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Galime panaudoti dar 2 mlrd. litų

Latvija žada kelių tiesimo proveržį

Pokalbis su naujuoju Kelių direkcijos vadovu
dr. Skirmantu Skrinsku apie Europos paramos
panaudojimą Lietuvos kelių plėtrai ir naujas
galimybes pritraukti kur kas daugiau lėšų nei
iki šiol buvo skelbiama.

Kaimyninės šalies specialistai, atvirai kalbėdami apie
tragišką kelių būklę, viliasi, jog šiemet jiems skirta
didesnė valstybės ir ES paramos dalis padės vytis
Lietuvą ir Estiją, bei tikisi savo projektais ir
jų unikalumu lenkti kaimynus.

Elektroninė kelių mokesčio sistema –
smūgis vairuotojams į paširdžius
Lenkija nuo liepos įdiegė elektroninę kelių mokesčio
sistemą. Modernu, tačiau vežėjams tai yra smūgis, nes
kelių mokestis pabrango net 7 kartus ir norintiems
važiuoti per kaimyninę šalį tenka mokėti apie 500 litų.

Kol pirksime pigiai, mokėsime brangiai
Kelio ar gatvės tiesimo darbai prasideda nuo projekto, o jo įgyvendinimas – nuo gero darbų organizavimo ir
kokybiškos technikos. Dėl modernios technikos ir darbų kokybės būtinumo valstybei ir kelininkams klausimų
nebekyla, tad specialistai nesupranta, kas atsitiko, kad šiais kompiuterinės technikos laikais, kai būsimą
objektą gali matyti trimatėje erdvėje, projektuotojų klaidos pasipylė kaip iš gausybės rago?
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„Valstybė privalo rūpintis savo turtu“

REDAKCIJOS SKILTIS

Mielieji skaitytojai,
įsibėgėjęs darbų sezonas keliuose šios srities specialistus verčia galvoti ne apie atostogas tolimesniame ar artimesniame pajūryje, bet apie ateitį ir iššūkius, su kuriais susidurs visas kelių statybos ir priežiūros sektorius.
Naujasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius dr.
Skirmantas Skrinskas tikina, jog padarys viską, kad papildomai
skirtina ES parama pasiektų mūsų kelius. Pasirodo, pakoregavus
teisės aktus, greitinančius žemės paėmimą visuomenės
poreikiams, būtų padidintas projektų įgyvendinimo greitis.
Įsisavinus ES papildomas lėšas galima bandyti panaudoti dar apie
2 mlrd. litų. Rezervų yra ir daugiau, tad kelininkai iš maldaujančiųjų
papildomų biudžeto asignavimų gali tapti solidžiais modernios
infrastruktūros kūrėjais, sukuriančiais didesnę pridėtinę vertę
mūsų valstybėje.
Džiugina ir valstybės noras griežčiau kontroliuoti statomų ar
rekonstruojamų kelių kokybę, mat investicijos yra nevienadienės,
o projektavimo ir statybų rezultatai dažnai nuvilia. Blogai ar
skubotai projektuoti keliai bei aplinkkeliai neša ne tik piniginių
praradimų, bet tampa daugybės žmonių žūčių priežastimi.
Panevėžio aplinkkelis ir kiti dabar jau taisomi objektai tą patvirtina.
Kad kelias yra statinys, gyvenantis savo gyvenimą, kurio trukmė
priklauso nuo projektuotojų, statytojų ir prižiūrėtojų, atrodo,
žino visi, tačiau praktika rodo, jog ir žinoma patirtis nėra kelrodė
žvaigždė kai kuriems šio sektoriaus dalyviams. Mažo finansavimo
„stebuklų“ ir skubotų darbų dar pasitaiko, bet ne iš piktos valios,
o iš prasto planavimo ir dar nesenais laikais atsiduodančio
suvokimo – ir taip bus gerai. Šie savo amato meistrai pabrėžia –
nėra nieko amžinesnio už laikiną, tačiau tas pats kelio gyvavimo
laikas gali skirtis metų metais ar dešimtmečiais. Nelygu, kaip jis
bus statomas ir prižiūrimas.
Iš tiesų, džiugu matyti, kad laikinumo ir nusižeminimo prieš
visagales aplinkybes metas baigiasi. Atsirado nauja kryptis ir
vizijos, kurių įgyvendinimas priklausys ne vien nuo jų kūrėjų, bet
nuo kiekvieno dirbančio kelininko ar projektuotojo, kuriam „daryti
bet kaip“ jau bus prabanga.
Stasys Grigaliūnas
Leidinio redaktorius
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asak R. Bražinsko, po ilgos analizės sukurtos įstatymo pataisos turėtų
pakeisti lėšų panaudojimo kontrolę. „Keliai yra valstybės turtas, todėl
ši turi ne tik rūpintis jų priežiūra, bet ir kontroliuoti jiems atnaujinti skirtų lėšų įsisavinimą. Jokios finansinės krizės ar ekstremalios sąlygos negali
lemti sprendimų, juos reikia priimti atsižvelgiant į techninius parametrus
bei transporto intensyvumo pokyčius. Pakeitus įstatymą sprendimai bus
priimami sistemingiau, o kokybė kontroliuojama efektyviau. Kelių tyrimo
institutas, remdamasis turima naujausia kelių tyrimo technologijų įranga, tikrins, ar atliktų darbų kokybė atitinka visus keliamus reikalavimus“,
– pasakoja R. Bražinskas.
Pasak ministro patarėjo, įstatymo pataisas bei papildymus būtina priimti, nes iškyla poreikis panaikinti iš rangovo priimamų objektų techninės priežiūros sistemos trūkumus. Esą, dabar nėra užtikrinta kelių patikros kokybė, o statybos procesų pažeidimai toleruojami. Iki šiol ne tik tiesiant kelius, bet ir bendrame statybos sektoriuje techninės priežiūros institucijos už patikros rezultatus neslėgė atsakomybė. Pagal esamus teisės
aktus kaltė už blogą techninę priežiūrą tekdavo ne vykdančiai įmonei, o
joje dirbančiam techniniam darbuotojui. Iškilus abejonėms ar nustačius
techninės priežiūros spragas, darbuotojas rizikuodavo tik tuo, kad galėjo prarasti licenciją.
Anot pašnekovo, kelių būklės ir eismo tyrimai iki šiol magistraliniuose ir krašto keliuose buvo atliekami kas trejus ar ketverius metus. Priėmus įstatymo pakeitimus magistraliniuose keliuose tyrimai bus atliekami kas dvejus metus, o krašto ir rajoniniuose keliuose ne rečiau kaip kas
trejus metus.
Pagal 2005–2009 m. eismo apskaitos programą eismo tyrimai magistraliniuose keliuose buvo atliekami kasmet, krašto – kas dvejus, o rajoniniuose – kas penkerius metus.
Priėmus įstatymo pakeitimus, tokie tyrimai magistraliniuose ir didelio krovininio transporto eismo keliuose bus atliekami kasmet, o likusiuose krašto bei rajoniniuose keliuose – ne rečiau kaip kas trejus metus. Taip
pat, pasak R. Bražinsko, iki šiol kelio dangos laikomosios galios nustatymas nebuvo atliekamas, po įstatymo pakeitimų priėmimo jis bus atliekamas blogiausios būklės kelio ruožuose.
Dabar magistraliniuose keliuose rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) darbų poreikį nustato Lietuvos automobilių kelių direkcijos specialistai, vadovaudamiesi turimų tyrimų rezultatais bei inžinerine patirtimi, o
priėmus įstatymo pakeitimus kelių dangos būklė bus vertinama remiantis instrumentinių tyrimų rezultatais.
Priėmus įstatymo pakeitimus, Lietuvos kelių infrastruktūros plėtros
rekonstrukcijos ir taisymo planavimo procesas bus vykdomas nacionaliniu principu, panaudojant naujausias modernias kelių infrastruktūros valdymo technologijas, leidžiančias įvertinti įvairius kelių infrastruktūros rodiklius šalies mastu. Tai reiškia, kad butų leidžiama efektyviau planuoti
kelių ruožo remontus, rekonstrukcijas, tiesti naujus kelius, efektyviau parinkti naujas inžinerines priemones, tiksliau vertinti jų panaudojimo tikslingumą bei įtaką eismo saugumui. Šiuo metu visus minėtus darbus at-
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Teigia Susisiekimo ministro patarėjas Rolandas Bražinskas, pradėdamas
pasakojimą apie planuojamas Kelių įstatymo 5 ir 7 straipsnių pataisas.
Neseniai šioms pataisoms pritarė Seimo Savivaldos bei Informacinės
visuomenės komitetai. Jos buvo pristatytos ir Ekonomikos komitete,
kuriame bus svarstomos rudenį.

Susisiekimo ministro patarejas Rolandas Bražinskas: „Pakeitus
įstatymą sprendimai bus priimami sistemingiau, o kokybė
kontroliuojama efektyviau. Kelių tyrimo institutas, remdamasis turima
naujausia kelių tyrimo technologijų iranga, tikrins, ar atliktų darbų
kokybė atitinka visus keliamus reikalavimus.“

likdavo Lietuvos automobilių kelių direkcija.
Pasak R. Bražinsko, yra ir kitų pasikeitimų. Esą, Valstybinės reikšmės
keliuose techninė, ekonominė bei aplinkosauginė stebėsena iki šiol buvo
atliekama tik projektams, kurių įgyvendinimas finansuojamas iš Europos
Sąjungos (ES) fondų. Pasikeitus įstatymui bus atliekama visų valstybinės
reikšmės keliuose įgyvendintų projektų techninė, ekonominė, aplinkosauginė bei saugaus eismo stebėsena. Be to, vietinės reikšmės keliuose
ir gatvėse stebėsena bus atliekama visiems iš ES bei Kelių priežiūros programos projektų lėšų įgyvendinamiems projektams. Dabar tokia stebėsena neatliekama.
R. Bražinskas nedvejodamas vardina planuojamus teigiamus įstatymo pakeitimo rezultatus: bus užtikrintas kelių būklės ir eismo tyrimų atlikimo kiekis bei periodiškumas, o atliktų kelių statybos darbų kokybės tyrimų duomenų valdymas, tvarkymas ir saugojimas taps efektyvesnis. Kelių tinklo dangos būklės įvertinimas ir rekonstrukcijos ar taisymo poreikio
nustatymas bus objektyvesnis, o kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų kokybės kontrolė operatyvesnė. Taip pat bus užtikrinta nepertraukiama įgyvendintų projektų techninė,
ekonominė, aplinkosauginė ir saugaus eismo stebėsena.
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Elektroninė kelių mokesčio sistema –
smūgis vairuotojams į paširdžius
Lenkija nuo liepos įdiegė elektroninę kelių mokesčio
sistemą. Modernu, tačiau vežėjams tai yra smūgis, nes
kelių mokestis pabrango net 7 kartus ir norintiems
važiuoti per kaimyninę šalį tenka mokėti apie 500 litų.

Kol pirksime pigiai, mokėsime brangiai
Kelio ar gatvės tiesimo darbai prasideda nuo projekto, o jo įgyvendinimas – nuo gero darbų organizavimo ir
kokybiškos technikos. Dėl modernios technikos ir darbų kokybės būtinumo valstybei ir kelininkams klausimų
nebekyla, tad specialistai nesupranta, kas atsitiko, kad šiais kompiuterinės technikos laikais, kai būsimą
objektą gali matyti trimatėje erdvėje, projektuotojų klaidos pasipylė kaip iš gausybės rago?

Redakcija neatsako už reklamų turinį ir kalbą.
Kopijuoti ir platinti leidinio tekstus ir
vaizdo informaciją draudžiama.
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Europos paramos panaudojimo
Lietuvos kelių plėtrai strategija
Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus
dr. Skirmanto Skrinsko teigimu, Lietuvai po 2013 m. ES fondų ir
nacionalinės investicijos į pagrindinę infrastruktūrą – valstybinės
reikšmės kelių tinklą, jo plėtrą – turėtų būti prioritetinės. Įdomu
ir tai, jog atsiveria nemažos galimybės jas didinti, paspartinant
žemės paėmimo visuomenės reikmėms procedūras ir taikant naujus
finansavimo modelius.

Transportas yra labai svarbus ES ir tuo pačiu Lietuvos ekonomikai bei
visuomenei. Judrumas turi didelės įtakos vidaus rinkai ir piliečių, besinaudojančių laisve keliauti, gyvenimo kokybei.
Jis suteikia galimybę užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, todėl atsižvelgiant į kylančius naujus uždavinius jis turi būti darnus.
Šiandien transportas yra globalus, todėl norint imtis našių veiksmų būtinas aktyvus tarptautinis bei intermodalinis bendradarbiavimas.
Džiugu, kad yra pristatytas ir Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Jo pagrindas – konkurencingos, efektyviu išteklių naudojimu
grindžiamos transporto sistemos kūrimas.
Ko reikia, kad tai taptų realybe?
Atsakymas labai paprastas – pinigų, tam tikslui numatytų lėšų. Lietuvai 2004 m. gegužės 1 d. tapus ES šalimi nare atsirado galimybės naudoti ES struktūrinių fondų, tokių kaip Sanglaudos fondas, ERPF, TEN-T ir kitų,
parama. Vien 2007–2013 m. laikotarpiu iš minėtų fondų parama mūsų
sričiai siekia apie 2,287 mlrd. litų. Atrodytų, kad daug, tačiau jei vertintume procentine išraiška, 2004–2006 m. periodu Lietuvos transporto sektoriui iš ES fondų buvo skirta 33 proc., o 2007–2013 m. laikotarpiu –
23 proc. paramos lėšų. Todėl šiandien keliame tikslą, jog 2014–2020 m.
finansinėje perspektyvoje būtina planuoti mažiausiai 33–40 proc. kelių
infrastruktūrai.
Kelių sektoriaus finansavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos
2001–2011 m. dinamika rodo, jog 2009 m. drastiškai sumažėjo valstybės skiriamų lėšų dalis, o ES paramos panaudojimas smuktelėjo kone per
pusę, palyginti su 2008 m. Negalime leisti sau prabangos netvarkyti ar
nerekonstruoti kelių. Paskui šis „taupymas“ atsisuks prieš mus dar didesnėmis išlaidomis.
Ką galima padaryti, kad finansavimas būtų padidintas? Juk visos
biudžetinės įstaigos įpratę kasmet prašyti tam tikrų sumų, o vėliau tenkinasi mažesniais asignavimais, nes lėšų visada trūksta.
Sakau, kad turime daryti viską, kad papildomai skirtinos paramos panaudojimas taptų realybe. Vienas iš siūlymų – pakoregavę teisės aktus,
greitinančius žemės paėmimą visuomenės poreikiams, padidintume pro-

jektų įgyvendinimo greitį, galėtume pretenduoti į didesnę ES paramos
panaudojimo spartą. Tokiu būdu galėtume papildomai, su nauda visuomenei panaudoti per 700 mln. litų.
Kelių direkcija 2012–2015 m. valstybinių kelių rekonstrukcijai ir plėtrai yra pasirengusi papildomai panaudoti dar daugiau kaip 1,1 mlrd. litų
ES paramos lėšų. Iš viso apie 2 mlrd. litų. Iki šiol panaudotų lėšų kelių
infrastruktūrai vidutinė projektų įgyvendinimo grąžos norma viršija 13,5
proc. – tai yra ekonominė nauda visuomenei.
ES paramos galimybės transporto sektoriui nuo 2014 m. įtvirtintos
šios srities strateginiuose dokumentuose, kuriuos pateikė Europos Komisija. Tai ir komunikatas dėl ES biudžeto peržiūros, ES 2020 strategija bei
minėtoji Europos Komisijos Baltoji knyga transporto srityje. Taip pat labai
svarbūs dokumentai yra Nacionalinės reformų programos projektas („Nacionalinė reformų darbotvarkė“) ir Ilgalaikė (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos strategija.
O kas konkrečiai įtvirtinta tuose teisiniuose aktuose? Kokie darbai ar kryptys gali būti svarbūs ateityje?
Vadovaujantis vadinamosios Baltosios knygos 51 paragrafu pagrindinis infrastruktūros tinklas turi leisti užtikrinti efektyvias daugiarūšio
transporto jungtis, jungiančias ES valstybių sostines ir kitus didelius miestus, uostus, oro uostus ir svarbiausius sienos perėjimo punktus, taip pat ir
kitus didelius ekonominius centrus.
Pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas trūkstamoms jungtims
baigti, kurti tarpvalstybines atkarpas, statyti aplinkkelius ir šalinti pralaidumo trikdžius.
Nepaisant ES plėtros, rytinėje ir vakarinėje ES dalyse išlieka didelių
transporto infrastruktūros skirtumų, kuriuos reikia naikinti.
Rytų ir Vakarų transporto infrastruktūros unifikaciją suprantu kaip Vakaruose pasiekto transporto infrastruktūros lygio įgyvendinimą rytinėje
Europos dalyje. Pavyzdžiui, krašto ir rajono kelių tinklo rekonstrukcija jį
atnaujinant pagal esamus ir prognozuojamus krovinių srautus, įskaitant
trūkstamų jungčių, kurios bus matomos kelių navigacijos prietaisais, modernizavimą.
Numatyta, kad sunkiasvorių transporto priemonių eismas judės už
miesto centrų ribų sekant Vakarų miestų aplinkkelių pavyzdžiu.
Asfaltuotas kelias į kiekvieną gyvenvietę pas mus turėtų būti tokio pat
lygio kaip Vakarų Europoje.
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Kaip šiandien suvokiama kelių ir transporto reikšmė mūsų šalyje?

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius
dr. Skirmantas Skrinskas: „Namus mes pasiekiame ne lėktuvu,
jūrų transportu, geležinkeliu, optiniu kabeliu ar lazerio spinduliu, bet
keliu arba gatve. Kelias – tai beveik mūsų visų namai.“

Taip pat numatyta sunkiasvorių transporto priemonių kelių tinklo
statyba Rytų ir Vakarų regionuose, kur tai reikalinga, žvyrkelių dangos
keitimas asfaltuota arba betonine. Siekiama sukurti sunkiasvorių transporto priemonių kelių tinklą galutiniam vartotojui. Jis nėra privalomas
kaip transeuropiniai greitkeliai TEN-T, bet kaip komunikacijos priemonė
ir parama ekonominiam augimui bei atsižvelgiant į ES strategijos 2020
gaires.
Manau, kad tai labai logiška ir socialiai orientuota strategija, prisidedanti prie klimato kaitos mažinimo, energetinių kuro sąnaudų minimizavimo. Tai netgi yra tam tikra parama demografinei situacijai taisyti. Namus mes pasiekiame ne lėktuvu, jūrų transportu, geležinkeliu, optiniu kabeliu ar lazerio spinduliu, bet keliu arba gatve. Kelias – tai beveik
mūsų visų namai.

INVESTICIJŲ SKYRIAUS PER 2011 FINANSINIUS METUS NUMATOMŲ PIRKIMŲ (INFORMACIJOS, REIKALINGOS APSKAIČIUOTI NUMATOMĄ PIRKIMO VERTĘ IR PATVIRTINTI PIRKIMŲ PLANĄ) lentelė
Eil. Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas(-ai)
Nr.

Numatomas kiekis ir apimtis
(jeigu įmanoma)

Numatoma pirkimo
pradžia

Pirkimo būdas

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais,
mėnesiais)

1

Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. Sutartis Nr. 2

1,4 km

2011-07

Atviras konkursas

33 mėn.

2

Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. Sutartis Nr. 3

4,37 km

2011-07

Atviras konkursas

32 mėn.

3

Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda) plėtra. Priekulės
aplinkkelio tiesimo I etapas

6,50 km

2011-06

Atviras konkursas

20 mėn.

4

Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba

474 m ilgio tilto ir 89 m ilgio estakados
2011-12
statyba, 4 km naujo kelio tiesimas

Atviras konkursas

24 mėn.

5

Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) rekonstravimas. II etapas

2011-12

Atviras konkursas

18 mėn.

6

„Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ sutartis Nr. 1

2011-07

Atviras konkursas

12 mėn

7

„Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ sutartis Nr. 2

2011-08

Atviras konkursas

12 mėn

8

„Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ sutartis Nr. 3

2011-08

Atviras konkursas

12 mėn

19 sankryžų rekonstrukcija, 8,61 km
pėsčiųjų–dviračių takų įrengimas
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kęstučio jonaičio

Kol pirksime pigiai, mokėsime brangiai

Lietuvos kelininkų asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas Stanislavas Kablys: „Anksčiau tilto projekto autorius per pirmąjį naujo tilto bandymą
stovėdavo po juo. Stovėdavo, nes neabejojo savo darbo kokybe. Šiandien toji tradicija išnyko, nes kas ryžtųsi pasitikėti virtualioje erdvėje išaugintu projektu?“

Kelio ar gatvės tiesimo darbai prasideda nuo projekto. Kas atsitiko, kad
šiais kompiuterinės technikos laikais, kai būsimą objektą gali matyti
trimatėje erdvėje, projektuotojų klaidos pasipylė kaip iš gausybės rago?
Kompiuteriai priperėjo projektuotojų
Kalbą apie kelių projektuotojų darbą, matyt, reikėtų pradėti nuo to,
kad net ir šiais laikais nėra mato vieneto, kuriuo galėtum pamatuoti projekto kokybę. O kai jo nėra, tai ir projekto vertinimas tampa problemiškas:
kas iš anksto gali pasakyti, ar kažkieno parengtame projekte atsižvelgta
į visas, ar bent svarbiausias aplinkybes, ar numatyti visi, ar bent didžioji dalis būtinų atlikti darbų. Dar visai neseniai kelininkai dėl projektų buvo
palyginti ramūs. Kol nebuvo kompiuterinių projektavimo programų ir kol
joms reikalingi techniniai duomenys nebuvo suvesti į atitinkamas bazes,
projektuotojai privalėjo patys daryti įvairiausius tyrimus, atlikti vietovėje
matavimo darbus, vietoje išsiaiškinti projektui svarbias detales.
Taip buvo vakar. Šiandien projektuotojas, nepakildamas nuo kėdės, gali
susirinkti reikiamus duomenis, permesti juos į kompiuterį ir šis netrukus „išmes“ gatavą projektą. Paprasta ir efektyvu, tad nieko nuostabaus, jog netrukus šalyje prisikūrė aibė uabų ir uabėlių, pigiai siūlančių brangias paslaugas. O kadangi mūsų šalyje visų viešųjų konkursų vienintelė sąlyga – mažiausioji kaina, tad ir atsitiko taip, jog tokios kontorėlės ėmė laimėti didžiąją
dalį skelbiamų projektavimo konkursų. Užsakovai – dažniausiai miestų savivaldybės – pakliuvo į spąstus: net ir žinodamos, jog konkreti projektavimo darbus vykdanti bendrovė yra nepatikima, negali jos paslaugų atsisakyti, nes ana pasiūlė mažiausią kainą. O tada į darbą paleidžiamas kompiuteris
ir, projektuotojui net iš kambario neišėjus, ant užsakovų stalo netrukus gula
kelio, gatvės tilto ar kokio kito statinio projektas. Pigu ir greita.

Nei pigu, nei juolab greita
Realybė, deja, kitokia. Pigiųjų uabų parengti projektai paprastai daromi naudojantis 7–10 metų senumo matavimais. Šiais laikais, kai ir per porą
metų aplinka pasikeičia neatpažįstamai, dešimtmečio duomenys būna pasenę tiek, kad į darbo vietą atėję kelininkai imasi už galvų. Lengviau būna,
kai klaida paaiškėja darbų nepradėjus: tada gaištamas laikas, tačiau žmonės gali dirbti kituose objektuose. Rangovui tragedija prasideda tada, kai

darbai pradėti, suvežta technika, numatyta darbų seka ir grafikai...
Apie tai, ką kelininkams reiškia projektuotojų klaidos, pasakoja bendrovės „Eurovia“ statybų vadovas Danielius Jarmalovičius.
Projekto klaidų taisymai ir po jų vėliau sekantys derinimai paprastai užtrunka keletą mėnesių. Galima sakyti, jog tai laikas, išbrauktas iš termino, numatyto objekto statybai. Nors kelininkai dėl projekto klaidų ir jų taisymo ir nekalti, gali būti tikras, jog priekaištų dėl vėlavimo neišvengsi. Čia
kaip toje pasakoje: kam klius, kam neklius, o rangovui – visada. Tačiau tai
ne pati didžiausia bėda. Didžiausios prasideda, kai darbų eigoje aptinkame,
jog yra nenumatyti kai kurie itin svarbūs darbai. Juos atlikti reikės būtinai,
tačiau kas už tai turi mokėti? Pusė bėdos, jei sumos nedidelės ir išsitenkame numatytame rezerve, tačiau gana dažnai būna atvejų, kai jos perlipa, ir
net gerokai perlipa, to rezervo limitus. TID (Transporto investicijų direkcija)
griežtai kontroliuoja bet kokius nukrypimus nuo projekto, tad gali būti tikras, jog iki bus priimtas sprendimas darbai sustos ilgam. Tokios pauzės itin
apsunkina darbą, nes kai kurie technologiniai procesai reikalauja tam tikro
nuoseklumo, oro sąlygų ar nepertraukiamo ciklo. Kaip visa tai suderinti? O
paskui mes stebimės, kad statybos užtruko, kad labai išaugo darbų kaina.
Tuo tarpu stebėtis reikia, matyt, kitkuo: kas ir kaip atsitiko, kad Lietuvoje viešiesiems pirkimams lemiamu kriterijumi pasirinkome mažiausią kainą? Tarsi nebūtume girdėję anglų posakio „aš ne toks turtingas, kad
pirkčiau pigų daiktą“. Tarsi nežinotume mūsų tautos senolių išminties, sakiusios, jog šykštus moka du sykiu. Ir štai jau daugybę metų nuo tada, kai
buvo priimtas viešųjų pirkimų įstatymas, kasdien atkakliai lipame ant to
paties grėblio, dosniai dalijame apsukruoliams milijonus už prastos kokybės daiktus ar projektus, o paskui dantis sukandę kankinamės, nežinodami, ką su tais pirkiniais daryti.

