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Investicijos į kelius atsiperka

Kur daugiau rinkėjų – ten ir asfaltas

Aplinkos ministerija baigia derinti ir teiks Vyriausybei
svarstyti įstatymo projektą, kuriuo siūloma iki kelių
kartų didinti mokestį už valstybinius gamtos išteklius
– už anhidrito, durpių, smėlio, žvyro, dolomito ir kitų
kasimą bei naudojimą.

Asociacijos „Lietuvos keliai“ užsakymu UAB
„Infraplanas“ parengė studiją „Darni kelių tinklo
plėtra ir aplinka“, kurioje išsamiai analizuojama,
kaip kelių būklė susijusi su aplinkos tarša bei
žmonių sveikata.

Vilniaus rajono gyventojams „pramoga“ dardėti
žvyru nuklotais keliais ir mėgautis dulkėmis – jau
seniai kasdienybė, mat šio rajono savivaldybėje,
palyginti su kitomis savivaldybėmis, yra
daugiausiai neasfaltuotų kelių.

Paskutiniai Europos
paramos trupiniai
ES paramos lėšos valstybinės reikšmės kelių sektoriui mažėja nuo
416,39 mln. Lt šiemet iki 118,372 mln. Lt 2012 m., nes baigiama
panaudoti visą numatytą ES paramą kelių sektoriui. Keliams kaip
niekada reikalingas didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto.

2

2012 m. Lietuvos kelių
andriaus ufarto / BFL

REDAKCIJOS SKILTIS

Mielieji skaitytojai,
keliai ir politika yra taip arti, kad kartais net sunku patikėti,
jog soduose žvyrkelių dulkėse skęstantys miestiečiai tėra vietinės
savivaldybės įkaitai, mat rajono politikai ten nemato reikalo kelių
asfaltuoti. Priežastis paprasta – tarybos narių rinkėjai gyvena
kaimuose ar miesteliuose. Ten valdžia sukrunta prieš rinkimus:
norėdama įtikti rinkėjams ima klausyti žmonių skundų, kur keliai
dulka ir kuriuos jau reikia tvarkyti.
Antai Vilniaus rajono savivaldybė prieš trejus metus grąžino
ES lėšas, kurių niekur nepanaudojo, nors aplink sostinę pilna
naujakurių ir sodų su karo sąlygas primenančia infrastruktūra.
Sugebame nutiesti interneto linijas į gūdžiausius užkampius, bet
keliukai čia tokie pat „romantiški“ kaip mūsų senelių laikais.
Kelininkai, tvarkantys valstybinės reikšmės kelius ir miestų
gatves, yra tokie pat politikų įkaitai kaip tie sodų gyventojai.
Kasmet jie išgirsta vis apie naujus taupymo bei optimizavimo
planus, bet pinigų keliams, nepaisant milžiniško akcizo degalams,
nedaugėja. ES fondus uolieji kelininkai greitai baigs naudoti,
tad beliks tik prėską valstybės košę srėbti. Paradoksalu, tačiau
ir tokiomis aplinkybėmis tenka valstybės vyrams įrodinėti, kad
infrastruktūrai reikia deramos priežiūros. Yra manančių, kad
klasteriuose panardinti milijonai duos daugiau naudos nei užkasti
į žemę ar betoną. Sunku suvokti, kaip žvyro ir asfalto krūvelės
gali būti naudingos ekonomikai ar visuomenei, jei nėra net
skambių žodžių „inovacijos“ ar „technologijos“. Kelininkams tikrai
vertėtų susimąstyti apie tinkamą savo atliekamų darbų įvaizdžio
formavimą bei modernius terminus. Juk jie taip pat galėtų
kurti „asfaltuotus verslo slėnius“, „ultramodernias magistrales“,
„vyriausybines juostas“ sostinėje ar „viršgarsines kelių atkarpas“.
Tereikia fantazijos ir trupučio viešųjų ryšių triukų, kuriuos naudoja
tie patys politikai, pristatydami utopinius oro gondolų ar metro
idėjas. O dar geriau būtų surengti kokį pasaulinį čempionatą ar
politinių partijų sąskrydžius, kur nors arčiau tų nelaimingųjų
sodų bendrijų. Kad iš gėdos vietiniams funkcionieriams netektų
rausti, reikės ir kelius nutiesti. Susitikimus su rinkėjais Seimo
nariams reikėtų rengti kaip tik ten, kur važiuojant dantis ant
danties nesueina. Kelininkams neliktų kitos išeities kaip tik padėti
politikams pasiekti savo rinkėjus.
Stasys Grigaliūnas
Redaktorius
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rtėjant 2012 m. biudžeto svarstymui, Lietuvos kelininkams aktualu, kiek biudžete bus skirta lėšų Lietuvos keliams prižiūrėti,
naujiems ir esamiems projektams vykdyti, kokia dalis bus Europos
Sąjungos (ES) lėšos. Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD),
politikai nevienodai vertina kelių būklę mūsų šalyje ir jų priežiūrą. Pastebėjimais apie kelininkams numatomą skirti finansavimą,
jo panaudojimo efektyvumą, naujus mokesčius dalijosi ministras
pirmininkas Andrius Kubilius, politikai Jurgis Razma, Algirdas Butkevičius, Julius Veselka, Kęstutis Glaveckas.

Būtinas efektyvesnis lėšų panaudojimas
Prieš pradedant svarstyti 2012 m. keliams skirtą biudžetą aiškėja, kad
jis bus kuklesnis nei 2011 m., mažės ne tik biudžetinės lėšos, bet ir ES skiriama parama. Esant tokiai situacijai, lėšas teks panaudoti efektyviau,
tikslingiau, pagal prioritetus suskirstyti, kurie projektai bus baigiami, kurie laikinai stabdomi, skirti daugiau dėmesio naujų projektų tikslingumui.
Lėšų panaudojimo efektyvumas 2012 m. bus aktualesnis nei anksčiau,
nes ekonomikos pakilimas yra lėtesnis, nei buvo prognozuota. Kalbinti
politikai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai (LAKD) pripažino,
kad pasitempti tikrai yra kur, o lėšas valdyti efektyviau yra tiesiog būtina.

Šiuo metu yra derinami nauji projektai, kurie bus pradėti įgyvendinti 2012 m. Jų tikslios kainos paaiškės įvykus viešiesiems konkursams.
ES paramos lėšos valstybinės reikšmės kelių sektoriui mažėja nuo
416,39 mln. litų 2011 m. iki 118,372 mln. litų 2012 m., nes baigiama
panaudoti visą numatytą ES paramą kelių sektoriui. Toliau įgyvendinant 2007–2013 m. planavimo periodo ES bendrai finansuojamus projektus, 2012 m. planuojama tęsti senus bei pradėti vykdyti naujus.

Baigiami ir planuojami nauji projektai
LAKD pakomentavo baigiamus ir numatytus projektus, kurie bus įgyvendinami 2012 m. Tarp svarbiausių reikėtų išskirti rengiamą„Via Balticos“
tęsinio iki Marijmpolės projektą, paskelbtą konkursą Panevėžio aplinkkelio projektavimui, Vilnius – Utena, Vilnius – Minskas betoninių kelių projektavimo konkursus. Taip pat paskelbtas konkursas Palangos aplinkkeliui
(privačiam investuotojui, baigus visas viešųjų pirkimų procedūras) tiesti,
Kaunas – Prienai keliui bus skelbiamas projektavimo konkursas, Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Lyda) rekonstrukcija. Atsižvelgiant į tai,
kad ES bendrai finansuojami projektai yra tarp prioritetinių, visiems bus
užtikrintas Europos Sanglaudos fondo (KPPP) finansavimas.

Išskirtinis dėmesys – transeuropiniam tinklui

LAKD pateiktoje preliminarioje Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programoje nurodyta, kad 2012 m. numatoma skirti 1153638
tūkst. litų, iš kurių 20 proc. atiteks vietinės reikšmės keliams (230727,6
tūkst. litų), 5 proc. sudarys rezervą (57681,9 tūkst. litų) valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti. Likę 75 proc. lėšų numatyti valstybinės reikšmės keliams: kelių priežiūrai, eismo saugumą gerinantiems projektams, investiciniams projektams, tiltams rekonstruoti,
keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti, techniniams projektams rengti.

