pat ginčija Valstybės kontrolės pastabas dėl būtinybės įrengti VIP salę rekonstruojant Vilniaus oro uostą 2007 m. Tačiau TID pripažįsta, kad oro uostas galėjo ne pagal paskirtį išleisti 99 tūkst. litų įrengdamas
papildomus šviestuvus oro uosto C korpuse.
Jeigu nustatysime tam tikrus pažeidimus, ministerija įpareigos paraiškovus sugrąžinti tas lėšas į biudžetą, kad jos būtų panaudojamos kitiems kelių projektams.
Laikas bėga greitai, ir mes šiandien labai rimtai pradedame diskutuoti visos valstybės mastu apie 2014–2020 m. ES paramos periodą. Jo planavimo laikotarpis jau prasideda. Netrukus teks pradėti parengiamuosius
darbus. Diskusijos vyksta tarp atskirų institucijų, visų pirma Seimo, Vyriausybės lygiais, siekiant nustatyti, kokie prioritetai Lietuvai tinkamiausi 2014–2020 m.
Drįsčiau teigti, kad infrastruktūra turėtų išlikti vienu iš vyraujančių
ūkio šakos prioritetų. Transporto sektorius plačiąja prasme yra pakankamai konkurencingas ir pakankamai generuojantis pridėtinę vertę šalies
ekonomikai.
2010 m. transporto paslaugų eksportas suteikė paslaugų už 6,3 mlrd.
litų. O tai beveik 22 proc. daugiau negu kriziniais 2009 m. Tuo tarpu importo paslaugos, kurias mūsų įmonės pirko iš užsienio transporto bendrovių, sudarė 3,7 mlrd. litų. Taigi turime aiškų teigiamą balansą – 2,6
mlrd. litų.
Šis sektorius ir toliau galėtų būti vienu iš mūsų ekonomikos plėtojimo variklių. Kelių transportas – tarp aiškių lyderių. Mes turime nesiku-

Apie pusę milijardo litų, įskaitant ir regioninius, savivaldybių ir Vilniaus miesto projektus. Iki 2015 m. turim pakankamai laiko, bet jau reikia pradėti mąstyti apie 2014–2020 m. laikotarpio ES paramos periodą.
Labai svarbu, kad neatsirastų spraga, jeigu nebus parengta nauja
administravimo tvarka tam metui. Tuomet negalėtume sklandžiai pereiti
prie jau kito laikotarpio lėšų panaudojimo.
Kokį procentą sudaro europinės lėšos kelių infrastruktūros projektuose?
Santykis sudarytų maždaug 85/15. T. y. be 85 proc. europinės paramos reikia pridėti 15 proc. valstybės biudžeto lėšų. Bet praėjusiu laikotarpiu projektai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) buvo finansuojami didesniu santykiu, tad realiai šie likusieji projektai finansuojami
beveik 100 proc. Tokia proporcija bus išlaikyta ir ateityje.
Kokius regite savo direkcijos darbo rezervus?
Aš matau dalykiškus santykius, pakankamai gerą supratimą, palaikymą, leidžiantį sklandžiai organizuoti visą procesą. Kiekvienas naujas vadovas pastebi tarsi iš šalies dalykus, kurie galėtų būti patobulinti. Turiu
poziciją, ką galėtume pagerinti savo veikloje. Ta linkme ir einame. Operatyvumo dėlei turime užtikrinti sklandų ir operatyvų bendradarbiavimą,
siekdami greitai spręsti iškylančius nesklandumus ir vengdami vilkinimo.
Kaip rengiatės susitvarkyti su tokiu dideliu kiekiu projektų?
Visada būtina gerinti darbą ir siekti išvengti klaidų. Privalom labai kruopščiai laikytis visų teisės aktų, reguliuojančių struktūrinių fondų
administravimą. Bet tai neturėtų tapti formaliu taisyklių laikymusi, nepagrįstu laiko vilkinimu. Antra vertus, matau galimybes šiek tiek sustiprinti mūsų personalą, visų pirma kvalifikacijos kėlimą. Net ir kvalifikuotiems
specialistams šis metas ir iššūkiai kelia poreikį tobulinti kvalifikaciją, siekti
tapti ekspertais daugelyje sričių – inžinerijos, viešųjų pirkimų, ekonomikos, finansų, teisės. Nepaisant darbų krūvio būtina suteikti galimybes darbuotojams tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją. Esant būtinybei, egzistuoja
galimybės pasitelkti ir išorinius ekspertus, ypač ten, kur nesijaučiame pakankamai stiprūs. Tai padėtų išvengti klaidingų sprendimų.
Kaip vykdomas keitimasis informacija?
Visi partneriai turėtų turėti aiškiai suformuluotas ir vienodas galimybes
pateikti sprendimų projektus ir siūlymus, ką reiktų tobulinti. Komunikacija tarp mūsų ir partnerių labai svarbi. Aktualiais klausimais kalbame apie
paramos lėšų panaudojimo vertinimo rodiklius, kokiais rodikliais galėtume vaizdžiau, tiksliau apibūdinti ES paramos naudą Lietuvos ekonomikai.
Dėkoju už pokalbį.

KRONIKA
Naujas kelias į Akmenės
pramonės zoną
Šiaulių apskrities savivaldybėse šiuo metu įgyvendinami 8
transporto plėtros projektai, 1 projektas jau galutinai baigtas.
Bendra projektų vertė yra 33,76 mln. litų (Europos Sąjungos dalis – 29,7 mln. litų).
Bene ilgiausiai lauktas projektas – Akmenės miesto Jono Dalinkevičiaus gatvės rekonstrukcija. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius Apolinaras Nicius teigė, jog dar prieš gerą dešimtmetį buvo svajojama, kad į pramonės kvartalą, vestų naujas
modernus kelias, pritaikytas sunkiasvorių automobilių eismui. Pamažu tai tampa realybe. Nemaža dalis šios gatvės jau nutiesta, planuojama, kad Valstybinė komisija šį objektą priims rudenį.
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Prasideda kelininkų darbymečio sezonas
kęstučio jonaičio

Nusistovėjus palankiems orams
šalies kelininkai pradeda ne
mažiau ambicingus ir svarbius
negu praėjusiais metais projektus
bei darbus. 2011 m. Kelių plėtros
programoje (KPP) kelininkų
reikmėms numatytos 110 mln. litų
didesnės lėšos, tačiau nuogąstaujama,
kad jas gali „ištirpinti“ padidintas
akcizas degalams.

Dėmesys dangoms
„Nepaisant išliekančios tos pačios lėšų paskirstymo tendencijos, 2011
m. numatomi šalies kelių juodųjų dangų paviršiaus apdorojimo darbai.
Tokia procedūra nebuvo vykdoma jau dvejus metus, tad šioje srityje susidarė nemaža spraga“, – atkreipia dėmesį A. Janušauskas. Pagal normatyvus kasmet vidutiniškai turi būti apdorojama apie 1100 km juodųjų dangų paviršių. Tuo tarpu pernai ir užpernai nebuvo apdorotas nei vienas kelio su juodosiomis dangomis kilometras.
Kelininkai nekantriai laukia, kada bus paskelbti konkursai, dėl įvairių
priežasčių neįvykę praėjusiais metais ir perkelti į šiuos. Startavę nauji ir
tęsiami anksčiau pradėti projektai turėtų lemti didesnes negu praėjusiais
metais ES paramos lėšų panaudojimo apimtis.
2010 m. gruodį baigtas pirmasis Jakų žiedinės sankryžos prie Klaipėdos rekonstrukcijos etapas, atidaryta ilgiausia (610 m) Lietuvoje estakada. Ji apšviesta moderniais vairuotojų neakinančiais šviestuvais, nutiesta
daugiau kaip kilometras naujo kelio, rekonstruotas tunelinis viadukas. Estakada pastatyta Kauno – Klaipėdos ir Klaipėdos – Kauno kryptimis. Čia
per parą pravažiuoja apie 25 tūkst. automobilių. Pirmasis Jakų žiedinės
sankryžos rekonstrukcijos etapas kainavo 82,3 mln. litų (81,1 mln. litų
– Europos Sąjungos sanglaudos fondo parama). Antrąjį rekonstrukcijos
etapą numatoma baigti 2012 m. lapkritį. Jakų žiedinė sankryža taps pačiu moderniausiu kelių infrastruktūros statiniu Lietuvoje.
Šiuolaikinis krovininio transporto patikrinimo postas 2010 m. pradėjo
veikti netoli Klaipėdos. LAKD užsakymu šį postą projektavo AB„Kelprojektas“. Statybos darbai pradėti 2008 m. Projektas įgyvendintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kainavo 8,64 mln. litų. Šis pirmasis ne
tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, bei vienas moderniausių Europoje krovininio transporto patikrinimo postas iškilo Sendvario seniūnijoje, Dirvupių kaime. Jo 19776 kv. m ploto teritorija prigludusi prie pat kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda (302,5 km). Kelias ir postas veikia kaip vientisa
sistema – panaudojant preliminarų svėrimą kelyje, reversinius šviesoforus, informacines švieslentes ir valdomus kelio ženklus, atrenkami perkrauti krovininiai automobiliai ir nukreipiami stacionariai patikrai. Viename posto pastate nustatomas detalus automobilių svoris, kitame atliekama visa transporto priemonės techninė apžiūra ir vairuotojo darbo laiko kontrolė.

Saugumas – neblėstanti aktualija
Tarp prioritetinių Lietuvos automobilių kelių direkcijos veiklos sričių ir
ateityje išliks eismo dalyvių saugumas. Visuose šalies regionuose rekonstruojami avaringiausi kelių ruožai ir sankryžos, gerinamas kelių apšvietimas, įrengiami stacionarūs greičio matuokliai, tiesiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Toliau diegiamas valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės

„2011 m. numatomi šalies kelių juodųjų
dangų paviršiaus apdorojimo darbai. Per
dvejus metus šioje srityje susidarė nemaža
spraga“, – atkreipia dėmesį
A. Janušauskas.

„Laikomės nuostatos, kad gerų rezultatų
galime tikėtis tik tuo atveju, jei kiekvienas
vykdomas projektas, nepriklausomai nuo
savo dydžio ir sudėtingumo, yra vertinamas
kaip labai svarbus“, – teigia A. Rusevičius.

sistemos investicinis projektas, išplėsiantis KOSIS (kelių oro sąlygų informacinė sistema) galimybes.
Jau ne pirmi metai vyksta Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija.
Prie magistralės A1 Vilnius – Kaunas išaugusios ir Vilniaus miesto dalimi
tapusios Grigiškės kenčia nuo didžiulio eismo intensyvumo. Per parą šiuo
ruožu pravažiuoja apie 40 tūkst. automobilių. Prognozuojama, kad po 15
metų šis skaičius viršys 55 tūkst. Eismo situaciją šioje magistralės vietoje
iš esmės pakeis dviem etapais vykstantys rekonstrukcijos darbai. Jie apima 6 km ilgio ruožą ir įgyvendinami pagal transeuropinio tinklo kelio E85
(Vilnius – Kaunas – Klaipėda) rekonstravimo projektą. Abu rekonstrukcijos etapus finansuoja Sanglaudos fondas.
2009 m. rudenį tarp Radviliškio ir Šiaulių pradėtas rekonstruoti magistralinis kelias A9, priklausantis europinės reikšmės keliui E272 Klaipėda – Palanga – Šiauliai – Panevėžys – Ukmergė – Vilnius. Rekonstruojamo ruožo ilgis – 16,066 km. Šio kelio rekonstrukcija vykdoma dviem etapais. Darbus numatyta baigti 2011 m. Magistralinio kelio A9 rekonstrukcijos didžiąją dalį finansuoja Sanglaudos fondas.
Magistralinis kelias Kaunas – Zarasai – Daugpilis Lietuvos teritorijoje
sutampa su Europos magistrale E262 Kaunas – Utena – Daugpilis – Rezeknė – Ostravas, jis yra transeuropinio kelių tinklo dalis. Šiuo itin svarbiu magistraliniu keliu, vedančiu į Lietuvos ir Latvijos pasienį, vyksta intensyvus automobilių transporto judėjimas, kelio danga patiria nuolatinį krūvį. 2010 m. ankstyvą pavasarį magistraliniame kelyje Kaunas – Zarasai – Daugpilis kelininkai pradėjo rekonstrukciją. Ji vykdoma pagal tris
pasirašytas sutartis.