Laikas Lietuvoje – tik laikas
Tačiau dėl projekto klaidų kartais kalti ne projektuotojai, o užsakovai.
Kaip tvirtino Lietuvos kelininkų asociacijos„Lietuvos keliai“ tarybos pirmi-

Kuo aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas imasi naujo projekto, tuo
labiau gali būti tikras, jog negaiši laiko dėl netikėtai iškilusių problemų,
nelakstysi dešimtis kartų į TID derinti perdaryto projekto smulkmenų.

ninkas Stanislavas Kablys, tai pasitaiko nedažnai, bet vis dėlto tokių atvejų būna. Kadangi miestų ir rajonų savivaldybėse yra neblogų specialistų, projektuotojų klaidos išgaudomos projektą dar rengiant. Tačiau kartais
netgi matant akivaizdžią klaidą, jos ištaisyti neįmanoma, nes tada netilpsi į projektui skirtus pinigus. Tada ir priimami patys baisiausi – kompromisiniai – sprendimai. Politikoje kompromisų ieškojimas gal ir neblogas
dalykas, tačiau realiame gyvenime atsitinka kaip toje pasakoje: jei vilkas
sotus ir avis liko sveika, vadinasi, suėstas buvo piemuo. Kelininkų atveju
piemens vietoje atsiduria kokybė. „Nėra ir negali būti pigių projektų. Nėra
ir negali būti pigių kelių. Viskas turi savo kainą – ir medžiagos, ir darbai,
ir darbuotojų kvalifikacija, – neabejoja S. Kablys. – Žinoma, reikia, būtinai reikia taupyti, tik ar kas nors skaičiavo šioje valstybėje, kiek mes betaupydami prarandame?“
Ir ima nagrinėti tą užburtąjį, nors iš esmės elementarų, ratą: pagal
su klaidomis padarytą projektą tiesiant kelią sugaištama gerokai daugiau laiko, negu buvo planuota. Nors pasaulyje sakoma, kad laikas – pinigai, mūsų šalyje laikas vis dėlto yra tik laikas. Kai jis taps ir pinigais, į
projekto kokybę bus žiūrima visai kitaip. Visai kitaip į savo darbo kokybę žiūrės ir tarsi grybai po lietaus pridygę projektuotojai, šiuo metu už
savo darbo rezultatus neprisiimantys jokios atsakomybės. „Anksčiau tilto projekto autorius per pirmąjį naujo tilto bandymą stovėdavo po juo.
Stovėdavo, nes neabejojo savo darbo kokybe. Šiandien toji tradicija išnyko, nes kas ryžtųsi pasitikėti virtualioje erdvėje išaugintu projektu?“
– klausia vienas iš Lietuvos kelininkų vadovų. Jis puikiai žino, kiek išauga pagal prastai parengtą projektą nutiesto kelio kaina. Tačiau jis nelinkęs ūdyti visų projektuotojų. Tik naivuoliui gali atrodyti, jog projekte
įmanoma numatyti visas aplinkybes, „sugaudyti“ visus šaltinius ir kitokius statybininkų tykančius keblumus. Pasirodo, jog net kas metrą būsimoje trasoje darant bandomuosius gręžinius galima šaltinio neaptikti, o aptikus vėliau teks atlikti daug papildomų darbų. Todėl kuo aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas imasi naujo projekto, tuo labiau gali
būti tikras, jog negaiši laiko dėl netikėtai iškilusių problemų, nelakstysi dešimtis kartų į TID derinti perdaryto projekto smulkmenų. Todėl
mūsų kelininkai drąsiai imasi projektų, kuriuos parengė didžiausią patirtį mūsų šalyje turinti bendrovė „Kelprojektas“. Daugelį metų šioje srityje dirbantys specialistai parengė sudėtingiausius projektus, pelnė didelį kelininkų pasitikėjimą. Tačiau jie, deja, neina į mažesnių objektų
projektavimo konkursus, nes neturi šansų laimėti: pigūs ant senų nuotraukų „nupaišyti“ projektai rajonų savivaldybių skelbtuose konkursuose laimi praktiškai be konkurencijos.

Kai politikai tampa specialistais
Projektuotojams koją kartais pakiša ir rajoninio masto politikos
„žvaigždės“, ir netgi sostinės politikai, ypač prieš rinkimus susirūpinantys
savo populiarumo reitingais. Tada labiausiai nukenčia ir kelių tiesėjai, ir
eismo saugumu besirūpinantys specialistai. Jų rekomendacijos bei siūlymai akimirksniu atmetami, jei tik įtariama, jog tai gali kam nors nepatikti.
Tipiškas pavyzdys – net ir magistralinėse sostinės gatvėse leidžiami posūkiai į kairę įvažiuoti vos ne į kiekvieną kiemą, degalinę, valdžios įstaigą
ir panašiai. Tai galioja netgi tokiose Vilniaus gatvėse, kuriose veikia vienų
žalia, kitų raudona vadinama eismo valdymo sistema. Viena kairiam posūkiui sustojusi mašina akimirksniu blokuoja visą eismo juostą. Visi matome tokią nesąmonę, deja... Užtat nuvykę į užsienį stebimės, kaip gražiai ten sutvarkytas eismas: visą, pavyzdžiui, Stokholmą iš pietinės miesto dalies į šiaurinę gali pervažiuoti nė karto nesustojęs!

Kelsim iš numirusiųjų?
Šiandien akivaizdžiai matome, kad Lietuvos keliai atsidūrę tarsi kryžkelėje. Už nugaros mums didelis ir gana neblogas palikimas. Jei sugebėsime jį išlaikyti, laiku renovuoti ir tinkamai prižiūrėti, turėsime neblogą kelių tinklą. To nepadarysim – mūsų vaikams teks investuoti jam prikelti iš
numirusiųjų 4–5 kartus daugiau negu mums šiandien. O gal ir dar daugiau, nes į Lietuvos kelius turime žiūrėti ne vien tik kaip į savo nuosavybę,
bet ir Europos Sąjungos kontekste. Per kelerius metus šalyje smarkiai išaugo transporto srautai, nėra abejonės, jie ir toliau augs. Neturėdami europinio lygio kelių, po metų kitų atrodysime taip, kaip prieš dešimtį metų
atrodė Lenkija. O juk bet kokie kelio darbai prasideda nuo projekto. Jų kokybei pagerinti galimybių yra, tačiau jos neišnaudojamos ir tam meškos
paslaugą daro mūsų viešųjų pirkimų įstatymo morališkai pasenęs pagrindinis reikalavimas kaina, kaina ir dar kartą kaina. O juk pasaulis žino ir kitą
principą – kainos ir kokybės santykis.
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Kare su „juodosiomis dėmėmis“ paliaubos
kol kas neskelbiamos

shutterstock

žomis su keliais, vedančiais į kaimelius ir gyvenvietes, kai ant pagrindinio
kelio yra autobusų stotelės.
„Išlipusiems iš autobuso žmonėms sunku pereiti per tokias sankryžas,
jie dažnai patenka po automobilių ratais. Dėl to įrengiame pėsčiųjų takelius, o sankryžas rekonstruojame į žiedines arba su iškiliomis salelėmis. Jose
pėstiesiems saugiau palaukti, kol pravažiuos automobiliai. Taip pat dėl iškilių salelių sumažėja ir transporto priemonių greitis“, – teigia S. Skrodenis.
Daug eismo nelaimių įvyksta sankryžose. Šią problemą bandoma išspręsti įrengiant žiedines sankryžas arba pastatant jose iškilias saleles ir
atskiriant kairiojo posūkio juostą. Atlikus išsamią įrengtų priemonių analizę nustatyta, kad įrengus žiedines sankryžas žūčių tose vietose nebebūna. Iškiliosios salelės žuvusiųjų skaičių sumažina daugiau nei 80 proc.

Išsamiu 2010 m. eismo įvykių Lietuvos keliuose tyrimu nustatyta, kad
šiuo metu šalies keliuose yra 87 „juodosios dėmės“ – trečdaliu mažiau
nei pernai. Vis dėlto ir šiemet avaringiausiuose kelių ruožuose numatoma
diegti daug įvairių eismo saugos priemonių ir rūpintis eismo įvykių
prevencija, kad „juodosios dėmės“ nesiformuotų naujuose potencialiai
pavojinguose ruožuose.

P

agal Susisiekimo ministerijos patvirtintą metodiką, „juodosios dėmės“
valstybinės reikšmės keliuose kasmet nustatomos apskaičiuojant įskaitines
eismo nelaimes, įvykusias per pastaruosius ketverius metus ne ilgesniame nei
500 m kelio ruože. Jei jame įvyksta keturi ar daugiau eismo įvykiai, sukėlę grėsmingas pasekmes, šis ruožas vadinamas pavojingu ir pelno „juodosios dėmės“
statusą. Nuo praėjusių metų tose pačiose šalies valstybinės reikšmės kelių tinklo vietose išliko 32 „juodosios dėmės“, į naujas pozicijas persikėlė 31 pavojingas ruožas. Jų skaičių papildė 24 naujai susiformavusios „juodosios dėmės“.
Lietuvos kelių direkcijos Eismo saugumo skyriaus vedėjo Egidijaus
Skrodenio teigimu, Vilniaus regione išliko trys senos, dar 2010 m. nustatytos „juodosios dėmės“. Dvi iš jų kelyje Vilnius – Švenčionys – Zarasai
ties Miškonimis ir Nemenčine bei viena kelyje Vilnius – Šumskas ties sankryža su keliu Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai.

Skrieja nuo kelio
Be to, nustatyta, kad 27„juodosios dėmės“ susidarė dėl neblaivių arba
vairuoti automobilio neturinčių teisės asmenų kaltės.
Dėl šios priežasties šalies keliuose atsirado net 31 proc. visų „juodųjų
dėmių“. Kaip antai, kelyje Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda esama
vietų, kur nuo kelio nuolat nuskrieja taurelės mėgėjai.„Atrodytų, kelias lygus, tačiau nuo jo vis nuvažiuojama į griovį. Bet tokios nelaimės kažkodėl
ištinka tik vairuojančius neblaivius asmenis“, – sako E. Skrodenis.
Kodėl taip atsitinka, anot jo, atsakymo iki šiol nėra. Vien iš buvusių 25
Šilutės kelyje „juodųjų dėmių“, apie 16 tokiomis įvardijamos dėl šiuose
ruožuose nuolat į avarijas patenkančių neblaivių vairuotojų.

Avaringi ruožai kinta
Šiemet keturios naujos „juodosios dėmės“ atsirado keliuose Kaunas – Zarasai – Daugpilis ties Vidiškių gyvenviete, Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai ties Didžiasaliu, Ukmergė – Raguva – Nevėžis ties Šalkavos gyvenviete ir Trakai – Rūdiškės – Pivašiūnai – Alytus ties Morkūnų gyvenviete.
Trys „juodosios dėmės“ migravo, t. y. pasikeitė jų ilgis. Kelyje Kaunas – Zarasai
– Daugpilis „juodoji dėmė“ ties sankryža su automagistrale Vilnius – Panevėžys
šiek tiek pasitraukė į Ukmergės pusę, kelyje Vilnius – Švenčionys – Zarasai ties
Nemenčine sutrumpėjo ir kelyje Kirtimai – Pagiriai – Baltoji Vokė ties Pagiriais
taip pat sutrumpėjo.„Avaringi kelio ruožai kasmet kinta, nes vienų metų duomenys nusibraukia, kitų prisideda. Nustatant 2011 m. „juodąsias dėmes“ vertintos
eismo nelaimės, įvykusios per 2007–2010 m.“, – argumentuoja E. Skrodenis.
Anot jo, kol kas pavojingiausių kelių pozicijos niekam neužleidžia jau
minėtas senasis ir vaizdingasis Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda
kelias, nutiestas Panemune. 2011 m. jame nustatytos net 8 „juodosios
dėmės“, nors dar 2007 m. jų būta kur kas daugiau – net 25.

Likviduojamos pertvarkymais
„Darome įvairius pertvarkymus, stengiamės tas „dėmes“ kiek įmanoma greičiau likviduoti. Štai ir šiemet buvo nustatyti 24 nauji pavojingi
ruožai, todėl mes negaišdami renkame avarijų aprašymus, tiriame aplinką ir artimiausiu metu, kaip ir kasmet, bus sudaryta speciali ekspertų komisija iš Kelių direkcijos atstovų, policijos pareigūnų, ministerijos darbuotojų, už regioninių kelių priežiūrą atsakingų institucijų atstovų, vyksiančių
į tokias vietas ir analizuosiančių, ką jose galima pakeisti, ką reikia padaryti, kad nelaimių šiose vietose būtų galima išvengti“, – sako E. Skrodenis.
Pastebėta, kad avaringiausi kelio ruožai dažniausiai atsiranda ties sankry-

Numatomos gausios priemonės
Šiemet avaringiausiuose kelių ruožuose numatoma diegti įvairias eismo saugos priemones: greitį mažinančias priemones, greičio švieslentes,
saleles, pėsčiųjų perėjas, kelio ženklus.
Apie 50-yje gyvenviečių, kurias kerta valstybinės reikšmės keliai, šiemet planuojama įrengti greičio mažinimo priemones. Pavojinguose kelių
ruožuose bus tvarkomos šalikelės – įrengiami metaliniai apsauginiai atitvarai, tinklo tvoros ir kitos priemonės.
Panaudojant Europos regioninės plėtros fondo paramą, šiemet numatoma rekonstruoti 15 pavojingų sankryžų bei įrengti 10 dviračių takų ruožų. Jų bendras ilgis – beveik 20 km. Be to, dar apie 10 km dviračių takų
bus nutiesta už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas.
Taip pat bus rūpinamasi eismo įvykių prevencija, kad „juodosios dėmės“ nesiformuotų naujuose potencialiai pavojinguose ruožuose. Planuojama kompleksiškai tvarkyti ilgesnius vientisus kelių ruožus, apimančius jau esamas bei galimas „juodųjų dėmių“ vietas.
Per pastaruosius penkerius metus „juodųjų dėmių“ skaičius šalies
valstybinės reikšmės keliuose nuolat mažėja. 2006 m. buvo nustatytos
267 „juodosios dėmės“, 2007 m. – 247, 2008 m. – 225, 2009 m. – 178,
2010 m. – 135, 2011 m. – 87.
„Šiemet avaringiausiuose kelių ruožuose konkrečios priemonės bus
taikomos atsižvelgiant į kelio parametrus ir „juodojoje dėmėje“ įvykusių
avarijų priežastis ir pobūdį, kelio aplinką“, – tvirtina E. Skrodenis.

Estai keliams netaupė ir per krizę
Estų rūpesčio valstybės keliais nesumažino ir ekonominis sunkmetis.
Regis, mūsų kaimynai pasiryžę netaupyti keliams numatytų lėšų ir
išmintingai pasinaudoti ES parama.

B

ūtent ES lėšų panaudojimą transporto srityje estai skelbia prioritetiniu uždaviniu. Bendra ES parama Estijai 2007–2013 m. laikotarpiui siekia 3,4 mlrd. eurų, iš kurių 640 mln. eurų numatyta transporto
sektoriui. Konkrečiai keliams – 383 mln. eurų.
2009 m. Estijoje keliams buvo skirta 3 mlrd. kronų, pernai – 4,2
mlrd. kronų. Iš jų ES fondų dalis atitinkamai – 62,1 mlrd. kronų ir
106,6 mlrd. kronų.
Įvertinus minėtus skaičius galima teigti, kad ekonominį nuosmukį estai išnaudojo keliams tiesti. Tai patvirtina ir rezultatai. 2009 m. Estijoje buvo
skiriama 1,46 proc. BVP dalis, Lietuvoje 0,85 proc., Latvijoje – 0,72 proc.
2010 m. Estijoje – 1,87 proc., Lietuvoje – 1,26 proc., Latvijoje – 0,82 proc.
Tiesa, Estijos kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojo Marko Puso teigimu, dabar tenka koreguoti projektus, parengtus
per krizę. Tuo metu statytojų pasiūlymų kainos buvo itin viliojančios
dėl žemų kainų. Dabar padėtis keičiasi, nes darbo jėga, anot M. Puso,
Estijoje pabrango dvigubai. Įmonėms, laimėjusioms konkursus pigia
kaina, neapsimoka įgyvendinti projektų ir tenka trauktis iš jų įgyvendinimo. Šiame procese neišvengiama bylinėjimosi.
Lietuviai ir latviai nors dar neryžtingai, bet jau pradeda vykdyti
viešosios ir privačiosios partnerystės projektus transporto sektoriuje
(PPP, Private-Public-Partnership). Estai to daryti neskuba, tačiau neslepia stebintys tiek Baltijos šalių, tiek Lenkijos patirtį.

Lietuvos kelininkai jau žvalgosi užsakymų Latvijos rinkoje. Tuo tarpu Estijoje, M. Puso teigimu, lietuviai kol kas nedirba. Lietuviškų statybinių medžiagų, kaip antai, dolomito, estai iš mūsų šalies taip pat
neimportuoja. Estijos kelininkai savo reikmėms atsigabena granitą iš
Švedijos ir Suomijos.
Baltijos šalims svarbios magistralės „Via Baltica“ estišką atkarpą
kaimynai sutvarkė jau prieš kelerius metus. Šiuo metu estų kelininkai
prioritetiniu paskelbę tranzito maršrutą Ikla – Pernu – Talinas.
Kurortiniame Pernu mieste gyvena apie 45 tūkst. žmonių. Per parą
miestą kertančiu keliu pravažiuodavo per 17 tūkst. automobilių, sukeldami rimtų įvairaus pobūdžio problemų. Siekdami nukreipti transporto srautus, estai ėmėsi maždaug 40 mln. kronų vertės aplinkkelio
tiesimo. Pasak M. Puso, būtent tiesiant Pernu apvažiavimą kilo rimtų
problemų skelbiant konkursus ir ieškant projektų įgyvendintojų. Dėl
to Pernu aplinkkelio tiesimą teko padalyti į keturias dalis. Paskutinysis
ketvirtasis etapas atsirado kritus kainoms krizės metu.
Pirmųjų etapų metu sudarytos pigesnės sutartys užsakovams –
Estijos kelių direkcijai – smogė antruoju lazdos galu. Šiemet iš projekto vykdymo pasitraukė stambus konsorciumas, vienijęs kelias Latvijos ir Estijos įmones. Ieškant rangovų teko skelbti naują konkursą. Dėl
šių ir kitų priežasčių užsitęsęs Pernu aplinkkelio tiesimas planuojamas
baigti tik kitais metais.
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Kas ten Rygoj dunda vis?

Tarptautinio kelio E67 Praha – Helsinkis atkarpa nuo Varšuvos iki
Helsinkio gavo gražų lotynišką vardą „Via Baltica“. Jos ruožas per
Latviją – pats trumpiausias kelyje Praha – Helsinkis (iš 1650 km
tik 200) ir, ko gero, vienas iš problemiškiausių.

K

itaip nei Lietuva, Latvija niekada negarsėjo kelių kokybe, tad gerokai išaugus transporto srautams ir katastrofiškai trūkstant pinigų ne
tik jų rekonstrukcijai, bet ir priežiūrai, kelionės kai kuriais net ir tarptautinių magistralių ruožais yra ir nelengvos, ir nesaugios. Kaip rodo Latvijos
„juodųjų dėmių“ žemėlapis, trys kelio „Via Baltica“ atkarpos (apie 40 km)
nuo Rygos iki Lietuvos sienos per Bauskę tvirtai „pirmauja“ nelaimių sąraše: jame yra 19 vietų, pažymėtų šiuo baisiuoju ženklu. Planai čia kažką nuveikti yra, tačiau jie šiais laikais neretai rašomi šakėmis ant vandens,
tad norintiems pasiekti Rygą, ko gero, dar ilgokai teks važiuoti ir ilgai, ir
atsargiai. Juolab kad miestų ir miestelių iki Rygos apvažiavimų nėra ir jie
dar net neplanuojami.
Vis dėlto vienoje iš pavojingiausių Rygos rytinio apvažiavimo atkarpų (A4) jau vyksta rekonstravimo darbai, tad eismas netrukus čia taps
saugesnis. Tačiau, kaip aiškino įmonės „Latvijos valstybės keliai“ valdybos
pirmininkas Ivaras Pažė, kelių būklė pietų-šiaurės kryptimi nors ir vargana, bet dar pakenčiama, o štai rytų-vakarų (A9 ir A10 bei A6, A12, A2
ir A3) jau darosi tragiška. Ypač sunki padėtis bene labiausiai apkrautame kelyje A6 iš Rygos į Daugpilį ir toliau į Maskvą. Jis čia beveik pustrečio
šimto kilometrų vingiuoja Dauguvos pakrante ir nuolat stringa daugybėje miestų ir miestelių. Turint galvoje, jog šiuo keliu kroviniai iš Ventspilio,
Liepojos ir Rygos uostų turi pasiekti Rusijos sieną, negali stebėtis, jog šiai
krypčiai Latvijos valdžia dabar skiria daugiausia dėmesio. Tiesiamas naujas beveik 200 mln. litų kainuosiantis kelias pakeis sunkiuoju transportu
dabar labai apkrautus kelius A-6 ir A-12. Pastaruoju, atvykę per Daugpilį, nuo Rezeknės Rusijos sienos link suka ir Lietuvos vežėjai. Latvių kelininkai kol kas tiesia tik dvi eismo juostas, apskaičiuotas 20 tūkst. automobilių per parą: eismo intensyvumą kol kas riboja pasienio punktų pralaidumas, per parą neviršijantis 600 automobilių. Kitų metų rudenį žadama
leisti eismą pirmojoje 80 km atkarpoje nuo Rygos iki Kuoknesės. Iki 2013ųjų turėtų būti sutvarkyta ir į Terechovo pasienio punktą vedanti atkarpa
nuo Ludzos iki Rusijos sienos.

Keliai ir permainos
Tačiau per pastaruosius kelerius metus ir latviškoje „Via Balticos“ atkarpoje įvyko dvi reikšmingos permainos. Pirmoji – į šiaurę nuo Rygos
nutiestas kurortinės vietovės Saulkrasti 20 km apvažiavimas. Magistralinis kelias anksčiau vingiavęs labai vaizdingomis, tačiau ir tankiai apgyvendintomis Baltijos jūros pakrantėmis, dabar per keletą kilometrų nutolo į Rytus, tad kelias į Estiją anapus Rygos dabar tapo kur kas greitesnis ir

skaičius
Jau išleista Pietinio tilto Latvijoje statybai

567

mln. latų*

* apie 3 mlrd. lt

saugesnis. Tačiau kaip pasakojo kolegos iš Latvijos, čia miniatiūroje pasikartojo garsaus JAV kelio Road 66 istorija: šalia nutiesus naują automagistralę, prie senojo kelio pamažėle miršta anksčiau jį supusi infrastruktūra:
kavinės, viešbučiai, parduotuvės, degalinės prarado didžią dalį čia sustodavusių klientų ir viena po kitos bankrutuoja.
Antroji permaina – didžiausio per pastaruosius du dešimtmečius statybų projekto – Pietinio tilto (latv. Dienvidu tilts) per Dauguvą ir privažiavimų prie jo įgyvendinimas, kainavęs šaliai 567 mln. latų (apie 3 mlrd.
litų) ir sukėlęs daugybę rūpesčių visiems, kas bent kuo prie jo prisidėjo.
Kadangi tai neeilinis projektas ne tik Latvijos, bet ir visų Baltijos šalių istorijoje, apie jį reikėtų papasakoti plačiau.

Jo čia reikėjo seniai
Pietinio tilto istorija prasidėjo prieš daugiau kaip 70 metų, 1937aisiais, tačiau planus sužlugdė okupacija ir netrukus prasidėjęs Antrasis
pasaulinis karas. O kiek vėliau atsitiko tai, ko latviai nė įsivaizduoti negalėjo –100 km atstumu nuo Dauguvos žiočių beveik kas 35 kilometrus viena paskui kitą buvo pastatytos trys didelės hidroelektrinės. Didieji sovietiniai gamtos pertvarkytojai norėjo čia pastatyti ir ketvirtąją, tačiau jiems
ryžtingai pasipriešinta. Sunku dabar pasakyti, kas nugalėjo – sveikas protas ar ekonominiai skaičiavimai, tačiau šio projekto buvo atsisakyta. Bet ir
toji trijų elektrinių kaskada gerokai sujaukė latvių gyvenimą: dėl užliejamų milžiniškų žemės plotų į naujas gyvenamąsias vietas turėjo būti perkelti tūkstančiai gyventojų, po vandeniu liko palaidoti ne tik senieji kaimai, bet ir juos jungę keliai ir tiltai, gerokai pakito ir ekologinė viso regiono situacija. Ilgam palaidota liko ir Pietinio tilto idėja, nes išplitusi Dauguva, trys milžiniški tvenkiniai ir jų pakrante einantis geležinkelis su visa
jo infrastruktūra kėlė daugybę problemų ir projektuotojams, ir, žinoma,
valstybės biudžetui.
Tačiau Rygos rytinio apvažiavimo, taigi ir naujo tilto, reikėjo mirtinai,
tad Latvijos valdžia 2002 m. ryžosi imtis neregėto masto darbo – pastatyti naują Pietiniu vadinamą tiltą. Paties tilto statyba, be finansavimo problemų, geram pusmečiui sustabdžiusių darbus, didesnių rūpesčių nekėlė.
Ir projektuotojai, ir statybininkai šiais laikais įveikia ir kur kas platesnes bei
sraunesnes upes. Didžiausias rūpestis buvo dešiniame upės krante įkurtas gana stambus geležinkelio mazgas, kurio darbo neįmanoma sustabdyti nė dienai, ir pro jį einančios rytų-vakarų magistralės A6 ir E22. Taigi,
viską – patį tiltą, geležinkelio mazgo apvažiavimą bei šiaurės-pietų ir rytų-vakarų automobilių kelių susikirtimą reikėjo spręsti tuo pačiu metu ir
nestabdant eismo nei keliais, nei geležinkeliu.