2012 m. numatomi transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas
– Klaipėda) rekonstravimo, eismo saugumo gerinimo darbai (projekto
pradžia). Estakados Kaunas – Palanga, Palanga – Kaunas kryptimi statyba Jakų sankryžoje (projekto baigimas), taip pat Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas (tęsiamas projektas). Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Lyda) rekonstrukcija (projekto pradžia). E272 (Vilnius
– Panevėžys – Šiauliai – Palanga) plėtra, kelio Panevėžys – Šiauliai ruožo Šiauliai – Radviliškis rekonstrukcija (II etapas, projekto baigimas). Jei
bus gautas papildomas finansavimas, tikimasi pradėti rekonstruoti Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius – Minskas) vieną ruožą, planuojama rekonstruoti kelio A10 Panevėžys – Pasvalys – Ryga atskirus ruožus.
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ES paramos lėšos mažės kone 4 kartus
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pildomų lėšų rasti šalies biudžete nėra paprasta – planuojant biudžetą nereikia pamiršti, kad reiks rasti papildomus 600 mln. sumažintoms
pensijoms atkurti, prisideda ir valstybės skolos aptarnavimo išlaidos.
Papildomų lėšų būtų galima gauti didinat akcizus, tačiau dėl to reikėtų diskutuoti, ir tikrai tai nebus lengvas sprendimas. Nepanaudotos lėšos turėtų būti prasmingai perskirstytos – jeigu matoma, kad kažkur
trūksta finansavimo, bet yra nenaudojamų lėšų, jos turėtų būti operatyviai skiriamos kitiems projektams – vietoj nepanaudotų geležinkelio ar jūrų uosto lėšų, jas būtų galima panaudoti kad ir žvyrkelių asfaltavimo programai, gal net šiemet būtų suspėta tai padaryti. Pavyzdžiui, 2010 m. pabaigoje keliasdešimt milijonų litų buvo sėkmingai panaudoti būtent šiam tikslui. Juk tai ir darbo vietos, ir nauji užsakymai.
Bendrąja prasme ES lėšos yra įsisavinamos pakankamai gerai – esame
trečioje vietoje, bet, aišku, pasitempti dar yra kur. Dėl Kelių mokesčio,
manau, neverta skubėti, nes tai būtų papildomas žmonių erzinimas,
kamščiai, o kur dar išlaidos reikalingai įrangai (mokėjimo punktai). Geriau tai spręsti panaudojant akcizus, t. y. kad mokesčius mokėtų tie, kas
verčiasi transportavimo verslu.“

Andrius Kubilius,

Šarūno mažeikos / bfl

biudžetas: mažiau, taupiau, efektyviau

Julius Veselka,

Seimo narys (partija „Tvarka ir teisingumas“):

Ministras Pirmininkas:

bfl

Nors Europos Komisija (EK) pasiūlė Lietuvai įsivesti automobilių
mokestį, premjeras Andrius Kubilius nepuola tvirtinti, jog toks mokestis bus. „Lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kurioje tinkamai sutvarkyto arba kelių mokesčio, arba automobilių registracijos
mokesčio, arba vadinamojo atmosferos teršimo mokesčio kol kas
nėra. Tai tą trūkumą turime padengti kitais mokesčiais – arba gyventojų pajamų mokesčiu, arba akcizu“, – teigia A. Kubilius. Daugėjant automobilių ir prastėjant kelių būklei, Lietuva vis dar lieka viena
iš nedaugelio ES šalių, neturinčių tokio mokesčio, pastebi premjeras.

„Lešų, skiriamų keliams, sumažėjimą, galima vertinti tik neigiamai. Juk
kai nėra pinigų – nėra ir darbų. Lietuva – tranzitinė šalis. Esame tarp Rytų
ir Vakarų, ir tai reikia išnaudoti. Europinių pinigų mažėja, ir tai natūralu –
laikas patiems užsidirbti. Kita vertus – reikia geriau planuoti išlaidas. Pavyzdžiui, buvo skirta 150 mln. litų malūnsparniams pirkti. Ar tikrai tie malūnsparniai buvo tokie būtini? Gal vertėjo tas lėšas tikslingiau panaudoti? Manau, kad reikėtų padidinti akcizo dalį degalams. Juk kuro daugiausia
suvartoja tie, kas daug važiuoja. Padidinus akcizą kurui, būtų galima rasti trūkstamų lėšų, nes nepamirškime, kad transportas sukuria apie 10 proc.
bendrojo vidaus produkto (BVP). Dėl nepakankamai įsisavinamų, nenaudojamų lėšų – vienareikšmiai reikia geriau planuoti, ir tas lėšas tikrai galima sėkmingai panaudoti. Būnant didelėje bendrijoje, kokia yra ES, reikia
mokėti labai gerai prognozuoti, netgi 5–7 metus į priekį. Reikia operatyviai reaguoti į pasikeitusią situaciją, perskirstyti lėšas. Dėl papildomo Kelių
mokesčio – manau, kad neverta, geriau akcizo didinimas. Toks papildomas
mokestis tik padidintų įtampą nepasiturinčiuose sluoksniuose.“

Algirdas Butkevičius,

Jurgis Razma,

Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų
frakcijos seniūnas:
„Finansavimo kelių priežiūrai mažėjimas neišvengiamai neigiamai
atsilieps Lietuvos kelių būklei. Tačiau tai buvo žinoma iš anksto, dauguma programų numatyta iki 2013 m., o po to finansavimas mažės. Pa-

„Mažėjantis biudžeto ir ES struktūrinių fondų finansavimas Lietuvos kelių būklei ir ekonomikai atsilieps neigiamai. Šis sektorius sukuria daug darbo vietų. Nepamirškime, kad nuo 1 mlrd. litų, skirtų
kelių prižiūrai, apie 30 proc. mokesčių pavidalu grįžta į biudžetą. Be
to, Lietuva yra tranzitinė šalis, o kelių būklė tranzitui yra tikrai svarbi.
Keliaujantys per mūsų šalį sukuria papildomą pridėtinę vertę – perka kurą, paslaugas. Svarbu laiku ir tinkamai prižiūrėti kelius, nes vėliau tai kainuotų keletą kartų brangiau. Reikėtų peržiūrėti numatytą
lėšų paskirstymą, nes kai kuriuose sektoriuose lėšos nėra įsisavinamos. Apie papildomų lėšų kelių priežiūrai ieškojimą sukuriant naujus mokesčius, pavyzdžiui, Kelių mokestį, galiu pasakyti tiek, kad pirmiausia, jei tai būtų padaryta, turėtų būti įvedamas magistralinių
kelių mokestis. Vartojimas mūsų šalyje vis dar silpnas, ir būtų neteisinga apmokestinti tuos, kurie važinėja tik rajoniniais keliais.“

Susisiekimo ministerijos
komentaras apie būsimą 2012 m. kelininkų biudžetą:

„K

elių priežiūrai bus skirta panaši pinigų suma ar net didesnė nei
2011 m., todėl priežiūra bus tokia pati, kaip ir anksčiau. Krizių
kelių priežiūra nepatyrė ir didesnio taupymo metais, o šiuo metu galioja ikikrizinė kelių priežiūros tvarka, tačiau ji optimizuota, resursai,
išlaidos labiau kontroliuojami. Artėjant žiemos sezonui prie šio klausimo sprendimo bus grįžta ir bus dar kartą apsvarstytos visų galimų
resursų išnaudojimo galimybės, efektyvumo didinimas, kad nenukentėtų kelių priežiūra. Tačiau, žinoma, jei pinigų būtų skirta daugiau,
būtų galima rekonstruoti daugiau gatvių miestuose, nes savivaldybėse problemų daugiausia. Manome, kad lėšas kelių priežiūrai Lietuva
panaudoja tikslingai. Kaip ir numatyta ES reikalavimuose, daugiausiai

finansuojama svarbiausių valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija,
tiesiami nauji aplinkkeliai – daromi būtiniausi darbai, kad Lietuvos
transporto tinklas būtų modernus ir pasiruošęs tarnauti verslui bei
žmonėms. Rengiant ES paramos 2007–2013 m. panaudojimo planą,
jis buvo derintas su socialiniais partneriais, vežėjų, kelininkų organizacijomis, savivaldybėmis. Į jų pastabas atsižvelgta, dalis jų netgi tiesiogiai sprendė dėl lėšų panaudojimo regioniniu, savivaldybių lygiu.
Todėl investicijų ekonominis atsiperkamumas, investicijų efektyvumas
yra maksimaliai įmanomas. Susisiekimo ministerija mano, kad įvesti
naują automobilių mokestį šiuo metu nėra tikslinga, nes mokesčių
našta žmonėms ir taip nėra maža.“

bfl

Šarūno mažeikos / bfl

Socialdemokratų frakcijos seniūnas, buvęs
Susisiekimo ministras:

Kęstutis Glaveckas,

Seimo narys (Liberalų sąjunga):
„Pagrindiniai programos finansavimo šaltiniai yra dalis akcizo pajamų,
gautų už realizuotus degalus (pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą – 55 proc.), ir transporto priemonių mokesčiai. Iš viso
valstybinės reikšmės kelių plėtrai iš 2007–2013 m. finansavimo periodo
numatyta skirti 2100 mln. litų. Iki rugsėjo mėnesio jau panaudota daugiau
kaip 75 proc. visų numatytų ES paramos lėšų. Iki šių metų pabaigos lėšų panaudojimo procentas dar padidės. Taigi ES lėšų įsisavinimo procentas šiam
laikotarpiui yra gan aukštas. 2011 m. valstybinės reikšmės kelių priežiūrai
ir plėtrai skiriamas finansavimas, įvertinus oficialius statybos sąnaudų kainų indeksus, (pateikiamus Lietuvos Respublikos statistikos departamente),
atitinka 2002 m. skirtą finansavimą ir yra pagal valstybės išgales. Todėl tas
lėšų kiekis, paimtas bendroms valstybės reikmėms, didesnio poveikio kelių
sektoriaus finansavimui neturės. Nepritariu EK siūlymui įvesti automobilių
mokestį, manau, kad mums įvesti šį mokestį per anksti, nes gyventojų pajamos yra sumažėjusios, ir tai apsunkintų jų pragyvenimą.“
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Kenčia keliai – kenčiame ir mes