Sumažėjo „juodųjų dėmių“
Diegiant saugaus eismo priemones valstybinės reikšmės keliuose žuvusiųjų mažėja ne vienetais, dešimtimis, o šimtais. Vien 2009 m., palyginti su 2008-aisiais, žuvusiųjų sumažėjo 129 (2008 m. statistika užfiksavo 499 žuvusius, 2009 m. – 370). O 2010 m., preliminariais duomenimis,
Lietuvoje žuvo 300 žmonių. Tai 19 proc. mažiau nei 2009 m. Šis rezultatas pats geriausias nuo 1960 m., kai šalyje buvo keliskart mažiau automobilių nei dabar.
Susisteminus ir patikslinus 2006–2009 m. įskaitinių eismo įvykių
duomenis nustatyta, kad šalies magistraliniuose ir krašto keliuose 2010
m. beveik dvigubai sumažėjo „juodųjų dėmių“. 2007 m. jų buvo 247, liko
– 111.
LAKD Saugaus eismo skyriaus vedėjo Egidijaus Skrodenio teigimu,
šiais metais didelis dėmesys bus skiriamas „juodųjų dėmių“ šalinimui. Didindami eismo saugumą kelininkai numatę įrengti per 60 žiedinių sankryžų, statyti atitvarus, pertvarkyti autobusų stoteles, gatvių ir kelių saugumą didinti greičio mažinimo įrenginiais bei kitomis priemonėmis.

asmeninio archyvo
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asak Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) direktoriaus pavaduotojo Algimanto Janušausko, dėl padidinto finansavimo kelių priežiūrai atsiras galimybė ištisą parą teikti pirmo lygio priežiūrą magistralėje „Via Baltica“.
Kelininkų teigimu, jų reikmėms skirta didesnė suma nuteikia optimistiškai, bet apčiuopiamo lėšų padidėjimo šios šakos atstovai gali ir nepajusti.
Nuogąstaujama, kad skirtumą gali „ištirpinti“ padidintas akcizas degalams,
todėl procentinė lėšų nuo parduotų degalų dalis, skiriama kelininkams, turėtų išlikti panaši kaip ir anksčiau. Įstatymas reikalauja kelių priežiūrai skirti 55 proc. lėšų, surinktų nuo akcizo už parduotus degalus, bet faktiškai kelininkams atitenka 46 proc. Tad 9 proc. kelių priežiūrai skirtų lėšų šiais metais, kaip ir anksčiau, bus panaudojami bendroms valstybės reikmėms.
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Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Saugaus eismo skyriaus vedėjo
Egidijaus Skrodenio teigimu, šiais metais
didelis dėmesys bus skiriamas „juodųjų
dėmių“ šalinimui.

Išplėtė veiklą
Kai kurios statybų bendrovės, pavyzdžiui, „Tiltra Group“, šių metų darbus plėtos įvairiomis veiklos kryptimis. Pasak bendrovės „Tiltra Group“
valdybos nario, inžinerinio departamento vadovo Aldo Rusevičiaus, 2010
m. „Tiltra Group“ išplėtė grupės veiklą tiek geografiniu, tiek paslaugų
spektro požiūriu. Buvo sutvirtintos grupės pozicijos Lenkijoje, kurioje šiuo
metu uždirbama daugiau nei 70 proc. pajamų.
Vien 2010 m. bendrovės „Tiltra Group“ valdomos įmonės Lenkijoje į
laboratorijas, įrenginius ir kelių bei tiltų statybos techniką investavo 35
mln. litų. Tai padėjo pasinaudoti šios rinkos siūlomomis galimybėmis.
Lietuvoje „Tiltra Group“ bendrovei, pradėjusiai aktyviau dirbti geležinkelių, vandens statinių statybos srityse, praėjusių metų pabaiga įsimintina baigtais didžiausiais metų projektais – lapkritį baigtas Vilniaus aplinkkelio IA etapas bei nestabdant oro uosto darbo naktimis rekonstruotas
Kauno oro uosto kilimo ir nusileidimo takas, o praėjusį gruodį atidaryta ilgiausia, net 610 m Jakų žiedo estakada Klaipėdoje.

Prilygsta iššūkiui
„Laikomės nuostatos, kad gerų rezultatų galime tikėtis tik tuo atveju, jei kiekvienas vykdomas projektas, nepriklausomai nuo savo dydžio ir
sudėtingumo, yra vertinamas kaip labai svarbus“, – teigia A. Rusevičius.
Anot jo, kaip iššūkį galima vertinti 0,5 mlrd. litų vertės A1 autostrados statybą prie Lodzės – didžiausią kontraktą visoje „Tiltra Group“ įmonių istorijoje. Taip pat prie iššūkių priskirtini ir „Tiltra Group“ įmonėms dar naujose srityse vykdomi projektai. Pavyzdžiui, nuo 2009 m. „Tiltra Group“ investuoja į technologijas ir specialistus, siekdama tapti rimtu žaidėju vandens
statinių rinkoje. Nuo 2010 m. ši įmonių grupė jau vykdo tokius projektus.
Šiais metais ji toliau tęs Smiltynės jachtų uosto modernizavimo darbus.

Gausėja projektų
2011 m. „Tiltra Group“ valdomos įmonės Lietuvoje planuoja užbaigti 14 anksčiau pradėtų projektų. Jie bus iš pačių įvairiausių susisiekimo
infrastruktūros sričių – pavyzdžiui, Smiltynės jachtų uosto modernizacija, Kauno miesto Jiesios tilto rekonstrukcija, geležinkelio ruožo Radviliškis – Pagėgiai atnaujinimas, Alytaus pramoninio parko įkūrimo statybos
darbai ir, žinoma, gatvių ir kelių statyba bei rekonstrukcija. Tuo tarpu Lenkijoje, kur veikia 10 „Tiltra Group“ valdomų įmonių, projektų sąrašas yra
kur kas ilgesnis.
Šiais metais Lietuvoje pradedamų „Tiltra Group“ įmonių vykdomų
projektų spektras taip pat yra gana įvairus, pradedant nuo Jakų skirtingų
lygių sankryžos II-ojo etapo, žvyrkelių asfaltavimo programos iki nuotekų valyklos statybos, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Rūdiškėse.
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Bendrovė „Panevėžio keliai“
pradeda vykdyti Utenos
regiono žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelių
įrengimo bei Anykščių ir
Molėtų rajonų senų šiukšlynų
uždarymo projektavimo
ir statybos darbus. Darbai
vykdomi vadovaujantis 2011
m. kovo 14 d. sutartimi su
UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“. Sutarties
kaina be PVM – 5,98 mln.
litų.

D

arbus bendrovė „Panevėžio keliai“ jungtinės veiklos sutarties
pagrindu vykdys su partneriais – UAB „Aukštaitijos traktas“
ir AB „Utenos melioracija“. Atsakingasis junginio partneris – AB
„Panevėžio keliai“.
Projekto vykdymo metu Utenos regione numatyta uždaryti 10
neveikiančių šiukšlynų, kurie neatitinka elementarių aplinkosaugos, sanitarijos bei higienos normų reikalavimų:
• Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Pagirių kaimo – 0,7 ha ploto;
• Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Elmininkų I kaimo – 1 ha ploto;
• Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Vikonių kaimo – 1,5 ha ploto;
• Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Vikonių kaimo – 0,64 ha ploto;
• Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Kirmėlių kaimo (Nausėdos
sąv.) – 2,5 ha ploto;
• Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaimo – 0,6 ha ploto;
• Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos Paberžės kaimo (Šervių sav.)
– 1,5 ha ploto;
• Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos II Svirnų kaimo – 0,5 ha ploto;
• Anykščių rajono Debeikių seniūnijos Janonių kaimo – 0,7 ha ploto;
• Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Bijūnų kaimo – 0,6 ha ploto.
• Bendras uždaromų sąvartynų plotas – 10,24 ha.
Lygiagrečiai bus projektuojamos ir įrengtos keturios žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelės:
• Anykščių miesto kompostavimo aikštelė Šeimyniškių kaime,
šalia Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijos.
Aikštelės plotas – 0,834 ha;
• Molėtų miesto kompostavimo aikštelė Ažušiliuose, buvusiame
žvyro karjere, esančiame 900 m atstumu nuo kelio Ukmergė –
Molėtai. Aikštelės plotas – 0,85 ha;
• Ignalinos miesto kompostavimo aikštelė, numatoma įrengti
adresu Agarinio g. 15, Ignalina, netoli Ignalinos miesto nuotekų valymo įrenginių. Kompostavimo aikštelės plotas – 0,8 ha.
• Zarasų miesto kompostavimo aikštelė numatoma įrengti adresu Statybininkų g. 18, Zarasai, šalia veikiančios didžiagabaričių ir potencialiai pavojingų atliekų surinkimo aikštelės. Sklypo
plotas sudaro 0,45 ha.
Projektas „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas“ yra
įtrauktas į 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės valstybės projektų sąrašą.
Projekto rezultatai leis sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei sukurs
prielaidas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui sąvartynuose. Projektas finansuojamas ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšomis.

Lietuvos automobilių kelių direkcija
mini 20 metų sukaktį

sxc

Pradedami reikšmingo
aplinkosaugos projekto
darbai

• 1991 metų birželio 28 dieną įsteigta VĮ „Problematika“, kuri užtikrino
kelių tiesimo ir tiltų statybos darbų kokybę.
• 1992 metais valstybės automobilių kelių tinklas buvo suskirstytas į
magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. 1995 metais sukurta 10
valstybės regioninių kelių įmonių ir valstybės įmonė „Automagistralė“. Pastarajai patikėta rūpintis magistraliniais keliais Vilnius – Kaunas
– Klaipėda ir Vilnius – Panevėžys.
• Akcinės bendrovės susikūrė vietoje buvusių kelių ir tiltų statybos valdybų. Kad derintų ir plėtotų tarpusavio ryšius, šios bendrovės susibūrė į nepriklausomą privatizuotų įmonių (akcinių bendrovių) asociaciją „Lietuvos keliai“.
• Statybinių organizacijų privatizavimo procesas turėjo įtakos kelių projektavimo, eismo analizės bei transporto prognozės organizacijų raidai.
• 1993 metais įkurta akcinė bendrovė „Kelprojektas“, valstybės įmonė
Transporto ir kelių tyrimo institutas.
• 2010 metų gruodžio 31 dienos duomenimis, Lietuvos valstybinės
reikšmės kelių vertė pasiekė 6,16 mlrd. litų.
• Lietuvos nepriklausomybės metais Vilniaus – Kauno – Klaipėdos
automagistralė tapo tarptautinio susisiekimo keliu, priklausančiu IX
transporto koridoriui. Jo IXB šaka Kijevas – Minskas – Vilnius – Kaunas – Klaipėda yra svarbiausia Lietuvos transporto magistralė rytų ir
vakarų kryptimi.