PPP ir naujos technologijos
Problemą buvo galima išspręsti, ko gero, vieninteliu būdu – dešiniajame Dauguvos krante statyti milžinišką trijų lygių devynių estakadų
kompleksą, kartu su Pietiniu tiltu nutįsusį apie 2,5 km. Dabar visa tai yra,
nors dar iki galo nebaigta, tačiau jau dirba visu pajėgumu. Taigi iš Lietuvos
nuo Bauskės pusės atvykstantys keliauninkai pirmiausia turi pervažiuoti
vieną iš unikaliausių Europoje tiltų per Dauguvą. Gal ne visi tiltų statytojai sutiks su tokiu jo apibūdinimu, tačiau faktai yra faktai: pasaulyje pagal

naują „Extra Dosed“ technologiją šiuo metu pastatyti vos 65 tiltai. Rygos
Pietinis 803 m ilgio gelžbetoninis tiltas tarp jų Europoje yra antrasis pagal
ilgį. Pirmasis vos penkiais metrais ilgesnis (808,5 m)„peršoko“ Vyslą šiaurės Lenkijoje ties Kvidzyno miestu.
Kaip tvirtina specialistai, ši technologija, ėmusi sparčiai plisti tik XXI
a., perėmė ir sujungė geriausias tradicinių sijinių ir vantinių tiltų ypatybes. Sijų bei vantų derinys leidžia sutaupyti nemažai metalo: nėra reikalo statyti tokių milžiniškų pilonų, kaip, tarkim, netoliese esančiame 1982
m. Rygoje pastatytame Vantų tilte, tad nereikia ir tiek daug plieninių lynų,
laikančių kelią virš upės. Žinoma, daug statybininkų pastangų, laiko ir finansinių resursų reikalauja atramų statyba upės vagoje, užtat čia jų reikia gerokai mažiau negu sijiniuose tiltuose, o vantams – kur kas mažesnio aukščio pilonų. Nenuostabu, kad važiuojantys šiuo šešių eismo juostų
tiltu pirmą kartą iš pradžių nesuvokia jo konstrukcijos. Lyg ir pakabinamasis, nes skaisčiai raudona spalva nudažytus lynus (po 8 poras kiekviename
vos 13,33 m aukščio pilone) pamatai iš karto. Tačiau lyg ir sijinis, nes upės
vagoje styro šeši taurai. Ši konstrukcija leido sutaupyti apie 2500–3000 t
metalo ir gerokai atpiginti tilto statybą.
Beje, kad su žodžiu „atpiginti“ šiais laikais reikia elgtis labai atsargiai,
latviams įrodė būtent šio tilto ir transporto mazgo šalia jo statyba: nuo
darbų pradžios sąmata išaugo, kaip tvirtina latvių spauda, 4–5 kartus.
Tuo, žinoma, netruko pasinaudoti kai kurie politikai. Latvijoje kilo didelis skandalas. Tilto statyba buvo vadinta aštuntuoju pasaulio stebuklu, o
po to, kai valstybės kontrolė pasigedo 27 mln. latų – ir amžiaus afera.
Ypač patogiu taikiniu politikų atakoms tapo tai, jog kompleksą projektavo didelę patirtį tokiuose darbuose turinti UAB „Institut Giprostroymost
- Sankt-Peterburg“, o gelžbetonio konstrukcijas tiekė kita Rusijos įmonė
– AB „Voronežstalmost“. Užkliuvo ir nauja, Europoje dar menkai žinoma
„Extra Dosed“ tilto konstrukcija. Ir netgi tai, jog kompleksą statė į konsorciumą susijungusios „ne tos“ šešios akcinės bendrovės.
Tačiau bene didžiausio puolimo susilaukė komplekso statybos finansavimo sistema. Latviai vieni pirmųjų Baltijos šalyse tokio masto statybos projektui įgyvendinti pasirinko vadinamąją PPP sistemą, t. y. suvienijo valstybės ir privataus kapitalo lėšas. Šios idėjos kritikus žiauriai papiktino tai, jog už komplekso statybą dabar sumokėjus vos penktadalį objekto
vertės, Rygos savivaldybė per 20 metų privatininkui už koncesiją turės sumokėti dar apie 400 mln. eurų. Sunku pasakyti, kas šioje situacijoje teisus,
juolab kad kaip ir mūsų šalyje, Latvijoje ginčo dalyviai kitos šalies argumentų negirdi ir girdėti nenori. Kaip tvirtino Petras Tekorius, išanalizavus
lenkų patirtį aiškėja, kad tokia finansavimo sistema objekto statybos kainą išaugina 2–2,5 karto. Tačiau juk yra ir kita medalio pusė, kitaip niekas
pasaulyje į tą PPP nė nežiūrėtų. Bet kai girdimi tik savi argumentai... Politikų cinizmas ir korupcija, sumaišyti su ne itin aukšta kultūra ir pas kaimynus yra baisus galingas ginklas, į šipulius sudaužęs jau ne vieną projektą.
Susitikime su Lietuvos žurnalistais I. Pažė liūdnai juokavo, kad šalyje kelius
dabar tiesia ir naujas statybas vykdo juristai. Ne mažiau „optimistiškai“
nusiteikęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas P. Tekorius papildė kolegą – ir buhalteriai. Pasirodė, kad vieni duoną
pelnosi iš skundų, kuriais nuolat skundžiami viešieji pirkimų konkursai,
antrieji – iš pastangų atpiginti statybos darbus, net nepaisant kokybės.
O paskui stebimės, kad ir Lietuvos keliuose jau atsirado anksčiau tik Lenkijoje garsios „kolejinos“ – provėžos, vietomis jau siekiančios iki 20 cm.

Magistralė taps gatve?
Tačiau skandalai ilgam nesustabdė tilto statybos, tad dabar atvažiavę
iš Lietuvos Rygą apvažiuosime kur kas greičiau nei anksčiau per garsiąsias
jos Dauguvos kilpas. Tačiau iki ištrūksime už miesto, pasinervinti dar teks:
ties Ryga esanti „Via Baltica“ kuo toliau, tuo labiau ir vis greičiau virsta ne
aplinkkeliu, o eiline sostinės gatve. Rygiečiai greit pajuto važiavimo magistrale pranašumą ir vietoje spūsčių sostinės gatvėse renkasi kad ir tolimesnį, užtat kur kas spartesnį važiavimą į kitą miesto galą automagistrale. Kadangi taupumo sumetimais„Via Baltica“ čia yra tik dviejų juostų ir su
vieno lygio sankryžomis, joje jau „įsikūrė“ keturi kiekvienas sau dirbantys
šviesoforai. Jie – puiki iliustracija, kaip vienas kitas kelio tiesimui sutaupytas latas netrukus virs milijonais, išleistais vėjui. Išmetamosiomis dujomis užterštam vėjui...
O toliau, už Rygos, jau pasiekę Saulkraštės apvažiavimą galime atsipūsti: „Via Baltica“, latvių sostinėje atsikračiusi nemažos dalies transporto,
skirto tik jai, jau ramesnė, kelias iki pat Estijos sienos geras, yra kur ir akis
paganyti. Tik ar ilgai taip važiuosime? Kelias, jei netvarkomas, sensta, galima sakyti, žaibiškai, tai pastebime ir Lietuvoje. Matant, kokias lėšas kelių tiesimui ir jų rekonstrukcijai dabar skiria lenkai, nespėsim nė apsižiūrėti, kai prasčiausių kelių Europoje įvaizdis labai greitai pasistūmės į rytus.
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Latviai žada kelių tiesimo proveržį

Latvija iš Baltijos šalių išsiskiria itin kukliu kelių tiesimo ir
rekonstrukcijos finansavimu. Kaimyninės šalies specialistai, atvirai
kalbėdami apie tragišką kelių būklę, viliasi, jog šįmet jiems skirta
didesnė valstybės ir ES paramos dalis padės vytis Lietuvą ir Estiją.

„L

atvijos valstybinių kelių“ vadovo Ivaro Pažė teigimu, Latvijoje
baigiamo gyventojų surašymo preliminarūs duomenys jau rodo
gyventojų sumažėjimą nuo 2,5 mln. iki 2,2 mln. Žinomas gyventojų skaičius, pasak I. Pažė, svarbus ir fiksuojant realų automobilių skaičių. Juolab kad maždaug pusė kaimyninės šalies žmonių gyvena sostinėje Rygoje.
„Nuo Rygos lyg saulės spinduliai tiesiasi ir mūsų šalies keliai. Lietuvos kelių struktūra kitokia, labiau subalansuota. Jūs turite ne tik Vilnių,
bet ir kitus didelius miestus – Kauną, Klaipėdą. Tokia miestų sistema
sukuria ir palankesnę kelių struktūrą“, – per susitikimą su žurnalistais
iš Lietuvos kaimyninės šalies kelių tinklo specifiką komentavo I. Pažė.
Anot jo, latviai prieš kelerius metus keitė automobilių nurašymų
tvarką, tiksliau – atsisakė biurokratinių trukdžių. Kaip aiškino I. Pažė,
leidus nenaudojamus automobilius nurašyti be baudų ir jokių mokesčių, jų skaičius ėmė sparčiai mažėti – nuo 1,2 mln. 2009 m. iki 806
tūkst. 2011 m.
Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, ekonominiu sunkmečiu gerokai sumažėjo keliams skirtos lėšos.
Didžiausios lėšos Latvijos keliams buvo skirtos 2008 m. – 164,9
mln. latų iš valstybės biudžeto ir 69,8 mln. latų iš ES fondų. 2009 m.
– valstybės lėšų skirta 93,4 mln. latų, iš ES – 35,4 mln. latų, 2010 m.
– valstybės investicijos į kelius siekė 73,6 mln. latų, ES parama – 32
mln. latų. Šįmet lėšų pasiskirstymas keičiasi, latviai įvertinę sudėtingą
kelių padėtį„meta“ šiam sektoriui rimtas lėšas – 60,3 mln. latų iš valstybės biudžeto ir 146,3 mln. latų iš numatytos ES paramos.
Kita vertus, I. Pažė netrykšta optimizmu, mat dėl tarptautinio valiutos fondo reikalavimų Latvija yra numačiusi 200 mln. latų biudžeto konsolidaciją. Esą, toks diržų suveržimas grasina ir menkesniu kelių finansavimu. „Spėju, kad ir Lietuvoje galima išgirsti pareiškimų, jog
kelininkai gauna ES paramą, todėl, esą, jiems nereikia ar mažiau reikia valstybės biudžeto pinigų. Tačiau toks požiūris neteisingas. Norint
įgyvendinti vadinamuosius europinius kelių tiesimo ar rekonstrukcijos
projektus, būtinos savos lėšos bendrafinansavimui“, – aiškino I. Pažė.
Anot jo, dėl klaidingo požiūrio į ES paramos panaudojimą nuogąstaujama, jog šiomis lėšomis galima lopyti duobes keliuose, atlikti smulkų remontą, nors dalis Latvijos kelių šiuo metu yra tragiškos
būklės.
„Šiuo metu aktyviai dirbame Kelių taryboje siekdami, kad būtų atkurtas Kelių fondas. Teoriškai ar pagal įstatymus jis yra, tačiau piniginių srautų jame nėra“, – sakė I. Pažė. Pastarojo teigimu, latviai keliams
skiria 0,72 proc. BVP, lietuviai – 0,85 proc. Tuo tarpu estai kasmet šias
lėšas didina, dabar keliams skirdami 1,46 proc. nuo BVP.

Pasak I. Pažė, kelių priežiūrai ypač svarbus stabilus ir iš anksto prognozuojamas finansavimas, nes projektų įgyvendinimas, kaip ir Lietuvoje, nėra spartus.
Anot „Latvijos valstybinių kelių“ vadovo, kelių būklė Latvijoje nuolat prastėja. Pagrindinė priežastis – lėšų stygius. Kita vertus, ir konkursai kelių remontui ar tiesimui užsitęsia dėl objektyvių priežasčių ir dėl
nuolatinio bylinėjimosi. Latvijoje kelių projektams skelbiamuose konkursuose nėra garantuotas visiškas skaidrumas.
Lietuvos įmonių Latvijos konkursuose nėra, tačiau, kaip sako I.
Pažė, užsienio bendrovės bando įkelti koją į Latvijos rinką. Juolab kad
čia artimiausiais metais planuojama daug ir didelių projektų.
Kaip pavyzdį jis minėjo statybos bendrovę „Panevėžio keliai“, kuri
pirmajame beveik 4 mln. latų litų konkurso etape įveikė savo konkurentus. „Panevėžio keliai“ atitiko kvalifikacinius reikalavimus ir pasiūlė
mažiausią kelio Ryga – Jelgava ruožo rekonstrukcijos kainą. Tačiau I.
Pažė neskubėjo džiaugtis, nes, kaip jau buvo minėta, ne kartą konkursai buvo įstrigę teismuose.
Pasak „Latvijos valstybinių kelių“ vadovo, šiuo metu latvių kelininkų tiesiama pagrindinė kryptis nusidriekusi Rusijos, Maskvos link. Tiesa, žadama užbaigti „Via Balticos“ ruožą Bauskos kryptimi. Kalbama,
jog būtent „Via Baltica“ šiuo metu yra geriausios kokybės kelias Latvijoje.
Vedantis į Maskvą kelias buvo suprojektuotas dar sovietiniais metais, tačiau iki sienos jis taip ir nebuvo nutiestas. Ekonominis sunkmetis, prastėjanti Latvijos kaip tranzito šalies padėtis tik didino kokybiško
kelio šia kryptimi poreikį.
Pasak I. Pažė, kelias Maskvos kryptimi pirmiausiai didintų Latvijos
konkurencingumą Klaipėdos, Talino atžvilgiu. Šiuo metu vyksta kelio
ruožo Tinužė – Koknese tiesimo darbai. Viliamasi, jog tas ruožas bus
baigtas ateinantį rudenį. Iš viso Latvija ketina į vadinamąjį Maskvos
plentą investuoti apie 170 mln. latų.
Kelių renovacija vykdoma visoje Latvijoje, šiuos projektus taip pat
finansuoja ES.
Rygoje vienas stambiausių šių dienų projektas – pietinis tiltas per
Dauguvą. Šešių juostų tilto plotis – 32,28 m, o ilgis – 803 m. Taip pat
įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai.
Tiesa, latviai ne tik didžiuojasi šiuo infrastruktūros objektu. Kartu
jis siejamas ir su korupcijos šešėliu. Mat iki šiol latvių nepasitenkinimą kelia šio tilto finansavimo klausimai. Latvijos žiniasklaidos teigimu, per ilgus tilto statymo metus (pradėtas statyti 2004 m.) kaimyninės šalies Vyriausybė ne tik ištaškė ne vieną dešimtį milijonų latų, bet
ir įklimpo į skolas užsienio bankams.

Rekonstruojant magistralinį
kelią Radviliškis – Šiauliai,
pradedamas tiesti Kairių
aplinkkelis. Daugiau kaip
7 km ilgio aplinkkelis nuo
miestelio nukreips tranzitinį
transportą, pagerins eismo
saugą. Kelio rekonstrukcijai ir
aplinkkeliui tiesti suteikiama
87,7 mln. litų Europos
Sąjungos sanglaudos fondo
parama.

I

ntensyvaus eismo magistraliniam keliui kertant Kairius, per
miestelį nusidriekia didelis krovininio transporto srautas, jau
tapęs našta vietos gyventojams. Judrus kelias didina pavojų ir
šalia jo esančiam vaikų darželiui bei mokyklai. Nutiesus aplinkkelį Kairiai taps ramiu miesteliu, pagerės eismo sauga, sumažės triukšmas ir oro tarša. Tuo pačiu magistraliniu keliu bus galima važiuoti greičiau ir saugiau.
Rekonstrukcijos darbai vyks tarp Šniūraičių (Radviliškio r.) ir
Aleksandrijos gyvenvietės (Šiaulių r.), daugiau kaip 9 km ilgio
kelio ruože. 7,2 km sudarys naujai tiesiamas aplinkkelis, beveik
2 km – esamo kelio rekonstrukcija.
Tiesiant aplinkkelį bus įrengti du viadukai (Vėgėlių ir Bertužių sankryžose), keturios požeminės perėjos, pravaža pėstiesiems ir automobiliams, ties Bertužių kaimu – skirtingų lygių sankryža. Tarp Bertužių ir Aleksandrijos, aplinkkelio sankirtoje su esamu keliu, numatoma įrengti žiedinę sankryžą. Prie
aplinkkelio taip pat planuojama nutiesti 1,4 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių taką.
Minėtus darbus numatoma baigti 2012 m. lapkričio mėn.
Bendra darbų vertė – 128,4 mln. litų. Darbai bus finansuojami Sanglaudos fondo (87,7 mln. litų) ir valstybės biudžeto
lėšomis. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų
aplinkkelių tiesimas“.
Šiais metais Lietuvoje iš viso pradedami tiesti 4 aplinkkeliai.
Prie sostinės jau tiesiamas Vilniaus išorinis pietinis aplinkkelis,
Šiaulių rajone prasideda Kairių aplinkkelio darbai. Pasibaigus
viešųjų pirkimų konkursams taip pat numatoma pradėti Palangos ir Priekulės aplinkkelius.
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Elektroninė kelių mokesčio sistema –

Vinjetes pakeisianti elektroninio kelių mokesčio sistema Lenkijai kainuos 5 mlrd. zlotų (4,3 mlrd. litų).

Lenkija žada nuo liepos paleisti elektroninę kelių mokesčio sistemą,
kuri pakeis vinjetes. Modernu, tačiau vežėjams tai nemenkas smūgis,
mat už sistemą teks sumokėti jiems. Lenkijos spaudos teigimu, kai
kuriems vežėjams kelių mokestis pabrangs net 7 kartus. Lietuvos vežėjai
skaičiuoja, kad pervažiuoti per Lenkiją gali kainuoti apie 500 litų.

N

uo liepos 1-osios kiekvienas vairuotojas, važiuojantis mokamais keliais krovinine transporto priemone, kurios leistinas svoris yra didesnis nei 3,5 t, arba autobusu, kuriame yra daugiau negu 9 sėdimos vietos,
privalės naudotis elektronine kelių mokesčio sistema „viaTOLL“.
Naujosios sistemos pagrindas – elektroniniai įrenginiai „viaBox“, kurie turės būti sumontuoti visuose vilkikuose. Nuskaitydami „viaBox“
siunčiamus signalus, sunkvežimių judėjimą stebės specialūs įrenginiai,
sumontuoti virš kelių įrengtuose vartuose.
Liepos 1-ąją taip apmokestinta bus 579 km autostradų, 554 km
greitkelių ir 432 km valstybinės reikšmės kelių. Iš viso – beveik 1,6 tūkst.
km. Vėliau mokamų kelių daugės. Iš viso turėtų būti apmokestinta apie
2 tūkst. km autostradų, 5 tūkst. km greitkelių ir 600 km valstybinės
reikšmės kelių.
Mokestis bus imamas už nuvažiuotų kilometrų skaičių. Priklausomai

nuo sunkvežimio dydžio ir išmetamųjų dujų emisijos normos, transporto priemonių savininkai turės mokėti nuo 0,20 iki 0,53 zloto (0,17–0,46
lito) už kilometrą.
Sistemą diegusios bendrovės „Kapsch“ skaičiavimais, po kelerių metų
Lenkijos keliais važinės apie 450–470 tūkst. automobilių su „viaBox“
įranga.
Lenkijos generalinis šalies kelių ir autostradų direktoratas (GŠKAD)
skaičiuoja, kad pajamos iš kelių mokesčio iki 2018 m. pasieks 23 mlrd.
zlotų (20 mlrd. litų). Iš to sunkvežimių vairuotojai sumokės daugiau nei
14 mlrd. zlotų (12,2 litų), lengvųjų automobilių vairuotojai – apie 9,4
mlrd. zlotų (8,2 mlrd. litų). Lėšos bus skirtos Šalies kelių fondui, už juos
bus tiesiami nauji ir remontuojami seni keliai. GŠKAD teigimu, dar šiais
metais per „viaTOLL“ bus surinkta apie 350–400 mln. zlotų (304,5–348
mln. litų.).

Lenkijos tarptautinių krovinių vežėjų asociacijos duomenimis, iki
šiol vinjetę išsipirkęs vairuotojas už 1 km pravažiavimą mokėjo
maždaug 0,15 zloto (0,13 lito). Dabar šis mokestis bus bent 3–4 kartus
didesnis. Skaičiuojama, kad Kelionė autostrada iš Varšuvos iki Svecko
kainuos apie 259 zlotus (225 litus).

Darbai vėluoja
Tačiau lenkai dar patys nėra įsitikinę, kad sistema pradės veikti laiku. Mėnesį prieš premjerą sistemos diegimo darbai dar net nekvepėjo
pabaiga. Lenkijos dienraščio „Gazeta wyborcza“ teigimu, vėžlio greičiu
juda infrastruktūros darbai. Bendrovė „Kapsch“ birželio pradžioje buvo
pastačiusi tik 60 iš planuotų 430 specialių vartų. Dar 90 yra statoma.
Be to, kol kas nežinoma, ar pavyks įrenginius pajungti prie elektros tinklo, mat daugelyje vietovių „Kapsch“ dar nėra pasirašiusi sutarčių su energetikos bendrovėmis. Kiek vartų jau yra pajungta, bendrovė neatskleidžia.
„Įtemptai dirbame, kad visi vartai, kurie turi veikti nuo liepos 1 d., prie
nuolatinio energijos šaltinio būtų prijungti laiku. Aišku, esame pasiruošę
pavieniams atvejams, kai reikės naudoti laikinus elektros šaltinius“, –
sako projekto „ViaTOLL“ atstovė Dorota Prochovič.
Sunkumų gali sukelti ir paties elektroninio mokesčio kontrolė, nes
Kelių transporto inspekcijai gerokai trūksta žmonių. Inspektoriai turi tikrinti, ar vilkikai yra tinkamai užregistruoti sistemoje, ar turi reikiamą
įrangą ir panašiai. Pareigūnai taip pat privalo stebėti, kuria kelio atkarpa transporto priemonės juda, rinkti mokesčius iš lengvųjų automobilių
vairuotojų (šiems pravažiuoti vieną kilometrą mokamo kelio kainuos 0,20
zloto (0,17 lito)) ir atlikti kitus darbus. Tam, esą, reikia papildomų 188
etatų.
„Šiandien Lenkijos keliuose dirba apie 540 inspektorių, – skaičiuoja
Alvinas Gajadhuras, inspekcijos atstovas. – Elektroninių mokesčių sistemos aptarnavimui reikia 188 žmonių, taigi jie negalės atlikti savo įprastų
darbų.“
Tiesa, Infrastruktūros ministerija žada, kad apie 500 naujų etatų bus
paskirstyta policijai, transporto inspekcijai, muitinei ir pasienio apsaugos
tarnybai. Skaičiuojama, kad išlaikyti naujus darbuotojus Lenkijai kainuos
maždaug po 25 mln. zlotų (21,7 mln. litų) per metus.
Be to, Kelių direktoratas inspektoriams padovanojo 94 specialius automobilius, skirtus mokesčiams tikrinti. Automobiliuose esanti įranga

9

shutterstock

smūgis vairuotojams į paširdžius

leidžia atpažinti vilkikus, kuriuose nėra įmontuota reikiama įranga („viaBOX“).
Taigi, nepaisant visų sunkumų, abi tarnybos tikina, kad sistema tikrai startuos liepos 1-ąją.

Brangs transporto paslaugos
Tuo metu transporto bendrovės ir asociacijos skundžiasi, kad Lenkijos
valdžia nori užsidirbti jų sąskaita, mat kai kuriems vežėjams kelių mokestis padidės net 6,5 karto.
Naujausi sunkvežimiai, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 12 t
ir kurie atitinka Euro 5 emisijos normą, už vieno kilometro pravažiavimą
turės mokėti 0,27 zloto (0,23 lito), o mažesni, iki 12 t su tokiais varikliais
– po 0,20 zloto (0,17 lito) už kilometrą. Tačiau seni vilkikai (su varikliais
atitinkančiais Euro 2 emisijos normą) už kilometrą turės mokėti net 0,53
zloto (0,46 lito).
Lenkijos spauda pastebi, kad ši sistema gali būti naudinga vietos
rinkoje dirbantiems vežėjams, kurie nesinaudoja autostradomis ir greitkeliais, nes nustos galioti vinjetės. Taigi, vietinės reikšmės keliais bus galima važinėti nemokamai.
Tačiau tarptautinių maršrutų vairuotojų, kurie norėdami laiku pristatyti krovinius privalo naudotis autostradomis ir greitkeliais, situacija
liūdnesnė.
Lenkijos tarptautinių krovinių vežėjų asociacijos duomenimis, iki šiol
vinjetę išsipirkęs vairuotojas už 1 km pravažiavimą mokėjo maždaug
0,15 zloto (0,13 lito). Dabar šis mokestis bus bent 3–4 kartus didesnis.
Skaičiuojama, kad Kelionė autostrada iš Varšuvos iki Svecko kainuos apie
259 zlotus (225 litus).

Vežėjų asociacijos įspėja, kad transporto bendrovės neturės kitos ir
išeities ir sąnaudų padidėjimą permes ant užsakovų pečių. Tarptautinių
krovinių vežėjų asociacijos vadovo Jano Bučeko teigimu, dalis silpnesnių
transporto bendrovių gali net bankrutuoti.
„Įvedusi naują kelių mokesčių sistemą, Vyriausybė galėtų kompensuoti vežėjams degalų akcizus, kaip daroma Ispanijoje ar Latvijoje“, – sako
J. Bučekas.
Lietuvių padėtis prastesnė. Mūsų vežėjai sako negalintys sau leisti permetinėti išaugusių sąnaudų ant užsakovų ar klientų pečių, nes šie
išeis pas konkurentus.
„Ši nauja kelių mokesčio sistema, kaip ir bet koks kainų pakilimas,
pirmiausiai smogs transporto bendrovėms. Gal ateityje, per kokius 2 ar 3
metus, ir mūsų kainos padidės, bet iš pat pradžių viską teks kompensuoti
mums patiems“, – sako Algis Turauskas, bendrovės „Aituros transportas“
direktorius. Tą patį sako ir kitų bendrovių atstovai
Tiesa, jo bendrovė dar nėra pačioje blogiausioje situacijoje. Pasak
paties A. Turausko, visi vilkikai jo valdomoje įmonėje yra maždaug 3–4
metų senumo ir atitinka Euro 5 emisijos normą, tad „Aituros transporto“ sunkvežimiams už važinėjimą Lenkijos keliais bus taikomas pats
mažiausias mokesčio tarifas – apie 20 centų už kilometrą. A. Turauskas
skaičiuoja, kad įmonės sąnaudos už kelių mokesčius padidės maždaug
1–2%.
Liūdniausioje situacijoje atsidurs tos įmonės, kurių autoparke –
dešimties ir daugiau metų senumo sunkvežimiai. Jiems, kaip ir nemažai
daliai Lenkijos bendrovių, sąskaitos už kelių mokesčius šoktelės net
3–4 kartus, o atskirais atvejais ir daugiau. Nuostolingoms ar sunkiai
gyvuojančioms bendrovėms tai gali būti mirtinas smūgis.
Tiesa, Lietuvoje senesnių nei 10–12 metų vilkikų, pasak vežėjų, yra

Transporto priemonės masė nuo 3,5 t iki 12 t
Transporto priemonės masė daugiau nei 12 t
Autobusai

Max Euro 2
0,40
0,53
0,40

Mokestis už kilometrą zlotais
Transporto priemonės emisijos rodiklis
Euro 3
Euro 4
0,35
0,28
0,46
0,37
0,35
0,28

Min Euro 5
0,20
0,27
0,20

Max Euro 2
0,32
0,42
0,32

Mokestis už kilometrą zlotais
Transporto priemonės emisija
Euro 3
Euro 4
0,28
0,22
0,37
0,29
0,28
0,22

Min Euro 5
0,16
0,21
0,16

Už važiavimą kitais apmokestintais keliais:
Transporto priemonės tipas
Transporto priemonės masė nuo 3,5 t iki 12 t
Transporto priemonės masė daugiau nei 12 t
Autobusai

Klientų aptarnavimas
Kiekvienas vairuotojas, važiuojantis mokamais keliais krovinine transporto priemone, kurios leistinas svoris yra didesnis nei 3,5 t, bei autobusu, kuriame yra daugiau nei 9 sėdimos vietos, privalės naudotis elektronine kelių mokesčio sistema „viaTOLL“.
Iki gegužės pabaigos sistemoje užregistruota buvo 2,4 vartotojų ir
apie 10 tūkst. vilkikų. Dar 8,4 tūkst. vartotojų užsiregistravo internetu. Registracija„viaTOLL“ sistemoje yra nemokama. Užsiregistravę vartotojai pasirašyti sutartis ir atsiimti įrenginius gali Klientų aptarnavimo centruose
arba platinimo taškuose.