Nepaisant ekonominio sunkmečio, daugelyje užsienio šalių didinamas
finansavimas transporto infrastruktūros plėtrai. Kaimyninėje Lenkijoje
kelių priežiūrai ir plėtrai 2009 m. skirta 30 proc. daugiau lėšų, palyginti
su 2008-aisiais. Tuo tarpu Lietuvoje yra atvirkščiai. Kuo toliau, tuo
mažiau pinigų šalies Vyriausybė atseikėja Lietuvos keliams, kurių kokybė
šiuo metu – ne per geriausia.
Sandra Diekantaitė

D

ėl vis blogėjančio kelių tinklo kenčiame tik mes patys. Prasta kelio
danga – viena iš avarijų priežasčių, tai gali būti ir susisiekimą apsunkinanti priežastis. Juk ne vienas keikia greitąją pagalbą, kuri reikiamu
metu tampa labai lėta, tačiau kartais derėtų keikti Lietuvos kelius. Dėl vis
mažėjančio finansavimo kenčia ir kelių sektoriuje dirbantys žmonės: kai
kurios įmonės jau bankrutavo, atleista nemažai darbuotojų, tačiau tai netrukdo valdžiai „karpyti“ kelių plėtrai ir priežiūrai skirtas lėšas.

Skiriama vis mažiau lėšų
Patvirtintame 2011 m. biudžete numatyta, kad Kelių plėtros ir priežiūros programai skiriama apytiksliai 1,2 mlrd. litų. Pagrindiniai programos finansavimo šaltiniai yra dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotus
degalus. Kita dalis programai skiriama iš transporto priemonių mokesčių.
Taigi 120 mln. programai skiriamų lėšų yra surinkta iš transporto priemonių mokesčių, apie 1 mlrd. litų – akcizo pajamos, gautos už realizuotus

skaičius
Per 7 šių metų mėnesius į Kelių priežiūros
ir plėtros programą įplaukė apie

573

mln. litų

degalus. Tiesa, programai skirtos lėšos žymiai sumažėja, kai kiek daugiau
nei 207 mln. litų tenka atseikėti bendroms valstybės reikmėms.
Europos Sąjungos paramos lėšos kelių plėtrai 2011 m. sudaro maždaug 416 mln. litų. Tiesa, prie šios sumos prisideda ir iš praėjusių metų
nepanaudota parama – daugiau kaip 89 mln. litų. Iš viso šiais metais kelių priežiūrai ir plėtrai numatyta skirti apie 1,5 mlrd. litų.
Kalbėdamas apie ES paramą R. Gradauskas pažymi, kad 2007 m.,
skirstant šias lėšas, Lietuva kelių sektoriui skyrė mažiausiai, palyginti su
kaimyninėmis šalimis. Kaip argumentą tokiam lėšų skirstymui valdžia pateikė tai, kad tuomet Kelių plėtrai ir priežiūrai buvo skiriama 80 proc. surinkto akcizo, tačiau šiuo metu Kelių priežiūros ir finansavimo įstatyme
numatyta, kad programai skiriama tik 55 proc. gautų minėtų pajamų. „Likom du kartus nuskriausti“, – sako asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius, mat gauta mažiau ES paramos ir sumažintas Kelių plėtros
ir priežiūros programos finansavimas.
Per 7 šių metų mėnesius į Kelių priežiūros ir plėtros programą įplaukė apie 573 mln. litų, iš jų apie 499 mln. sudarė akcizo pajamos ir apie
74 mln. litų – transporto priemonių mokesčiai. Jei šių mokesčių įplaukos
per likusius 5 mėnesius nepasikeis, tikėtina, kad programai nebus surinkta daugiau nei 200 mln. litų.
Finansų ministerija planuoja, kad kitais metais kelių priežiūrai ir plėtrai bus skirta apie 1,2 mlrd. litų. Maždaug 118 mln. litų planuojama gauti iš ES paramos. Iš viso kelių priežiūrai ir plėtrai 2012 m. numatyta skirti apytiksliai 1,3 mlrd. litų. Palyginti su 2011 m., programos įplaukos tokiu atveju sumažės apie 40 mln. litų, o ES paramos lėšos – net apie 298
mln. litų, nes baigiamas panaudoti 2008–2013 m. ES paramos lėšų limitas. Taigi iš viso bus skirta 300 mln. litų mažiau.
Kaip sakė asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas R. Gradauskas, paprastai tiek pinigų prireikia kelių priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais: keliams

greideriuoti, jiems barstyti ir kitiems reikalingiems darbams atlikti. Negi
netekus 300 mln. litų turėtume atsisakyti ir šių darbų? Automobilių kelių
direkcijos vadovo pavaduotojas Donatas Dudonis sako, kad sumažėjus finansavimui intensyviai nebus vykdomos Žvyrkelių asfaltavimo ir Dangos
paviršiaus apdorojimo programos.
Vis dėlto viskam valdžia turi tokį patį paaiškinimą – krizė. Tačiau kuo
toliau, tuo brangiau ta krizė mums atsieina.

Pigiausia – tolygi kelių priežiūra
Kaimyninėse šalyse kelių plėtrai ir priežiūrai skiriama lėšų ne tik iš
valstybės biudžeto. Jų negailima ir iš ES paramos, taikomi kiti finansavimo šaltiniai. Vienas iš šaltinių – paimamos paskolos, taip pat kai kurie projektai finansuojami viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.
Tuo tarpu Lietuvoje finansavimas skiriamas tik iš valstybės biudžeto, iš jo
gaunama lėšų Kelių plėtros ir priežiūros projektui. Tiesa, viešojo ir privataus sektorių būdu tiesiamas Palangos aplinkkelis. Už savo lėšas konkursą laimėjusi įmonė per 2 metus nuties aplinkkelį ir dar 23 metus jį remontuos bei prižiūrės. Nuo trečių metų valstybė įmonei pradės mokėti
atlygį už atliktus darbus, atlygis bus išmokėtas per likusius 23 metus. „Čia
tas pats kaip pirkti naują automobilį: nori jo, bet neturi pakankamai pinigų, tad pasiimi lizingą, už kurį per laiką susimoki“, – minėtą finansavimo
būdą aiškina R. Gradauskas. Šis būdas, pasak jo, yra gana naudingas, mat
svarbiausia tai, kad aplinkkelis „dirba“.
Automobilių kelių direkcijos vadovo pavaduotojas D. Dudonis pažymi, kad neremontuojant atskirų kelių atkarpų, vėliau joms prireiks žymiau
daugiau lėšų. „Laikui bėgant keliai, kaip ir visi kiti dalykai, tik dar labiau
nusidėvi, tad jiems „atgaivinti“ reikia daugiau darbo, o tuo pačiu ir daugiau investicijų“, – sako D. Dudonis.
Tą patį teigia ir Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto dėstytojas, habilituotas mokslų daktaras, „DnB Nord“ banko vyriausiasis analitikas, ekonomistas Rimantas Rudzkis. Pasak jo, skiriant vis mažiau lėšų Kelių plėtros ir priežiūros programai, keliai blogiau prižiūrimi ir
todėl susidaro tik daugiau problemų.„Pigiausiai kainuoja tolygi kelių priežiūra“, – sako R. Rudzkis.
Analitikas pažymi, kad ilgainiui netolygus finansavimas atneša daugiau nuostolių. Jei kuriais nors metais kelių priežiūrai skiriama mažiau dėmesio, kitais metais šią klaidą teks ištaisyti ir už viską sumokėti brangiau.
Be to, negalima pamiršti ir kitų išlaidų, susidariusių dėl prastų kelių – automobilių gedimai, avarijos ir kita.
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Mažėjant finansavimui Kelių plėtros ir priežiūros programai, darbo vietų netenka vis daugiau kelių sektoriuje dirbančių žmonių. Nemažai įmonių bankrutavo, kiek dar jų užsidarys – neaišku. Kaip sakė kelininkų asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius R. Gradauskas, atėjus krizei darbo neteko apie 20 proc. tiesioginių šios srities darbuotojų:
iš maždaug 9 tūkst. be darbo liko apie 3 tūkst. žmonių. Tiesioginiais darbuotojais R. Gradauskas įvardijo tuos žmones, kurie dirba kelių įmonėse,
tačiau tai atsiliepė ir kitoms sferoms, susijusioms su keliais. Nukentėjo ir
vietinės statybinių medžiagų įmonės, ir vežimų rinka, tad darbo vietų neteko ir čia dirbantys žmonės. „Juk Hitleris, norėdamas atgaivinti Vokietijos
infrastruktūrą, pradėjo nuo kelių tiesimo: atsirado daug darbo vietų, atgijo vietinių statybinių medžiagų rinka, taip pat atgijo ir vežimų rinka“, –
kelių infrastruktūros svarbą aiškina R. Gradauskas.
R. Gradauskas nerimo neslepia ir dėl aukštosiose mokyklose „iškeptų“
kelininkų. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedros vedėjas
Alfredas Laurinavičius „Transportui“ sakė, kad kasmet studijas baigia apie
120 šios katedros studentų. Pasak jo, prieš porą metų įsidarbinti studijas
baigusiesiems buvo sunku: įmonės mažino darbuotojų skaičių, tačiau šią
vasarą, tvarkant nemažai kelių atkarpų, darbą gauti buvo kiek lengviau.
„Ką reikia daryti, kai vaikštinėdamas iš įmonės į įmonę negali rasti
darbo? Aišku, lieka vienintelė išeitis – emigruoti“, – sako kelininkų asociacijos vykdomasis direktorius. Dauguma yra tiesiog priversti palikti šalį, iš
kurios lėšų įgytas išsilavinimas.

VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“
žiemos sezonas nebaisus

man

Daug žmonių netenka darbo

Blogas kelias – skaudžios ir pasekmės
„Kilometrų požiūriu, tenkančiu vienam gyventojui, turime gerą kelių
tinklą, tačiau nekokybišką“, – sako Lietuvos kelininkų asociacijos „Lietuvos
keliai“ vykdomasis direktorius Rimvydas Gradauskas. Pasak jo, kelias su žvyro danga – tai tik pusgaminis, kuris yra laikinas, mat anksčiau ar vėliau tokia kelio danga taps tik dulkėmis. Vakaruose nėra žvyrkelių, nes jie kaip tik
reikalauja daugiau sąnaudų: kartais tenka vežti naujo žvyro, lopyti duobes.
Kaip sakė R. Gradauskas, per pastaruosius 3 metus Lietuvos kelių tinklas tik blogėja. Nieko nedaroma, kad jis būtų toliau vystomas, o eksploatuodami jį tik nudėvime. „Būtų gerai, kad bent jau išsaugotume esamą
situaciją“, – pažymi kelininkų asociacijos vykdomasis direktorius. Tačiau
kaip tai padaryti, kai Vyriausybė vis mažiau lėšų skiria Lietuvos kelių plėtrai ir priežiūrai. Ar neteks mūsų valdžiai anksčiau ar vėliau imti taisyti šią
klaidą, kaip tai padaryti teko lenkams? Tik neseniai Lenkijos valdžia susizgribo ir savo šalies keliams su kiekvienais metais ėmė skirti vis daugiau
lėšų, kad jie būtų sutvarkyti. Kasmet Lenkijos Vyriausybė kelių programai
įgyvendinti skiria apie 40 mlrd. zlotų.
Kaip sakė Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Donatas Dudonis, eismo sauga, tvarkant kelius, yra prioritetas, tad visada stengiamasi rasti tam
lėšų, kad ir kokia finansinė padėtis būtų. Vis dėlto nekokybiškas šalies kelių
tinklas skaudžiai gali atsiliepti ir patiems Lietuvos gyventojams. Netvarkinga
kelio danga – viena iš avarijų priežasčių. Lietuvos kelių policijos duomenimis,
per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruoti 1 373 eismo įvykiai. Žuvo
134, sužeisti 1 646 žmonės. Kiek tiksliai avarijų padaryta dėl nekokybiškos kelio dangos, Lietuvos kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas Deivis Kulvietis negalėjo pasakyti, mat tokia apskaita nedaroma. Tačiau tai, kad dėl kelių kokybės galima patirti nemažai žalos, teigia
Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė Rima Pozingė. Pasak jos, visos
draudimo bendrovės jaučia žalų pagausėjimą dėl prastos kelių būklės.
R. Pozingė sakė, kad dažniausiai pasitaikantys įvykiai, susiję su kelių kokybe – tai važiuoklės gedimai, lūžtantys ratlankiai, bamperiai. Dauguma
draudimo bendrovių šiais metais dėl to fiksuoja nuo 15 iki 30 proc. žalų pagausėjimą, palyginti su 2010 m., o kai kurios kompanijos gauna net iki 50
proc. daugiau tokio pobūdžio pranešimų negu pernai per tą patį laikotarpį. Palyginti su 2009 m., situacija dar prastesnė. Pasak R. Pozingės, tokių žalų
skaičius padidėjo net kelis kartus. Situacija kasmet prastėja. „Šios neigiamos
tendencijos augimo priežasčių toli neverta ieškoti – tai vis blogėjanti gatvių
dangos būklė“, – teigia Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė. Preliminariais duomenimis, šiais metais padaryta žala siekia apie 1–1,2 mln. litų.
„Dėl prastos kelių būklės genda ir mašinos, ir trukdo kuo greičiau pasiekti ligonį“, – sako Kauno rajono greitosios pagalbos stoties administratorė Vitalija Jokubauskienė. Tad taip ir „gimsta“ skundai dėl sulėtėjusios greitosios.
Didesnės išlaidos techniniam mašinų tvarkymui ir kenčiantis pacientas – tokias problemas, kylančias dėl kelių, įvardija ir Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Tadeuš Rodz. Ligonis, vežamas duobėtais keliais, tik dar labiau nukenčia.
Kaip sakė T. Rodz, Vilniuje, vykstant į iškvietimą, problemų kyla ir dėl
lietaus nuotekų šalinimo sistemos. „Lietaus kanalizacija sunkiai surenka
vandenį, ir dėl to susidaro spūstys keliuose, tad turėtų būti tvarkoma ir
kanalizacija“, – sako Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius.

Artėjantis 2011 m. žiemos sezonas verčia pasitempti kelininkus.
Kelios pastarosios žiemos buvo atšiaurios ir sniegingos, todėl ir ši
žiema nėra išimtis – reikalauja tinkamo pasiruošimo, norint užtikrinti
visada išvažiuojamus Šiaulių regiono kelius.
Marius Šlepikas

Pagrindinė problema – sniego gausa

„Šiaulių regiono keliai“ (ŠRK) vadovai, artėjant sunkiausiam
žiemos sezonui, skaičiuoja, planuoja darbus, turimą techniką, žmogiškuosius resursus. Vytautas Mačiulis, ŠRK direktoriaus pavaduotojas, žiemos laukia ramiai, nes jai tinkamai pasiruošta. „ŠRK iš
viso šiuo metu turi apie 46 kelių priežiūros priemones, skirtas keliams
prižiūrėti žiemą (šiemet įsigijome 3 naujas). Dalis mašinų dirba ne tik
žiemą – tiesiog nuimame žvyro-druskos barstymo įrenginius, ir pritaikome darbui“, – sako pašnekovas. Pasak pono Vytauto, intensyvus
ruošimosi žiemos periodui etapas yra rugsėjo pabaiga ir spalio pradžia. Tokiu metų laiku gamta gali iškrėsti įvairių pokštų, todėl technika
turi būti paruošta bet kuriuo metu išriedėti į kelius.

VĮ

ŠRK pastangos suteikti maksimaliai kokybiškas paslaugas vertinamos gerai. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Gintautas Domarkas, kalbėdamas apie kelininkų darbą,
buvo taktiškas: „Didesnių nusiskundimų dėl ŠRK darbo neturime –
keliai gerai prižiūrimi, tvarkomi, remontuojami. Aišku, čia daug reiškia geresnis finansavimas, kokiu negali pasigirti mūsų seniūnijos. Problemų atsiranda žiemos metu – kai kelininkai nespėja valyti užpustytų kelių, bei pavasarinio polaidžio metu dėl žvyrkelių būklės. Kartais netgi seniūnijos geriau prižiūri savo kelius. Tačiau keliai prižiūrimi,
į nusiskundimus reaguojama operatyviai, todėl mano bendras įvertinimas ŠRK būtų 8 iš 10 balų.“

Keliuose išbarstoma tūkstančiai tonų
smėlio ir druskos mišinio

Pageidauja daugiau dviračių ir pėsčiųjų takų

Norint užtikrinti kokybišką kelių priežiūrą permainingos žiemos
metu, tenka pasitelkti ne tik galingą techniką, bet ir gerai apsirūpinti pagrindinėmis darbo priemonėmis – druskos ir smėlio mišiniu. Išbarstomi kiekiai išties nemenki – siekia 8–10 tūkst. t. Esant tokiam
poreikiui, druskos ir smėlio atsargų turi būti sukaupta pakankamai,
kitaip saugumui keliuose gali iškilti didelis pavojus. V. Mačiulis taip
pat priminė, kokia sudėtinga buvo susiklosčiusi situacija prieš kelerius metus, kai druskos buvo pristigę visi kelininkai Lietuvoje – po šios
pamokos stengiamasi sukaupti tokį kiekį, kad jo tikrai užtektų visam
žiemos sezonui.

Dirbama be išeiginių
Esant sudėtingoms eismo sąlygoms, kai daug sninga, pakyla vėjas, slidu, kelininkai turi dirbti be atvangos. „Sausio – vasario mėnesiais tenka dirbti praktiškai be išeiginių, todėl tokiu metu
juntamas ne technikos, o žmonių, sugebančių valdyti sunkiasvorę techniką ir užtikrinti nenutrūkstamą kelių valymą, stygius“, –
sako ŠRK direktoriaus pavaduotojas. Kartais dirbama net po 30 dienų per mėnesį, todėl kelininkams ne visada suprantami priekaištai, kai sakoma, kad jie neva per mažai stengiasi. Žiemą kelininkams labiausiai trūksta ne technikos, o patikimų darbuotojų, kurie
galėtų užtikrinti kokybišką kelių priežiūrą. Kelių eismo dalyviai irgi
ne visada įvertina, kiek pastangų reikia įdėti, kad keliais būtų įmanoma važiuoti.