• 1997 metais ji prijungta prie visos Europos plėtotinų tarptautinių
transporto koridorių sistemos. Bendras IXB transporto koridoriaus kelių ilgis Lietuvoje – 328 km.
• 1999 metais atidaryta 122,8 km ilgio automagistralė Vilnius – Panevėžys.
• 2002 metais Lietuvą jau kirto 6 europinės automobilių magistralės.
Šie E indeksu pažymėti keliai sutampa su pagrindiniais transeuropiniais ir papildomais transporto koridoriais.
Eismo intensyvumas valstybinės reikšmės keliuose per pastaruosius
20 metų padidėjo 2 kartus, t. y. kasmet vidutiniškai apie 5 proc., o krovininio transporto – dar daugiau.
Vien per pastaruosius 10 metų, iki ekonomikos nuosmukio, pervežtų krovinių apyvarta išaugo apie 3,9 karto (nuo 5 146 mln. tonkilometrių
1997 metais iki 20 419 mln. tonkilometrių 2008 metais). Transporto ir kelių tyrimo instituto duomenimis, valstybinės reikšmės keliams tenka apie
80 proc. visų ašių apkrovų.
Šiaurės ir pietų kryptimi per Lietuvą driekiasi magistralė „Via Baltica“,
priklausanti I tarptautiniam transporto koridoriui ir įsijungianti į europinį
maršrutą Helsinkis – Talinas – Ryga – Kaunas – Varšuva (jos ilgis šalies
teritorijoje – 274 km).
Per Lietuvą nutiesta I tarptautinio koridoriaus šaka IA „Via Hanseatica“,
jungianti Rygą, Joniškį, Šiaulius, Tauragę, Kaliningradą ir Gdanską (2000
metais ji įtraukta į tarptautinį kelių tinklą ir tapo europine magistrale).

„Akmenės cemente“ pradedama naujos
technologinės linijos statyba

V

iena didžiausių šalies statybos bendrovių „Panevėžio statybos trestas“
(PST) 2011 m. balandį „Akmenės cemento“ gamykloje pradeda statyti naują gamybos korpusą. Jame bus montuojama nauja technologinė
linija, skirta klinkerio gamybai sausuoju būdu.
Rangos darbų ir įrangos gamybos sutartį, kurios vertė apie 150 mln.
litų, „Panevėžio statybos trestas“ su bendrove „Akmenės cementas“ pasirašė 2011 m. kovo pabaigoje. Bendras statomų statinių plotas sieks apie
100 tūkst. kv. m, t. y. apie 10 ha. Akmenėje iškilsiančio naujo gamybos
korpuso statybos darbų trukmė – 22 mėnesiai.
„Šis projektas – ne tik vienas didžiausių Lietuvoje, bet ir vienas sudėtingiausių. Aukščiausi gamybinės linijos statiniai sieks 125 m. Statant siloso bokštą bus naudojama naujausia ir pažangiausia slenkančių klojinių
montavimo sistemų technologija bei įtempto armavimo technologija“, –
sakė PST generalinis direktorius Dalius Gesevičius.
PST betonavimo darbus vykdys be pertraukų, todėl darbai bus organizuojami pamainomis. Vien statybų aikštelėje numatomas dirbančiųjų
skaičius sieks apie 400 žmonių. Statybų metu bus sunaudota apie 30 000
kub. m gelžbetonio, pagaminta ir sumontuota apie 7 tūkst. t statybinio
metalo konstrukcijų.
Rekonstrukcijos metu cemento gamyba nebus stabdoma, todėl ypač
sudėtinga bus organizuoti statybos darbus veikiančioje gamykloje.
150 mln. litų vertės klinkerio gamybos sausuoju būdu linijos projektiniai gamybos pajėgumai – 4500 t per dieną. Modernizavus gamyklą ir
dabar naudojamą klinkerio šlapiąjį gamybos būdą pakeitus sausuoju, perpus sumažės gamybai naudojamo kuro sąnaudos, todėl ketvirtadaliu sumažės aplinkos tarša. Modernizacija įgalins padidinti produkcijos gamybos apimtis, bus sukurta naujų darbo vietų. Planuojama, kad per metus

po gamybos linijos atnaujinimo bus pagaminama iki 1,5 mln. t cemento.
Bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ – viena iš didžiausių ir stabiliausiai dirbančių statybos įmonių Lietuvoje. Bendrovė atestuota pagal
tarptautinius kokybės standartus ir aplinkosaugos sistemų reikalavimus.
2007 m. įmonės darbas įvertintas Nacionaliniu kokybės apdovanojimu.
PST yra įgijusi ilgametę patirtį pramoninių objektų statybos srityje.
2008 m. už Panevėžio termofikacinės elektrinės statybą bendrovė apdovanota „Lietuvos metų gaminio“ aukso medaliu.
2009 m. „Lietuvos metų gaminio“ aukso medaliu buvo įvertinta Panevėžio universalios sporto arenos „Cido arena“ statyba.
2010 m. „Lietuvos metų gaminio“ aukso medaliu PST apdovanota už
Tauragės nuotekų valymo įrenginių statybą.
Šiuo metu PST sėkmingai vykdo ir plėtoja veiklą Lietuvoje, Kaliningrade, Jungtinėje Karalystėje bei Skandinavijoje.
Bendrovė „Akmenės cementas“ – viena iš didžiausių Baltijos šalyse ir
vienintelė Lietuvoje bendrovė, gaminanti cementą. Šios statybinės rišamosios medžiagos gamykla pagamina daugiau kaip milijonas tonų per
metus, o produkto kokybė atitinka visus Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos reikalavimus.
Būdama viena iš stambiausių pramonės įmonių Lietuvoje, AB „Akmenės
cementas“ vienu iš strateginių veiklos tikslų laiko darnų vystymąsi. Nuolatinį
dėmesį skiria produkto kokybei, racionaliems taršos problemų sprendimams,
personalo kvalifikacijos kėlimui bei investicinių projektų įgyvendinimui.
Šiuo metu bendrovės gamykloje vyksta modernizacija – šlapiasis cemento gamybos būdas yra keičiamas sausuoju būdu. Toks pakeitimas leis
beveik perpus sumažinti gamyklos kuro sąnaudas gaminamos produkcijos
vienetui. Dėl to sumažės į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis.
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Už kelius atsakingi ne tik kelininkai

Kalbos, kad šalis atsigauna po krizės, kelininkus mažai guodžia,
papildomai skirtų lėšų nepakaks net išaugusioms degalų ir elektros
kainoms padengti. Nepaisant to, jog teks gyventi itin taupiai, Dzūkijos
regiono kelininkai situacijos nedramatizuoja ir tikina su iššūkiu
susidorosiantys, tačiau neneigia, kad prižiūrėti kelius būtų daug lengviau
ir ekonomiškiau, jei gyventojai elgtųsi atsakingiau.

K

iekvienas metų sezonas kelininkams atneša specifinių problemų.
Šaltuoju laiku bene daugiausiai bėdų pridaro gausus sniegas ir slidžios dangos, o atšilus orams problemų pasipila visa lavina. Anot VĮ „Alytaus regiono keliai“ direktoriaus Broniaus Vaičiulionio, be didžiųjų darbų – kelių tiesimo ir rekonstrukcijos, tenka ir susidėvėjusiomis dangomis rūpintis, ir pakeles šienauti, šiukšles rinkti bei, kas apmaudžiausia,
atstatinėti piktavališkai suniokotus arba pavogtus kelių ženklus, signalinius stulpelius.

Nerimą kelia kelių dangos
„Viena iš aktualiausių kelių problemų mūsų regione – senstančios
dangos“, – teigė „Alytaus regiono kelių“ vadovas B. Vaičiulionis. Tik Simno kelyje pernai buvo rekonstruota 6,2 km ir kelyje Pivašiūnai – Butrimonys kiek daugiau ne 9 km žvyro dangos buvo pakeista asfaltu. Paskutinius
dvejus krizės metus negavus nė lito dangų atnaujinimui, teko tenkintis
tik rutinine priežiūra. Didžiausios duobės buvo „lopomos“ iš kelių priežiūrai skirtų pinigų. Anot B. Vaičiulionio, kasmet reikia užtaisyti vis daugiau
duobių, nes kelių dangos neatnaujinamos. Krašto ir magistraliniuose keliuose jau apie dešimt metų tokia situacija nesikeičia. Atėjus pavasariui,
kai pradeda dangos trūkinėti, duobių atsiranda per kelias minutes. Sudėtinga padėtis susidarė kelyje Antakalnis – Jieznas – Merkinė, kur nuo intensyvaus vilkikų srauto atsirado net 20 cm gylio provėžos. Po pernykštės
audros, nusiaubusios Varėnos rajono miškus, padidėjus miškovežių srautui, labai nukentėjo ir šio rajono žvyrkeliai, nepritaikyti intensyviam sunkiasvorio transporto judėjimui.
„Šiais metais iš viso kelių priežiūrai skirta apie 14 mln. litų. Vos puse
milijono daugiau negu pernai. Todėl įvertinus pabrangimą, akivaizdaus
pagerėjimo nebus. Kelio dangų paviršiaus apdorojimą įstengsime atlikti tik pačiose blogiausiose atkarpose“, – apgailestavo B. Vaičiulionis. Kol
kas aišku, kad bus nutiestas pėsčiųjų takas, vedantis nuo Grūto Druskininkų link ir uždėta 6 km ilgio juoda danga ant žvyrkelio Veisiejai – Viktarinas – Paliepis. Dėl kitų parengtų projektų įgyvendinimo konkursai dar
nepaskelbti.

Šiukšles palieka kelininkams
Nubudus gamtai, suintensyvėja ne tik eismas keliuose, gyvenimas atgyja ir kaimo turizmo bei privačiose sodybose. Kad vis daugiau žmonių

masiškai“, – tvirtino Alytaus kelių tarnybos viršininkas Romualdas Balčiūnas. Anot kelininko, cinkuotus vamzdžius „išradingi“ tautiečiai panaudoja
tvoroms. Pataruoju metu ilgapirščiai taip suįžūlėjo, kad atsipjauna reikiamo ilgio strypą nesivargindami vežti visą ženklą į savo sodybą. Per vasarą
regione atstatomų atramų susidaro ištisi kilometrai. „Taip ir išeina milijonai. Jei žmonės nesigvieštų tokių dalykų, kelio ženklai tarnautų mažiausiai dešimt metų, o mes turėtume didesnes galimybes pasirūpinti ir vietinių gyventojų, ir turistų gerove keliuose“, – konstatavo „Alytaus regiono
kelių“ direktorius B. Vaičiulionis.

savaitgalius praleidžia gamtoje, kelininkai sužino iš gausiai pasipylusių
šiukšlių pakelėse ir autobusų stotelėse. „Tikriausiai turi praeiti daug laiko,
kad mūsų žmonės priprastų prie atliekų surinkimo ir rūšiavimo. Gyventojai turi suprasti, jog šiukšles būtina tvarkyti ir jų išnešimas iš savo kiemo
dar nereiškia, kad gyvename švarioje aplinkoje“, – teigė Lazdijų kelių tarnybos viršininkas Algirdas Grabys. Anot lazdijiškio, sodybų apmokestinimas šiukšlių surinkimo mokesčiu žmones drausmina ne visada, kai kurie atliekomis atsikrato jų krepšius palikdami pakelėse užuot išmetę į konteinerius. Jeigu tektų sutelkti kelininkus šiukšlių rinkimui, liktų daug kitų
svarbių darbų nepadaryta, todėl pagalbon tenka kviestis seniūnus. „Mes
išdaliname maišus, o paskui juos pilnus šiukšlių surenkame iš pakelių“, –
džiaugėsi seniūnų organizuojama pagalba A. Grabys.
Kita šiukšlintojų kategorija – nekultūringi vairuotojai ir automobilių
keleiviai. Varėnos kelių tarnybos viršininko Algio Vičkačkos pastebėjimu,
estetinį pakelės vaizdą labai gadina maždaug 10–15 km spinduliu nuo
degalinių į visas puses besimėtantys ledų popierėliai ir vienkartiniai kavos
puodeliai. „Kai atvažiuoja žoliapjovės su smulkintuvais ir puodelis patenka tarp plaktukų, jo dalelės užteršia pakelę kelių kvadratinių metrų plote.
Nei išgrėbsi, nei surinksi. Belieka laukti, kol ataugusi žolė paslėps šiukšlių
likučius“, – piktinosi A. Vičkačka.
Dar vienas kelininkų galvos skausmas – pakelių prekiautojai miško gėrybėmis. Anot A. Vičkačkos, daugiausiai problemų kelia prekiautojai prekystaliais paverčiantys savo automobilius. Ši problema aktualiausia
Druskininkų kelyje, kur prekiautojai automobilius statydami tiesiog grioviuose gadina sankasas. „Sankasų briaunų atstatymo darbai, jei dar praūžia liūtis ir išplauna 2 m pločio kelkraštį, gali kainuoti dešimtis tūkstančių
litų“, – apie išlaidas, kurių galėtų nebūti, kalbėjo A. Vičkačka.