Paskirstymo punktai
„ViaTOLL“ sistemoje veiks paskirstymo punktų tinklas, kuriuose galima:
gauti informaciją apie „viaTOLL“ sistemą bei susijusias su ja paslaugas,
gauti informacinės medžiagos (įvairiomis kalbomis),
sumokėti užstatą už „viaBOX“ ir jį atsiimti,
patikrinti savo sąskaitos balansą ir gauti transakcijų sąrašą,
pateikti skundą dėl „viaTOLL“ sistemos bei „viaBOX“ įrenginio veikimo,
pranešti apie „viaBOX“ vagystę, praradimą bei technines problemas.
Paskirstymo punktai paprastai bus įkurti degalinėse:
prie kelių, kuriuose taikomi mokesčiai už važiavimą,
prie pagrindinių privažiavimo kelių, kuriems taikomi mokesčiai už važiavimą,
• prie Lenkijos valstybės sienų.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klientų aptarnavimo centrai

Už važiavimą autostradomis ir greitkeliais nuo liepos 1-osios teks mokėti tokius mokesčius:
Transporto priemonės tipas

gerokai mažiau nei Lenkijoje, tad bendrai transporto sektorius nukentės
kiek mažiau.

Kiekvienoje vaivadijoje prie pagrindinių miestų, galinčių naudotis
keliais priklausančiais elektroninei mokesčių rinkimo sistemai, yra Klientų
aptarnavimo punktai, kuriuose galima:
• gauti visą informaciją apie „viaTOLL“ sistemą bei susijusias su ja
paslaugas,
• gauti informacinę medžiagą (įvairiomis kalbomis),
• prisiregistruoti sistemoje,
• sumokėjus užstatą gauti „viaBOX“ įrenginį,
• patikrinti savo sąskaitos balansą ir gauti transakcijų sąrašą,
• pateikti skundą dėl „viaTOLL“ sistemos bei „viaBOX“ įrenginio veikimo,
• pranešti apie „viaBOX“ vagystę, praradimą bei technines problemas.
Daugiau informacijos apie šią sistemą galima rasti internete adresu
www.viatoll.pl.
Šaltinis: „Cargo News“
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Kelias gimsta, gyvena ir miršta

Žurnalisto Kęstučio Bruzgelevičius ir kelininko, Lietuvos kelininkų
asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomojo direktoriaus Rimvydo Gradausko
pokalbis magistralės „Via Baltica“ pusiaukelėje Paįstryje, Panevėžio rajone.
– Gerbiamasis Rimvydai, kelininkų asociacijos dėka būrelis Lietuvos žurnalistų gavome progą pamatyti, kaip dirba Baltijos šalių kelininkai. Prisipažinsiu, toje kelionėje man visą laiką ramybės nedavė mintis, kas yra „Via Baltica“ šiandien. Žinau, kad užvakar, sovietiniais laikais, tai buvo kelias M1, jungęs tris, kaip
tada vadinta, Pabaltijo respublikų sostines. Vakarykštė „Via Baltica“ – eilinis lopais išmargintas kelias nuo Varšuvos iki Talino,
nuo kitų besiskiriantis nebent tuo, kad turi savo vardą, kuris vienai labai kandžiai žurnalistei prieš, ko gero, dešimtį metų visai
ne be pagrindo asocijavosi su kitu, biblijos laikų, keliu „Via dolorosa“ (lot. liūdesio, sielvarto, kančių kelias). O kas yra „Via Baltica“ šiandien?
– Kaip kelininkas į šį klausimą galėčiau atsakyti gana paprastai: „Via
Baltica“ šiandien yra tarptautinės automagistralės E67, jungiančios Prahą
ir Helsinkį, dalis nuo Varšuvos iki Helsinkio. Tai maždaug 1060 km kelio ruožas, kurį keturios prie Baltijos jūros esančios valstybės įsipareigojo savo teritorijose rekonstruoti ar reikalui esant nutiesti naujas atkarpas
pagal tarptautinius standartus. Tačiau Jūsų klausimas, jaučiu, turi gilesnę potekstę.
– Trumpiau ją atskleisčiau taip: ar „Via Baltica“ jau išaugo iš „Via
dolorosa“ marškinėlių?

faktas
Vokietijos greitkelio „buterbrodas“
yra 1,2 m storio. Mūsų magistraliniuose
keliuose – tik 70 cm.

– Atsakyti būtų lengviau, jei neprisirištume prie tų kančių ir sielvarto,
nes tai labai subjektyvus dalykas: kas vienam žmogui nepakeliama kančia, kitam gali būti tik nepatogumas. Taip pat yra ir su dideliu džiaugsmu. Mūsų šalies žmonės, ypač vairuojantys automobilius, yra, sakyčiau,
trapios pusiausvyros: jie mato ir norėtų gyvenimo tokio „kaip Švedijoje“,
tačiau mato ir prisimena gyvenimą „kaip Rusijoje“. Prie Vakarų standartų mes vis nepajėgiame priartėti, bet ir nuo Rytų neįstengiame atsiplėšti. Tai akivaizdžiai matyti ir „Via Balticoje“, šis kelias yra tarsi mūsų gyvenimo simbolis. Mūsų, tai ne tik lietuvių, tai visos Rytų Europos simbolis. Mes visi tą kelią norime turėti platų, patogų, pagaliau, ir gražų, tačiau
nuolat pritrūkstame tai pinigų, tai jėgų, tai politinės valios. O kai viso to
trūksta, netgi šiame kelyje padarytieji darbai po metų kitų pasirodo ne tokie reikšmingi, kaip iš pradžių manėme. Todėl pasakysiu taip: „Via Baltica“
– ne tik kelias, tai gyvas organizmas, gyvenantis savitą, tik kelininkams
suprantamą gyvenimą. Kaip ir bet koks kitas organizmas kelias gimsta,
auga ir, žinoma, miršta. Ir tik nuo mūsų, žmonių, priklauso, kiek truks kiekvienas iš tų etapų.

kurį visi puikiai žinote – autostrada Vilnius – Panevėžys. Eismas ir šiandien joje nėra didelis, tokio lygio kelias čia buvo nereikalingas ir tada, kai
jį tiesė, nereikalingas jis ir dabar. O štai priešingas pavyzdys – „Via Balticos“ atkarpa Kaunas – Marijampolė. Prieš dešimtmetį rekonstruotas kelias šiandien jau išaugtas, čia verkiant reikia keturių eismo juostų.
– Tad galima manyti, jog visoje „Via Balticoje“ nutiesus keturias
eismo juostas problemos būtų išspręstos?
– Lietuvoje ir numatyta anksčiau ar vėliau tai padaryti, tačiau dabar
– ne laikas. Aš juk sakiau, kad kelias – tai gyvas ir nuolat besikeičiantis
organizmas, jo atskirų dalių gyvenimai vienas nuo kito nepriklauso. Todėl tai, kas aktualu vieną iš didžiausių apkrovų magistralėje patiriančiam
Kauno – Marijampolės ruožui, bus visiškai nesvarbu Talino – Pernu atkarpai. Juk iš Vakarų plūstantis krovinių srautas iki Estijos pasienio gerokai
nusenka, tad ten autostrada gali patirti mūsiškės į Panevėžį likimą. Todėl
transporto politikai, numatydami kelių struktūrą, savo sprendimuose turi
remtis ne tik esamais, bet ir būsimais krovinių srautais.
– Norite pasakyti, burdami iš kavos tirščių?

– Eilėraštyje, iš kurio gimė daina, poetas A. Baltakis kalbėjo apie
žmogų...

– Prognozavimas visada buvo gana rizikingas užsiėmimas, tačiau
reiktų nepamiršti, jog geografiniai atstumai vis labiau trumpėja, informacijos tekėjimo greičiai vis labiau didėja. Šalys vis labiau tampa atviresnės,
tad prognozuoti ekonominius pokyčius jau įmanoma. Klaidų išvengti, žinoma, nepavyks, tačiau jos nėra tokios skaudžios, kaip kai kuriose kitose srityse. „Per geras“ kelias niekur nedingsta, juo naudojasi ir džiaugiasi
daugybė žmonių. Jis, pagaliau, pamažėle atsiperka didesniu krovinių pristatymo greičiu ir mažesniu avarijose žuvusių ir sužalotų žmonių skaičiumi. Tai labai svarbus kelio faktorius, į kurį pas mus pernelyg mažai kreipiama dėmesio. Užtat jį labai greit pastebime, kai kelias tampa ankštas it
rankovė. Tada pirmiausia puolame svarstyti, kokių draudžiamųjų ženklų
dar pristačius, o kai ši išganingoji priemonė nepadeda, tada krapštome
piniginę, gal ten užsiliko vienas kitas milijonas keliui užlopyti.

– Tarsi upės šaltinėliais, keliai prasideda takeliais. Tačiau ne kiekvienas šaltinėlis tampa upe, ne kiekvienas takelis – keliu. Kad taptų keliu,
juo turi eiti ir važiuoti žmonės. Kuo dažniau juo bus važiuojama, tuo daugiau galimybių takeliui tapti keliu, o vėliau ir magistrale. Tačiau žmonės
kartais apsirinka takelį paversdami keliu, o kelią – magistrale. Pavyzdys,

– „Latvijos valstybės kelių“ valdybos pirmininkas Ivaras Pažė
liūdnai šypsodamasis tvirtino, kad jie vieninteliai Europoje turi
duobių keliuose užtaisymo statistiką. Ar mes taip pat tokią statistiką jau vedame?

– Tačiau Europa žino kelių, kuriuos nutiesė dar senovės romėnai...
– Vadinasi, tie keliai buvo nutiesti tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Ir tinkamai prižiūrėti! Ir šiais laikais kelius būtina tiesti ten, kur reikia,
tada, kada reikia, ir tokius, kokių reikia. Kaip toje dainoje –„gimiau nei per
anksti, nei per vėlai, gimiau pačiu laiku“...
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Išorinis pietinis aplinkkelis
apjuos sostinę platesniu
lanku

– Nebent miestų savivaldybės. Tačiau jei padėtis nesikeis, mums, ko
gero, taip pat teks tuo darbu užsiimti.
– Tikėkimės, kad latviai nenusileis, jie taip nuoširdžiai džiaugėsi Baltijos šalyse nuolat užimdami aukštą trečią vietą kelių statybos finansavimo rungtyje...
– Žmonės stiprūs, kai jie moka ir gali pasišaipyti iš savęs. Net jeigu
tai juokas pro ašaras, jis teikia vilties, kad situacija anksčiau ar vėliau pasikeis. Štai mūsų kaimynai jau suprato, kad kelių fondo veiklos sustabdymas buvo didžiulė klaida ir rengiasi atnaujinti jo veiklą. Jie pasistatė naują
Pietinį tiltą su trijų lygių transporto mazgu dešiniajame Dauguvos krante,
kuris sykiu su rekonstruota „Via Balticos“ A4 atkarpa gerokai palengvins
eismą. Deja, neišspręs, tik palengvins ir po metų kitų kaimynams vėl teks
grįžti prie iki galo neišspręstų problemų.
– Kaip ir mums prie Kauno – Marijampolės ruožo, kaip prie Panevėžio aplinkkelio...
– Deja, taip... Aš juk sakiau – kelias gyvas, šiandien jis vienoks, rytoj
– jau kitoks. Su tuo reikia gyventi ir kaip šachmatuose numatyti bent kelis
ėjimus į priekį. Nutiesus naują kelią, jo danga privalu pradėti rūpintis po
7–9 metų. Dangos nepatvarkius, ji ima trūkinėti, ypač pavasarį ir rudenį,
kai oro temperatūra trypčioja apie nulį. Po 12–15 metų ją būtina kapitaliai remontuoti. To nepadarius, kelią teks tiesti iš naujo, o tai kainuos 4–5
kartus brangiau negu remontas. Kaip matote – elementari aritmetika, o
sakote, prognozuoti neįmanoma.
– Gerai, sutinku, įmanoma. Tada ką galima padaryti už tuos pinigus, kurie šiuo metu užsiliko valstybės piniginėje. Kiek teko girdėti – ne kažin kas.
– Iš tikrųjų tas „ ne kažin kas“ yra 800–900 mln. litų per metus, o
tai yra 2,5 karto mažiau negu anksčiau. Kad būtų akivaizdžiau, įsivaizduokite savo atlyginimą mažesnį 2,5 karto. Dar labiau „ne kažin ką“ sumažino drastiškai pabrangęs dyzelinis kuras ir bitumas. Ypač skaudžiai
mums smogė išaugusios bitumo kainos, juk su šia medžiaga susiję beveik visi kelio dangos darbai. Be abejo, žinote, kad šiais metais 110 mln.
litų buvo papildytas Kelių priežiūros ir plėtros programos biudžetas. Atrodytų, kad daug, tačiau naftos produktų brangimas jau „suvalgė“ tą šimtą
milijonų ir mums vėl lieka tas „ne kažin kas“. Todėl galiu pasakyti atvirai –
pirmieji mūsų kelių griūties ženklai akivaizdūs ir jei ne europinės 2007–
2013 m. finansinio laikotarpio lėšos, kelininkų Lietuvos keliuose jau nebematytume.
– Jų, tiesą sakant, ir dabar nelabai matyti, nebent tuose kelių
ruožuose, kurių rekonstrukcija, kaip skelbia darbų pradžioje styrantys plakatai, vyksta už ES fondų lėšas. Todėl ir knieti paklausti, kokia Lietuvos kelininkų galimybių dalis šiuo metu išnaudojama?
– Vienas trečdalis.
– O likę du?
– Laukia geresnių laikų. Laukia, kol mūsų valdžia ims vykdyti savo pačių priimtus įstatymus. Noriu priminti: įstatymas reikalauja kelių priežiūrai skirti 55 proc. lėšų, surinktų nuo akcizo už parduotus degalus, o faktiškai skiriama 46. Remiantis valstybės patvirtintais normatyvais kasmet vi-

dutiniškai turi būti apdorojama apie 1100 km juodųjų dangų paviršių, tuo
tarpu pernai ir užpernai nebuvo apdorotas nė vienas kelio su juodosiomis
dangomis kilometras. Su tokiu finansavimu mes vos galime palaikyti esamą kelių būklę, o juk to nepakanka! Lietuvoje beveik pusė (46 proc.) kelių – žvyrkeliai. Tikriausiai nė nežinote, kad daugelyje Europos šalių tokios
kelio kategorijos apskritai nėra: žvyrkelis laikomas nebaigtu statiniu ir negali būti įtrauktas į jokias apskaitas.
– Klausausi Jūsų ir, prisipažinsiu, nesuprantu paprasto dalyko:
kodėl vis dėlto mūsų keliai turi būti taip dažnai remontuojami.
Kad ir ta pati „Via Baltica“. Argumentas, jog orai mūsų šalyje pernelyg dažnai šoka apie nulį, vis dėlto nėra labai įtikinantis. Juk
tokie orų šokiai vyksta iš esmės visose Europos šiaurės šalyse ir
didelėje dalyje Vakarų Europos. O jose nesimato nei duobių lopų,
nei sprindžio gylio provėžų...
– Orų kaita, kartais, pavyzdžiui, šiemet, siekianti net 70 laipsnių intervalą, iš tikrųjų nėra didžiausia ar juo labiau vienintelė dažnesnio nei Vakaruose kelių remonto darbų priežastis. Viskas priklauso nuo to, kaip ir iš kokių medžiagų klojamas kelias. Galbūt teko kur nors užsienyje matyti kelio rekonstrukcijos darbus? Jei teko, galėjote pastebėti, kad, pavyzdžiui,
Vokietijos greitkelio „buterbrodas“ yra 1,2 m storio. Mūsų magistraliniuose keliuose jis vos ne per pusę plonesnis – tik 70 cm. Kitas dalykas - tokio
sumuštinio struktūra. Pastarosios dvi žiemos akivaizdžiai parodė – būtina
stiprinti jo apatinį šalčiui atsparųjį sluoksnį, nes dirbant pagal dabar naudojamą technologiją įšalas pasiekia 120, o vietomis netgi 140 cm. Šaltis
kilnoja molingąjį sankasos sluoksnį, tad kelio paviršius ima skilinėti ir lūžinėti. Taigi technologiją neišvengiamai teks keisti, tačiau tai kainuos ir
vėl ieškosime ne optimalių sprendimų, o pigiausių medžiagų. Mūsų noras pirkti pigiausiai, o dirbti dar pigiau yra dabar didžiausias priešas, kišantis koją mūsų veiklai absoliučiai visose veiklos srityse. Kažkada domėjausi kaip viešųjų pirkimų konkursai rengiami užsienio šalyse ir žinote, kas
mane labiausiai nustebino?
– Kadangi abu esame lietuviai, neabejoju, kad žinau. Tuose konkursuose yra geležinė taisyklė – atmesti automatiškai pačią mažiausią ir pačią didžiausią kainą pasiūliusius pretendentus. Ir visai nesvarbu, kur ir kokio lygio tai konkursas – šokiai ant ledo ar
koncesija tilto statybai. Kaip ką tik sakėte, tai paprasta aritmetika ir dar pridėčiau, kad psichologija.
– Tada gal Jūs žinote ir tai, kodėl mes tokios taisyklės netaikome?
– Tada pakartosiu, ką pats ką tik sakiau: kadangi abu esame lietuviai, tai abu žinome, jog tai kažkam labai nenaudinga. Dėkoju už pokalbį ir atsisveikinu gailėdamasis, kad mūsų kelionė nusidriekė tik per Baltijos šalis. Lietuvoje ties Paįstriu yra „Via Baltica“ pusiaukelė, o netoliese, mūsų pašonėje – Lenkija, kurioje dabar vyksta milžiniškos statybos, naudojama nauja statybų
technologija, kaupiama PPP investicijų patirtis, rinkoje pasirodė
kinų rangovai. Ar Jums neatrodo, kad šalia mūsų auga nauja kelių statybos mokykla?
– Lenkijoje už 6 mlrd. eurų vien tik už valstybės ir privataus kapitalo lėšas (PPP) iki 2012 m. turi būti nutiesta 590 km autostradų, o kur dar
ES fondų pinigai! Ten iš tikrųjų vyksta dideli darbai, tačiau apie juos gal
kitą kartą.
– Dėkoju už pokalbį.

Vilniuje pradėtas tiesti
išorinis pietinis aplinkkelis
taps jungtimi tarp Vilniaus –
Kauno ir Vilniaus – Minsko
magistralių. Aplinkkelio
pradžia nuo Gariūnų sankryžos
sutampa su sostinės Kirtimų
gatve, kurioje šiuo metu vyksta
rekonstrukcijos darbai.

A

plinkkelis bus tiesiamas trimis etapais. Pirmajame etape tiesiama 7,7 km ilgio aplinkkelio dalis sutaps su Kirtimų gatve
– šis ruožas taps 4 eismo juostų keliu su žalia skiriamąja juosta
viduryje ir sujungs Vilniaus – Kauno magistralę su Eišiškių plentu.
Pirmojo etapo pradžioje rekonstruojamas 1,9 km ilgio Kirtimų gatvės ruožas, esantis tarp Gariūnų ir Lentvario gatvių. Sankirtoje su Lentvario gatve statoma dviejų lygių sankryža. Šio ruožo rekonstrukciją planuojama baigti iki 2012 m. rugpjūčio.
Pirmojo etapo darbai suskaidyti į 3 dalis. Likusius šio etapo
darbus – 2-ą ir 3-ą dalį – numatoma atlikti iki 2013 m. pabaigos.
Tiesiant aplinkkelį visos Kirtimų gatvėje esančios vieno lygio
sankryžos bus rekonstruotos į dviejų lygių, geležinkelių pervažas
pakeis viadukai. Iš viso numatoma rekonstruoti keturias sankryžas ir įrengti tris geležinkelio viadukus. Nelikus vieno lygio sankryžų, padidės važiavimo greitis, pagerės eismo sauga.
Prie aplinkkelio numatoma nutiesta beveik 2,5 km jungiamųjų kelių. Jungiamasis kelias eis nuo Fermentų gatvės iki Kirtimų pramoninio rajono, pagerins susisiekimą su Aukštaisiais Paneriais.
Eismo dalyvių saugumui planuojama įrengti kelio apšvietimą, nutiesti daugiau kaip 4 km pėsčiųjų ir dviračių takų, ties Lentvario gatve įrengti pėstiesiems ir dviratininkams skirtą viaduką.
Be to, kelias bus apželdintas, o prie Kirtimų gatvėje esančių
gyvenamųjų namų planuojama įrengti 220 m ilgio triukšmo slopinimo sieną.
Apytikslė aplinkkelio pirmojo etapo darbų vertė – beveik
238 mln. litų. Projektui numatoma skirti 178 mln. litų Europos
Sąjungos sanglaudos fondo paramą. Statinys įgyvendinamas
pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos
priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros
diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“.
Antrajame etape aplinkkelio tiesimo darbai vyks beveik 9 km
ilgio ruože. Bus rekonstruojama Durpių gatvė bei tiesiama nauja dviejų eismo juostų aplinkkelio atkarpa iki kelio A15 Vilnius
– Lyda.
Trečiajame etape numatoma tiesti 10,7 km ilgio naują dviejų
eismo juostų aplinkkelio atkarpą, kuri eis nuo kelio A15 Vilnius –
Lyda iki A3 Vilnius – Minskas.
Abu šie etapai bus pradėti įgyvendinti po 2013 m. Atlikus
visų trijų etapų darbus bendras aplinkkelio ilgis sieks 27,3 km.
Vilniaus išorinis pietinis aplinkkelis priklausys Lietuvos teritoriją kertančiam IXB tarptautiniam transporto koridoriui. Aplinkkelis bus svarbus tiek keleiviniam transportui, tiek krovinių gabenimui, pagerins susisiekimą Minsko ir Klaipėdos kryptimis, nukreips tranzitinio transporto srautus nuo Vilniaus miesto.
Sostinės pietinėje dalyje eismo sąlygas jau pagerino 2008 m.
pabaigoje baigtas tiesti Vilniaus pietinis aplinkkelis – 2,9 km ilgio greito eismo gatvė tarp Žirnių gatvės ir Lazdynų tilto. Šiam
aplinkkeliui tiesti buvo suteikta 2004–2006 m. laikotarpio ES
sanglaudos fondo parama. Naujasis išorinis pietinis aplinkkelis
platesniu lanku apjuos miestą, visiškai nukreipdamas tranzitinį
krovininį transportą nuo sostinės gyvenamųjų rajonų.
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Asfaltuoti žvyrkeliai – tolimos ateities viltis

D

zūkijoje žvyrkelių tinklas beveik tris kartus mažesnis nei asfalto dangą turinčių kelių, tačiau priežiūros problemų nė kiek ne mažiau, tik jos
skirtingos. Iš Alytaus regione vingiuojančių 342 km kelių žvyrkelių, mažiausiai jie išraizgę Alytaus rajoną – vos 67 km. Lazdijų rajone žvyrkeliai
sudaro 142 km kelių, o Varėnos – devyniais kilometrais mažiau.
Bene pagrindinė problema, neleidžianti žymiai sumažinti žvyrkelių
kilometrus, padengiant juos juodosiomis dangomis, ir taip pagerinti eismo sąlygas, jau ne vieneri metai išlieka ta pati – pinigų trūkumas.
2011 m. Alytaus regione numatyta išasfaltuoti tik 6 km žvyrkelio Veisiejai – Viktarinas – Paliepis Lazdijų rajone. Ateities perspektyvos taip pat
nėra labai džiuginančios. Kitais metais asfaltu padengti planuojama vos
trimis kilometrais ilgesnę žvyrkelio atkarpą. 6 km juodųjų dangų nusidrieks Varėnos rajone ir 3 – Lazdijų.
„Žvyrkeliai ne tik beveik neasfaltuojami, bet praktiškai ir neatnaujinami. Šiais metais mūsų regione jų priežiūrai iš tikslinių lėšų skirta pusė milijono litų“, – teigė Alytaus regiono kelių direktorius Bronius Vaičiulionis.
Už šią sumą planuojama atnaujinti 28 km žvyrkelių. Kelių tvarkymo projektų parengiama daug, tačiau neskelbiant konkursų jie be naudos dulksta stalčiuose. Užsitęsus projektų įgyvendinimui, specialistams dažniausiai
tenka viską perskaičiuoti iš naujo, nes per ilgesnį laiką pasikeitus kelių būklei, pakinta ir remontui reikalingų medžiagų kiekiai, kainos. Be to, perprojektavimui reikalingos papildomos investicijos.

Vertėsi kaip sugebėjo
„Per tuos dvejus metus, kai nebuvo skiriama lėšų juodųjų dangų paviršiui apdoroti, mažai ką didesnis dėmesys buvo skiriamas ir žvyrkeliams“, – tvirtino B. Vaičiulionis. Todėl kelininkai, norėdami apsaugoti vairuotojus nuo neišvažiuojamų kelių, ėmė pinigus iš rutininiams darbams
skirtų lėšų ir pagal galimybes gerino žvyrkelių būklę. Anot B. Vaičiulionio, per sunkmetį dzūkai masiškai kelių nežvyravo, bet atsiradus pralaužimams ar duobėms, nelaukdami, kad kas duotų pinigų, kasdavo žvyrą iš

karjerų ir veždavo, kur jo prireikdavo. Visa laimė, kad žvyro yra pakankamai kiekviename rajone.
Šiemet ilgiausias 4 km žvyrkelio ruožas bus atnaujinamas Varėnos rajone kelyje Varėna – Rudnia – Paramelis – Katra. Šį kelią buvo būtina atnaujinti, nes dėl didelio eismo judėjimo jis tapo duobėtas, miškavežių išlaužytas, juo važiuoti pasidarė sudėtinga.
Daug rūpesčių kelininkams pastaruoju metu pridaro ir Alytaus rajono
keliai – Meškučiai – Meškasalis ir Daugai – Dusmenys bei Lazdijų rajone
Verstaminų – Babrauninkų kelias. Iš minėtų kelių išdulkėjusios smulkiosios dalelės, todėl, nepaisant dažno greideravimo, juose greitai atsiranda
duobės, apsunkinančios važiavimo sąlygas. B. Vaičiulionio nuomone, geriausias žvyrkelių būklės gerinimas būtų jų išasfaltavimas, tačiau visos šalies mastu susidarytų milžiniškos sumos ir valstybei tokia našta būtų per
sunki. Belieka vienintelė išeitis – nors ir nedidelėmis atkarpomis juos pamažu padengti juodosiomis dangomis.

Eksperimentai neatsipirko
Kol visų žvyrkelių išasfaltavimas tik graži ateities siekiamybė, kelininkai stengiasi, kad jie būtų išvažiuojami ir jų būklė nekeltų problemų tiek
lengvųjų, ties sunkiasvorių krovininių automobilių vairuotojams. 2006–
2008 m. buvo atliekamas eksperimentinis bandomųjų žvyrkelių ruožų
„nudulkinimas“. Kelininkai į žvyrą įterpdavo kalcio arba natrio chlorido,
maišydavo jį su bitumine emulsija, dusteksu. Buvo stebima, kokios papildomai į žvyrą įmaišytos medžiagos veiksmingiausiai jį apsaugo nuo
smulkiųjų žvyro dalelių „nudulkėjimo“ ir greito duobių atsiradimo
Geriausiai eksperimentas pasitvirtino Alytaus rajone su bitumine
emulsija per Genių kaimą einančiame kelyje. „Bene vieninteliams mums
respublikoje pasiteisino bituminės emulsijos įterpimas į žvyrą. Tikriausiai todėl, kad turėjome nuo seno užsilikusią maišymo techniką. Ja žvyras
buvo pakeltas ir sumaišytas su emulsija. Taip pavyko gauti minkštą greideriuojamą kelio dalį. Tiesa, kiek tamsesnės spalvos, nei būdinga žvyrke-

Žvyrkeliai ne tik beveik neasfaltuojami, bet praktiškai
ir neatnaujinami. Šiais metais mūsų regione jų
priežiūrai iš tikslinių lėšų skirta pusė milijono litų.
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Kelininkai sako, jog keliai tarsi kraujagyslės žmogaus organizme, jais
turi nuolat vykti judėjimas. Jeigu jis dėl kokių nors priežasčių sutrinka,
nepatogumų kyla visiems eismo dalyviams. Todėl kelininkų pagrindinis
rūpestis – užtikrinti saugų ir patogų transporto srautų judėjimą šalies
keliais, net jei lėšų jų priežiūrai skiriama šykštokai.