Šiaulių regiono savivaldybė pageidautų daugiau naujų pėsčiųjų ir
dviračių takų, eismo saugumo priemonių. „Tenka tik apgailestauti, kad
sumažintas Žvyrkelių programos finansavimas, kuris mūsų savivaldybei yra labai svarbus. Tai pat norėtųsi, kad ŠRK perimtų kai kurių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą iš savivaldybės, tačiau kol kas šiuo
klausimu susitarimo priimti nepavyksta, pavyzdžiui, kelias iš Šiaulių į Šilėnus, kai kurios Kuršėnų miesto gatvės“, – sako ponas Domarkas. 2011
m. ŠRK Šiaulių rajone yra laimėjusi asfalto dangos lopymo konkursą.
Apibendrinant galima būtų teigti, kad ŠRK teikiamos paslaugos yra gerai vertinamos, o kad būtų dar geriau, būtinas didesnis finansavimas.

Faktai apie ŠRK
• ŠRK sudaro 6 kelių tarnybos: Akmenės, Kelmės, Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių kelių tarnybos
• įmonė prižiūri ir eksploatuoja 13 proc. Lietuvos valstybinių kelių
(2782 km), iš kurių rajoniniai keliai sudaro 1960 km, krašto –
603 km, magistraliniai – 219 km
• prižiūrimi 198 tiltai, kurių bendras ilgis – 5018 m
• darbuotojų skaičius – apie 400
• ŠRK technikos parką sudaro 46 kelių priežiūros priemonės
• 2011 m. I pusmečio vidutinis darbo užmokestis ŠRK įmonėse buvo 2209,08 Lt, arba 10 proc. didesnis nei 2010 m. I pusmetį, kai
sudarė 2006,0 Lt
• 2011 m. I pusmečio ŠRK grynasis pelnas sudarė 708 963 Lt, arba
2,7 karto daugiau nei 2010 m. I pusmetį, kai buvo 262 810 Lt
Šaltinis: www.srk.lt
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Keikiame savus kelius, svetimus giriame

Žmonių skundai dėl blogos kelių kokybės jau seniai ne naujiena. „Kelyje
jau ne duobės, o grioviai, šalikelės apaugusios, visiškai nėra kelkraščio“,
„tiek neužtaisytų duobių, kiek šiais metais, dar neteko matyti“, – tokių
ir panašių skundų savo internetinėje svetainėje sulaukia Lietuvos
automobilių kelių direkcija. Jos atstovams tenka liaudžiai aiškinti, kas,
kaip ir kodėl. Lengviausias paaiškinimas būtų – lėšų trūkumas keliams
„lopyti“. Bet kažin ar nuo tokio paaiškinimo žmonėms pasidarytų geriau
– kam čia malonu duobėmis dardėti, savo automobilius „laužyti“?
Sandra Diekantaitė

„K

eliai ir tiltai“ klausė krovinių gabenimo bendrovių vadovų, ką jie
gali pasakyti apie Lietuvos kelių kokybę. Pakalbinti vadovai, nemažai laiko praleidžiantys kitų šalių keliuose, jiems gerų žodžių negailėjo, o
Lietuvai iki tų šalių – dar toli.

Vietoj kelio – provėža?
Nepasitenkinimo dėl prastos kelių kokybės neslepia ir UAB„MMG Carriers International“ direktorius Valdas Miliauskas. Šilutėje įsikūrusios bendrovės vadovas Lietuvos kelių kokybę nusakė vienu žodžiu – tragedija.
„Vienas kolega pasakojo, kad Latvijoje paklausus apie kelių mokesčius
jam buvo atsakyta, kad Latvija kelių neturi, Lietuvoje irgi tas pats“, – sakė
V. Miliauskas. Jis prisimena, kad ir kaimyninėje Lenkijoje prieš 8–10 metų
buvo tokie laikai, kai visi važiuojantieji šios šalies keliais keikė juos. „Ir mes
artėjame prie to lygio“, – nerimo neslepia bendrovės„MMG Carriers International“ direktorius. Pasak jo, Lenkijoje keliai netrukus bus aukšto lygio,
o iki to Lietuvai gana toli. V. Miliauskas tikina, kad kelias Šilutė – Klaipėda
– tai tik provėža, kurios keliu negalima pavadinti.

Pakalbinti krovinių
gabenimo bendrovių
vadovai teigia, kad iki užsienio
kelių kokybės Lietuvai dar toli.

„Prastai su lėšomis: nuo 2008 m. finansavimas sumažėjo 50 proc. Be
to, Šilutėje yra daugiau neasfaltuotų kelių, palyginti su kitais miestais“, –
aiškina įmonės „Šilutės kelių tarnyba“ viršininkas Algirdas Jakubauskas,
komentuodamas žmonių nepasitenkinimą kelių kokybe.
Kaip jis sakė, negana to, asfalto dangos neremontuojamos jau trejus
metus. „Nepadarytas joks kapitalinis remontas, o juk natūralu, kad kelias
dėvisi. Kai jis neprižiūrimas, į jį nieko neinvestuojama, tai ir kokybė tik
blogėja“, – „Keliams ir tiltams“ pasakoja A. Jakubauskas.
Situacija negerėja ir su žvyrkeliais, kuriems taip pat neskiriama jokio
finansavimo jau trejus metus. „Žvyrkelius reikia tvarkyti kas 10 metų“, –
sako „Šilutės kelių“ viršininkas. Tačiau Lietuvoje šios taisyklės nesilaikoma. „Kiek įmanoma juos prižiūrime, greideriuojame, daugiau kažką padaryti nėra lėšų“, – prisipažįsta A. Jakubauskas. Jei sunkiai pavyksta gauti lėšų žvyrkelių priežiūrai, kada tikėtis, jog jie bus išasfaltuoti? Akivaizdu viena – negreit.

Netiksliai paskaičiuoti automobilių srautai
„Lietuvoje buvo ir geresnių laikų“, – paklaustas apie kelių kokybę „Keliams ir tiltams“ sakė Rokiškyje įsikūrusios bendrovės „Rokauta“ direktorius Rimantas Sakaitis. Jis neslepia, kad norėtųsi, jog kelių kokybė būtų
geresnė. Tačiau pasidžiaugė tuo, kad nors netenka važinėti vežimais, mat
taip visai galėjo nutikti, jei po Nepriklausomybės būtume visai apleidę kelių infrastruktūrą.
R. Sakaitis sako, kad magistralinių kelių kokybė Lietuvoje yra gana
gera, tačiau jų ilgaamžiškumas nepritaikytas dideliam automobilių srautui. Kaip jis sakė, nepaskaičiuota, koks galimas automobilių srautas, o tai
Lietuvai kainuoja tik dar brangiau. Pasak„Rokautos“ direktoriaus, toks ne-

paskaičiavimas lemia ir tai, kad magistraliniai keliai greitai nusidėvi. „Po
kelerių metų keliai nusidėvi ir jiems jau reikia kapitalinio remonto. Lietuvai derėtų daugiau investuoti į pagrindus“, – sako R. Sakaitis. Jis teigia,
kad taip padarius būtų sutaupoma lėšų. „Biednas“ moka du kartus“, –
seną patarlę primena bendrovės „Rokauta“ direktorius.
Po visą Vakarų Europą krovinius gabenančios bendrovės „Rokauta“ vadovas įsitikinęs, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir regioniniams keliams, ypač žiemą būtina juos dažniau valyti. Žmonių gyvybės – štai kokios gali būti pasekmės, kylančios dėl mažai skiriamo dėmesio keliams.
Pasak Rokiškio bendrovės direktoriaus, valdžia turėtų bent jau „nekarpyti“ keliams skiriamų lėšų. Kaip jis sako, lazda turi du galus ir gali būti,
kad Lietuvai taupymas gali skaudžiai atsiliepti. „Netikslinga šioje srityje
taupyti, juk yra daug šalutinių veiksnių, padaromi neįkainojami nuostoliai“, – tikina R. Sakaitis