Atramų vamzdžiai tvoroms
Didelę dalį pinigų, skiriamų kelių gerovės kūrimui, kelininkai priversti išleisti ne pagal paskirtį. „Praėjusią žiemą prie Veisiejų miesto jaunimas,
eidamas iš šokių, vien dėl pramogos, neturėdamas kur dėti energijos, suniokojo 36 signalinius stulpelius. Vienus išrovė, kitus išlaužė ir išmėtė“, –
prisiminė vandalų siautėjimą A. Grabys. Policijos pareigūnai įvykį tyrė, tačiau niekdarių nustatyti nepavyko ir patirtą žalą teko atlyginti patiems kelininkams. Vienas stulpelis be PVM, transportavimo išlaidų ir pastatymo,
kainuoja 28 litus. Tokių stulpelių per metus tenka atstatyti šimtus.
Dar daugiau žalos pridaro kelio ženklų atramų vagys. „Jos vagiamos

Dirbame Jums!
Uždaroji akcinė bendrovė
„Linavos“ servisas

Vilnius,
Jankiškių g. 41,
Šiauliai,
V. Bielskio g. 30a,
Taikos pr. 135d,
Kaunas,
Klaipėda,
Palangos pl. 6,
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

www.linavos-servisas.lt
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Nuo statybų Sibire iki
Petras Šalčius, kuris ruošiasi nerti į Šventosios upę tilto per Šventąją
statybos metu Anykščiuose, dirbo įmonėje nuo 1972 metų.

Istorijos nesuklastosi. Tokią skambią frazę pateisino mūsų kelininkai,
kone per pusšimtį metų nutiesę tūkstančius kilometrų kelių, pastatę
puikius tiltus, sukaupę vertingos patirties ir subūrę profesionalių
specialistų kolektyvus, turintys savąją kasdienybės istoriją bei patyrę
ekstremalių išgyvenimų.
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V

Vytautas Kleinys (kairėje) Rokiškio KSV – 7
remonto dirbtuvėse remontuoja autogreiderį.

os prieš metus AB „Panevėžio keliai“ (buvusi KSV-5) atšventė garbingą
45-erių metų sukaktį, o dabar tokį pat jubiliejų mini Rokiškio filialas, arba
KSV-7. Taip jau sutapo, kad Rokiškyje ta proga baigta dviem etapais rekonstruoti Respublikos gatvė (ties Nepriklausomybės aikšte iki Aušros g. vienpusio
eismo juosta, ir nuo Aušros g. iki Taikos – Perkūno g. dvipusio eismo juosta).
Beje, įdomus sutapimas, kad išardytais autentiškais restauruotos Respublikos
gatvės akmenimis kažkada buvo grįstas ir KSV-7 teritorijos kiemas.
Rekonstrukcijos laikotarpiu vos prieš keletą mėnesių Respublikos gatvėje įrengta asfaltbetonio danga bei papildomos gatvės juosta automobiliams pastatyti, įrengti gatvės bortai ir šaligatvis pėstiesiems, atlikta
lietaus vandenų nuotekų sistemos rekonstrukcija, ryšių kanalizacijos rekonstrukcija bei įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
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Išgyveno kelias reorganizacijas
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Almantas Pupelis

Petras Vicinas

Bendrovės „Panevėžio keliai“ Rokiškio filialo kelininkai savos įmonės
susikūrimo pradžios istoriją mena iš ilgamečių darbuotojų prisiminimų.
Rokiškio kelių skyrius buvo įkurtas 1944 m. rugsėjį, o 1956 m. lapkričio 1 d. tapo Rokiškio kelių eksploatavimo ir statybos rajonu Nr. 28 (KESR28). Administracinės patalpos, dirbtuvės ir sandėliai buvo Vytauto gatvėje, vėliau nauja gamybinė bazė pradėta statyti Respublikos gatvėje. 1961
m. balandžio 24 d. Rokiškio KESR-28 buvo pervardinta Rokiškio autokelių
eksploatavimo linijine valdyba.
„Buvo keletas sunkvežimių. GAZ-51, ZIS-as, keletas vikšrinių traktorių, kurie traukė prikabinamus greiderius. Kelių ruožo teritorijoje esančią
betonmaišę suko ratinis traktorius geležiniais ratais. Turėjom ir sniego pūtiką nuo kelių valyti, tačiau jis nepasiteisino, ypač valant miesto gatves, o
užmiesčio keliuose galėjo valyti tik purų sniegą, todėl kelius žiemą valydavo prikabinę prie traktoriaus trikampę„trapeciją“, – prisimena Rimgaudas Žukauskas, kelių ruožo teritorijoje liejęs betoninius gaminius – vamzdžius, pralaidas, kelio stulpus.
R. Žukauskui vėliau teko dirbti ir prie naujų pastatų statybos bei realiai
prisidėti prie to meto statybos technologijų įvairiais racionalizatoriškais
aspektais, padėjusiais be tinkamo statybinio transporto įrengti KESR-28
bazę. Kadangi viena iš naujai keliamų užduočių buvo asfalto dangos liejimas rajono keliuose, tuo pačiu metu buvo statoma asfaltbetonio bazė dabartinėje „Panevėžio kelių“ teritorijoje.
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Autogreiderį gabeno iš Estijos
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Janina Sušinskienė, Rokiškio filialo vyresnioji
buhalterė, dirba nuo 1967 m.

Rimgaudas Žukauskas, kelių srityje išdirbęs daugiau
kaip 50 metų.

Kone du dešimtmečius trukusio ekonominio šuolio pradžia skatino ne
tik KESR-28 augimą, bet ir viso Rokiškio miesto ir rajono gamybinę plėtrą,
fabrikų bei gamyklų statybas. Džiaugiamasi būdavo ne tik darbais – kolektyve dažnos buvo ir komjaunuoliškos vestuvės, kurioms būdavo išpuošiami LAZ autobusai, priemiestiniai KAG-3 tipo autobusai, o lengvieji automobiliai GAZ-21 „Volga“, kuriais kadaise važiuodavę tik ponai, teikdavo
taksi paslaugas jau visiems keleiviams. Tokios komjaunuoliškos vestuvės
atšvęstos ne vienerios, ir tai įprastai būdavo ne tik jaunavedžių bei jų artimųjų šventė, bet labiau viso kolektyvo, kaip įprasta tarybiniais laikais.
KESR-28 pavaldžios kelių remonto, priežiūros bei statybos tarnybos
darbuodavosi vietinės reikšmės (pvz., Rokiškis – Skemai, Rokiškis – Lukštai, Lukštai – Juodupė) bei respublikinės reikšmės (Rokiškis – Kamajai –
Svėdasai, Rokiškis – Juodupė, Onuškis – Latvijos TSR) keliuose.
Senųjų kelininkų prisiminimuose kaip pagrindiniai specialistai minimi darbų vykdytojas St. Kunigėlis, vadovavęs statant KESR-28 gamybinę
bazę Respublikos g., kur buvo ruošiama gaminti bitumą. Jau 1960-aisiais
nuo valdybos iki geležinkelio pervažos buvo nutiesta pirmoji Rokiškyje
asfalto juosta. Visų statybos meistrų, vykdžiusių rekonstrukcijas, pavardės
ilgamečių darbuotojų atmintyje neišliko, tačiau prisimenami tėvas ir sūnus Kelečiai, A. Klincaras, Kukarėnas, Neniškis, Pr. Lašas (Panemunėlis), A.
Jurkevičius (Juodupė), A. Makuška (Obeliai), St. Vilutis (Rokiškis – Kamajai – Svėdasai) bei J. Raukštas ir Vaškatovas (Obeliai).
Buvęs traktorininkas Vytautas Kleinys prisiminė pirmųjų savaeigių au-

togreiderių parvarymą 1957-aisiais iš Estijos respublikos Paidės miestelio. Kartu vyko kitų rajonų kelių tarnybų vairuotojai iš Pasvalio, Biržų. Parvarė šiuos naujus autogreiderius sava eiga. Kaip teigė p. Vytautas, grįžtant
į namus jau netoli Biržų autogreideriui nutrūko ratas, todėl teko šiame
miestelyje užtrukti ir remontuoti naują techniką: „Sugrįžęs į namus iš karto buvau paprašytas viršininko Kornelijaus Vlasovo pademonstruoti naujos technikos galimybes. Įsėdęs į vairuotojo kabiną kartu su viršininku lyginau kelių dangą Respublikos gatvėje Rokiškio geležinkelio stoties link.
Vadovas autogreiderio galimybėmis ir darbo kokybe buvo patenkintas.“