„Bene vieninteliams mums respublikoje pasiteisino bituminės
emulsijos įterpimas į žvyrą. Tikriausiai todėl, kad turėjome nuo seno
užsilikusią maišymo techniką. Ja žvyras buvo pakeltas ir sumaišytas
su emulsija. Taip pavyko gauti minkštą greideriuojamą kelio dalį.
Tiesa, kiek tamsesnės spalvos, nei būdinga žvyrkeliams, tačiau žvyro
smulkiosios dalelės ne taip greitai išdulkėjo ir neleido kelyje atsirasti
duobėms“, – pasakojo B. Vaičiulionis.

liams, tačiau žvyro smulkiosios dalelės ne taip greitai išdulkėjo ir neleido kelyje atsirasti duobėms“, – pasakojo B. Vaičiulionis. Lazdijų rajone,
kur gruntas molingas, buvo išbandytas kalcio chloridas. Šis mišinys taip
pat pasiteisino. Kur jis buvo panaudotas, žvyrkelių dangos nereikėjo beveik visą vasarą greideriuoti. Prasčiausiai eksperimentą sekėsi taikyti Varėnos rajone dėl smėlingo grunto. Žvyro danga be nusidėvėjimo ir duobių išsilaikydavo vos iki birželio, kai kur liepos mėnesio. Rezultatas trukdavo 4–5 mėnesius, tačiau jis nepasiteisino, nes per brangios investicijos
per tokį trumpą laiką nespėdavo atsipirkti. Užklupus krizei, eksperimentai buvo nutraukti ir kelininkams vėl teko grįžti prie įprastų, laiko patikrintų darbo metodų.

Ir saugiau, ir pigiau
Tikriausiai neatsirastų nė vieno vairuotojo, kuris vietoje lygaus asfalto pasirinktų kelionę duobėtu žvyrkeliu. Mokslininkai yra apskaičiavę, kad
investavus 1 litą į asfalto dangą, grįžta 3,3 lito, nes sumažėja kelio eksploatacinės išlaidos. Be to, važiuojant geros būklės žvyrkeliu, degalų sąnaudos padidėja 30 proc. Jeigu žvyrkelis nusėtas duobėmis arba smulkiomis
bangelėmis, kuro reikia dar daugiau. „Asfalto pranašumas prieš žvyrkelį
akivaizdus. Važiuojant blogais žvyrkeliais sugaištama daugiau laiko, neefektyviai naudojami degalai, kenčia automobilio amortizacija. Tai turi įtakos ir važiavimo kokybei bei saugumui“, – aiškino B. Vaičiulionis.
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Taupumo kompresais – prieš brangimo karštinę
vaujančio nuo 2003 m., važiavimas maršrutu Vilnius – Talinas – Vilnius
neabejotinai leido pasiekti objektyviausius rezultatus. „Važiavome ne tik
magistralėmis, bet kaip reikalauja tokių žygių taisyklės, ir krašto keliais
bei žvyrkeliais, ir netgi miškų proskynomis bei laukų keliukais. Estijos pajūryje jo dalyvius dar egzaminavo ir uraganinis vėjas“, – pabrėžia Ą. Žadeika. Anot jo, pigiau kainuojantis 98E15 benzinas ne tik lėmė mažesnę
įveiktos kelionės kainą, bet ir jokiais neigiamais niuansais neatsiliepė variklio darbui.

shutterstock

Plačiai naudotini

Degalų kainoms nepaliaujamai šuoliuojant aukštyn, į nebūtį galutinai
nugrimzdo viltis, jog šalies Vyriausybė dar sugebės atsikvošėti ir imtis
veiksmų, galinčių sureguliuoti degalų kainų naštą. Todėl svarbiu
uždaviniu tampa paieška alternatyvų, galinčių atlaisvinti brangimo
sukeltų pasekmių apynasrį.

P

ernelyg lenkiamas medis lūžta, byloja liaudies posakis. Ne išimtis ir
degalų rinka. Ją, kaip žinoma, apsunkina akcizai, kurie Lietuvoje mokami didesni už ES nustatytą minimumą. Dėl beatodairiškų mokesčių išaugus degalų kainoms, Vyriausybė pernai į valstybės biudžetą nesurinko
maždaug 300 mln. litų.
„Litras benzino ir dyzelino galėtų kainuoti apie 2 litus, tačiau degalų kainas kelia ypač dideli mokesčiai“, – teigia bendrovės „LUKoil Baltija“ vadovas Ivanas Paleičikas. Anot jo, padėtį dar labiau apsunkina iškerojusi nelegali prekyba. Dėl jos ir sumažėjusio vartojimo oficialūs degalų pardavimai šalyje katastrofiškai krito, tesudarydami apie 40 proc. nuo
2008-ųjų lygio.

Ieško pigesnės alternatyvos
Susidarius tokiai situacijai, vis daugiau vairuotojų renkasi pigesnį, oficialiai šalies degalinėse parduodamą 98E15 benziną, sumaišytą su etanoliu arba, kitaip sakant, augalinės kilmės spiritu. Juolab kad rinkos ekspertai pranašauja, kad brangstant naftai kainų skirtumas tarp įprasto 95
ar 98 markės benzino ir degalų su bioetanoliu dar labiau išryškės. Bioetanolio dalis degalų apmokestinimo mechanizme lemia mažesnę kainą ir
kartu yra atsparesnė naftos kainų svyravimams. Tai – tik vienas šios degalų rūšies aspektas.
Ne mažiau svarbi ir kita bioetanolio ypatybė – ekologiškumas. 98E15
benzinas ne tik pigesnis, bet ir degdamas į aplinką išskiria mažiau kenksmingų medžiagų. Be šių dviejų pranašumų esama prielaidų, galinčių turėti teigiamos įtakos netgi šalies ekonomikai. Bioetanolis, maišomas su
benzinu, gaminamas Lietuvoje, kurioje netrūksta grūdų. Taip sudaromos
prielaidos remti vietos žemės ūkį ir mažinti nedarbą.
Tačiau šalies degalinių tinkle atsiradęs bioetanolis, kaip ir kiekviena
naujovė, vartotojams kelia įvairių klausimų. Pirmiausia – ar 98E15 markės benzinas, turintis savo sudėtyje augalinio spirito dalį, nekenkia automobilių varikliams, pritaikytiems įprastiems naftos kilmės degalams? Antra, ar bioetanoliu varomo automobilio sąnaudos nėra didesnės už tradicinio benzino išeigą?

Atskleidė ypatumus
Vieni pirmųjų šalyje 98E15 benzino ypatybes išbandė EKO žygio Vilnius – Talinas – Vilnius dalyviai, automobiliais su šiais degalais įveikę pusantro tūkstančio kilometrų. Tradicinių šalyje rengiamų EKO vairavimo žygių organizatorius, viešosios įmonės „Saugus ratas“ vadovas Valdas Juozas Vilūnas, šį kartą naujos degalų rūšies ypatumams atskleisti nubrėžė
maršrutą, nusidriekusį per trijų Baltijos valstybių teritorijas.

„Iki šiol šalyje vykusių EKO važiavimų ilgio rekordas priklausė 2006 m.
surengtam žygiui bendro naudojimo keliais Vilnius – Semeliškės – Marijampolė – Rietavas – Plungė – Mažeikiai – Palanga. Jo maršrutas buvo
nusidriekęs 563,7 km“, – sako V. J. Vilūnas. – Šiemet beveik tris kartus pailginę EKO žygio atstumą visapusiškai įsitikinome 98E15 benzino ypatybėmis, todėl jį galėtume drąsiai rekomenduoti degalų kainų slegiamiems
vairuotojams.“
Dviejų dienų EKO žygyje dalyvavę 15 ekipažų stengėsi ne tik kuo taupiau įveikti maršrutą. Ne mažiau svarbu buvo palyginti įprasto bei 98E15
benzino sąnaudas, nuvažiuoto atstumo kainų skirtumus, stebėti naujos
rūšies degalų įtaką įvairiems variklio darbo režimams, atsižvelgiant į važiavimo ciklus.

Nuosaikiomis sąnaudomis
EKO žygio Vilnius – Talinas – Vilnius dalyviai nustatė, kad varomų
98E15 benzinu automobilių sąnaudos nepranoko tradicinių degalų išeigos, o daugeliu atvejų jos buvo netgi mažesnės. Kaip antai, VW „Passat“
automobiliu su benzininiu 1984 kub. cm varikliu važiavęs ekipažas 1500
km EKO žygio trasą įveikė su vidutinėmis degalų sąnaudomis, prilygstančiomis 6,257 l/100 km kelio. Įdomu pastebėti, jog netgi gamintojai šiai
VW „Passat“ modifikacijai deklaruoja gerokai didesnes – 7,9 l/100 km vidutines mišraus režimo sąnaudas.
Skeptikai galbūt sunkiai tuo patikės, tačiau dviejų dienų EKO žygio sąlygos prilygo anaiptol ne šiltnamiui, o kasdienei realybei. Tuo pačiu – realiai pasiektos ir degalų sąnaudos, galinčios tapti taupaus važiavimo orientyru, tiesa, priklausančiu nuo vairuotojo nusiteikimo. EKO žygyje pernelyg
lėtai važiuoti nebuvo galima, o nustatyti didesni nei 70 km/val. vidutiniai
greičiai dalyvius vertė kontrolės punktus pasiekti griežtai numatytu laiku,
neatsižvelgiant į jokius kelyje patirtus trukdžius. Tad jei įstrigai prie geležinkelio pervažos ar miesto spūstyje, išsilaisvinęs iš jo privalėjai akceleratoriaus pedalą paspausti labiau.
Pasak patyrusio lenktynininko, „Alkesta auto“ atstovo Ąžuolo Žadeikos, „Saugaus rato“ rengiamuose tradiciniuose šalies EKO žygiuose daly-

JAV Aplinkos apsaugos agentūros ir Energetikos departamento ilgalaikių tyrimų duomenimis, benziną su 15 proc. bioetanolio priedu sėkmingai gali naudoti ir senesni kaip 10-ies metų automobiliai.
Tirdami įtaką įvairiems automobilio variklio darbo parametrams, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkai nustatė, kad
bioetanolio, savo sudėtyje turinčio net 32 proc. deguonies, mišinys su
benzinu ne tik geriau sudega, bet ir mažiau teršia aplinką. Todėl benzinas,
kuriame yra 15 proc. etanolio, laikomas „draugišku aplinkai“. „Pagrindinis
bioetanolio aplinkosauginis pranašumas, kad jis išskiria gerokai mažesnį CO kiekį ir gaminamas iš atsinaujinančių energijos išteklių. Į aplinką su
variklio deginiais skleidžiamas anglies viendeginis vėl sunaudojamas augant augalams, todėl neprisideda prie šiltnamio efekto didinimo“, – teigia VGTU docentas dr. Saugirdas Pukalskas.

Mažina priklausomybę
Biodegalų plėtros idėjos, susijusios su atsinaujinančiais energijos ištekliais bei teigiamu poveikiu šalies ekonomikai, artimos ir Lietuvos šilumininkams.
„Ketindami šilumos ir elektros gamybai naudoti vietinį biokurą, šilumininkai siekia pervesti šilumos gamybos šaltinius nuo brangaus importinio iškastinio kuro (gamtinių dujų ir mazuto) prie daug pigesnio biokuro. Šie projektai leidžia sumažinti šalių priklausomybę nuo importuojamo
iškastinio kuro, šiltnamio dujų išmetimus į aplinką, sukuria naujas darbo
vietas ir mažina šilumos kainas,“ – teigia Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas.
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentas Remigijus Lapinskas ragina vairuotojus nusiteikti važiuoti taupiai ne tik EKO
žygių metu, bet ir kasdien, bei didesnį dėmesį kreipti į atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo svarbą.
„Vieną didžiausių potencialų šalyje turintis atsinaujinantis energijos
šaltinis – biomasė – Lietuvoje jau sėkmingai naudojamas. Pernai per 19
proc. centralizuotai tiekiamos šilumos šalyje buvo pagaminta naudojant
biomasę. Mūsų uždavinys pasiekti, kad 2020 m. iki 70 proc. šilumos Lietuvoje būtų gaminama naudojant ją,“ – sako R. Lapinskas.
Anot jo, visos atsinaujinančių išteklių energetikos sritys su viltimi žvelgia į naujojo 2014–2020 m. laikotarpio ES paramos galimybes. Atsinaujinanti energetika – labai svarbus valstybės strateginis klausimas, todėl
jai turėtų būti numatyta ir gana didelė struktūrinių fondų paramos dalis.
Tuo tarpu besibaigiančio 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos dalis,
skirta atsinaujinančių išteklių energetikai, buvo visiškai maža. Valstybės
interesų požiūriu tai buvo nepagrįstas sprendimas. Lietuva ir toliau liko
ekonomiškai pažeidžiama, energetiškai priklausoma nuo valstybių, turinčių iškastinių energetikos išteklių ir importuojančių kurą, tarp jų ir tradicinius naftos degalus.

Atsparesni kainų svyravimams
Biodegalų asociacijos prezidento Mindaugo Palijansko teigimu, augant naftos kainoms skirtumas tarp įprastos 95 ar 98 markės benzino ir
benzino su bioetanoliu dar labiau išryškės. Bioetanolis lemia mažesnę tokių degalų kainą, be to, dėl savo sudėties ši degalų rūšis yra atsparesnė
naftos kainų svyravimams. „Benzino maišymas su bioetanoliu turi įvairialypę naudą – šie degalai ne tik pigesni, bet ir išmeta į aplinką mažiau
kenksmingų medžiagų“, – pabrėžia M. Palijanskas.

VW „Passat“ automobiliu su benzininiu 1984 kub. cm varikliu
važiavęs ekipažas 1500 km EKO žygio trasą įveikė su vidutinėmis
degalų sąnaudomis, prilygstančiomis 6,257 l/100 km kelio. Įdomu
pastebėti, jog netgi gamintojai šiai VW „Passat“ modifikacijai deklaruoja
gerokai didesnes – 7,9 l/100 km vidutines mišraus režimo sąnaudas.
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Įvertintas kelininkų pasirengimas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Skirmantas Skrinskas (centre) su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ direktoriumi Petru Kaučiku (dešinėje) ir Šilutės kelių tarnybos viršininku Algirdu Jakubausku aptaria valstybinės
reikšmės kelius prižiūrinčios technikos būklę (Šilutės kelių tarnyba).

Jau daug metų Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos (LAKD) organizuoja vertinimus, kaip valstybinės reikšmės
kelius prižiūrinčios valstybės įmonės pasirengusios vasaros sezonui. Tik
pastaruosius dvejus metus, visą mūsų šalies ūkį prislėgus ekonominei
krizei, ši kelininkų tradicija buvo pristabdyta. Tačiau ir tuo sudėtingų
sąlygų metu daugelyje valstybės kelių įmonių kasmet vyko technikos
parko ir žiemos mechanizmų konservavimo patikra.

Š

ių metų pavasarį Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Skirmantas Skrinskas pasirašė įsakymą
„Dėl valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių pasiruošimo 2011 metų vasaros sezonui vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Juo valstybės įmonių pasirengimas vasaros sezonui vertinamas vėl visuose šalies regionuose. Tam sudarytos komisijos, kurios įgaliotos pagal patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą atlikti pasirengimo vasaros sezonui vertinimą. Komisijoms vadovauti į regionus išvyko Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas S. Skrinskas ir direktoriaus pavaduotojai. Komisijų
sudėtyje – LAKD skyrių vedėjai, regioninių valstybinius kelius prižiūrinčių
įmonių vadovai. Darbą komisijos pradėjo gegužės mėnesį.

Vertinimo kriterijai ir ypatumai
Komisijos vertina, kaip valstybinius kelius prižiūrinčios įmonės pasirengusios vasaros sezonui, kaip jos rūpinasi valstybės jiems patikėtu visų
mūsų turtu, kaip jį saugo ir gausina, ar yra iniciatyvios ir ūkiškos, ar dirbdamos kuria ateitį, o ne tik gyvena šia diena. Komisijos išsiaiškina, kurios
įmonės, naudodamos mažiausius finansinius ir materialinius išteklius, geriausiai užtikrina valstybės turto priežiūrą, ūkį tvarko racionaliausiai ir optimaliausiai. Objektai vertinami pagal nustatytus kriterijus ir jų ypatumus.
Tarp vertinimo objektų numatytos gamybinės patalpos, teritorijos ir turto
apsauga (mechaninės dirbtuvės, garažai, sandėliai, asfaltbetonio bazės, kelių meistrijos ar kitos teritorijos bei pastatai): pastatų stogai, langai, lietvamzdžiai, individualaus transporto priemonių laikymo aikštelės, tvoros, turto apsaugos sistemos, apsaugos darbuotojų patalpos, nereikalingo ir netinkamo

naudoti nekilnojamojo turto apskaita, jo realizacija, pagrindiniai mechanizmai (greideriai, kelių priežiūros automobiliai ir jų priekabos, ratiniai traktoriai, prikabinamos žoliapjovės). Atkreipiamas dėmesys į pastarųjų estetinę išvaizdą, privalomus skiriamuosius ženklus ir užrašus (kelių priežiūros automobiliai privalo būti nudažyti ir paženklinti kaip numatyta LAKD grafinio stiliaus
ir vizualinės sistemos vadove). Reikalaujama, kad pagrindiniai mechanizmai
būtų aprūpinti reikalingomis priemonėmis (gesintuvais, vaistinėlėmis, ryškiaspalvėmis liemenėmis ar atšvaitais, avarinio sustojimo ženklais, vilktimis,
kastuvais). Įvertinami techninės apžiūros dokumentai (ar jie galioja), mechanizatorių ir darbuotojų pažymėjimai, užrašai ant lengvųjų automobilių (ar jie
atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimą
Nr. 1852). Patikrinama, kaip saugoma ir naudojama mažoji mechanizacija.
Pasirengimo vasaros sezonui vertinimo komisija daug dėmesio skiria
mechanizmų konservavimui: barstytuvų, sniego rotorių, sniego valytuvų,
kitos laikinai nenaudojamos įrangos, druskos, smėlio ir druskos mišinio
sandėlių, druskos tirpalo ruošimo įrangos.
2003 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą
Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų vykdymo, įrengiant gamybines buities patalpas“. Vidaus tvarka bei buitis numatyta ir vertinimo tvarkos apraše: buities patalpų priežiūra, darbuotojų aprūpinimas darbo drabužiais, įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklės. Vertinama priešgaisrinė sauga (kaip vykdomos bendrosios saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1–223), aplinkosauga (nutekamųjų vandenų valymo ir lietaus kanalizacijos sistemos, mechanizmų ir automobilių plovyklos, naujų tepalų išdavimo, atidirbtų tepalų surinkimo įranga).

Trys Tauragės regiono kelių tarnybos
Kiekviena valstybinius kelius prižiūrinti regioninė įmonė vertinama
nustatytu laiku. Valstybės įmonės „Tauragės regiono keliai“ (direktorius
Vytautas Povilaika) ir „Klaipėdos regiono keliai“ (direktorius Petras Kaučikas) įvertintos gegužės 26–27 dienomis.
Įmonei „Tauragės regiono keliai“ priklauso 3 kelių tarnybos – Tauragės, Jurbarko, Šilalės. Apsilankiusi Jurbarko kelių tarnyboje komisija gerai
įvertino mechanizmų būklę, užkonservuotą žiemos techniką. Transporto ir mechanizmų kontrolės sistemos, veikiančios GPS/GSM technologijų pagrindu, kuro apskaitos sistemos Jurbarko kelių tarnyboje įvertintos
gan aukštais balais. Kelių priežiūrai žiemą skirtuose savivarčiuose GPS/
GSM pagrindu veikianti sistema įdiegta 100 proc. Degalų apskaitos sistema veikia visuose mechanizmuose ir automobiliuose. Pastabų pareikšta
dėl mažosios mechanizacijos patalpų, dažų sandėlio.
Kelių tarnybos darbuotojams sutvarkyta valgykla, kiekvienam skirta
atskira užrakinama spintelė maistui, yra būtiniausia įranga, šaldytuvas.
Darbininkai turi kur išsidžiovinti rūbus, sudarytos sąlygos po darbo išsimaudyti duše (3 kabinos). Jurbarko kelių tarnyba balandžio mėnesį pradėjo pertvarkyti vandentiekio ir kanalizacijos sistemą, rugsėjį darbus numatyta baigti.
Komisijos nariai, kurie ankstesniais metais lankėsi Tauragės kelių tarnyboje, joje pastebėjo daug teigiamų pokyčių.
Šilalės kelių tarnyboje gerai tvarkomi pagrindiniai mechanizmai, tinkamai užkonservuota žiemos technika, sutvarkyti druskos ir druskos smėlio mišinio sandėliai. Gamybinėse patalpose daug informacinių lentelių,
kurios įspėja apie pavojus, dirbant su mechanizmais ir įvairiais įrankiais,
atkreipia dėmesį į aplinkos priežiūrą, energijos taupymą.

Nemuno žemupio potvynių zonoje
Leidžiantis toliau keliu į Nemuno žemupį atsiveria vienas įdomiausių Lietuvos kampelių – Nemuno deltos regioninis parkas, kuris įsteigtas
1992 m. Taip stengiamasi išsaugoti unikalų Nemuno deltos kraštovaizdį, jo ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parko plotas – daugiau
kaip 29000 ha. Nemuno deltos regioninis parkas išvagotas upių ir kelių.
Ten teka Atmata ir Skirvytė, Rusnė ir Minija, Leitė ir Šyša, Pakalnė ir Vorusnė. Mažesnius vandenis neša Aukštumala, Kampė, Kurpinė, į Miniją bėga
Purvalankis. Upaitė – Minijos atšaka – įteka į Kniaupo įlanką, o Aukštu-
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vasaros sezonui
malos upelis vingiuoja į Krokų Lankos ežerą. Didesnes ir mažesnes regioninio parko vietoves, kaimus jungia keliai.
Į pajūrį, iki Klaipėdos, krašto kelią Nr. 141 iš Jurbarko ir Pagėgių kelininkų perima Šilutės kelių tarnyba (viršininkas Algirdas Jakubauskas). Ji
priklauso „Klaipėdos regiono kelių“ tarnyboms, prižiūrinčioms kelius. Kartu su Šilutės kelininkais šioje grupėje dirba Klaipėdos, Kretingos, Skuodo kelių tarnybos.
Tirpstant žiemos įšalui ir pavasariškai atgyjant gamtai, Nemuno žemupyje prasideda potvyniai. Šilutės kelininkai kiekvieną pavasarį atsiduria šių potvynių epicentre. Užliejamos pievos, vandenyje paskendę keliai
tomis sunkiomis savaitėmis kelių darbininkams pridaro daug rūpesčių.
Pamaryje atšiaurios ir žiemos. Todėl prie ekstremalių darbo sąlygų Šilutės
kelininkai įpratę. Tai juntama jų kasdienybėje: technika darbams parengta visuomet, be priekaištų veikia pagrindiniai mechanizmai, patikimai užkonservuoti įrenginiai kitai žiemai. Kelių tarnybos teritorija apsodinta kalnų pušimis, visuose kampeliuose nupjauta žolė. Nemaža dalis Šilutės kelininkų į darbą važiuoja dviračiais, jiems saugoti įrengta stoginė. Tačiau
komisijos nariai ir labiausiai sutvarkytose įmonėse suranda trūkumų, kad
ir menkų – tai nesuteptos kai kurios konservavimui parengtos metalinės
mechanizmų dalys, tai sandėliavimui skirtos medžiagos atsidūrė ne vietoje, tai informacinių lentelių su užrašais nėra.
Neatskiriama Nemuno deltos regioninio parko dalimi tapo žmogaus
sukurti polderiai. Tai žemos teritorijos, nuo nuolatinio ar periodinio užliejimo apsaugotos pylimais. Polderiai skirstomi į du tipus – žiemos ir vasaros. Žiemos polderių pylimai yra aukštesni, joks potvynis jų neužlieja, o
vasaros polderiams užlieti pakanka vidutinio stiprumo pavasario potvynių ar net stipresnių vasaros poplūdžių.
Parke įrengti dviračių maršrutai, pažintiniai takai, apžvalgos bokšteliai, kita rekreacijai svarbi infrastruktūra. Po Nemuno deltos regioninį parką keliaujama ir automobiliais, ir dviračiais, ir pėsčiomis. Žiemą ant Kuršių
marių ledo susirenka tūkstančiai poledinės žūklės entuziastų.

Nuo pietinių Lietuvos sienų iki šiaurinių
Taip susiklostė, kad „Klaipėdos regiono kelių“ tarnybos prižiūri plačią
Lietuvos vakarinės dalies kelių tinklo juostą – nuo pietinių sienų su Rusija iki šiaurinių su Latvija. Piečiausioje zonoje įsikūrusi Šilutės kelių tarnyba, o šiaurėje šeimininkauja Skuodo kelininkai (tarnybos viršininkas Liudas Šmitas). Tą akmeningą kraštą garsina Mosėdžio muziejinės retenybės, Barstyčių akmuo – pats didžiausias Lietuvoje. Skuodo krašto vietinės
reikšmės keliuose dar galima pamatyti akmenimis grįstų dangų.
Tarp pagrindinių mechanizmų Skuodo kelių tarnyboje išlikę du „Zil“ markės barstytuvai, nemažai kitos, jau nugyvenusios savo amžių technikos. Per
praėjusią žiemą skuodiškiai keliams sunaudojo 110 t druskos, apie 1500 t
druskos smėlio mišinio. Nors žiema buvo nelengva, kelininkai sako, kad jie
yra dirbę ir dar atšiauresnėmis sąlygomis. Intensyviausias eismas šioje šiaurės
vakarų Lietuvos pusėje vyksta keliais Skuodas – Kretinga, Skuodas – Plungė (2000 automobilių per parą). Šie keliai reikalauja ir didžiausios priežiūros.
Tik privažiavus prie Skuodo kelių tarnybos akį patraukia sutvarkyta aplinka, įdomi dekoratyvinė metalinė tvora. Atrodo, kad šią tvorą kūrė
geras kalvis. Pasirodo, jog visus darbus, taupydami lėšas, savo rankomis
atliko kelių tarnybos šaltkalviai.
Mėgstama sakyti, kad daug kur nepagrįstai švaistomi pinigai, be atodairos tuštinamos mokesčių mokėtojų kišenės. Taip paburnojama ir apie
kelininkus, atseit, milijonai nuplaukia į asfaltą.
Keliai – didelė visos Lietuvos ūkio dalis. Kaip kiekviena ūkio šaka, ji
reikalauja lėšų. Jau šiandieninės Europos šalių mokslininkai paskaičiavo, kad kiekvienas į kelius įdėtas litas grąžina beveik keturis litus. Tai ekonominis efektas, kuris mūsų socialinę aplinką daro patogesnę keliaujantiems, vežantiems krovinius, ji tampa patrauklesnė užsienio investitoriams. Lėšos reikalingos ir aplinkai, kurioje dirba žmonės. Kelių tarnybos
jau turi šimtmečių istoriją, tradicijas, kurias kūrė šioje srityje sunkiai dirbę žmonės. Gražiai sutvarkyta aplinka, trinkelėmis išgrįstas kiemas, gėlynai, šiuolaikiškai įrengtos buitinės patalpos tuos žmones šiandien skati-

na dirbti geriau. Juk ne sau kelių įmonių vadovai stengiasi sukurti gerovę,
kurios su savim niekur neišsineš, o paliks ją žmonėms. Tvarka kiekviename kieme padės tvarkytis visame ūkyje.