Iki užsienio lygio – dar toli
Bendrovės, gabenančios krovinius į Vakarų Europos šalis: Vokietiją,
Prancūziją ir kitas, „MMG Carriers International“ direktorius V. Miliauskas
teigia, kad ten keliai nepalyginamai geresni. Tad tokiose šalyse pabuvojus, kaip sako V. Miliauskas, gėda net žiūrėti, kaip keliai tvarkomi Lietuvoje. „Palopomi pagrindiniai keliai, o kur jau ne pagrindinis kelias – jo kokybė bloga. Kelkraščių nėra, o gatvės iš viso netvarkomos“, – piktinasi
„MMM Carriers International“ direktorius. Pasak jo, Lietuvoje kelių situacija yra tiesiog baisi, o blogiausia, kad ji ir negerėja.
„Palyginti su kitų šalių keliais, žinoma, kad Lietuvos keliai – ne auksas“, – sako Kretingoje įsikūrusios bendrovės „RRMJ Group“ vadovas Romualdas Jablonskis. Tiesa, kretingiškis taip pat prisimena, kaip dar prieš
kelerius metus Lenkijos keliai buvo, kaip jis sako, tiesiog žiaurūs, tačiau ten
dabar situacija su keliais jau kur kas geresnė. Kaip sakė „RRMJ Group“ vadovas, nereikia norėti, kad per vieną dieną Lietuva pasiektų europinių kelių lygį. Iki to mums – dar toli.
R. Jablonskis prisipažįsta, kad gabenant krovinius į Baltarusiją, Ukrainą, Vokietiją, Švediją ir kitas šalis, tenka rinktis: ar važiuoti paprastesniu
keliu ir nemokėti kelių mokesčio, ar keliauti geru keliu ir atseikėti šiek tiek
už tuos kelius. Tačiau sprendimą lemia ne kelių būklė, mat ir jo įvardintieji
„paprasti“ keliai yra geros kokybės, bet laikas. Jeigu reikia skubėti, jis renkasi magistralinius kelius, kuriais galima greičiau pasiekti tikslą.
Kažin ar Lietuvoje žmonės svarsto, ką rinktis: važiuoti magistraliniais
keliais ar šalutiniais. Savaime suprantama, jog renkamės magistralinius
kelius, kad tik netektų dardėti kokiais nors vieškeliais, kurie tik karts nuo
karto palopomi.
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Kelininkai atnaujina oro uosto infrastruktūrą

Anot „Fegdos“ generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, darbų
vykdymo etapo metu atlikti visi būtini geodeziniai matavimai:
patikslinti esamos dangos aukščiai, padaryti būtini žymėjimai.

Šių metų pirmaisiais mėnesiais Transporto investicijų direkcija (TID)
pranešė pasirašiusi dvi sutartis, pagal kurias Tarptautinio Vilniaus oro
uosto (TVOU) riedėjimo takams atnaujinti skirta 2,9 mln. litų, o perono
dangos rekonstrukcijai – 24,306 mln. litų Europos Sąjungos (ES) ir
valstybės paramos.
Irena Dirgėlienė
ES lėšos skiriamos iš 2007–2013 m. struktūrinių fondų paramos pagal Susisiekimo ministerijos administruojamą priemonę „Tarptautinių oro
uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo
priemonių diegimas“.
Perono dangos atnaujinimo darbus Tarptautiniame Vilniaus oro uoste vykdo darbų atlikimo konkursą laimėjusi UAB „Fegda“, kuri įsipareigojo darbus atlikti už 34,5 mln. litų. Susisiekimo infrastruktūros objektų statybos bendrovė „Fegda“ atnaujins apie 200 tūkst. kv. m oro uosto dangos,
taip pat įrengs naujas gelžbetonines lėktuvų stovėjimo aikšteles, atitinkančias tarptautinius civilinės aviacijos reikalavimus. Apie projekto įgyvendinimą „Keliams ir tiltams“ sutiko papasakoti „Fegdos“ generalinis direktorius Žydrius Baublys.
Ž. Baublio teigimu, oro uosto rekonstrukcija buvo būtina, nes lėktuvų stovėjimo vietose ratų provėžų gylis buvo didesnis nei leidžia Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) normos, per didelis buvo ir
stovėjimo vietų nuolydis. Liūčių metu vanduo nuo lėktuvų perono tekėdavo naujojo keleivių terminalo link ir sukeldavo jame potvynius. Negana to, esama senoji asfalto danga buvo nusidėvėjusi ir deformuota. Nerekonstravus oro uosto nebūtų išpildytas ir noras oro uoste priimti ir didesnius lėktuvus, pavyzdžiui, „Airbus A-310“, užtikrinant saugų jų judėjimą riedėjimo takais.
Tarptautinio Vilniaus oro uosto perono dangos rekonstrukcijos darbai suplanuoti atlikti dviem etapais – planavimo ir pasirengimo bei darbų vykdymo. Pirmasis – planavimo ir pasirengimo darbams – etapas
jau įgyvendintas. Darbus atliekančios „Fegdos“ generalinio direktoriaus
Ž. Baublio teigimu, projekto įgyvendinimas sudėtingas, nes rekonstrukcijos metu TVOU savo įprastos veiklos nenutraukė. Norint užtikrinti skrydžių saugumą reikėjo kruopščiai suplanuoti darbus ir paskirstyti jų atlikimo laiką: tuo pasirūpino TVOU ir „Fegdos“ planuotojai, suskirstę visą rekonstruojamo perono teritoriją zonomis, kuriose nuosekliai pagal patvirtintą schemą ir darbų grafiką vykdomi darbai. Numatyta, kad kiekvienos
zonos perdavimas rangovui vykdomas tokia tvarka: TVOU pakeičia arba
uždaro atitinkamus orlaivių riedėjimo, transporto judėjimo maršrutus bei
orlaivių stovėjimo aikšteles, perduotą teritoriją „Fegdos“ darbuotojai aptveria ir pradeda darbus joje. Baigus darbus vienoje zonoje, TVOU atnaujina oro uosto veiklą joje, ir tik vėliau „Fegda“ gali vykdyti darbus kitoje

zonoje. Darbų planavimo ir pasirengimo etapas vyko 3 mėnesius – nuo
2011 m. sausio iki kovo 25 d.
Anot Ž. Baublio, darbų vykdymo etapo metu atlikti visi būtini geodeziniai matavimai: patikslinti esamos dangos aukščiai, padaryti būtini
žymėjimai. TVOU perono rekonstrukcijos projekte buvo akcentuota, kad
šiais dangos remonto darbais siekiama dangos paviršiaus nuolydžius padaryti tolygesnius ir vientisesnius. Orlaivių judėjimo ir stovėjimo zonose
dangos nuolydis yra sumažintas iki minimalaus, kiek tai leidžia remonto darbų technologija ir esami aukščiai, dėl to geodeziniai matavimai turi
būti ypač tikslūs. Darbai zonoje pradedami nuo senos perono dangos ardymo: išardoma esama asfaltbetonio danga, iškasamas gruntas ir pradedamos įrengti betoninių orlaivių stovėjimo aikštelių konstrukcijos, lietaus
surinkimo latakai ir inžinerinės komunikacijos. Siekiant pagerinti paviršinių nuotekų surinkimą (lietaus ir polaidžio vandenį), įrengiami plyšiniai
akumuliacinio tipo lietaus surinkimo latakai, galintys dalį vandens kaupti, bei nuotekų nuvedimo vamzdynai ir drenažo sistema.
Lietaus surinkimo latako įrengimo darbai atliekami keliais etapais:
iškasama reikiamo gylio tranšėja, surenkami statybiniai klojiniai, iš atskirų elementų sumontuojamas lietaus surinkimo latakas ir keliais etapais atliekami latako apibetonavimo darbai. Darbų zonoje, įrengus betonines orlaivių stovėjimo aikšteles ir lietaus surinkimo latakus, yra remontuojama esama asfalto danga. Esamos asfaltbetonio dangos nuosėdžiai yra ištaisomi išlyginamaisiais asfaltbetonio sluoksniais, danga
frezuojama freza su erdvinio valdymo sistema. Po nufrezavimo klojamos geokompozitinės medžiagos atsivėrusiems plyšiams stabilizuoti.
Siekiant padidinti tarpsluoksnių sujungimą, jie padengiami bitumine
emulsija. Įrengiamas viršutinis asfalto sluoksnis iš asfaltbetonio su polimerais modifikuotu bitumu ir atliekamas dangos ženklinimas. Atskirose
vietose yra įrengiamos viensluoksnės (šoninėse saugos juostose) arba
dvisluoksnės nestandžios asfalto dangos. Po dangų įrengimo sumontuojami perono krašto žiburiai, kuriems maitinimo ir valdymo instaliacija yra suklojama vykdant dangų remontą ir įrengimą. Šis darbų vykdymo etapas pradėtas 2011 m. kovo 28 d. ir bus baigtas 2011 m. spalio 28
d., t. y. truks 7 mėnesius.
Pabaigus oro uosto perono rekonstravimo darbus, TVOU, projekto
rengėjai ir vykdytojai galės džiaugtis 19-oje orlaivių stovėjimo aikštelių
įrengtomis standžiomis (betoninėmis) dangomis. Šiose aikštelėse orlaivių pagrindinės važiuoklės pastatymo vietose dangos nuolydžiai bus su-

Apie įmonę:
Įmonė „Fegda“ įsteigta 1993 m. Vilniuje, turi filialą Kaune. Bendrovė stato susisiekimo infrastruktūros objektus ir juos rekonstruoja. Savomis jėgomis
vykdomų darbų apyvarta siekia 50–80 mln. litų, bendrai 100–150 mln. litų. Įmonė turi asfalto mišinių gamyklą Vilniuje, veikiančią akredituotą kelių
tyrimų laboratoriją. Įmonėje veikia 18 specializuotų darbo grandžių, kuriose darbus organizuoja 60 inžinierių.

formuoti taip, kad orlaiviai stovėtų kuo mažiau pakrypę. Taip galima bus
tolygiau orlaivius pripildyti aviacinių degalų, sumažės jų išsiliejimo tikimybė. Įrengti 731 m ilgio lietaus surinkimo latakai perkirs vandens tekėjimo dangos paviršiumi arterijas, todėl iškritęs lietaus vanduo greičiau pateks į lietaus nuotekų surinkimo požeminius tinklus. Taip pat bus paklota
apie 1 780 m drenažo, kuris surinks gruntinį vandenį ir tai sumažins perono dangos deformacijas šaltuoju metų laiku. Rekonstruota 185 tūkst. kv.
m asfaltbetonio danga nesilukštens ir bus užkirsta galimybė asfalto gabalėliams patekti į orlaivių turbinas. Naujai įrengti 19 tūkst. kv. m asfalto dangų plotai pagerins orlaivių manevravimo galimybes ir jų saugumą.
Atlikus perono dangos rekonstrukciją, bus parengta kita raidinė ir skaitinė riedėjimo takų ir orlaivių aikštelių žymėjimo sistema, atitinkanti dabar
vykdomą bendrą oro uosto modernizaciją. TVOU keleiviai galės džiaugtis pro terminalo ir orlaivių langus matomu modernaus ir tvarkingo oro
uosto vaizdu.