Lėmė technologinį šuolį
1965 m. gruodžio 22 d. automobilių transporto ir plentų ministro įsakymu Nr. 814 kelių statybos ir priežiūros funkcijos buvo atskirtos. Rokiškio autokelių eksploatavimo linijinė valdyba buvo padalyta į Rokiškio kelių statybos valdybą Nr. 7 ir Rokiškio kelių eksploatavimo ruožą.
Geriems keliams nutiesti ir jiems prižiūrėti buvo gauta nauja modernesnė technika. Pirmoji asfalto danga paklota dar nenaudojant klojamosios, tad netrukus atsirado ratinis traktorius, modernus greideris,
sniego valytuvai, ekskavatoriai, vikšriniai traktoriai, buldozeriai, plentvolis, volai gruntui tankinti, skreperiai bei gudronatorius, skirtas karštam bitumui vežti ir lieti ant kelio dangos. Kartais technika buvo nuomojama iš
kitų įmonių ir organizacijų, bet to laikmečio kelių kokybė pagal esamas
galimybes buvo nepriekaištinga.
Iš pradžių asfalto dangos klojimas, palyginti su šiandieninėmis technologijomis, buvo labai primityvus. Asfalto masė būdavo atgabenama
automobiliais ir krūvelėmis išpilama ant asfaltuoti paruošto kelio. Asfalto masė kastuvais paskirstoma ant kelio, o lyginama savotišku metaliniu
volu (reika), ji virvėmis buvo tampoma po kelią, kol išsilygindavo danga.
Šiuos sunkius darbus rankomis dažniausiai atlikdavo moterys.
Asfalto klojimo klotuvais technologija, pasak to meto darbuotojų,
buvo įgyvendinta per dvi savaites, vos tik valdyba gavo pirmąjį klotuvą.
Iš pradžių su nauja technika sunku buvo prilygti tokiai kokybei, kokią pasiekdavo moterys primityviomis priemonėmis, bet ilgainiui mechanizuotas dangos klojimas visiškai pasiteisino. Taip sumažėjo sunkaus rankų darbo. Atsiradus savivarčiams sunkvežimiams, rokiškėnai juos kelių statybos
ir remonto darbams nuomojosi iš Utenos, Zarasų autotransporto įmonių.
Asfalto gamybai buvo naudojamos dvi„G-1“ asfalto maišyklės. Medžiagos dozuojamos ir pagamintas asfaltas kraunamas buvo iš medinių
bunkerių rankiniu būdu. 1976–1977 m. atiduotas naudoti naujas gelžbetonio gamybos cechas, pakloti inžineriniai tinklai ir prijungti prie bendros Rokiškio miesto kanalizacijos tinklų sistemos, pastatytas gelžbetoninis siloso tipo cemento bei mineralinių miltelių sandėlis, kompresorinė.
Rokiškio kelių statybos valdybos Nr. 7 gamybinė bazė aštuntajame ir
devintajame dešimtmečiuose savo pajėgumais ir technologijomis niekuo
nenusileido kituose šalies miestuose veikiančioms bazėms.
Lietuvoje prasidėjus pertvarkai, pasikeitimų sulaukė ir kelių statybos įmonės. 1990 m. lapkričio 19 d. KSV-7 tapo Rokiškio valstybine kelių
tiesimo įmone.
Valstybinių įmonių privatizacijos procesai neaplenkė ir rokiškėnų.
1993 m. sausio 27 d. Rokiškio kelių statybos įmonė įregistruota kaip UAB
„Aukštaitijos keliai“.
1996 m. vasario 19 d. „Aukštaitijos kelių“ akcininkais tapo bendrovė
„Panevėžio keliai“. Naujieji savininkai Rokiškio bazėje įkūrė darbų vykdymo padalinį Nr. 6. Į darbą sugrąžinta daug ankstesnės kartos kelių statybos specialistų, buvo tobulinamos kelių statybos ir statybinių medžiagų
gamybos priemonės.

Nebe deficito laikai
Nuo 1981-ųjų pradėjęs dirbti Rokiškyje padalinio vadovu, o
1996-aisiais tapęs bendrovės „Panevėžio keliai“ Rokiškio filialo direktoriumi, Almantas Pupelis buvo pirmas jo darbuotojas. „Tuo metu buvau
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Vytautas Jukna
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Leonija Brucienė

Gediminas Razbadauskis
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Viena iš Rokiškio filialo darbuotojų, daugiau nei trisdešimt metų triūsianti draugiškame ir tvirtame kolektyve – personalo vadybininkė-sekretorė Leonija Grucienė. Moteris sakosi dar gerai pamenanti pirmąją savo
darbo dieną. „Pirmas įspūdis atėjus įsidarbinti buvo tai, kad čia labai gražūs
ir geri žmonės: moterys tokios dailios, o direktorius A. Arūna taip mandagiai bendravo su visais. Netgi nežinojau, kad dieną prieš tai buvo nuspręsta
priimti kitą mergaitę, tačiau direktorius priėmė mane. Toks pasirinkimas ir
pasitikėjimas labai įsiminė. Į kolektyvą įaugau šaknimis ir visa savo esybe.
Čia visi man kaip šeima, artimi žmonės“, – patikino L. Grucienė.
Paskaičiavusi, kad per jos darbo metus keitėsi septyni direktoriai, moteris tikina, kad dabartinis vadovas A. Pupelis – pats geriausias, nes prie
jo nusistovėjo konkreti ir aiški darbo tvarka, tradicijos, kiti darbo niuansai. „Čia praėjo patys gražiausi mano metai. Atėjusi dirbti prie direktoriaus
Juodelio galėjau prasmingai panaudoti savo režisūrinį išsilavinimą. Pagalvoję, kodėl turėtume leisti organizuoti mūsų šventes kažkam kitam,
ėmėmės veiklos – statėme spektaklius, kūrėme scenarijų vaikams naujametinei eglutei, rengėme kitas programas, repetavome, ir mūsų kūrybiniai rezultatai visiems patiko“, – prisiminė moteris.
Ir dabar, išėjusi atostogų ir gavusi laisvadienių, L. Grucienė nepyksta, kai ją sutrukdo skambučiai iš darbo. „Tai visiškai natūralu, nes žinau,
kad kažko prireikė ar kam nors bėda nutiko. Jei kas mirė, rūpinamės vainiko užsakymu ir nuvykimu pas nelaimės prislėgtą kolegą, o jei kiti darbo
reikalai – tai ir per atostogas atvažiuoju. Nebūna taip, kad uždarau duris ir
pamirštu viską. Vis tiek rūpi, kaip jiems sekasi, kas naujo darbe.“
Personalo vadybininkė-sekretorė prisipažino, kad anksčiau buvo
visa pasinėrusi į darbus, o dabar jau norisi atostogų šiltuose kraštuose,
nes reikia su naujom jėgom toliau darbuotis. Ir pasidžiaugė, kad į draugišką kolektyvą puikiai įsilieja jaunimas, vertinantis vyresniųjų patarimus
bei nestokojantis energijos darbams atlikti.
Jos kolegė Janina Sušinskienė, atėjusi dirbti nuo 1967-ųjų m., taip
pat dirba prie septinto direktoriaus, pirmasis vadovas buvo planavimo
skyriaus viršininkas L. Kazakevičius. „Iš pradžių dirbau sekretore, paskui
penkerius metus mokiausi ir tada iš planavimo skyriaus perėjau į buhalteriją. Taip iki šiol“, – kukliai sako J. Sušinskienė.
Prie įvairių santvarkų dirbusi moteris patikino, kad šis kolektyvas bene
pats draugiškiausias, nors darbo krūvis tikrai nemažas. Moteris su šypsena prisimena akimirkas planavimo skyriuje ir vieną išskirtinį buvusio viršininko bruožą. „Beveik kasdien, kai iki darbo pabaigos, t. y. šeštos valandos vakaro, likdavo dešimt minučių, L. Kazakevičius stebėdavosi: kaip čia
yra, kad tik dabar atsirado azartas dirbti... Mes eidavome namo, o jis likdavo darbuotis, neskaičiuodamas valandų. Jei susikaupdavo darbų, šeštadieniais ateidavo ir jis, ir mes. Niekas nepykdavo, tiesiog taip būdavo
įprasta“, – pasakojo J. Sušinskienė.

Savo pirmąją darbo dieną tarsi šaltą dušą prisimena gamybinio-techninio skyriaus viršininkas Gediminas Razbadauskis, Rokiškio filiale dirbantis irgi 30 metų. „Kaip šiandien pamenu – atėjau penktadienį, o pirmadienį jau davė objektą prie Anykščių ir dar visai žaliam, tik ką atėjusiam
nuo knygų liepė dirbti, – šypsosi vyriškis. – Nei meistro, nei vykdytojo nebuvo, tik technika ir aš. Savotiškas šokas. Bet pasitaikė geri mechanizatoriai, tilto statytojai, pasitariau su jais, viską paaiškino, ir pradėjau savarankiškai. Kažkodėl įsiminė nelengvi darbai kelyje Kaunas – Zarasai – Daugpilis, dvimetrinę pralaidą įrenginėjant.“
Bet tai nepalyginama su atšiauriomis, fiziškai labai sunkiomis sąlygomis ir aplinkybėmis dirbant Sibire, kai pradėjo kurtis KSV-12. „Beveik
tūkstantis žmonių apie 1980–1983 m. savo noru važiavo į Tiumenės sritį, Surguto rajoną, mat Kogalymo gyvenvietėje netoli naftos verslovių statėme valdybą. Vieni norėjo buto, kiti automobilio. Užsidirbo, sulaukė, bet
kokiomis sąlygomis vargom... Šaltis toks didelis, kad atrodo – įkvepi oro į
plaučius, ir vis tiek deguonies trūksta... Bet valdybą pastatėme, kelius nutiesėme, gamybinę bazę įrengėme. Tiesa, padėjo kelininkai iš Talino ir Rygos bei Kauno statybininkai, jie stambiaplokščius namus pastatė. Nežinau, kaip ištvėrėme, bet visi gyvi grįžo“, – pats stebėjosi G. Razbadauskis.
Ne taip seniai draugiški kolegos jam iškrėtė pokštą – žinodami, kad
vyriškis mėgsta keliauti, paskleidė gandą, kad valdyba važiuoja į Ispaniją.
Ne iš vieno išgirdęs tokią viliojančią naujieną G. Razbadauskis sakė atėjęs
pas A. Pupelį pasiteirauti, kas ir kaip: „Patikėjau, nes keliauti labai patinka,
bet matau – direktorius šypsosi, o kolegos leipsta juokais. Supratau, kad
apgavo. Esu buvęs Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir galiu pasakyti, kad
mūsų keliai savo kokybe nedaug atsilieka nuo šių šalių, o lyginant su Lenkijos keliais mūsiškiai atrodo tikras stebuklas.“
Dar studijų metais G. Razbadauskis pamena turėjęs surinkti išsamią
medžiagą apie kelius ir pajutęs didelį pasididžiavimą, kai įsitikino, kad oficialiuose pranešimuose mūsų respublikos keliai pagal asfalto dangų kiekį
vertinami gan aukštai: „Tarp pirmųjų vietų buvome visoje Tarybų Sąjungoje ir tikrai nepaskutinėse vietose pagal Europos statistiką. Tokia situacija
buvo nutiesus per šimtą kilometrų kelio Vilnius – Kaunas.“
24-erius metus dirbantis padalinio vadovas Vytautas Jukna pirmuosius metus prisimena iš gan sunkių darbų objekte kelyje Vilnius – Molėtai – Utena bei kitų nepalankių aplinkybių. „Nedėkingas reljefas buvo
apie 1986-uosius – ekskavatoriai skendo, grimzdo technika, lyg tyčia lijo
be pertraukos visą žiemą, nešalo iki pat vasario. Tik pradėjome dirbti, kovo
mėnesį atsikvėpėme ir vėl – visą vasarą lietūs, teko laukti giedros, taip ir
rugpjūtis atėjo. Žinoma, atskiri barai vykdė darbus, bet labai sunkūs metai
buvo. Tą vasarą tikrai nesisekė: bebrai užtvankas darydavo, pasikeisdavo
vandens lygis. Susiplanuodavome būsimos savaitės darbus, o po savaitgalio atėję rasdavome apsemtas pralaidas“, – atsiduso V. Jukna.
„Dar vienas išbandymas teko, kai tris savaites neturėjome nė vienos
išeiginės. Pamenu, kelyje Vilnius – Utena – Panevėžys vamzdžius montavome, negalėjome atsitraukti nuo darbų, ruožas apie 5,3 kilometro. Apie
septynerius metus magistralėje vargome – žmonės per tą laiką ir antrąsias puses surado, ir vaikus paaugino... Kas labiausiai įsiminė? Ogi vėjas
laukuose, smėlis dantyse ir akyse“, – sakė padalinio vadovas.