Išsaugota senovė vilioja keliu palei Nemuną
Lietuvos panemuniai, į jų infrastruktūrą istoriškai įaugę keliai svarbūs visai
Lietuvai. Kažkada tai buvo vienintelė kelių arterija, mūsų krašto centrinę dalį
jungianti su pajūriu, jo uostu Klaipėda. Senovėje prie panemunių kelio iškilo gynybinės pilys, Nemuno uostai, žvejų gyvenvietės. Ir šiandien ši išsaugota
senovė vilioja ne tik mūsų krašto kelionių mėgėjus, bet ir svečius iš užsienio.
Ten, kur krašto kelias Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda ties Vilkija šlaitu nusileidžia į Nemuno slėnį, už 13 km aukštai sušvinta Seredžiaus bažnyčia. Ten – upių santaka. Joje baltas tiltas peršoka Dubysą ir kelią, kuris neria į senųjų pilių ir dvarviečių gojais žaliuojančių panemunių tolumą.
Nemuno ir Dubysos santaka, prie kurios išaugo Seredžius, ypatinga dar ir
tuo, kad ten prasideda įmonės „Tauragės regiono keliai“ (direktorius Vytautas
Povilaika) prižiūrimų kelių rytinė riba. O vakarinė, panemunių keliu nuskubėjusi kartu su Nemunu keliasdešimt kilometrų, jau tolokai už Jurbarko, kelyje pro Pagėgius, už Staniškių kaimo prie Rukų, baigiasi Šilutės savivaldybės
teritorijoje. Šį panemunių kelio ruožą prižiūri„Tauragės regiono kelių“ Jurbarko kelių tarnyba (42,5–121,65 km, iki sankirtos su keliu Nr. 4515 Vališkiai –
Aušgiriai – Žukai) ir Tauragės kelių tarnybos Pagėgių meistrija (nuo minėtos
sankirtos iki kelio A12 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas ir toliau –
nuo Mikytų sankryžos, per Pagėgius, iki Staniškių k. Šilutės savivaldybėje).
Netoli Panemunės pasienio posto prie Nemuno, kur valstybinė siena skiria Lietuvos ir Rusijos teritorijas, jau Pagėgių miestelio link pakelėje įsikūrusi Pagėgių meistrija, kuri priklauso įmonės „Tauragės regiono keliai“ Tauragės kelių tarnybai. Pagėgių meistrija statyta 2008-aisiais, tų metų
lapkritį ten jau buvo tvarkoma teritorijos aplinka. Meistrijoje iškilo 900 kub.
m talpos druskos smėlio mišinio sandėlys, administracinės patalpos. Pastatą projektavo UAB„Kelprojektas“. Priklausomai nuo sezono meistrijoje dirba
7–11 žmonių. Jie prižiūri 210 km kelių, iš kurių 170 km – žvyrkeliai, pavasariais dažniausiai apsemiami Nemuno potvynio, dėl to – neasfaltuojami.
Važiuojantiems šiuo panemunių keliu per Vilkiją, Jurbarką, Šilutę į
Klaipėdą (240 km), Nemuno krantai, sutikti miesteliai, pilys palieka neišdildomą įspūdį. Kelininkams, prižiūrintiems ir užtikrinantiems saugų eismą šiame kelyje, grožėtis laiko lieka mažiau, jų čia nuolat laukia darbai.
„Jurbarko kelių tarnybos prižiūrimi keliai panemuniais labai išsitęsę. Kiek kainuoja tie atstumai pamatai, kai mechanizmai išvažiuoja atlikti priežiūros darbų. Tuomet akivaizdžiai pastebima, kiek degalų jie sunaudoja“, – pasakoja VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktorius V. Povilaika.
Kelininkams nuolat rūpi, kad kelias palei Nemuną į Lietuvos pajūrį
būtų saugus. Seredžius, Veliuona, Raudonė, Skirsnemunė, Jurbarkas... Panemunių kelio kilometrai skiria šias senąsias gyvenvietes. Kiekvienas kilometras šiandieniniame kelyje pažymėtas pavojaus ženklu. Apie tai plačiai
kalba kelių specialistai, mokslininkai, kasdieniu darbu atkartoja kelių darbininkai. Prie to stengiasi prisidėti ir kultūros žmonės.
Keliu palei Nemuną priartėjus prie Veliuonos, ant aukšto upės šlaito pamatai į šalis plačiai rankas ištiesusį, vairuotojus ir keliauninkus pasitinkantį „Laiminantį Kristų“. Tai skulptoriaus Sigito Straigio sukurta skulptūra. „Laiminantis Kristus“ prie Veliuonos kiekvienam linki dvasinės ramybės ir saugaus kelio. Balta skulptūra ant aukšto Nemuno šlaito iš tolo matoma ir naktį.
Kiek tolėliau, prie Gelgaudų pilies, ant ąžuolyno kalvos, koplytėlės
sienoje įmūryta marmuro plyta, kurioje iškalti žodžiai: „Atlygink, Viešpatie, ištikimiems ir geraširdžiams“. Tai tarsi iš senovės sklindantis priesakas
šiandienos žmogui prie vairo...
Pasibaigus valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių
vertinimui paaiškės, kaip jos pasirengusios šių metų vasaros sezonui, kaip
rūpinasi valstybės jiems patikėtu visų mūsų turtu, kaip jį saugo ir gausina, ar yra tikri ūkininkai, kurie bet ką darydami pagalvoja apie ateitį. Komisijos apibendrins išvadas, kurios padės įvertinti kelius prižiūrinčių įmonių
šiandieninę padėtį, numatys būdus gerinti jų darbą, keisti techninę bazę.

Pasirengimo vasaros sezonui vertinimo komisija daug dėmesio skiria
mechanizmų konservavimui: barstytuvų, sniego rotorių, sniego valytuvų,
kitos laikinai nenaudojamos įrangos, druskos, smėlio ir druskos mišinio sandėlių,
druskos tirpalo ruošimo įrangos.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių priežiūros skyriaus vedėjas
Henrikas Jurkuvėnas ir Klaipėdos kelių tarnybos viršininkas
Viktoras Baltmiškis Gargždų meistrijos technikos parke.

Komisijos vertinimui mechanizatoriai pasirengę.

Vairuotojai dar kartą patikrina mechanizmų ženklinimą (Šilutės kelių tarnyba).

Ratiniai traktoriai su šienapjovėmis – nepakeičiami pakelių darbininkai.

Tauragės kelių tarnyba: šie greideriai reikalingi ir vasaros, ir žiemos kelių priežiūrai.
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Tvirti, stiprūs, bet klimato sąlygoms itin jautrūs betono keliai tiesiami
daugelyje pasaulio valstybių, bet mūsų šalyje turime tik dvi tokios dangos
atkarpas. Kodėl taip yra, žurnalui pasakojo Lietuvos automobilių kelių
direkcijos direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius.

L

ietuvoje betoninis kelias yra nutiestas dviem kryptimis – tarp Vilniaus ir
Utenos bei tarp Vilniaus ir Minsko. Visi kiti pagrindiniai šalies keliai padengti asfaltu. Kuo gi skiriasi betono kelias nuo asfaltuoto, kad Lietuvoje
jų santykis toks nevienodas? Pasak P. Tekoriaus, abejų tipų keliai labai skiriasi savo ypatybėmis, nors ir vieni, ir kiti turi savų pliusų bei savų minusų.

Kaina pasiskirsto
Esminis skirtumas, kad įprasto asfaltuoto kelio danga yra lanksti, o betono kelio danga – standi, atspari deformacijoms. Automobiliui važiuojant asfaltu dangoje atsiranda mikroįlinkimas, kuris transporto priemonei pravažiavus vėl išnyksta. O betoniniame kelyje neatsiranda jokių įlinkimų, todėl tokio
tipo keliuose visiškai neatsiranda provėžų. Tokia danga populiari Vokietijoje ir kitose Vakarų šalyse, kur vyksta labai intensyvus sunkiasvorių transporto priemonių eismas. Tačiau betono keliai turi ir nemažą trūkumą – jų danga
slidesnė ir padangų sukibimas su keliu mažesnis, palyginus su asfalto danga.
Dar vienas svarbus skirtumas atsispindi kelių statybos ir eksploatacijos
kainose. „Betoninį kelią nutiesti pigiau, bet jo eksploatacija gerokai brangesnė palyginti su įprastu asfaltuotu keliu“, – teigė P. Tekorius. Pasak jo, betoninio kelio konstrukcija gerokai paprastesnė nei analogiško asfaltinio kelio struktūra. Ant suformuoto pagrindo pilamas smėlis ir surišamas cementu, o ant viršaus klojamos betono plokštės. Plokščių storis siekia 14–18 cm,
maždaug kaip trys asfalto sluoksniai. Tačiau asfalto tiesimas kainuotų brangiau nei plokštės, be to, kelio pamatas gerokai sudėtingesnis. Po asfaltu turi

ANDRIAUS repšio

kęstučio jonaičio

Karščiai vėl grasina betono keliams

„Jei naktį atšąla, tada nieko baisaus, bet jei naktys šiltos, betonas
nespėja atvėsti. Kitą dieną saulė dar pakaitina ir plokštės ima kilti“, –
aiškino Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas
Petras Tekorius.

būti skaldos pagrindas, po juo smėlio sluoksnis. „Konstrukcija tikrai sudėtingesnė ir brangesnė. Tačiau vėliau asfalto kelio statybos kainą atsveria betoninio kelio eksploatacijos kaina. Pastačius asfalto kelią nebereikia nieko
daryti, o betoninio kelio siūles reikia nuolat prižiūrėti“, – aiškino P. Tekorius.

vo ir kitokių nešvarumų. O vasarą plokštės priartėja viena prie kitos ir ima
spausti siūlę. Tada pirmiausiai ties siūlėmis susidaro kauburėliai, kurie vasarą vairuotojams primena važiavimą per geležinkelio bėgius, o jei orai
dar labiau sušyla ir plokštėms nebelieka vietos plėstis, jos ima kilti.

Šiukšlių kaupyklos

Gadina karštis

Siūlių priežiūra vyksta pačiu paprasčiausiu, bet daug laiko atimančiu
būdu – jos apžiūrimos ir esant reikalui po vieną išvalomos. Taip pat apžiūrima pačių siūlių būklė, nes kartais automobilių padangos tamprią mastiką
tiesiog išsiurbia ir ištraukia iš siūlės. Kelininkams tenka sugaišti nemažai laiko, nes tokių siūlių be galo daug, kas šešis metrus. Mažiau siūlių būti negali,
nes jos skirtos kelio deformacijai sugerti. Betonas nuo aukštos temperatūros plečiasi, o nuo žemos traukiasi, todėl siūlės tai prasiplečia, tai susitraukia. Tačiau, anot P. Tekoriaus, mūsų betono keliai buvo tiesti sovietiniais metais ir deformacinės siūlės neapdorotos taip, kaip reikia. Į jas turi būti įterpta
lengvai besideformuojanti medžiaga, bet ne visur tai buvo kokybiškai padaryta, todėl dabar į tarpus tarp plokščių patenka įvairių nešvarumų. „Neaišku,
kodėl tiesiant kelius šios medžiagos neįdėjo. Buvo visa reikalinga technologija. Per trisdešimt metų visokios šiukšlės taip užkimšo tuos plyšius, kad nebeliko vietos betono plokštėms deformuotis“, – tvirtino pašnekovas.
Pačios deformacinės siūlės nedidelės, apie 4 cm pločio. Žiemą plokštės labiau susitraukia, nutolsta viena nuo kitos, ir jei siūlėje patiesta prasta deformacinė medžiaga, gali prasiverti plyšiai, į kuriuos patenka pur-

Pasak P. Tekoriaus, kritinė oro temperatūra siekia vos 27 laipsnius šilumos – pastarosiomis vasaromis termometro stulpelis kildavo gerokai
aukščiau. Dar pavojingiau, jei aukšta temperatūra laikosi ir naktį. „Jei naktį atšąla, tada nieko baisaus, bet jei naktys šiltos, betonas nespėja atvėsti.
Kitą dieną saulė dar pakaitina ir plokštės ima kilti“, – aiškino specialistas.
Plokštei iškilus atvykę kelininkai ją įpjauna, išima gabalą ir į tą vietą įkloja
kitą medžiagą, dažniausiai siūlėms naudojamą mastiką. Pašnekovas pripažino, kad laikui bėgant toks kelias pasidarys visas lopytas, tačiau šiuo
metu tai geriausia išeitis, nes iškilusių plokščių palikti negalima. Apie 1980
m. baigti statyti betono keliai skilinėti ėmė prieš 6–7 metus. P. Tekoriaus
nuomone, per tą laiką dėl iškilusių betono plokščių yra įvykę ir keletas eismo nelaimių, buvę net automobilių virtimų, nes plokštės kraštas tampa
lyg tramplynu. Jis pasidžiaugė, kad kol kas šios nelaimės nepareikalavo
aukų, bet betono kelius būtina atnaujinti, kol nepasipylė skaudesni įvykiai.
Laikui bėgant atsirado ir daugiau problemų. Kadangi dviejų eismo
juostų kelyje betono plokštės jungiamos ne tik kas 6 metrus skersai, bet ir
ištisine juosta išilgai, daugelyje vietų skersinės siūlės nebesueina, yra pasislinkusios į priekį ar atgal viena nuo kitos, todėl šių kelių būklės palaikymas kasmet vis sudėtingesnis, juos vis dažniau reikia lopyti, o vasarą jie
tampa pavojingi dėl deformacijų.

Galimybė ateičiai
Pastaruoju metu pasigirsta vis daugiau meteorologų spėliojimų, kad kuo
toliau, tuo karštesnės Lietuvoje bus vasaros ir šaltesnės žiemos, temperatūrų
skirtumai vis didės. P. Tekoriaus manymu, tokie orai betono keliams būtų lyg
peilis, nors mūsų klimatas iš esmės jiems tinkamas. Tik svarbesnis klausimas,
ar betoninis kelias Lietuvoje reikalingas. „Jis paprastai pasirenkamas, kai yra labai didelis sunkiasvorių transporto priemonių eismas, kai naujausias, stipriausias asfaltas nesugeba atlaikyti provėžų“, – teigė P. Tekorius. Jo manymu, atkarpose nuo sostinės Utenos ir Minsko kryptimis puikiai tiktų ir asfaltinė danga, bet dėl to tikrai nereikia pulti betoninių kelių griauti. Patvarią konstrukciją
galima suremontuoti ir atnaujinti taip, kad laikytų dar kelis dešimtmečius. Vienas iš perspektyviausių rekonstrukcijos būdų jau išbandytas Molėtų rajone. Ten
10 km betoninio kelio atkarpa rekonstruota pagal naują prancūzišką technologiją. „Prietaisas lyg giljotina kapoja kelią, atsiranda smulkių įpjovimų, betonas
tampa nestandus. Tada ant viršaus užklojama speciali danga, turinti daug polimerų. Ji labai tampri, kaip guma, todėl lengvai perima įtempimų ir deformacijos jėgą“, – aiškino technologijos esmę P. Tekorius. Ši technologija net nėra tokia brangi, kaip gali pasirodyti, todėl kelininkai atidžiai stebi, ar bandymas pasiteisins. Bandomasis ruožas patiestas jau prieš trejus metus, o po kiekvienos
žiemos kelininkai jį kruopščiai patikrina. Per visą stebėjimų laiką 10 km ruože jie aptiko vos keletą įtrūkimų, taigi jei dar porą metų ruožas išliks tokios puikios būklės, atsiras galimybė betoninius kelius paruošti naujam gyvenimui.
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Panevėžio kelių

Atnaujinama magistralės Vilnius – Panevėžys danga

Magistralė Vilnius – Panevėžys yra viena intensyviausių eismo arterijų ir jos dangai reikalinga nuolatinė priežiūra bei atnaujinimas.

AB „Panevėžio keliai“ įpusėjo šlamo dangos įrengimo darbus valstybinės
reikšmės magistraliniame kelyje Vilnius – Panevėžys. Asfalto danga
atnaujinama 10,4 km ruože: magistralės Vilnius – Panevėžys kairiosios
pusės atkarpoje nuo 55,00 iki 56,7 km, atkarpoje nuo 56,9 iki 65,54 km
bei tarp šių ruožų įsiterpusio Pabaisko viaduko danga.

S

utartis dėl valstybinės reikšmės kelio Vilnius – Panevėžys atnaujinimo darbų su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasirašyta 2011 m. balandžio 4 d. Sutarties kaina su PVM – 3,2 mln. litų. Darbai vykdomi Širvintų ir Ukmergės rajonų teritorijoje.
„Baigti taisyti esamos kelio dangos įtrūkimai, išdaužos, iki birželio vidurio baigsime susidėvėjusio ir nelygaus viršutinio asfalto sluoksnio šalinimo frezuojant darbus, pradedami kloti šlamo dangos išlyginamasis bei
apatinis sluoksniai“, – apie darbus pasakojo „Panevėžio kelių“ statybos
direktorius Arvydas Zapalskis.
Pabaisko viaduko danga 688 kv. m plote bus atnaujinama liejant 2,5

cm storio mastikos asfalto dangą. Mastikos asfaltas – tai asfalto mišinys, kuris karštos būklės yra takus bei glaistus ir kuriam nereikia tankinimo. Mastikos asfaltas yra naudojamas tiltų, viadukų viršutiniam sluoksniui įrengti, kur neįmanoma dirbti įprastais asfalto klotuvais. Išlietas mastikos asfaltas atlieka ir hidroizoliacinę funkciją.
Susidėvėjusiai magistralės dangai atnaujinti naudojama šiuolaikiška
šlamo dangos technologija.
Šlamo dangos – tai apsauginis kelio paviršiaus sluoksnis, susidedantis
iš mineralinių medžiagų mišinio, bituminės emulsijos, vandens ir priedų
mišinio, kuris ruošiamas darbų vykdymo vietoje ir čia pat klojamas specialia technika. Šlamo dangą gali sudaryti vienas ar daugiau sluoksnių.

Šlamo dangos įrengiamos panaudojant savaeigius nepertraukiamo
veikimo skleidimo įrenginius. Naudojami tokie skleidimo įrenginiai, kurie leidžia įrengti visą važiavimo juostos plotį.
Šlamo dangų mišiniai ruošiami vientisi (homogeniški), klojimui reikalingos konsistencijos ir išleidus iš maišytuvo yra nedelsiant klojami.
Klojimas vykdomas nenutrūkstamai visame ruože. Taip įrengtas sluoksnis būna vienodos paviršiaus struktūros.
Įrengiant šlamo dangas transporto eismas gali būti leidžiamas tiktai pasibaigus bituminės emulsijos skaidymosi procesui. Jeigu po šlamo
dangos įrengimo lieka nesurištos mineralinės medžiagos, pirmosiomis
dienomis reikia riboti transportą, o dėl technologinių priežasčių remontuojamame kelyje gali būti ribojamas greitis.
Šlamo danga atnaujina seną asfaltbetonio, betono ar kitokią kelio
dangą, neleidžia paviršiniam vandeniui patekti į pagrindo sluoksnius, užpildo tuštumas, plyšius, įdubimus, suteikia dangai šiurkštumo. Ši technologija Lietuvoje naudojama daugiau kaip dešimtmetį.
AB „Panevėžio keliai“ yra bene vienintelė šalyje kelių statybos kompanija, sėkmingai naudojanti šlamo dangos technologiją. Pirmą kartą šlamo
danga ant asfalto dangos buvo paklota magistralėje Vilnius – Panevėžys,
ant betono dangos – kelyje Vilnius – Minskas. Šlamo danga yra atnaujinti kelio Panevėžys – Šiauliai bei kelio Vilnius – Utena atskiri ruožai.

Stiprinama kelio danga
AB „Panevėžio keliai“ baigė kelio paviršiaus apdaro įrengimo I-ojo etapo
darbus 37 valstybinės reikšmės kelių ruožuose. Bendras remontuojamų
ruožų ilgis – 106 km. Darbai vykdomi Panevėžio ir Utenos regionuose.

„R

emontuojamuose kelių ruožuose paklotas išlyginamasis
sluoksnis, sutvarkyti kelkraščiai, pradėtas paviršiaus apdaro
įrengimas“, – sakė „Panevėžio kelių“ statybos direktorius Arvydas Zapalskis.
Krašto keliuose, kur automobilių srautas per parą yra didesnis nei
tūkstantis automobilių, vadovaujantis automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų
sluoksnių įrengimo taisyklėmis, klojama granitinė skalda. Mažesnio
eismo intensyvumo keliuose paviršiui įrengti naudojama dolomito
skalda.
Rangos sutartys dėl minėtų darbų su Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (LAKD)
buvo pasirašytos 2011 m. balandžio mėnesį.

Panevėžio regione valstybinės reikšmės automobilių kelių asfalto
dangų paprastojo remonto – paviršiaus įrengimo – darbai vykdomi 23
kelių ruožuose, kurių bendras ilgis – 46,03 km. Bendra sutarčių kaina su
PVM – 8,38 mln. litų.
Utenos regione paviršiaus apdaro įrengimo darbai vykdomi 14 kelio
ruožų, kurių bendras ilgis – 59,969 km. Sutarčių kaina su PVM – 10,32
mln. litų. Darbus AB „Panevėžio keliai“ turi baigti iki 2011 m. lapkričio.
„Panevėžio kelių“ grupės įmonė „Ukmergės keliai“ kelio paviršiaus
įrengimo darbus valstybinės reikšmės keliuose vykdo Kauno ir Vilniaus
regionuose.
Kauno regione, kelyje Vilijampolė – Žeimiai – Šėta, darbai vykdomi
4,10 km ruože. Rangos darbų sutarties su LAKD kaina su PVM – 0,176
mln. litų. Vilniaus regione įrengiant paviršiaus apdarą atnaujinami penki

kelių ruožai, kurių bendras ilgis siekia per 17 km. Bendra sutarčių kaina su PVM – 2,25 mln. litų. Darbai bus baigti 2011 m. rudenį.
„Paviršiaus apdaras yra labai svarbus kelio konstrukcijos priežiūrai, nes apsaugo dangos paviršių nuo drėgmės įsiskverbimo, kitų oro
sąlygų neigiamo poveikio. Įrengus paviršiaus apdarą pagerinama kelio dangos būklė, nes sumažėja jos defektų, pagerėja matomumo sąlygos naktį ir drėgnu oru, kelio paviršius tampa atsparesnis slydimui
arba šliaužimui“, – sakė bendrovės „Panevėžio keliai“ techninis direktorius Vilius Gražys.
Paviršiaus apdaras – tai kelio dangos padengimas plonu sluoksniu, susidedančiu iš ne mažiau nei vieno rišamosios medžiagos
sluoksnio ir skaldelės sluoksnio.
Rišiklis kaip paviršiaus apdaro komponentas gali būti bituminė
medžiaga (bituminė emulsija, minkštintas bitumas, skiestas bitumas
arba kelių bitumas, kurie gali būti modifikuoti polimerais). Skaldelė –
tai nedidelio granuliometrinės sudėties intervalo, paprastai be mineralinių dulkių, stambioji kelių mineralinė medžiaga.
Paviršiaus apdaro įrengimo darbai, atsižvelgiant į kelių infrastruktūrai skiriamo finansavimo dydį, kasmet yra vykdomi keliuose, kurių
viršutinis (dėvėjimosi) sluoksnis labiausiai susidėvėjęs.
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Kova su eismo spūstimis

Maskvoje ir Sankt Peterburge griežtėja vairuotojų atsakomybė už kelių eismo
taisyklių pažeidimus, turinčius įtakos transporto spūsčių susidarymui. Už
juos teks sumokėti kelis kartus didesnes baudas nei likusioje Rusijos dalyje.
Tikimasi, kad tai padės sumažinti miestus paralyžiuojančias automobilių
spūstis. Tačiau kritikai garsiai šaukia apie pažeistą konstitucijoje įtvirtintą
lygių teisių principą bei dar labiau didėsiantį kyšininkavimą.

B

alandžio 21 d. įsigaliojusios teisės aktų pataisos uždega žalią šviesą didesnėms baudoms už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus visoje Rusijoje
ir įveda prieštaringai vertinamą baudų dydžio diferencijavimą pagal vietovę,
įteisina vadinamąjį „didmiesčio koeficientą“. Tai reiškia, kad Maskvoje ir Sankt
Peterburge už transporto spūstis lemiančius KET pažeidimus vairuotojai bus
baudžiami kelis kartus didesnėmis baudomis nei kituose šalies regionuose.
Sustojimas ant tramvajaus bėgių vairuotojo kišenę „palengvins“ 2,5
tūkst. rublių (apie 230 Lt), kituose Rusijos regionuose – 1,5 tūkst. rublių
(apie 140 Lt). Pervažiavus gatvę degant raudonam šviesoforo signalui,
sankryžoje nepraleidus pirmumo teisę turinčio automobilio, nesilaikius
kelio ženklų nurodymų Maskvoje ir Peterburge teks sumokėti 3 tūkst. rublių (apie 278 Lt) baudą, likusioje šalyje – 1,5 tūkst. rublių.
Lietuvoje važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją kaip to reikalauja taisyklės
įvertintas 200 litų. Tiesa, Lietuvoje ir Rusijoje už šį pažeidimą skiriamos baudos atrodo juokingos, palyginti su taikomomis Estijoje – iki 1150 eurų (apie
4025 Lt). Estijoje baudos už KET pažeidimus yra vienos didžiausių Europoje.
Rusijoje pažeidęs važiavimo gyvenamųjų namų kiemuose tvarką vairuotojas anksčiau turėdavo sumokėti 500, dabar – 1,5 tūkst., o federaliniuose miestuose (Maskvoje ir Sankt Peterburge) – 3 tūkst. rublių. Sustojus ant šaligatvio,
pėsčiųjų perėjos arba 5 m iki jos – bauda 1 tūkst. rublių (apie 93 Lt). Maskvoje
ir Sankt Peterburge už tą patį KET pažeidimą teks sumokėti tris kartus daugiau.
Sugriežtinta ir administracinė atsakomybė šiuose didmiesčiuose nelegaliai dirbantiems taksistams. Jiems gresia 5 tūkst. rublių (apie 463
Lt) bauda. O legalūs taksistai nuo šiol keleiviams privalės išduoti kvitą.
„Užuomaršos“ turės susimokėti 1 tūkst. rublių.