Projektas skaičiais:
• Tarptautinio Vilniaus oro uosto lėktuvų perono rekonstrukcijos
darbų įvykdymo laikotarpis – 365 dienos.
• 20,5 ha plote klojamas asfalto mišinio kiekis – 40 000 t.
• Klojimo plotas – 194 000 kv. m.
• Įrengiama standžių (gelžbetoninių) dangų – 11 000 kv. m.
• Vandens surinkimo latakų ilgis – 731 m.
• Darbų pabaiga – 2011 12 09.

Asfalto dangų atnaujinimo subtilybės
• Frezuojant kelyje, frezavimo projektas sukuriamas naudojant 1
ašį, oro uoste dirbama plačiame plote, todėl yra apie 130 ašių, t.
y. reikia sukurti apie 130 skirtingų projektų.
• Patikrinimui yra sukurtas 3D skaitmeninis paviršiaus modelis.
• Pagal koordinates pažymėti išlyginamųjų sluoksnių plotai.
• Esamos asfalto danga sustiprinama stiklo pluošto tinklu, kurio
atsparumas skersine / išilgine kryptimis yra 50/50 kN.
• Viršutinis asfalto sluoksnis klojamas 5 cm storio, iš asfalto mišinio SMA 11 S su polimerais modifikuotu bitumu.

Stambiausi „Fegdos“ vykdyti projektai:
• 2006–2008 m. – Vilniaus pietinio aplinkkelio statyba (Tūkstantmečio g.). Darbų vertė – 262,5 mln. Lt.
• 2009 m. – 40 km ruožo automagistralės A1 Vilnius – Kaunas –
Klaipėda rekonstrukcija. Darbų vertė – 60,5 mln. Lt.
• 2010 m. – 8 km ruožo kelyje E 262 Kaunas – Zarasai – Daugpilis
rekonstrukcija. Darbų vertė – 39,8 mln. Lt.

Šiemet „Fegda“ įgyvendina keturis stambius projektus:
• Automagistralėje A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda rekonstruoja
ruožą per Grigiškes. Darbų vertė – 33,7 mln. Lt.
• Šalčininkų mieste įrengiamos naujos gatvės. Darbų vertė – 6,6
mln. Lt.
• STATOIL degalinėje Kalvarijose įrengiamos dangos. Darbų vertė
– 2,4 mln. Lt.
• Rekonstruojamas Tarptautinio Vilniaus oro uosto lėktuvų peronas. Darbų vertė – 34,5 mln. Lt.
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Valstybės smūgis verslui gali

Aplinkos ministerija baigia su suinteresuotomis institucijomis derinti
ir greitai teiks Vyriausybei svarstyti įstatymo projektą, kuriuo siūloma
iki kelių kartų didinti mokesčio tarifus už valstybinius gamtos
išteklius – už anhidrito, durpių, smėlio, žvyro, dolomito ir statybinio
grunto kasimą bei naudojimą.
Irena Dirgėlienė

„L

ietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai“, – skelbia Konstitucijos 47 straipsnis.
„Žemės gelmių ištekliai – tai gamtos išteklių dalis, apimanti žemės
gelmių sandaros ir sudėties elementus – kietus kūnus, skysčius, dujas ar
energetinius laukus, kuriuos žmogus gali naudoti ir kurių kiekis ar kokybė dėl to keičiasi. Visuomenei geriausiai žinomi žemės gelmių ištekliai yra
naudingosios iškasenos ir požeminis vanduo. Vienas iš Aplinkos ministerijos uždavinių yra siekti užtikrinti racionalų Lietuvos žemės gelmių išteklių
naudojimą, sudarant sąlygas apsirūpinti žaliavomis dabartinei ir ateities
kartoms, jų apsaugą, sudaryti sąlygas jiems atkurti“, – apie žemės gelmių
išteklius rašoma Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Užtikrins efektyvesnį išteklių naudojimą
Įstatymo projekto iniciatorės – Aplinkos ministerijos – atstovai teigia
siekiantys užtikrinti efektyvesnį gamtos išteklių naudojimą ir skatinti keisti juos antrinėmis žaliavomis. Apie 90 proc. durpių eksportuojama į kitas
šalis, todėl priėmus įstatymą, pasak ministerijos atstovų, už valstybinių
išteklių eksportą biudžetas gautų adekvačias įplaukas. Tikinama, kad kasmet papildomai bus gaunama apie 10 mln. litų įplaukų į biudžetą, o neigiamų pasekmių dėl įstatymo pakeitimo Aplinkos ministerija neįžvelgia,
nes tarifo dydis išteklių kainoje sudarytų tik apie 6 proc. šių išteklių rinkos
vertės. Mokesčio tarifą už kubinį metrą dolomito siūloma didinti nuo 1,3
iki 2,5 lito, durpių – nuo 0,62 iki 2 litų, smėlio moliui liesinti – nuo 0,66
iki 1,2 lito, žvyro – nuo 0,6 iki 1,12 lito.

Aplinkos ministerija Vyriausybei siūlo sugriežtinti žemės gelmių išteklių naudojimą ir, be keleto išimčių, teises tam suteikti konkurso būdu.
Vyriausybės posėdyje jau buvo svarstomi Žemės gelmių įstatymo pakeitimai, kuriuose išimtys numatomos vandens, mineralinio vandens, ištirtiems molio, smėlio, žvyro, durpių telkiniams, esantiems ne didesniame
kaip 5 hektarų plote.
„Teisė naudoti požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius bus suteikiama be konkurso, kadangi naudojant šiuos išteklius išskirtinės ekonominės naudos gavimas neįmanomas“, – teigiama Aplinkos ministerijos rašte. Be to, anot ministerijos, tai yra atsinaujinantys ištekliai.
Aplinkos ministerijos vertinimu, smėlio, kreidos, durpių ištekliai šalyje yra plačiai paplitę, be to, apribotas jų panaudojimo atstumas – išskyrus
durpes, juos vežti toliau nei 30–50 km nuo iškasimo vietos yra neekonomiška. Visiems kitiems žemės gelmių ištekliams turės būti skelbiami konkursai. Dabartinė Žemės gelmių įstatymo redakcija numato, kad konkursus privalu skelbti tik naftos, dujų, metalų, vertingų mineralų, kvarcinio
smėlio ištekliams naudoti.

Žemės gelmės – valstybės nuosavybė
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius, kalbėdamas apie naujausias šalies geologijos tendencijas ir perspektyvas,
sakė, kad Lietuvos žemės gelmės yra gerai ištirtos, o informacija apie jas
– laisvai prieinama. Mūsų šalis, pasak jo, turi pakankamai ne metalinių naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens atsargų. „Žemės gelmės,
kaip skelbia Lietuvos Konstitucija, yra išimtinė valstybės nuosavybė, todėl valstybė privalo rūpintis ja ir užtikrinti racionalų naudojimą. Valstybei iš asmenų paėmus žemę visuomenės poreikiams būtų galima susi-

Aplinkos ministerijos atstovai tikina, kad kasmet papildomai
bus gaunama apie 10 mln. litų įplaukų į biudžetą, o neigiamų
pasekmių dėl įstatymo pakeitimo Aplinkos ministerija neįžvelgia, nes tarifo
dydis išteklių kainoje sudarytų tik apie 6 proc. šių išteklių rinkos vertės.

grąžinti teisę į gamtos išteklius, galėtų vykti vis nauja kasyba. Žemės gelmės ir kitose pasaulio šalyse laikomos valstybės nuosavybe, tik Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Latvijoje jos priklauso žemės savininkams“,
– kalbėjo J. Mockevičius.
Pasak jo, išsamiai išžvalgyti Lietuvos durpių ištekliai užima 59 451 ha
plotą, arba 0,9 proc. šalies teritorijos. Išteklių likutis 2010 m. pradžioje
buvo 1296,83 mln. kub. m. Naudoti skirta 303,6 mln. kub. m, durpių, kasybos sklypai užima 13 926 ha, tai yra 0,2 proc. Lietuvos teritorijos. Durpių gavybos apimtys pastarąjį dešimtmetį didėjo, tačiau pernai dėl klimato sąlygų sumažėjo beveik 40 proc. Kuro durpių gavyba ir pardavimas
2010-aisiais smuko beveik 50 proc.