Petras Balževičius - ilgametis gamybinio techninio skyriaus
inžinierius, dirbo nuo 1958 m.
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Lyg draugiškoje šeimoje

Lietuvių keliai – tai ne lenkų

Nepretenzinga technika
Mechanizmų ir transporto padalinio vadovas Gintautas Dominas, Rokiškio filiale dirbantis dvyliktus metus, sako, kad ne tik technika kardinaliai pasikeitė, bet ir daugelio žmonių požiūris. „Gal tam turėjo įtakos laikmetis, viskas pamažu keitėsi. Dabar žmonės dirba todėl, kad reikia pragyventi iš atlyginimo, o anksčiau buvo labiau atsidavę darbui, nes tai kone šventas reikalas
– dirbdavo iš įsitikinimo, iš idėjos. Anksčiau mechanizatoriai, pritrūkę kokių
detalių, jų iš mūsų pareikalaudavo, o patys prižiūrėdavo techniką, rūpindavosi
ir pasitardavo su mumis, pasiūlydavo įvairius variantus“, – teigia G. Dominas.
Vyriškio manymu, didesnių kuriozų per darbo metus lyg ir nepasitaikė,
tačiau vienas atvejis įstrigo į atmintį. „Dabar to negalėčiau pakartoti, tai unikalus atvejis. Pamenu, su draugo senu moskvičiumi važiavau nuo Kavarsko
iki Rokiškio – mašina springo, purtėsi. Maniau, senas kledaras, ko benorėti. Paskui tik supratau, kas yra – pasirodo, į degalų baką įpyliau ne benzino,
bet vandens... Iš vakaro paprašiau parūpinti atsarginį degalų bakelį, o draugas pamiršo. Bagažinėje buvo tik distiliuoto vandens akumuliatoriams, bet
iš kur man tai žinoti? Šiaip taip kratęsis visą kelią „moskvičiuką“ grįžęs palikau šaltkalviams, kad gedimus nustatytų, o draugas atėjęs dar priekaištavo,
kur jo vandenį padėjau...“ – nuoširdžiai kvatojo G. Dominas.

Juliu Dilys, ilgametis laboratorijos vadovas,
DSS specialistas, dirba nuo 1966 metų.
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vienas jauniausių darbuotojų, laikui bėgant pastebiu, kad likau vienas vyriausiųjų, – sako beveik trisdešimt metų kelininkų kolektyve dirbantis ir
patikimą komandą subūręs A. Pupelis. – Terminuotą darbo sutartį turinčių darbuotojų nebėra, didžioji dalis žmonių dirba nuolat, atitinkamai susiformavęs ir kolektyvo branduolys. Jaunoji kelininkų karta turi aukštąjį išsilavinimą, blogi papročiai ir kitos anksčiau gyvavusios neigiamos tradicijos išgyvendintos, taigi visas dėmesys ir pastangos skiriamos darbui.
Dabar nebe deficito laikai – nieko netrūksta, technika labai gera, galimybės didelės, darbų apimtys – pagal situaciją.“
Nuo to laiko, kai „Panevėžio keliai“ įsigijo Rokiškio filialą, buvęs gamybinės bazės vadovas, dabar – filialo direktoriaus pavaduotojas Jonas Zabiela
pamena, kaip į darbą tarsi į šventę ėjo. „Toks stimulas buvo dirbti – mus senbuviai priėmė labai šiltai, žmonės draugiški buvo, techniką gerą gavome. Darbo nebijojome, buvome įpratę ir stengėmės naujiems šeimininkams įtikti.“
Modernėjančios technologijos, investicijos, spartėjanti gamyba bei
kiti aukšto techninio lygio ypatumai, pasak J. Zabielos, maždaug nuo
1975-ųjų sudarė visas sąlygas puikiam darbui.
Tačiau už techninę pusę ne mažiau svarbi yra ir kolektyvo atmosfera.
„Jo branduolys – mūsų direktoriaus nuopelnas. Jis subūrė gerą kolektyvą, išvedė mus „į žmones“. Pavyzdžiui, anksčiau prieš Naujuosius pasibūti
ir atšvęsti su kolegomis rinkdavomės netoli darbovietės esančioje kavinėje, atvažiuodavo ir iš Dūkšto bazės, pasėdėdavome ir pas jus nevažiuodavome į jokias šventes. Bet direktorius vykdė ir žmogiškumo, draugiškumo
politiką“, – negailėjo gerų žodžių tiesioginiam vadovui J. Zabiela, prisipažinęs, kad pats ir kolegos visada džiaugiasi galintys dalyvauti „Panevėžio
kelių“ rengiamuose šventiniuose renginiuose.
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konkurencijos Lietuvoje

Kristina Dumbrienė - kuro sandėlininkė, dirbo
nuo 1965 metų.
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Optimalūs maršrutai garantuos
sklandų judėjimą
Gali nelikti vietos
Šiaulių arenos prieigos pakankamai ankštos, todėl spėjama, kad jose
gali nelikti vietos žiūrovų transportui. Tad sirgaliams teks parkuotis kitose
miesto vietose, esančiose arenos kaimynystėje.
Dar viena problema, susijusi su Šiauliais, ganėtinai intensyvus eismas
gatvėje prie arenos. Joje gali susidaryti transporto sangrūdos. „Mes įpareigoti garantuoti komandoms atvykimą nuo viešbučio iki arenos be jokių kliūčių, kad žaidėjai nenuvargtų ir būtų patogiau“, – pabrėžia M. Račkauskas.
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Derins darbus

Europos krepšinio čempionato metu Lietuvą užplūsiančių sportininkų, teisėjų
ir žurnalistų transportavimui jau nubraižytos maršrutų schemos. Tačiau dar
lieka neišspręstų problemų, organizuojant sirgalių ir turistų logistiką.

M

artyno Račkausko, „Eurobasket 2011“ logistikos vadovo teigimu,
čempionato organizacinis komitetas jau pasirūpinęs dalyvių ir su
sporto švente susijusių žmonių transportavimu. 24 komandoms bus skiriami autobusai ir po vieną lengvąjį automobilį. Jis skirtas skubioms ir nenumatytoms reikmėms. Artimiausiu metu turėtų būti skelbiamas konkursas, kuriame paaiškės, kokios markės automobiliai bus paskelbti oficialia čempionato transporto priemone.

Kursuos pastoviais maršrutais
Kita problema – teisėjų atvežimas į varžybas ir nugabenimas į viešbučius. Ši paslauga bus organizuojama vadinamuoju „shuttle-bus“ principu. Jie važinės tam tikru laiku, suderintu su varžybų tvarkaraščiu, kad
teisėjai spėtų atvykti į varžybas. Šis transportas kursuos pastoviais maršrutais nuo viešbučių iki sporto arenų.
Dar vienas organizatorių rūpestis – VIP kategorijos svečiai. Jiems pagal reikalavimus turi būti paskirtas automobilis su vairuotoju. Atvykusiais
stebėti varžybų kitų šalių prezidentais turėtų pasirūpinti Užsienio reikalų
ministerija. Ši žinyba spręs palydos ir apsaugos klausimus.
Dar vienas organizatoriams tenkantis galvosūkis – žurnalistų transportavimas. Žiniasklaidos atstovais rūpinsis ir miestai, kuriuose bus rengiamos varžybos. Žurnalistus kiekviename mieste numatyta apgyvendinti oficialiuose čempionato viešbučiuose.

Rūpinsis miestų atstovai
Europos krepšinio čempionatą turėtų nušviesti per 1 tūkst. žiniasklaidos atstovų. Jie bus apgyvendinti ir dirbs pasiskirstę per 4 miestus.
„FIBA Europe“ organizacijos reikalavimu, kiekviename mieste turėtų būti apgyvendinta po 30 žurnalistų nuo vienos šalies, kurios komanda žaidžia rungtynėse. Taip susidarytų po 180 žurnalistų kiekvienose pirmojo etapo rungtynėse.
Vilniuje atitinkamai turėtų būti apgyvendinta per 360 žurnalistų, Kaune – apie 400 žiniasklaidos atstovų. Žurnalistais pagal sutartis rūpinsis
miestų atstovai.
„Eurobasket 2011“ atstovai Susisiekimo ministerijoje suderino maršrutus, kuriais turėtų driektis pagrindinės čempionato logistikos gijų schemos. Kelius prižiūrinčios žinybos pažadėjo, kad čempionato metu trasose nebūtų kliūčių.

Problemiškas susisiekimas
Į Alytų komandoms teks važinėti iš Birštono. Didesnį nerimą organizatoriams kelia klausimas, kaip po pirmojo etapo visos komandos suva-

žiuos į Vilnių. O po antrojo etapo – į Kauną. Svarbu, kad tuomet magistralė Vilnius – Kaunas nebūtų smarkiai remontuojama ir nesusidarytų transporto sangrūdos.
Kitas ne mažiau opus klausimas – kaip turistams ir sirgaliams iš Vilniaus ir Kauno oro uostų pasiekti Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį. Susisiekimas šiomis kryptimis nėra lengvas.
Organizatoriai rengia schemas, į kurias įtraukia įvairius autobusų ir
traukinių maršrutus, kurdami čempionatui skirtą susisiekimo infrastruktūrą.
Mažiausiai problemų kelia susisiekimas Klaipėdos kryptimi, nes Palangos oro uoste nenumatoma daug skrydžių.

Derina grafikus
Artėjant čempionatui jo rengėjai derins traukinių tvarkaraščius prie
varžybų grafikų ir kartu išplės turistų apgyvendinimo geografiją.
„Sirgaliai nusiperka kelionės paketą, kuriame viskas yra įtraukta. Tuo
rūpinasi kelionių agentūros. Mums lieka tik pasirūpinti, kad organizuota
sirgalių grupė turėtų kur pasistatyti autobusą prie arenos. Tai aikštelių sudarymo klausimas“, – sako M. Račkauskas. Anot jo, dar viena problema,
reikalaujanti sprendimo – Panevėžyje žaidžiamos varžybos baigsis gana
vėlai, apie 23 val. Teks organizuoti transportą į Vilnių ir Kauną sirgaliams,
kurie atvažiuos ne lengvaisiais automobiliais.

Nuo 2011-ųjų balandžio Šiauliuose planuojama beveik visiškai uždaryti viaduką Tilžės gatvėje. Juo, vienintele palikta juosta, bus leista važiuoti tik specialiųjų tarnybų automobiliams ir visuomeniniam transportui. Eismą reguliuos šviesoforas. Toks eismo planas – vienintelė galimybė
baigti remontuoti senojo viaduko dangą. Žiemą, kol buvo remontuojama
siauresnioji viaduko dalis, visi automobiliai galėjo važiuoti plačiąją, kurioje yra dvi juostos. Pradėjus jas remontuoti ir likus vienintelei juostai, eismą Šiaulių pagrindine gatve teks riboti.
Pasak miesto infrastruktūros specialistų, Šiaulių gyventojai puikiai
žino, kaip patogiai apvažiuoti Tilžės gatvės atkarpą, kad netektų klaidžioti. O miesto svečiams prie kiekvieno įvažiavimo į Šiaulius bus pastatytos
nuorodos, kaip patogiau važiuoti, aplenkiant probleminę Tilžės gatvės
vietą – remontuojamą viaduką.
Pasak Šiaulių infrastruktūros specialistų, Šiaulius nuo kamščių bent
kiek gelbės ir naujoji, visai neseniai atidaryta aplinkkelio atkarpa iš pramoninės miesto dalies į pietinę. Norintys aplenkti miesto centrą ir išvažiuoti Kelmės link, iš Pramonės gatvės galės važiuoti aplinkkeliu į Gegužių gatvės pusę.
Suremontuoti senąjį Šiaulių viaduką Tilžės gatvėje planuojama iki
rugpjūčio. Liepą darbai turėtų būti pabaigti. Po remonto viadukas bus ne
tik lygesne danga, bet ir šiek tiek platesnis. Perkėlus atitvarus pavyko važiuojamąją dalį paplatinti iki keturių juostų – po dvi į abi puses.