Seka kitų didmiesčių pavyzdžiu
Transporto spūstys – itin skaudi Los Andželo, Tokijo, San Paulo, Londono, Bankoko, Šanchajaus, Mumbajaus ir kitų pasaulio megapolių rykštė. Maskva taip pat patenka tarp didžiausiais eismo „kamščiais“ garsėjančių
didmiesčių, todėl Kremliuje buvo duotas nurodymas išspręsti šią problemą
federaliniuose miestuose. Į rengiamą projektą greta kitų kovos su transporto spūstimis priemonėmis buvo įtraukti ir anksčiau ne kartą Rusijos Valstybės Dūmai teikti, tačiau atmesti buvusio Maskvos mero Jurijaus Lužkovo
ir Sankt Peterburgo gubernatorės Valentinos Matvijenko siūlymai dviejuo-

se didžiausiuose Rusijos miestuose nustatyti didesnes baudas už KET pažeidimus (visų pirma – neleistino sustojimo ir stovėjimo) nei likusioje šalyje.
Tokio siūlymo logika paprasta – didesnės baudos privers vairuoti
drausmingiau ir atsakingiau, todėl bus išvengta dėl KET nesilaikymo susidarančių transporto spūsčių arba jos sumažės. Juk gatvių labai greitai daugiau ir platesnių nutiesti nepavyks, todėl reikia efektyviau išnaudoti esamą transporto infrastruktūrą. Kartu būtina užtikrinti pakankamą stovėjimo
aikštelių skaičių, kuriose vairuotojai galėtų palikti savo transporto priemones, o ne būtų priversti jas nutrenkti kur papuola, taip trikdydami eismą.

Lietuvio akimis
Baudų už KET pažeidimus diferencijavimui pritaria ir Transporto atašė
Lietuvos ambasadoje Rusijoje Paulius Grubinskas: „Vertinu tokį sprendimą
pozityviai. Maskva ir Peterburgas išskiriami dėl gerokai besiskiriančio pragyvenimo lygio nuo kitų Rusijos regionų bei didelių eismo problemų juose.“
Pasak jo, diferencijavimas iš dalies turėtų išspręsti ne tiek „kamščių“
problemą, o paskatinti laikytis taisyklių, nes ypač Maskvoje KET yra labai pažeidinėjamos. Todėl didelių baudų baimė įpareigos susimąstyti nedrausmingus vairuotojus, ar verta jas pažeidinėti, o kuo daugiau tvarkos
keliuose – tuo mažesni ir „kamščiai“.
Maskvos savivaldybės atstovas Aleksejus Starovoitovas teigia, kad panaši baudų diferencijavimo sistema taikoma daugelyje pasaulio šalių. Kaip
pavyzdį jis pateikia Niujorką ir Paryžių, kuriuose baudų už KET pažeidimus
dydžiai priklauso nuo to, kuriame miesto rajone pažeistos eismo taisyklės.
A. Starovoitovo duomenimis, už tą patį pažeidimą Paryžiaus priemiestyje
bauda gali siekti 10 eurų (apie 35 Lt), o Prancūzijos sostinės centre – net iki
150 eurų (525 Lt).„Pats ne kartą buvau Maskvoje ir žinau, kas yra transporto „kamštis“, kai jame praleidi 5–6 valandas. Vilniuje žmonės jau po pusvalandžio skundžiasi didžiulėmis spūstimis. Tačiau eismo „kamštis“ Vilniuje
ir Maskvoje – nesulyginami dalykai, todėl mūsų šalis tiesiog per maža net
pradėti svarstyti baudų dydžių už eismo taisyklių pažeidimų diferencijavimą valstybės viduje. Tai būtų nelogiška“, – tikina Vilniaus savivaldybės Eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Evaldas Matonis.
Kiti nuo transporto spūsčių dūstantys didmiesčiai ieško kitokių eismo spūsčių sprendimo būdų. Pavyzdžiui, Londone apmokestintas įvažiavimas į miesto centrą.

Maskvoje transporto „kamštis“ yra toks, kuriame
galima praleisti 5–6 valandas. Vilniuje žmonės jau po
pusvalandžio skundžiasi didžiulėmis spūstimis.

Pažeidžiamos lygios teisės?
Siekis mažinti transporto spūstis – sveikintinas, o baudos už kelių eismo
taisyklių pažeidimus didėja ne tik Rusijoje. Kitos šalys (įskaitant ir Lietuvą) taip
pat vairuotojus drausmina ir didesnio saugumo keliuose siekia skaudžiai per
kišenę kertančiomis baudomis. Tačiau valstybės viduje įvesti skirtingus baudų
tarifus skirtingiems regionams – sprendimas labai neįprastas, teigia Transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Nerijus Kaučikas.
Daugelio ekspertų, teisininkų, Rusijos opozicinių partijų tvirtinimu,
priimti teisės aktų pakeitimai pažeidžia šalies konstitucijoje įtvirtintą lygybės principą, kuris visiems piliečiams užtikrina vienodas teises, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, diskriminuoja dviejų miestų gyventojus, kurie už tą patį KET pažeidimą priversti mokėti didesnę baudą
nei kiti valstybės gyventojai.
Pakeitimų rengėjai tikina, kad didmiesčiuose ir uždirbama daugiau
nei kitose federacijos vietose. Tačiau šis argumentas neatrodo įtikinamas
pažvelgus į statistiką, kuri sako, kad daugumos maskviečių (iš viso mieste gyvena daugiau kaip 10 mln. žmonių) mėnesinės pajamos neviršija
valstybės vidurkio.
Atremiami kaltinimai ir dėl lygių teisių pažeidimo.„Atsakomybės diferencijavimas susijęs ne su gyvenamąja vieta, o su vieta, kurioje padarytas
nusižengimas. Į Maskvą ar Sankt Peterburgą atvykęs svečias taip pat mokės didesnes baudas nei savo regione, ir atvirkščiai“, – laikraščiui „Kommersant“ sakė V. Pliginas.
Jo teigimu, baudos dydis už konkretų KET pažeidimą priklauso nuo
vietos, kurioje jis padarytas todėl, kad pažeidimo įtaka bendrai transporto
eismo sistemai skirtingose vietose yra nevienoda. Kitaip tariant, ne vietoje pastatytas automobilis Maskvoje gali sukelti transporto „kamštį“, o, pavyzdžiui, mažame miestelyje Kašine – ne.
Lygių teisių pažeidimų neįžvelgia ir P. Grubinskas. Jis teigia, kad „nereikia daryti nusižengimų ir niekas neskirs vairuotojui baudos“.

Papildomos pajamos
Rusijos vairuotojų judėjimo viceprezidentas Leonidas Olšanskis neabejoja, kad nauja tvarka bus tiesiog dar viena puiki proga pasipelnyti kelių patruliams. Gal net bus pastatyta daugiau kelių eismo ženklų, siekiant
„nuskalpuoti“ daugiau vairuotojų.
Eiliniai gyventojai neabejoja, kad didesnės baudos eismo taisykles pažeidusius vairuotojus skatins dar dažniau „tartis“ su policininkais. Mat daugeliui rusų 3 tūkst. rublių bauda, pavyzdžiui, už ant šaligatvio pastatytą automobilį, yra mėnesinės pensijos dydžio. Tad savo automobiliu į Maskvą atvykęs senolis gali vienu veiksmu netekti mėnesio pajamų. Pigiau duoti kyšį.
Pernai Rusijoje skirta 42 mln. rublių baudų už KET pažeidimus. Telieka tik
spėlioti, kiek baudų buvo neišrašytos paimant kyšį. Turint omenyje rusų polinkį
ir įprotį duoti kyšius (korupcijos mastai, Rusijos nacionalinio antikorupcinio komiteto skaičiavimais, – apie 300 mlrd. JAV dolerių per metus) naivu tikėtis, kad
baudas už KET pažeidimus padidinus tris, o Maskvoje ir Sankt Peterburge – net
iki septynių kartų, vairuotojai staiga pradės pavyzdingai važinėti, o pažeidę taisykles – noriai susimokės nemažą mėnesinių pajamų dalį sudarančią baudą.
Taip pat garsiai svarstoma, kad didesnės baudos yra paprasčiausiai
dar vienas šaltinis papildyti miestų ir centrinės valdžios biudžetus, užuot
bandžius surasti ir priimti tikrai efektyvius transporto spūsčių mažinimo
sprendimus.
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Greiderininkas – pasaulio rekordininkas
vieninteliam rėmėjui – „Panevėžio kelių“ generaliniam direktoriui Virmantui Puidokui ir asistentei Jūratei Tušienei.

Sporte amžius – ne riba

ANDRIAUS repšio

Panevėžiečio pasaulio rekordininko Adolfo Vėjelio
kolekcijoje sukaupta per 50 aukso medalių, liudijančių
apie jo pasiekimus pasaulio ir Europos svarsčių
kilnojimo čempionatuose.

Panevėžiečio pasaulio rekordininko Adolfo Vėjelio kolekcijoje sukaupta per 50 aukso medalių, liudijančių apie jo
pasiekimus pasaulio ir Europos svarsčių kilnojimo čempionatuose.

Pasaulio ir Europos svarsčių kilnojimo čempionate Baltarusijos mieste
Vitebske ryškiausiai sužibo ilgamečio AB „Panevėžio keliai“ darbuotojo
Adolfo Vėjelio žvaigždė.

V

aržyboms pasibaigus ant 66-erių metų svarsčių kilnojimo meistro
kaklo kabėjo net 8 nauji aukso medaliai. Be to, veteranas tapo atvirųjų Rusijos, Baltarusijos ir Europos čempionatų nugalėtoju bei pelnė
pirmą vietą M. Lomonosovo turnyre.
Svorio kategorijoje iki 80 kg kovojęs A. Vėjelis pirmą aukso medalį pelnė olimpinės trikovės (stūmimas, rovimas ir ilgas ciklas) rungtyje.
65–69 metų grupėje varžęsis sportininkas 14 kg svarstį per tris minutes iškėlė 125 kartus.
Rovimo rungtyje senjoras per 3 minutes vieną svarstį pakėlė 110
kartų. Per tokį patį laiką stūmimo rungtyje veteranas svarstį išstūmė 85
kartus. Per rovimą panevėžietis per 2 minutes atliko 67 pakėlimus, o
stūmimą – 70 pakėlimų. Vėliau sportininkas dar nugalėjo rovimo (per
1 min. 42 pakėlimai) ir supersprinto (per 1 min. 45 pakėlimai) rungtyse.
Panevėžietis triumfavo visose dalyvautose rungtyse, pagerinęs
šešis pasaulio rekordus. Svarsčių kilnotojas galėjo iškovoti dar daugiau
apdovanojimų, tačiau dėl lėšų stygiaus varžėsi tik pasaulio čempionate.

Kolekcijoje – per 50 medalių

1968 m. Panevėžio kelių statybos valdyboje Nr. 5 (dabar – AB
„Panevėžio keliai“) buldozerio vairuotoju pradėjęs dirbti A. Vėjelis, pasak kolegų, tapo geriausiu įmonėje greiderininku.
„Išdirbau 35 metus. Tik trumpam buvau pabėgęs. Esu labai dėkingas bendrovei, kad remia mano keliones. Visur reklamuoju savo
įmonę“, – kalbėjo A. Vėjelis.
Vyras pasakojo aktyviai sportuoti pradėjęs, kai išėjo į pensiją. Anksčiau laurus skindavo tik skreperininkų ir greiderininkų varžybose, kurias
rengdavo kelininkai. Nė vienos varžybos nepraeidavo be virvės traukimo ir svarsčių kilnojimo rungčių.
Hobis rimtu sportu virto jau tapus pensininku. 2006 m. Pamaskvėje
vykusiame čempionate A. Vėjelis iškovojo čempiono vardą tarp veteranų ir pasiekė du pasaulio rekordus. „Nuvažiavau, pamačiau, nugalėjau“,
– droviai šypsojosi daugkartinis pasaulio čempionas, kai buvusieji kolegos džiaugėsi jo medaliais.
AB „Panevėžio keliai“ sandėlininke ilgus metus dirbo ir Adolfo
žmona Ona Vėjelienė. „Baiminasi dėl manęs, rūpinasi, kai išvykstu, ir
džiaugiasi, kai sugrįžtu su medaliais“, – neslėpė sportininkas.
2007 m. Pasaulio ir Europos čempionatas vyko Archangelske. „Visos
pirmos vietos ir rekordai“, – taip lakoniškai apibūdino rezultatus sunkiaatletis. Pasaulio čempiono vardą A. Vėjelis iškovojo ir pernai San Diege (JAV) vykusiame pasaulio čempionate.
„Lietuvos čempionatai, apskrities čempionatai, Žemdirbių taurė“, –
kaip įprastą dalyką vardijo varžybas ir pasiekimus A. Vėjelis. Jo nuomone, sporte amžius – ne riba.
2009 m. Archangelske (Rusija) vykusiuose pasaulio ir Europos veteranų atskirų veiksmų svarsčių kilnojimo čempionatuose A. Vėjelis pelnė 10 aukso medalių, o 2008 m. – ten pat organizuotame pasaulio
čempionate iškovojo 9 aukso medalius.

Grįžęs iš Baltarusijos patyręs svarsčių kilnotojas teigė, kad norint
pasiekti tokių rezultatų reikia daug dirbti.
„Kiekviename čempionate pasirodyti kuo geriau įpareigoja praėjusių pirmenybių rezultatai. Paprastai per savaitę treniruojuosi tris
kartus, o likus mėnesiui iki varžybų krūviai padidinami, tada sportuoju kasdien. Ne visada galima tikėtis geriausių rezultatų, nes priešininkai taip pat nesnaudžia. Smagu, kad pavyko iškovoti tiek medalių ir
pagerinti pasaulio rekordus“, – santūriai džiaugėsi pasaulio rekordininkas.
Per 50 pasaulio ir Europos čempionato aukso medalių savo kolekcijoje turintį A. Vėjelį varžybų organizatoriai apdovanojo nusipelniusio
sporto meistro aukso ženkleliu.
Vos grįžus iš varžybų sportininko galvoje jau sukasi mintys apie
rugsėjo mėnesį Rusijoje vyksiančias pirmąsias svarsčių kilnojimo žaidynes. „Nenorime užleisti savo iškovotų vietų, todėl būtinai dalyvausime“,
– teigė veteranas.
Už finansinę pagalbą vykstant į Vitebską A. Vėjelis labai dėkingas

Siūloma grąžinti baudos balų sistemą už
kelių eismo taisyklių pažeidimus

V

alstybinės eismo saugumo komisija šiandien vykusiame posėdyje
pritarė Policijos departamento siūlymui pradėti svarstyti galimybę grąžinti iki 2008 m. Lietuvoje galiojusią baudos balų sistemą už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
„Manome, kad tai būtų efektyvi priemonė kovoti su vairuotojais, piktybiškai daug kartų pažeidinėjančiais kelių eismo taisykles“, - sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
Posėdyje sutarta artimiausiu metu parengti metodiką, kaip funkcionuotų baudos balų sistema, jei ją būtų nutarta grąžinti.
Pagal iki 2008 m. galiojusią tvarką per metus už padarytus pažeidimus surinkus 10 baudos balų žmogui būdavo atimama teisė vairuoti automobilį 12 mėnesių.
Policijos departamentas informavo, jog nuo liepos mėnesio kelių

patruliai pradės dažniau matuoti vairuojančių automobilių greitį. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką keliuose patruliuojantys policininkai
greičio matavimui skiria apie penktadalį laiko. Nuo liepos 1 d. ši pareiga galės būti prailginta iki pusės patruliavimo laiko.
Posėdyje taip pat sutarta kelti griežtesnius reikalavimus ir didesnį
dėmesį savivaldybėms, kuriose šiemet žuvusiųjų eismo įvykiuose padaugėjo. Vilniaus savivaldybė, kurioje avaringumas ir žuvusiųjų skaičius šiemet pastebimai padidėjo, pažadėjo, kad nuo liepos 1 d. mieste veiks visi greičio matuokliai, o nufotografuoti eismo taisyklių pažeidėjai bus baudžiami.
Pastaruoju metu dauguma greičio matuoklių sostinėje neveikė, o
net ir nufotografavus pažeidėjus jie dažniausiai nebūdavo baudžiami.
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„Linavos“ servisas
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Bene gausiausia Alytaus regiono keliuose dirbanti kelininkų dinastija –
Bulvinų šeima. Dinastijos pradininkas Jaroslavas Bulvinas savo gyvenimą
su keliais susiejo dar praėjusio šimtmečio viduryje. Jo pėdomis netruko
pasekti žmona Julija, kiek vėliau sūnus Gintautas ir marti Onutė, dar po
kurio laiko šeimyninį kolektyvą papildė dukra Janina.

S

u J. Bulvinu susitikti nepavyko, nes senolis prieš pora metų atgulė amžinojo poilsio. Prastos sveikatos jau ir 74 metų Julija. Tačiau vaikų ir
marčios atmintyje dar gyvi prisiminimai apie sunkų kelininkų darbą prieš
pusę amžiaus. „Vos sugrįžęs iš kariuomenės tėvas pradėjo dirbti kelio darbininku“, – pasakojo sūnus. Tada technikos buvo mažai, daugelį darbų
tekdavo atlikti rankomis – ir akmenis skaldyti, ir žvyrą kastuvais krauti.
Ūgtelėjus vaikams Alytaus kelių valdybos (AKV) Kaniūkų gamybinėje bazėje, kurioje dirbo tėvas, pradėjo dirbti ir mama. Moteris dėl silpnos sveikatos
negalėjo imtis sunkių darbų, tad jai buvo pasiūlytas sargės darbas. Reikšmės
turėjo ir tai, kad darbovietė buvo arti namų, o darbo grafikas leisdavo nemažai laiko skirti namų ir vaikų priežiūrai. Janina su Gintautu dažnai lankydavosi vos už puskilometrio esančioje tėvų darbovietėje. Smalsius vaikus domino
visi su kelių tiesimu susiję darbai, pradedant ženklų gaminimu lentpjūvėje ir
baigiant asfalto klojimu. Stebėdami gražų nedidelio kelininkų kolektyvo gyvenimą, jaunieji Bulvinai ir patys mokėsi bendravimo subtilybių, išmoko vertinti gerą žodį ir nuoširdžią pagalbą. Todėl ir po daugelio metų jiems išliko labai svarbios gyvenimiškos vertybės – pagarba kitam žmogui ir pasitikėjimas.

Tėvus pakeitė vaikai
Kai atėjo metas pradėti savarankišką gyvenimą, Gintautas, ilgai nesukdamas galvos, pasuko į tėvų darbovietę. Beveik prieš 30 metų jis pradėjo dirbti toje pačioje AKV Kaniūkų gamybinėje bazėje. Alytiškiui teko išbandyti įvairius darbus – betonuoti, padėti staliams. Kur reikėdavo darbo
rankų, ten meistrai ir siųsdavo jaunąjį kelininką. Paskui patyrę darbuotojai
Gintautą apmokė dirbti su gateriu. Prie gaterio vyriškis lentpjūvėje išdirbo
apie dešimt metų. Tada, paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą,

prasidėjo permainos. Buvo panaikinta Kaniūkų gamybinė bazė ir įsteigti
Alytaus regiono keliai. Senosios Gintauto darbo vietos nebeliko, todėl jis
kurį laiką dirbo kelio darbininku. Netrukus prireikė traktorininkų ir vyras
sėdo prie traktoriaus vairo. Šį darbą Gintautas dirba iki šiol.
Onutė, atitekėjusi į kelininkų šeimą, ir pati įsidarbino dažytoja AKV
Kaniūkų gamybinėje bazėje. Paskui brolienę netruko pasukti ir Janina. Abi
moterys dažė kelių ženklus, juostas, gaireles ir visą kelių techniką. „Važiuodavo keliu mašina, o mes, eidamos iš abiejų pusių, pažymėdavome
kelio vidurį. Tada uždėjusios trafaretą šepečiais nudažydavome skiriamąsias juostas“, – prisiminė Janina kelių priežiūros darbus, kuriuos jau daug
metų už žmones atlieka mašinos.
Atnaujinti aplink Alytų buvusius kelio ženklus buvo abiejų moterų
darbas. Jos nuskusdavo dažus nuo metalo, iš naujo nuspalvindavo foną,
tada dėdavo trafaretą ir dažydavo reikiamą ženklą – vaikus, eglę, briedį ar
perėją. Paskui pramoniniu būdu buvo pradėti gaminti folija dengti kelio
ženklai. Moterys nespėjo apsidžiaugti, kad bus mažiau darbo, kai vaikai ir
kiti niekdariai pradėjo masiškai lupti foliją ir gadinti ženklus. „Po savaitgalio atėję į darbą rasdavome daugybę suniokotų ženklų. Vėl juos reikėdavo
taisyti, tvarkyti, dažyti“, – pasakojo Onutė.
Visi kelininkų darbai buvo sunkūs, tačiau giminaitės ir po daugelio metų prisimena traktorių dažymą prieš apžiūras: „Likus kelioms dienoms iki apžiūros, į namus grįždavome oranžinės spalvos, nes pulevizatoriai trūkinėdavo aptėkšdami mus dažais. Aštrūs dažų kvapai įskverbdavo
į kvėpavimo takus taip giliai, kad rytą nubudusios tuo kvapu ir kosėdavome.“ Janina šiandien kaip linksmą nuotykį prisimena jai tekusį ekstremalų išbandymą – krano dažymą. „Įkėlė mane į bokštelį ir ėmė pamažu kel-

Onutė ir Gintautas pasakojo, jog nuvažiavę į kitą rajoną
ar miestą atkreipia dėmesį į tvarką keliuose, jų ženklinimą.
„Žvilgsnis iš karto užkliūva už pakrypusio, atmestinai pastatyto ženklo
bei kitokio kelininkų darbo broko.

ritos Krušinskaitės

ritos Krušinskaitės

ritos Krušinskaitės

Tėvo pramintu kelininko keliu pasuko ir vaikai

ti. Tikėjausi įveikti aukščio baimę, tačiau ji pasirodė stipresnė“, – šypsojosi
moteris. Kai net nepradėjusią darbo dažytoją nuleido ant žemės, ji dėl patirto streso nepajėgė išlipti iš bokštelio.
Abiems moterims teko ne tik dažyti ir tvarkyti kelio ženklus. Jos betonuodavo, neštuvais skiedinį nešiodavo, kastuvais tonas druskos iškraudavo ir visokius kitokius vyriškus darbus dirbdavo. „Sunkus darbas atimdavo
daug jėgų, bet buvome puikus kolektyvas, visi tarsi vienas kumštis, todėl
viską ištverdavome“, – tvirtino abi kelininkės.

Profesiniai įgūdžiai neužsimiršta
Janina jau keleri metai nebedirba kelių priežiūros tarnyboje, tačiau širdies gilumoje išliko kelininkė. Pamačius ant kelio dirbančius žmones, vilkinčius oranžinėmis liemenėmis, alytiškės kūnu nubėga virpulys. „Negaliu abejingai praeiti pro šalį“, – prisipažįsta moteris, beveik pora dešimčių
žiemų ir vasarų išdirbusi kelininke.
Per daugelį metų įpratusi rūpintis, kad keliuose būtų saugu ir patogu
visiems eismo dalyviams, Janina ir šiandien liko ištikima savo profesijai.
„Jei pamatau nusuktą, nuverstą kelio ženklą, nuniokotą sustojimo aikštelę, iš karto pranešu kelininkams“, – pasakojo dėl ligos darbo turėjusi atsisakyti dzūkė.
Onutė ir Gintautas pasakojo, jog nuvažiavę į kitą rajoną ar miestą atkreipia dėmesį į tvarką keliuose, jų ženklinimą. „Žvilgsnis iš karto užkliūva už pakrypusio, atmestinai pastatyto ženklo bei kitokio kelininkų darbo
broko“, – pasakojo Gintautas. Žmona vyrui pritarė, kad jie iš karto pastebi,
kurio rajono kelininkai savo darbą mėgsta, kurio dirba prastai.

Vyras ir žmona
Šiandien iš gausaus Bulvinų kelininkų būrio dirbti liko tik dviese – sutuoktiniai Onutė ir Gintautas. Onutė dirba kelio darbininke. Žiemą kasa
sniegą, o vasarą sukasi prie asfalto tiesimo, renka šiukšles. „Nereikia nei
Palangos paplūdimio“, – juokauja moteris. Kai nebūna darbų „ant kelio“,
ji, kaip ir pirmaisiais darbo metais prieš ketvirtį amžiaus AKV Kaniūkų gamybinėje bazėje, tvarko susidėvėjusius ar sugadintus kelio ženklus, dažo
techniką. „Dabar darbas lengvesnis“, – džiaugiasi moteris. „Kelininkai turi
daug įvairios technikos, pakeitusios rankų darbą. Anksčiau viską, ko reikdavo kelių priežiūrai, gamindavome patys gamybinėje bazėje. Laikui bėgant betoninius kelkraščių, suoliukų ir ženklų stulpelius pakeitė metaliniai, juos atveža jau pagamintus“, – vardino palengvinusius žmonių darbą pokyčius Gintautas.
Janinos šeimoje užaugo sūnus ir dukra, Gintauto ir Onutės dvi dukros.
Jaunosios kelininkų atžalos savo ateities nesusiejo su kelių priežiūra.
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Dėmesys dviejų tarptautinio tinklo kelių jungčiai

Nebaigtas statyti Panevėžio miesto aplinkkelis – tarptautinės magistralės
„Via Baltica“ dalis – reikalauja dėmesio. Sparčiai augantys sunkiojo
transporto srautai vis dar neturi tiesioginio išvažiavimo iš magistralės
„Via Baltica“ į kitą transeuropinio tinklo kelią – valstybinės reikšmės
kelią Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys.