Eismas minimaliai ribojamas
LAKD planuoja šiais metais rekonstruoti kelio A16 Vilnius – Prienai –
Marijampolė ruožą 78,16–85,21 km, atlikti 79,57 km sankryžos su keliu
Nr. 129 Antakalnis – Alytus – Merkinė rekonstrukciją bei įrengti apšvietimą, atlikti tilto per Verknę 81,6 km rekonstravimą ir aplinkosauginių priemonių diegimą. Tačiau jau pirkimo dokumentuose nustatyta, kad konkurso laimėtojas, dėl įvyksiančio Europos vyrų krepšinio čempionato, eismą rekonstruojame ruože privalo minimaliai riboti nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 18 d.
Po konkurso pasirašius sutartį su rangovu aukščiau paminėtiems darbams atlikti, bus pateikta darbų vykdymo programa, derinama eismo organizavimo schema. Tuo metu ir bus siekiama užtikrinti, kad minėti darbai būtų kuo mažesnė kliūtis Europos krepšinio čempionato dalyviams ir
žiūrovams.

KRONIKA
Asfaltuotas kelias ir į Pivašiūnų bažnyčią
Plėtoti turizmą, aptarnavimo paslaugas ir gerinti vietos aplinką
neįmanoma be investicijų į transporto infrastruktūrą. Štai vien į Alytaus apskritį įeinančioms savivaldybėms iš 2007–2013 m. europinės
struktūrinės paramos į Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų, Lazdijų
bei Varėnos savivaldybių kelius ir gatves jau investuota 34,2 mln. litų.
Šios investicijos pasitarnauja visai regiono ekonomikai.
Konkretus tokios naudos pavyzdys – vietinės reikšmės kelio Pivašiūnai – Eigirdonys rekonstrukcija. Šiek tiek ilgesnio nei 6 km ruožo
atnaujinimas kainavo daugiau nei 3 mln. litų. Buvusi prastos būklės
danga pakeista nauja – dabar tai dviejų juostų 5 m pločio asfaltuotas
kelias su greičio mažinimo kalneliais, atnaujintomis autobusų stote-

lėmis, nuovažomis ir sankryžomis.
„Mums naujas kelias buvo labai reikalingas, nes miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose gyvena nemažai gyventojų, pravažiuoja labai
daug mašinų. Be to, kelias strategiškai svarbus, nes jungia du kitus
kelius: Butrimonys – Aukštadvaris ir Pivašiūnai – Alytus“, – sakė Pivašiūnų miestelio seniūnė Rima Čelkonienė. Anot jos, į atlaidais, turgumi, Joninėmis ir kitomis šventėmis garsėjančius Pivašiūnus trauka didelė. Buvusi prastos būklės kelio danga dabar pakeista nauja –
nutiestas dviejų juostų 5 m pločio asfaltuotas kelias, atnaujintos autobusų stotelės, sutvarkytos nuovažos bei sankryžos, įrengti greičio
mažinimo kalneliai.
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Ar egzistuoja saugikliai nuo finansinių cunamių?
o valstybė dotuoja savo rangovus, kad jie veržtųsi užkariauti naujų rinkų.
Galbūt tokios pat atlapaširdiškos ir trečiosios šalys? Deja. Lietuvos kelininkams, bandžiusiems gauti užsakymų Kazachstane, tiesiai šviesiai buvo
pasakyta, kad lėšos kelių projektams gautos iš islamiškų valstybių fondų.
Tad ir panaudoti jas atlikdamos darbus gali tik musulmoniškos kompanijos.

Mažiausios kainos trūkumas
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Apsaugoti konkursus nuo dempinginių kainų padėtų ir viešųjų pirkimų nuostatų koregavimas, atmetantis reikalavimą orientuotis į mažiausią kainą. Reiktų rasti formulę, nustatančią tvarką, jog būtų perkama pagal optimaliausią kainos ir kokybės variantą.
Išsivysčiusių Vakarų valstybių viešųjų pirkimų konkursuose atmetami
brangiausi ir pigiausi pasiūlymai, net jų nesvarstant. O pas mus vadovaujamasi principu – pigiausia – tai geriausia. O kad paskui viskas atliekama nekvalifikuotai, žemos kokybės, prasideda aiškinimaisi, kaip čia buvo,
kad nelaiko, griūva, yra, pastato sienos sutrūkinėja, kelias netarnauja tiek,
kiek turėtų tarnauti – niekam nė motais. Kaip paprašei, taip ir atliko rangovai. Užsakei kostiumą iš popieriaus – ir tau pasiuvo, užtat labai pigiai.

Trečiųjų šalių finansiškai galingos kompanijos, dažniausiai remiamos
savo vyriausybių, sėkmingai braunasi į ES rinkas, sudarydamos
grėsmingą spaudimą vietos varžovams. O šie ankštoje konkurencinėje
terpėje patiria vis dažnesnius pralaimėjimus prieš atvykėlių taikomą
dempinginių kainų invaziją.

V

iena ryškiausių tokių grėsmių, kurias ES vietos kompanijoms kelia finansiškai neribotų galimybių varžovai iš trečiųjų šalių – precedentas Lenkijoje. Čia kelių tiesimo įmonė „Covec“ iš Kinijos laimėjo valstybės
skelbtą konkursą nutiesti greitkelio atkarpą, siekiančią 49 kilometrus. Tokia kinų kelininkų sėkmė sukėlė nerimą ne tik Lenkijos, bet ir visos Europos verslininkams. Juos sunerimti ypač paskatino faktas, jog kinų „Covec“
įmonė užsakymą laimėjo pasiūliusi net perpus mažesnę darbų kainą nei
kitos konkurse dalyvavusios bendrovės.

Varžovus nurungė kinai

įmone „Covec“. Ši valstybinė Kinijos įmonė Lenkijoje griauna verslo rinką,
apsiimdama atlikti darbus pigiau, nei jie kainuoja iš tiesų. W. Maluso teigimu, tokia konkurencija nesąžininga, nes valstybės remiami kinai gali
sau leisti dirbti net nuostolingai. Tuo tarpu privačios ES kompanijos dėl to
bus priverstos atleidinėti darbuotojus. Todėl kinų daromas spaudimas kelia pavojų ir kitoms šalies įmonėms.
Lenkijoje neaptikę rangovų, kinai juos rado Lietuvos pašonėje, sudarydami sutartį su Latvijos bendrove „JSC“. Nepaisant paskelbtų vykdytojų, Lenkijoje vis labiau abejojama, ar kinai, susidūrę su tokiomis kliūtimis,
spės nutiesti greitkelio ruožą iki sutartos datos – kitąmet vyksiančio Europos futbolo čempionato.

Lenkijos vyriausybė šio greitkelio ruožo nutiesimui ketino išleisti 2,5
mlrd. zlotų (2,175 mlrd. litų). Tuo tarpu kinai pasiūlė darbus atlikti už 1,3
mlrd. zlotų (1,13 mlrd. litų). Tad kinų „Covec“ įmonė vieno kilometro magistralės nutiesimą įkainojo 26,5 mln. zlotų – gerokai pigiau, negu už tą
patį darbą kituose šio greitkelio ruožuose mokama jį tiesiančioms bendrovėms. Pavyzdžiui, „Budimex“ koncernas vieną greitkelio kilometrą tiesia už
61 mln., „Mostostal“ – 49, o „Strabag“ – 36 mln. zlotų. Tiesa, konkurso laimėtojai kinai netikėtai susidūrė su nenumatytomis kliūtimis, vietos statybos
įmonėms vieningai atmetus „Covec“ pasiūlymus tapti darbų subrangovais.
Ekspertų spėjimu, boikotą inicijavo didžiosios Lenkijos kelių tiesimo
kompanijos, priklausančios užsieniečiams. „Budimex“ ir „Mostostal“ valdantys ispanai bei „Strabag“ šeimininkai austrai nuogąstauja, kad sėkmės Lenkijoje paskatinti kinai gali veržtis į kitas ES šalis. Tad bent tokiomis priemonėmis siekiama užkirsti kelią kinų kėslams.

Asociacijos „Lietuvos keliai“ generalinio direktoriaus Rimvydo Gradausko teigimu, vertinant Lenkijos precedentą glumina neteisinga Europos Sąjungos vadovybės pozicija, neišreiškianti aiškaus požiūrio, ar tai nesama
konkurencijos pažeidimo. Tokius Kinijos kelininkų žingsnius, kaip kad konkurso laimėjimas pasiūlant perpus mažesnes kainas, negu iš tiesų kainuoja
tokios paslaugos – neperdedant galima vadinti dempinginiais kainų veiksmais. Tai akivaizdus skverbimasis į rinką, siekiant įsitvirtinti, o kartu ir palaipsniui išstumti iš jos nacionalines kompanijas. Šios, deja, neturi galimybių atsilaikyti prieš tokius gerokai didesnio pajėgumo varžovus. Tuo labiau
kad šie atklydę ne tik iš vienos finansiškai pajėgiausių pasaulyje valstybių,
bet ir yra jos remiama įmonė. Tai gali turėti rimtų pasekmių ateityje.

Neapgalvoti vyriausybės veiksmai

Realybės neatitinkantys įkainiai

Pasak Lenkijos kelių tiesimo bendrovių sąjungos prezidento Vojciecho
Maluso, šalies vyriausybė pasielgė neapgalvotai pasirašydama sutartį su

kelių tiesimo įmonė
„Covec“ iš Kinijos
laimėjo valstybės skelbtą
konkursą nutiesti greitkelio
atkarpą, siekiančią 49
kilometrus.

Neteisinga ES vadovybės pozicija

Pasak R. Gradausko, nepagrįstai mažų ir realybės neatitinkančių įkainių už
darbus bei paslaugas siūlymas – akivaizdus dempingas. „Pavyzdžiui, aš laimiu konkursą, įsipareigodamas pastatyti namą už pusę milijono. O paskui pasisamdau statybininkus, kuriems už tai sumoku 600 tūkst. Mat turėdamas vienokį ar kitokį interesą aš galiu pridėti dar ir savo pinigų, svarbu, kad laimėčiau
konkursą“, – argumentuoja R. Gradauskas. Anot jo, būtent tokie kinų veiksmai ir kelia nerimą. Todėl ES vadovybė turėtų labai rimtai pamąstyti ir suformuoti savo poziciją. Joje turėtų veikti aiškūs svertai, galintys nustatyti, ar, tarkim, kinų kompanijos siekiai laimėti Lenkijoje konkursą yra iš tiesų pozityvūs?
Viskas lyg ir gražu. Valstybė, pasinaudojusi trečiosios šalies galimybėmis, įgys pigiau nutiestą inžinerinį statinį. Bet neįvertinama, kad šie procesai darko rinkos dėsnius ir veikia ne savo valstybės piliečių naudai, o skatina pigios darbo jėgos invaziją. Kinai turi dideles finansines galimybes,

Skirtingi požiūriai
Tokių pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Jų esama ir Lietuvoje. Pasiūliusi mažiausią kainą konkursą uostamiestyje statyti krantinę laimėjo Latvijos kompanija. Mes – ne prieš latvius. Smagu, kad bent tokiu būdu prisidėsime prie nedarbo mažinimo kaimyninėje šalyje. Tuo tarpu visai kitoks
valstybės požiūris atskleidžiamas 1939 m. leidinyje apie tarpukario Lietuvoje nutiestą Žemaičių plentą. Knygos reziume teigiama, kad visas plentas
nutiestas iš lietuviškų medžiagų ir anaiptol ne kviestinių, o savo šalies darbininkų jėgomis. Nurodomas tik vienas minusas – kad metalą tiltų statybai teko gabenti iš Vokietijos. Ir tai įvardijama kaip didelis šio projekto trūkumas. Tokių vertinimo nuostatų ypač trūksta šiuolaikinės Lietuvos valdžios požiūryje.
Užuot krantinės projekto lėšas susigrąžinusi per mokesčius ir sukurtas darbo vietas, Lietuvos vyriausybė parems Latvijos ekonomiką mainais
į krantinę. O lanksčiau spręsdami galėjome turėti ir krantinę, ir pagyvintą
ekonomiką.

Prieštaravimas valstybės pagalbai
Laisvosios rinkos instituto vyresniojo specialisto Žilvino Šilėno teigimu, Lenkijos atvejis atspindi, kaip valstybės dotuojamos įmonės iškreipia konkurenciją. Tokie atvejai įmanomi ir su konkuruojančiomis įmonėmis, neturinčiomis dotacijų. ES rinka atverta bendrijos viduje, tačiau ne iki
galo. Lietuvos įmonės gali vykdyti užsakymus ES šalyse. Lygiai taip pat ES
įmonės gali vykdyti užsakymus Lietuvoje.
ES viduje konkuruojančios įmonės susiduria su specifinėmis problemomis, nes kiekvienos šalies viduje paslaugų tiekėjai neigiamai vertina
kitų šalių rinkos varžovus.
Trečiųjų šalių pasiuntiniams ES rinka nėra visiškai atverta. Trečiosios
šalys neturi tų pačių sąlygų, kuriomis naudojasi ES atstovai. Valstybės dotuojamos įmonės nėra toleruojamos. ES taisyklės apskritai prieštarauja
valstybės pagalbai, vadinamajam „State aid“ veiksniui.

Raginami pateikti skundą EK
Pasak Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos, atsakingo už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą, ES saugo vidaus rinką nuo
produktų, parduodamų dempingo kainomis arba subsidijuojamų. Tai galioja ir ES, ir trečiųjų šalių gamintojams bei tiekėjams. Paaiškėjus tokiems atvejams, rinkos dalyviai gali pateikti skundą Europos Komisijai, kuri skundus
išnagrinėja ir imasi priemonių kompensuoti rinkos dalyvių patiriamą žalą.
ES viešųjų pirkimų rinka yra gana atvira pasauliui, tokių sąlygų reikalaujama ir iš savo prekybos partnerių.
„Manome, kad turi būti paisoma abipusiškumo principo. Esame pasirašę specialius susitarimus su daugybe prekybos partnerių, pavyzdžiui,
Čile, Meksika, Korėja, Šveicarija. Spaudžiame Kiniją, kad laikytųsi narystės
PPO (Pasaulio prekybos organizacijoje) įsipareigojimų ir kuo greičiau prisijungtų prie Viešųjų pirkimų susitarimo“, – sako A. Šemeta.
Praėjusių metų rudenį paskelbtame Prekybos politikos komunikate EK įsipareigojo toliau daryti spaudimą, kad mūsų bendrovės užsienio
šalyse galėtų lygiavertiškai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Ypač
daug dėmesio EK skiria kovai su diskriminacine praktika. Konkrečias teisines priemones EK ketina pasiūlyti jau šiais metais.
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STUDIJOS
Aplinkos inžinerijos fakultete yra šešios
pirmosios pakopos studijų programos (žr.
sąrašą ↓), kurių dauguma Lietuvoje yra tik
VGTU. Priklausomai nuo pasirinkimo, įgyjamas
aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos,
energijos, matavimų inžinerijos, statinių
inžinerinių sistemų bakalauro kvalifikacinis
laipsnis. Dvi inžinerijos studijų programos dar
turi specializacijas. Nuolatinės studijos trunka
4 metus, o ištęstinės neakivaizdinės – 5,5 metų.
Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį
neuniversitetinį
išsilavinimą,
įgijusiems
profesinę
kvalifikaciją
arba
profesinio
bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti
universitetinį išsilavinimą, suteikiama galimybė
studijuoti Kelių ir geležinkelių inžinerijos
ištęstinių neakivaizdinių studijų programą.
Išliginamųjų studijų apimtis 80 kreditų (pagal
ECTS 120 kreditų). Studijų trukmė 2 metai.
Asmenims, baigusiems išlyginamąsias studijas
suteikiamas bakalauro laipsnis ir jie bendrąja
tvarka gali dalyvauti konkurse stoti į atitinkamo
profilio VGTU magistrantūrą. Kolegijų
absolventų prašymų priėmimas vyksta
nuo 2011 m. kovo 21 d. iki balandžio
16 d.
Papildomos vienerių metų studijos kolegijų
absolventams organizuojamos norintiems stoti
į Geodezijos ir kartografijos magistrantūros
studijų programą.

STUDIJŲ PROGRAMOS
APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (NL, In)
 aplinkos apsaugos technologija (NL, In)
 aplinkos apsaugos vadyba (NL)
 vandentvarka (NL)

MIESTŲ INŽINERIJA (NL, In)
KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ INŽINERIJA
(NL, In¾)
GEODEZIJA (NL)À
 geodezija ir kartografija (NL)
 nekilnojamojo turto kadastras (NL)

PASTATŲ ENERGETIKA (NL) Ø
STATINIŲ INŽINERINĖS SISTEMOS (In)
Sutartiniai ženklai:
 – specializacija;
NL – nuolatinės studijos;
In – ištęstinės neakivaizdinės studijos;
¾ – išlyginamosios studijos;
À – papildomos studijos;
Ø – yra galimybė studijuoti anglų kalba.

APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA

Pasirinkę aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą, studentai gali pasirinkti vieną iš trijų specializacijų:
aplinkos apsaugos technologiją, aplinkos apsaugos vadybą arba vandentvarką. Pasirinkę aplinkos apsaugos
technologijos arba aplinkos apsaugos vadybos specializacijas, studentai nagrinėja aplinkos taršos problemas,
išmoksta įvertinti aplinkos būklę, taikyti ir realizuoti techninius bei organizacinius sprendimus. Bakalaurai gali
dirbti įvairiose aplinkos apsaugos organizacijose, tyrimo ir projektavimo institutuose, pramonės įmonėse,
aplinkos apsaugos firmose. Pasirinkę vandentvarkos specializaciją, studentai susipažįsta su vandens ruošimo
ir nuotekų valymo metodais bei įrenginiais, jų eksploatavimu, mokosi projektuoti vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo tinklus, siurblines ir gręžinius. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bendrovėse, projektavimo ir
konsultavimo įmonėse, savivaldybėse, ministerijose, departamentuose bei organizacijose, kurios užsiima
vandentvarkos įrangos pardavimu ir įrengimu. Baigusieji aplinkos apsaugos technologijos, aplinkos apsaugos
vadybos arba vandentvarkos specializacijas, įgyja aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

GEODEZIJA À

Studijuojantys pagal šią studijų programą ir baigę antrąjį kursą, studentai gali pasirinkti vieną iš dviejų studijų
specializacijų: geodeziją ir kartografiją bei nekilnojamojo turto kadastrą. Baigus studijas, įgyjamas matavimo
inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Pasirinkę geodezijos ir kartografijos specializaciją, studentai gilina
matavimo technologijų, koordinačių sistemų, planų ir žemėlapių sudarymo technologijų žinias. Nekilnojamojo
turto kadastro specializacijos studentai gilina žemės sklypų planų sudarymo technologijų žinias, nagrinėja
kadastrinius matavimus ir nekilnojamojo turto teisinio registravimo problemas. Baigę studijas absolventai
dirba įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro organizacijose, projektavimo,
tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose,
hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, distancinių tyrimų įmonėse ir organizacijose, įgiję
reikiamą darbo patirtį – kuria individualias įmones.

KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ INŽINERIJA ¾

Pasirinkę kelių ir geležinkelių inžinerijos studijų programą, studentai gilina žinias, susijusias su transporto
statinių projektavimu, statyba, kelių ir geležinkelių projektavimu, tiesimu bei jų eksploatacija. Baigusieji šią
studijų programą gali statyti ir prižiūrėti susisiekimo sistemų statinius: automobilių kelius ir jiems reikalingus
statinius, geležinkelius, oro uostų takus, uostų statinius, dirbti statybos ir projektavimo organizacijose.
Baigusieji įgyja statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

MIESTŲ INŽINERIJA

Studijuojantieji pagal miestų inžinerijos studijų programą studentai susipažįsta su miestų ūkio sistemų
pagrindais, miestų ūkio valdymo ir tvarkymo įrenginiais, ekonominiais, organizaciniais bei techniniais
klausimais, su miestų teritorijų užstatymo planavimu, jų inžinerine įranga, miestų transportu ir jo eismo
organizavimu, miestų statinių rekonstrukcija, eksploatavimu ir renovacija. Baigę šią studijų programą
absolventai gali dirbti miestų ir rajonų savivaldybėse, apskričių administracijose, seniūnijose bei valstybinėse
jų įmonėse, miestų ūkio eksploatavimo įmonėse bei organizacijose, miesto transporto sistemų ir miesto
teritorijų inžinerinės įrangos, želdynų projektavimo, statybos ir priežiūros įmonėse. Baigusieji įgyja statybos
inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

PASTATŲ ENERGETIKA Ø

Pasirinkę pastatų energetikos studijų programą studentai studijuos rimtą, atsakingą ir visuomenei aktualią
specialybę. Jie įgis energetikos mokslo teorinius pagrindus, išmoks kurti išnaudoti šiuolaikinius
technologinius reikalavimus atitinkančias rentabilias, aplinką bei tradicinius ir atsinaujinančius išteklius
tausojančias šildymo ir vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos, dujų tiekimo ir kitas energetines sistemas. Jas
įrengiant, naudojant ir prižiūrint patalpose sukuriama tinkama gyvenamoji aplinka, užtikrinamos geros
komforto ir technologinės sąlygos.
Studentai nagrinėja techninius metodus bei įrangą, galinčią sudaryti optimalų mikroklimatą ir higienos sąlygas
pastatuose, taupiai naudojančią iškastinės ir atsinaujinančios energijos išteklius, įgis savo veiklai reikalingų
verslo, ekonomikos, aplinkosaugos žinių. Studijuojant moderniose specializuotose laboratorijose atliekama
daug laboratorinių darbų, vyksta pažintinė, mokomoji ir 8-ių savaičių gamybinė praktikos. Šią studijų programą
2009 m. teigiamai įvertino tarptautinė ekspertų grupė. Pastatų energetikos studijų programą galima studijuoti ir
anglų kalba. Baigus pastatų energetikos studijų programą studijas galima tęsti studijuojant energijos
inžinerijos ir planavimo, šilumos inžinerijos, kai kurias kitas technologijos ir socialinių mokslų srities
magistrantūros programas. Baigus bakalauro studijas įgyjamas energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.TIKA Ø

STATINIŲ INŽINERINĖS SISTEMOS

Statinių inžinerinių sistemų studijų programos tikslas – išugdyti supratimą apie pastatų inžinerinių sistemų
darbo principus ir modernią įrangą įvairios paskirties pastatuose, išnagrinėti inžinerinės įrangos įtaką pastato
statybiniam projektui, suteikti supratimą apie centralizuotų ir autonominių inžinerinių sistemų projektavimo ir
montavimo techniką, jų priežiūrą, sugebėti įvertinti ir parinkti inžinerines pastato sistemas. Studentai
supažindinami su pastato šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, vietiniais vandens ruošimo ir
nuotekų valymo, elektros tiekimo įrenginiais, pastato inžinerinių sistemų projektavimu ir įrenginių
eksploatacija. Baigusieji įgyja statinių inžinerinių sistemų bakalauro laipsnį. Šios programos studijos vyksta tik
ištęstine neakivaizdine forma.

Su fakulteto studijų programomis detaliau galima susipažinti:

http://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?kva=B&pg=f&metai=2009
http://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?kva=B&pg=f&metai=2009