P

astatyta ir eksploatuojama Panevėžio miesto pietinio ir vakarinio
aplinkkNebaigtas statyti Panevėžio miesto aplinkkelis – tarptautinės
magistralės „Via Baltica“ dalis – reikalauja dėmesio. Sparčiai augantys
sunkiojo transporto srautai vis dar neturi tiesioginio išvažiavimo iš magistralės „Via Baltica“ į kitą transeuropinio tinklo kelią – valstybinės reikšmės
kelią Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys.
Pastatyta ir eksploatuojama Panevėžio miesto pietinio ir vakarinio aplinkkelio viena juosta, o tolesnė „Via Balticos“ plėtra įstrigo. Nepradėtas projektuoti šiaurinis Panevėžio aplinkkelis, kuris numatytas„Via Balticos“ plėtros planuose, nėra pastatytas ir Ramygalos miestelio aplinkkelis.
Tarptautinės magistralės atkarpoje, kur kelias Panevėžys – Pasvalys –
Ryga kertasi su Panevėžio vakariniu aplinkkeliu, šiuo metu yra projektuojama didelė skirtingų lygių žiedinė sankryža. Ji turėtų išspręsti sudėtingą eismo saugumo situaciją šioje tranzito grandinės dalyje. Nuo minimos
sankryžos turėtų prasidėti šiaurinis Panevėžio miesto aplinkkelis. Jis būtų
sujungtas su keliu į Kupiškį, aplenkiant Paliūniškio gyvenvietę.
Apie mėginimus minimaliomis investicijomis išspręsti šalies kelininkams
patikėtus strateginius uždavinius bei pastangas pailginti kelių naudojimo
laikotarpį diskutavo Panevėžio rajone, tarptautinės magistralės „Via Baltica“ kaimynystėje, susitikę kelius eksploatuojančių valstybinių institucijų,
rangovų asociacijos „Lietuvos keliai“ ir žiniasklaidos atstovai.
Pastaraisiais metais praktiškai vien ES paramos lėšomis palaikoma šalies kelių
būklė tampa nepatenkinama. Magistralė „Via Baltica“, kuria dėl susidariusių
iki 7 mm gylio provėžų važiuoti jau nesaugu, tik patvirtina bendrą situaciją.
Šios tarptautinės magistralės, skirtos Rytų Europos valstybių kelių tinklo integracijai į Vakarų valstybių kelių sistemą, nėra baigta statyti net pirmoji dalis.
Panevėžio aplinkkelis yra magistralės „Via Baltica“ dalis. Jo ilgis – 22,3
km, aplinkkelyje yra 50 nuovažų ir 14 sankryžų. Eismo intensyvumas Panevėžio aplinkkelio 5,55 kilometre (prieš Krekenavos sankryžą) šiuo metu
siekia 6521 automobilį per parą, o 14,4 kilometre (prieš Bernatonių sankryžą) – 4569 automobilius per parą.
Pastaraisiais metais įdiegtos eismo saugumo priemonės, pasak įmonės
„Panevėžio regiono keliai“ direktoriaus Rolando Žagaro, buvusias 7 „juodąsias dėmes“ „Via Balticos“ magistralėje jau panaikino. „Juodoji dėmė“

– tai 500 m kelio ruožas, kuriame per ketverius metus įvyko ne mažiau
kaip 4 įskaitiniai eismo įvykiai. Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės.
Panevėžio rajone šiuo metu yra likusios dvi „juodosios dėmės“. Kelio Panevėžys – Šiauliai ruože nuo 6,15 iki 6,75 kilometro, kur vidutinis eismo
intensyvumas siekia 8519 automobilių per parą, per ketverius metus įvyko 5 įskaitiniai eismo įvykiai. Kelio Kėdainiai – Krekenava – Panevėžys
ruože nuo 44,5 iki 44,7 kilometro, kur eismo intensyvumas siekia 1821
automobilį per parą, 200 m ilgio kelio atkarpoje 2007–2010 m. įvyko 4
įskaitiniai eismo įvykiai.
Dar trys vadinamosios „juodosios dėmės“ yra Rokiškio ir Kupiškio rajonų teritorijoje. Kelyje Kupiškis – Vabalninkas – Biržai atkarpoje nuo 1,55
iki 1,6 kilometro per ketverius metus užregistruoti 4 įskaitiniai eismo įvykiai, nors eismo intensyvumas šiame 50 m ilgio ruože siekia tik 814 automobilių per parą.
Kelyje Biržai – Pandėlys – Rokiškis (atkarpa nuo 61,47 iki 61,64 kilometro) per parą esant 1295 automobilių eismo intensyvumui taip pat įvyko 4
įskaitiniai eismo įvykiai. Kelyje Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys „juodoji dėmė“ susidariusi 209 m ruože (nuo 20,375 iki 20,584 kilometro), kur
esant vidutiniam 1884 automobilių per parą eismo intensyvumui 2007–
2010 m. taip pat užfiksuoti 4 įskaitiniai eismo įvykiai.
Automobilių eismo srautų prognozės liudija, kad per artimiausius 5 metus eismo intensyvumas „Via Balticos“ atkarpoje padvigubės, todėl tarptautinei magistralei net ir sunkmečio sąlygomis būtina rasti ekonomiškai naudingiausią sprendimą, kad šis kelias galėtų patenkinti didėjančius

„Šis eismo organizavimo modelis Lietuvoje iš dalies jau įdiegtas be
jokių investicijų. Jis sukurtas pačių vairuotojų, kai keliuose su plačiu
kelkraščiu lėčiau važiuojantys automobiliai pasitraukia į šalikelę,
kad praleistų skubančius eismo dalyvius“, – sakė „Panevėžio kelių“
generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

vartotojų poreikius.
Didelio – per 15 tūkstančių automobilių per parą – eismo intensyvumo keliuose kaip saugiausias eismo organizavimo modelis įvardijamas magistralinio kelio su skiriamąja juosta bei skirtingų lygių sankryžomis įrengimas.
Priimtinas ir kai kuriose Skandinavijos šalyse populiarus eismo organizavimo modelis su reversine eismo juosta. Tokiuose keliuose dvi eismo juostos skirtos važiuoti viena kryptimi, o viena juosta – kita kryptimi. Priešpriešiniai transporto srautai atskirti apsauginiu atitvaru maždaug kas 2 kilometrai keičiant važiavimo viena kryptimi juostų skaičių.
„Šis eismo organizavimo modelis Lietuvoje iš dalies jau įdiegtas be jokių
investicijų. Jis sukurtas pačių vairuotojų, kai keliuose su plačiu kelkraščiu
lėčiau važiuojantys automobiliai pasitraukia į šalikelę, kad praleistų skubančius eismo dalyvius“, – sakė „Panevėžio kelių“ generalinis direktorius
Virmantas Puidokas.
Esant itin intensyviems eismo srautams žiedinės sankryžos, sankryžų apšvietimas, signaliniai stulpeliai ir kitos pastaraisiais metais keliuose diegiamos eismo saugumo užtikrinimo priemonės išsprendžia ne visas problemas. Ekonomiškai naudingiausia būtų avaringose sankryžose statyti
viadukus, kad eismo srautai nesikirstų.
Lietuvos kelių infrastruktūros priežiūra ir funkcionalumo palaikymas yra
finansuojamas iš dviejų šaltinių: ES paramos lėšomis bei Kelių priežiūros
ir plėtros programos (KPPP) lėšomis.
ES paramos lėšos naudojamos didiesiems kelių infrastruktūros projektams, tarp jų ir transeuropinio tinklo kelių statybai ir rekonstrukcijai. Iki
2011 m. pabaigos Lietuva planuoja panaudoti 87 proc. lėšų, skirtų kelių
sektoriui 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu.
Kelių priežiūros ir plėtros programa, kurios lėšos skirtos nuolatinei valstybinių kelių priežiūrai bei paprastajam remontui, finansuojama iš surinkto
akcizo už automobilių degalus mokesčio. Kelių sektoriui atitenka apie 47
proc. surinkto akcizo (2008 m. – 80 proc.).
ES ir KPPP lėšomis prižiūrima ir atnaujinama 21 268,4 km valstybinės
reikšmės kelių (magistraliniai keliai – 1 738,5 km, krašto keliai – 4 939,3
km, rajoniniai keliai – 14 590,6 km) bei 1497 tiltai, kurių bendras ilgis
51 667 m.

Panevėžio aplinkkelis yra magistralės „Via Baltica“ dalis. Jo ilgis
– 22,3 km, aplinkkelyje yra 50 nuovažų ir 14 sankryžų. Eismo
intensyvumas Panevėžio aplinkkelio 5,55 kilometre (prieš Krekenavos
sankryžą) šiuo metu siekia 6521 automobilį per parą, o 14,4 kilometre
(prieš Bernatonių sankryžą) – 4569 automobilius per parą.
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Keliai kasmet metodiškai tikrinami ir vertinami
gnalinių stulpelių viršų, kai kur užstojo apsauginius atitvarus ir atšvaitus
juose. Tai susiję su eismo saugumu, todėl nustatyto žolės aukščio viršijimas yra neleistinas. Anksti pavasarį buvo atkreiptas dėmesys į augalą, vadinamą Sosnovskio barščiais. Pastebėjus juos pakelėse, būtina nedelsiant
sunaikinti, nelaukiant nustatytų šienavimo terminų ar žolės aukščio reikalavimų. Apžiūros metu šie augalai kai kur jau buvo pasiekę 1–1,5 m
aukščio. Ypač vakarinėje Lietuvos dalyje nepakankamai dėmesio skiriama
„elektrinių piemenų“ ir tvorų šalinimui.
Nors techninių eismo reguliavimo priemonių būklė, kaip ir praėjusiais
metais, įvertinta gerai, tačiau nemažai trūkumų rasta jas prižiūrint. Kelis
metus nebuvo skirta lėšų ženklų keitimams. Todėl šviesą atspindinti plėvelė kai kur viršijo norminį tarnavimo laiką, išbluko, suskilinėjo, silpnai
beatspindi automobilių žibintų šviesą. Būtina tikrinti (matuoti) ženklų
atspindžio rodiklius ir, esant nepakankamam atspindžiui, ženklus keisti.
Neskiriamas reikiamas dėmesys atšvaitų ant atitvarų priežiūrai – jie nulankstyti, išblukę, o dažnai – iš viso jų nėra. Daugelio įmonių keliuose signaliniai stulpeliai po žiemos nuo sniego poveikio, kai kur ir po šienavimo, vis dar yra kreivi, neištiesinti.

Kelininkų darbas įvertintas teigiamai

Metų laikų – pavasario, vasaros, rudens, žiemos – kaitos dėsningumuose
mes įžvelgiame amžinąjį gamtos atsinaujinimą. Dalis gimtojo peizažo –
nuolat atgimstantys Lietuvos keliai. Pati gamta įvairiais metų laikais juos
papuošia savo spalvomis: pavasarinio smaragdo, rudens vario, žiemos
skaisčių debesų šviesos, vasaros įvairiaspalvio sodrumo.

T

ačiau ne tik gamta keičia kelių susiklosčiusią sandarą. Jų ilgaamžiškumą,
pritaikymą žmonių poreikiams nuolat savo rūpesčiu apgaubia šių gyvybiškai svarbių pilkųjų arterijų darbininkai – kelininkai, kurie savo gyvenimą
paskyrė nelengvai, kartais net su gamta galynėtis verčiančiai specialybei.
Jau ne pirmi metai pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos patvirtintą Kelių apžiūrų metodiką, joje išdėstytas specialiųjų kontrolinių apžiūrų nuostatas, gegužės-birželio mėnesiais
tikrinama valstybinės reikšmės automobilių kelių techninės priežiūros kokybė ir dangų techninė būklė.

Būklę tikrino kelių specialistai
Apžiūros metu kelių specialistai nustatė kelių techninės priežiūros kokybę (vertino bedefektiniais procentais), dangų techninę būklę įvertino balais. Šiais metais bedefektinės priežiūros užduotis yra 70%. Visos
valstybės įmonės šią užduotį sėkmingai įvykdė. Šie duomenys pateikti lentelėje.Nustatyta, kad labiausiai defektingas ir kasmet vis prasčiau
įvertinamas kelio elementas yra kelio danga. Jos vidutinis defektingumas
Lietuvoje yra 36,41%, o VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ ir VĮ „Tauragės regiono keliai“ prižiūrimų kelių – viršija net 40%. Neatliekant paviršiaus apdaro įrengimo darbų kai kurių asfalto dangų techninė būklė suprastėjo tiek,
kad buvo įvertintos tik „silpnai“ arba „nepatenkinamai“. Prie to prisidėjo
ir kelis metus iš eilės kelių priežiūros lėšomis neatnaujinamos sankasos.
Pasak Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių priežiūros skyriaus
vedėjo pavaduotojo Raimundo Indrulėno, „Dėl to kelio konstrukcija nuolatos mirksta, drėgsta. Pavasarį tokios vietos iškilojamos, „lūžta“, jose

atsiranda skersiniai ir išilginiai plyšiai ir net plyšių tinklai, kurių kelių
priežiūros priemonėmis tinkamai užtaisyti neįmanoma“.
Pastebėta, kad kasmet keliuose su asfalto dangomis vis daugiau atsiranda provėžų, jos vis gilėja.
Silpnai įvertinta žvyro dangų būklė. Žvyrkeliuose beveik nebeliko greideriuojamojo sluoksnio. Po šaltos žiemos juose atsirado nemažai vietų,
kur žvyro danga „lūžta“. Tokiomis dangomis nuolatos važinėjančios
sunkiasvorės transporto priemonės sukelia naujas „lūžtančias“ vietas.
Įmonėms nurodyta atidžiai stebėti kelio dangų būklę ir, atsiradus pirmiesiems dangų irimo požymiams, nedelsiant imtis priemonių šiuos defektus pašalinti, o kai kuriuose keliuose, esant reikalui, riboti sunkiasvorių
transporto priemonių eismą. Tik taip dar galima apsaugoti kelių dangas
nuo visiško suardymo.

Tik vienos kelio elementų grupės – kelių pastatų – priežiūros lygis gerėja. Panaikinus nemažai nenaudojamų, susidėvėjusiomis dangomis bei smarkiai teršiamų poilsio aikštelių, šių kelio elementų vertinimas vis gerėja. Prie to
prisidėjo ir autobusų sustojimų peronų atnaujinimas bei nenaudojamų sustojimų panaikinimas. Pastebimas teigiamas poslinkis saugant kelius nuo teršimo. Tam įmonės panaudojo nemažai įvairių priemonių, kurios drausmina teršėjus. Leidus mokiniams ant autopaviljonų sienų piešti eismo saugumo temomis ar juos apklijuoti plakatais, šiose vietose niokojimo gerokai sumažėjo.
Atkreipiame dėmesį, kad šios pavasarinės apžiūros bendras vidutinis
bedefekčių kilometrų procentas, palyginus su praeitų metų pavasarinės
apžiūros įvertinimu, pagerėjo. Tai galima paaiškinti tik tuo, jog vienos kelio elementų grupės (kelio pastatų) įvertinimas yra žymiai aukštesnis, jis
ir įtakojo bendrą kelių vertinimą. Ateityje daugiau dėmesio reiktų skirti ir
kitų kelio elementų priežiūrai.
Apžiūros metu buvo įvertinta ir kelio dangų techninė būklė. Ji po paeitų metų įvertinimo „vidutiniškai“ tapo tik „patenkinama“.
Visų kelius prižiūrinčių valstybės įmonių darbas įvertintas teigiamai.

Kelio dangos defektingumas
38

proc.
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Sankasos ir Sosnovskio barščiai

36

Prižiūrint sankasas taip pat pastebėta nemažai trūkumų. Pietiniuose
ir rytiniuose rajonuose, stiprioms vėtroms išvertus daugybę medžių, šalinant vėtros padarinius šalia miškų esančiose pakelėse susikaupė daug
medienos. Neretai mediena sandėliuojama ir kelio juostoje. Tokios vietos
nepažymėtos įspėjamaisiais kelio ženklais, teršiamos, o kai kur sunkiomis
medienos transportavimo priemonėmis gadinama kelio danga.
Aplaidumo pastebėta prižiūrint pakeles – nešienaujama, laukiama iki
sueis sutartimi nustatytas terminas (liepos 15 d.). Tačiau yra ir kitas kelių
priežiūros vadove nustatytas reikalavimas – neviršyti leistino žolės aukščio, kuris yra nuo 40 iki 60 cm. Apžiūros metu žolė vietomis jau siekė si-
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dangų techninės būklės vertinimas balais
Valstybės įmonė
Alytaus RK
Kauno RK
Klaipėdos RK
Marijampolės RK
Panevėžio RK
Šiaulių RK
Tauragės RK
Telšių RK
Utenos RK
Vilniaus RK
Automagistralė
Vid. Lietuvoje:

pavasaris
7,60
7,33
7,17
7,53
7,80
7,48
7,60
7,20
7,20
7,44
8,15
7,50

2008 m.
ruduo pavasaris
7,9
7,5
7,4
7,2
7,3
7,2
7,3
7,4
7,8
7,6
7,4
7,3
7,8
7,4
6,9
7,3
7,8
7,2
7,5
7,1
8,4
7,7
7,6
7,3

2009 m.
ruduo pavasaris
7,60
7,30
7,33
7,29
7,17
6,97
7,53
7,24
7,8
7,32
7,48
7,06
7,6
7,05
7,2
6,91
7,2
7,24
7,44
7,05
8,15
7,43
7,5
7,16

2010 m. 2011 m.
ruduo pavasaris
7,35
7,28
7,01
6,78
7,14
6,70
7,2
6,87
7,63
7,06
6,72
6,96
6,89
6,81
7,52
6,58
7,13
6,59
7,1
6,90
7,72
7,53
7,16
6,88

Valstybės įmonė

Žemės
sankasa

Alytaus RK
Kauno RK
Klaipėdos RK
Marijampolės RK
Panevėžio RK
Šiaulių RK
Tauragės RK
Telšių RK
Utenos RK
Vilniaus RK
Automagistralė
Vid. Lietuvoje:

30,86
30,11
30,07
32,38
30,41
31,12
28,37
30,88
34,19
27,08
13,68
30,11

Elementų defektingumas, %
Važiuojamo- Techninės Kelių pastasios dalies
eismo re- tai, pėsčiųjų
ir kelkraščių guliavimo ir dviračių
dangos priemonės
takai
36,51
21,82
12,58
35,94
25,67
17,22
41,02
19,49
15,86
33,33
22,14
18,26
33,49
20,70
18,53
35,61
22,93
14,05
40,35
20,35
16,54
36,68
23,11
17,08
37,67
18,12
19,28
35,64
25,39
18,66
35,83
31,60
9,44
36,41
22,39
16,76

Bendras Dangų techbedefekčių ninės
kilometrų įvertis,būklės
balai
procentas
72,71
71,28
71,30
72,39
73,08
72,43
71,57
71,52
71,29
71,86
74,85
72,02

7,28
6,78
6,70
6,87
7,06
6,96
6,81
6,58
6,59
6,90
7,53
6,88
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Juodųjų dangų atnaujinimas į priekį juda sunkiai

Per dvejus metus trukusį juodųjų dangų paviršiaus atnaujinimo sąstingį
šalies keliai stipriai nusidėvėjo. Šiemet finansavimas skirtas, tačiau
kelininkai eismo dalyvių nudžiuginti, kad kelių būklė labai pagerės,
neskuba, nes pinigų skirta kelis kartus mažiau nei reikėtų.

A

lytaus regiono kelininkai prižiūri beveik pusantro tūkstančio kilometrų kelių, besidriekiančių Lazdijų, Varėnos ir Alytaus rajonų teritorijomis. Didžiąją dalį jų – 1131 km, sudaro asfaltas arba juodosios dangos, kurių didžiosios dalies būklė apverktina. Šį sezoną naujai išasfaltuotas bus vos 6 km ruožas (finansuojama iš projektinių lėšų) Lazdijų rajone,
kur rekonstruojamas rajoninės reikšmės kelias Nr.2517 Veisiejai – Viktarinas – Paliepis.
Beveik 7,52 mln. litų Lietuvos automobilių kelių direkcija skyrė kelių paviršiui apdoroti. 38,61 km kelio lygiomis dalimis visuose trijuose rajonuose bus padengti skaldele, kuri sudarys dėvėjimosi ir šiurkštumo sluoksnį. Kelininkų nuomone, toks kelių būklės gerinimo būdas žymiai
efektyvesnis ir patvaresnis nei vadinamoji „lopymo“ technologija, bet lėšų
stygius riboja jo panaudojimą. Todėl juodųjų dangų defektų remontas „lopant“ ir artimiausioje ateityje išlieka pagrindinė kelių priežiūros priemonė.
Iš šiems metams Dzūkijos kelių priežiūrai skirtų 13 mln. litų, juodųjų dangų defektų remontui teks 1,8 mln. litų. Už šiuos pinigus dzūkai šalins kasdien atsirandančias vis naujas išdaužas ir kitus kelių defektus, kad
jie neapsunkintų eismo sąlygų ir netaptų avarijų priežastis. Neabejojama,
jog skirtų pinigų iki metų pabaigos neužteks, nes kaskart atsiranda ekstremalių situacijų, kurios pareikalauja nenumatytų investicijų kelių priežiūrai.

Nubloškė atgal
Anot Alytaus regiono kelių direktoriaus Broniaus Vaičiulionio, jų aptarnaujamoje teritorijoje „normalių“ kelių, turinčių kokybišką juodąją dangą,
yra labai mažai – 8,2 km kelyje Nr.130 Kaunas – Prienai – Alytus ir dvigubai daugiau kelyje Nr.131 Alytus – Simnas – Kalvarija. „Visos kitos juodosios dangos džiaugsmo teikia tik tiek, kad nedulka“, – apgailestavo patyręs kelininkas B. Vaičiulionis. Net vienas geriausių kelių Alytaus regione
Naujieji Valkininkai – Daugai – Alytus, rekonstruotas tik prieš 6–7 metus,
artimiausiu metu neuždėjus naujos dangos gali subyrėti. Jau pradėjo darytis provėžos, atsirado sutrūkinėjimų. Tokio greito susidėvėjimo priežastis – rekonstrukcijos metu, taupant lėšas, buvo uždėtas tik vienas apatinis dangos sluoksnis. Jei laiku nebus rasta lėšų dangos paviršiaus atnaujinimui, vėliau į jo sutvarkymą teks investuoti žymiai daugiau. Teks ir kelio
pagrindą atkurti. B. Vaičiulionio nuomone, per dvejus metus, kai nebuvo
nė lito skiriama juodųjų dangų paviršiui apdoroti, jų būklė stipriai pablogėjo, nublokšdama kelių situaciją penkerius metus atgal.
Daug bėdų Dzūkijos kelininkams pastaraisiais metais pridaro ne tik
katastrofiškai senstančios neatnaujinamos juodosios kelių dangos, bet ir
miškavežiai. Praėjusią vasarą siautusios vėtros padarinius iki šiol jaučia ne
tik miškininkai, bet ir kelininkai. Nuniokotus miškų masyvus verslininkai skuba iškirsti ir išvežti. Nepaisydami normatyvų, miškavežiai važiuoja perkrauti ir padaro provėžų. B. Vaičiulionis dėl sugadintų kelių nekalti-

na vien verslininkų ir miškavežių vairuotojų. „Keliai genda ne tik dėl per
didelio apkrovimo ir intensyvaus eismo, bet ir dėl prastų dangų“, – teigė
Alytaus regiono kelių vadovas. Anot B. Vaičiulionio, kaip ir dabar, sovietiniais metais taip pat buvo taupoma. Apskaičiavę atsparumą, pagrindus
kelininkai suplonindavo nuo 50 iki 30 cm. Tais laikais automobiliai nebuvo tokie galingi ir jų srautai buvo mažesni, todėl problemų nekildavo. Dabar, kai nuo kelių išasfaltavimo prabėgo ne vienas dešimtmetis ir išaugo transporto srautai, pradėjo lįsti įvairios bėdos. Kelininkai prognozuoja,
kad dar pora metų truks intensyvus medienos išvežimas iš miškų ir sunkiasvoriai automobiliai laužys kelius, dar labiau pablogindami kelių būklę.
Juodųjų dangų provėžos neretai kelininkų pastangas žiemą tinkamai
prižiūrėti kelius paverčia Sizifo darbu. Provėžuotus kelius dažniausiai reikia
valyti du kartus, papildomai barstyti, o tai padidina kuro sąnaudas, teršiama gamta. Tačiau apmaudžiausia, jog net du kartus nuvalius sniegą gilių
provėžų visiškai išvalyti neįmanoma ir jose, kintant temperatūrai, susidaro slidi danga, neužtikrinamas eismo saugumas.

Atnaujinimo apimtys netenkina
„Kad išsaugotume esamas juodąsias dangas, kasmet paviršiaus apdorojimą turėtume taikyti bent 300 km“, – įsitikinęs B. Vaičiulionis. Tačiau
lėšų skirta tris kartus mažesniam kilometražui. Jis lygiomis dalimis padalintas visų regiono rajonų patiems problemiškiausiems keliams. Jau baigtas tvarkyti Varėnos rajono Bobriškių kelias ir, anot kelininkų, pats „baisiausias“ Alytaus rajono kelias – Antakalnis – Jieznas – Merkinė. Kelininkai nuogąstauja, kad jei artimiausioje ateityje juodųjų dangų paviršiaus
atnaujinimui finansavimas nepadidės, dervabetoniu padengtų Alytaus ir
Varėnos rajonų kelių situacija taps grėsminga. Bėgant metams iš dervabetonio išgaruoja lakiosios frakcijos ir jis tampa trapus. Danga, nepriklausomai nuo eismo intensyvumo, savaime ima dūlėti, o asfalto kraštai pradeda byrėti. Pagal Lietuvoje taikomas technologijas, dervabetonio dangai
paviršiaus apdirbimas būtinas kas dveji metai, tačiau tokio grafiko nesilaikoma. „Specialistų paskaičiavimu, tvarkingos juodosios dangos atperka apie 50 proc. rutininių išlaidų, žymiai sumažina žiemos priežiūros išlaidas“, – teigė B. Vaičiulionis.
Vakariečiai naudoja tokias pačias kelių valymo technologijas, turi tokią pačią techniką, bet jų darbo rezultatai žymiai geresni, nes ten juodosioms kelio dangoms prižiūrėti ir atnaujinti skiriama daugiau lėšų. Jos nespėja stipriai nusidėvėti, neatsiranda gilių provėžų. Mūsų valstybėje kol
kas taupoma, todėl neišvengiamai išauga eksploatacinės išlaidos. Tai viena iš priežasčių, kodėl neturime nei gerų kelių, nei pinigų.

Plėtojami santykiai su lenkų kelininkais
Varšuvoje įvyko
dvišalis Lenkijos
ir Lietuvos
automobilių kelių
direkcijų atstovų
susitikimas.

P

agal dvišalių Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) ir Lenkijos valstybės kelių ir autostradų generalinės direkcijos (GDDKiA) santykių programą Varšuvoje įvyko abiejų įstaigų atstovų susitikimas, kuriame pasirašyta nauja
šešerių metų bendradarbiavimo sutartis.
Per artimiausius dvejus metus ypatingą dėmesį Lietuvos ir Lenkijos kelininkai numato skirti Transporto baltojoje knygoje rekomenduojamoms nuostatoms dėl bendro supratimo bei projektų įgyvendinimo – sparčiau naikinti skirtumus tarp Rytų ir Vakarų Europos transporto infrastruktūrų. Taip pat bus siekiama sutrumpinti kelionės tarp
Vilniaus ir Varšuvos laiką. Susitarta keistis informacija parenkant dan-

gų konstrukcijas panašiomis klimato sąlygomis.
Pasak Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus Skirmanto Skrinsko, abi kaimyninės šalys numato keistis specialistais, taip pat
moksline ir technine informacija, atskirų šakų tyrimų, ataskaitų duomenimis. Numatyta dažniau rengti abipuses konsultacijas, techninius
seminarus.
Su GDDKiA vadovu Lechu Viteckiu pasikeista nuomonėmis ir dėl
naujojo elektroninio kelių mokesčio greitkeliuose, įvedamo Lenkijoje nuo liepos 1 d., svarbos ir efektyvumo. Aptartas ir neseniai Lenkijos Seimo priimtas įstatymas, gerokai sugriežtinantis rangovų, nevykdančių sutartinių įsipareigojimų, atsakomybę ir sankcijas jų atžvilgiu.
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