Milijardai – šešėlinėje ekonomikoje
Prieš porą metų kai kurioms iškasenoms mokesčio už valstybinius
gamtos išteklius tarifas buvo pakeltas jau du kartus, o netrukus turėtų padidėti dar daugiau kaip du kartus. Verslas teigia, jog naujas mokesčių didinimas sužlugdys po krizės dar nespėjusią atsigauti kasybos pramonę.
Lietuvos karjerų asociacijos duomenimis, visi smėlio ir žvyro karjerai praėjusius metus baigė nuostolingai. Visos asociacijos įmonių pelningumo
vidurkis siekia tik 3 proc. „Svarstome, ar tikrai dėl 10 milijonų, kuriuos tikisi surinkti Vyriausybė, reikia visą kasybos sektorių stumti prie išlikimo ribos. Juk Vyriausybė pati supranta, kad milijardai „vaikšto“ šešėlinėje ekonomikoje“, – kalbėjo minėtos asociacijos prezidentas Antanas Bartulis. Jis
tikino, kad legaliai dirbančios įmonės negali didinti net savo produkcijos
kainos, nes rinkoje yra didžiulis kiekis nelegaliai tiekiamo smėlio ir žvyro.
Šias iškasenas, esą, parduoda žemės savininkai ir naudotojai, pagal įstatymus galintys jas kasti tik savoms reikmėms. „Jie lengvai nukonkuruoja legaliai dirbančius karjerus, kurie moka visus išteklių ir kitokius mokesčius. Manome, kad tarifo didinimas dar labiau išplės šešėlinę smėlio ir
žvyro rinką“, – guodėsi A. Bartulis.

Atramos taškas – nepamatuotas
Anot A. Bartulio, keisčiausia, kad, nesant jokio būtinumo kelti mokesčius, iniciatyvą rodo Aplinkos ministerija, kuri nėra atsakinga nei už monetarinę, nei už fiskalinę, nei už mokesčių politiką valstybėje. Jį stebina ministerijos argumentai, jog tarifą reikia kelti dėl to, kad mokesčio dalis galutinio produkto savikainoje yra labai maža. „Viską reikėtų vertinti platesniu mastu – valstybės ir verslo požiūriu. Lietuvoje dolomito, žvyro, smėlio
niekas neparduoda, todėl atramos taškas, kuriuo vadovaujasi ministerija –
nepamatuotas. Yra apie 20 mokesčių, kurie vienaip ar kitaip formuoja bendrą mokestinę naštą“, – kalbėjo asociacijos prezidentas, primindamas, kad
jau 2009-ųjų rugpjūtį, Vyriausybei pasiūlius, Seimas padidino tarifą beveik
du kartus. Įstatymas įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1-osios.
„Dabar, nepraėjus nė dvejiems metams, teikiamas naujas siūlymas
didinti tarifą dar du kartus. Kuriame sektoriuje mokesčiai keliami šito-
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grįžti lyg bumerangas

Praėjusių metų pabaigoje Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siekė bazinį
mokestį už durpių gavybą padidinti ne daugiau kaip 3 kartus, kaip dabar
siūlo Aplinkos ministerija, bet 5,3 karto – nuo 0,62 iki 3,3 lito už kub. m.
Lietuvos geologijos tarnybos ir Durpių įmonių asociacijos užsakymu VšĮ
Ekonominių tyrimų centras atliko numatomo mokesčio padidinimo įtaką Lietuvos durpių pramonei bei valstybės mokesčių surinkimui. Kaip parodė analizė, tokiu atveju 20–30 proc. sumažėtų durpių gavybos apimtis
ir šio sektoriaus darbuotojų skaičius. Valstybė dėl to patirtų apie 2,5 mln.
litų nuostolių per metus – vietoj dabar surenkamų 21,5 mln. litų surinktų
apie 19 mln. litų mokesčių (vertinant mokestį už valstybinius gamtos išteklius, degalų akcizą, socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokestį).
2010-aisiais buvo sumokėta 20 mln. litų mokesčių, iš jų mokestis už valstybės gamtos išteklių naudojimą siekė tik 7 proc., mat didžiausią dalį mokesčių sudaro darbuotojų socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokestis, taip pat degalų akcizo mokesčiai perkant degalus. Išlaidų ir naudos analizė rodo, kad, durpių gamybos bei darbuotojų skaičiui sumažė-

Aplinkos ministerijos siūlomi mokesčių už naudingąsias
iškasenas tarifai (litais)
Ištekliai
Anhidritas
Dolomitas
Durpės
Klintis
Smėlis moliui liesinti
Smėlis stiklui gaminti
Smėlis silikatiniams dirbiniams
Kitas smėlis
Žvyras

Matavimo vnt.
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Esamas Siūlomas
tarifas tarifas
3,04
6,50
1,3
2,50
0,62
2,00
1,73
0,66
1,2
4,0
0,6
1,10
0,5
0,95
0,6
1,12

Lietuvos karjerų asociacijos prezidentas Antanas Bartulis: „Dabar,
nepraėjus nė dvejiems metams, teikiamas naujas siūlymas didinti
tarifą dar du kartus. Kuriame sektoriuje mokesčiai keliami šitokiais
tempais ir mastu?“

Pelnas – valstybės biudžetui
Valstybės interesui atstovaujantis Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klova sakė, jog remiantis atliktos analizės duomenimis mokesčiai valstybei iš naudojančiųjų jos turtą imami itin maži. Jis pateikė pavyzdį: šešias
tonas sveriantis sunkvežimis žvyro, 30 km nutolęs nuo karjero, gali kainuoti 150 litų. Valstybės dalis nuo 150 litų – 3 centai, priėmus įstatymo projekto pakeitimus būtų 6 centai. Jis siūlė mokestį diferencijuoti: įmonės, turinčios didelius pelnus, turėtų mokėti didesnius mokesčius, o mažus – mažesnius. Pasak R. Klovos, ES skaičiavimai patvirtina, jog į Vokietiją vežamų išteklių vieno kubinio metro kaina pakils vos keliais centais, tačiau valstybė
turės didelės naudos, mat per pridėtinės vertės mokestį (PVM) ji galės susigrąžinti apie 35 mln. litų. Esą, išteklių buvimas po žeme nepateisina to, kad
supirkusieji žemes žeriasi pelną. Pelnas gautas už žemės gelmėse esančius
išteklius turėtų patekti į biudžetą. Taigi, pasak jo, reikėtų iš savininkų paimti žemę visuomenės poreikiams, skelbti konkursą gavybai, tuomet už išteklių gavybą gautą pelną susižertų ne žemės ar įmonių savininkai, o valstybė.

asmeninio archyvo

Vietoj naudos – žala

jus daugiau kaip 22 proc., bendra valstybės surenkamų mokesčių suma
irgi sumažėtų, todėl toks mokesčio didinimas būtų nuostolingas. 2010 m.
visa pramonė patyrė apie 1 mln. litų nuostolių, o padidinus mokestį 5,3
karto jie padidėtų iki 6,3 mln. litų, o tarifą keliant maždaug 3 kartus nuostoliai siektų 4 mln. litų, todėl įmonės būtų priverstos mažinti produkcijos
savikainą, atleisdamos darbuotojus, ir gavybos apimtį, nes didinti durpių
pardavimo kainų beveik nėra galimybės.

Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius,
kalbėdamas apie naujausias šalies geologijos tendencijas ir
perspektyvas, sakė, kad Lietuvos žemės gelmės yra gerai ištirtos, o
informacija apie jas – laisvai prieinama.

Valstybė žlugdo verslą
Aplinkos ministerijos atstovų pozicija dėl mokesčio didinimo asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomajam direktoriui Rimvydui Gradauskui atrodo beprasmiška. Pasak jo, Lietuvoje per metus sunaudojama 7 mln. kub.
m žvyro. Maždaug pusė šio kiekio panaudojama keliams atnaujinti, tačiau padengta žvyru kelio danga per trejus metus sudyla. „Sakyčiau, tai
ne statinys, o pusgaminis. Neasfaltuotas kelias – tai lyg namas be stogo,
juk beprasmiška kasmet stogą uždengti plėvele užuot kartą uždengus patvaria danga. Aplinkos ministerija teigia, kad padidinus mokestį už žemės
gelmių išteklius surinks 10 mln. litų pelno, tačiau kas iš to, jeigu 8 mln.
litų turės atiduoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Naudos iš to Valstybei jokios, tačiau verslo reikalai bus sujaukti“, – kalbėjo R. Gradauskas.
Tokiai jo nuomonei pritarė ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Bronius Miežutavičius, kuris sakė esąs įsitikinęs, kad į bet kurių
mokesčių didinimą politikų požiūris turėtų būti atsargus ir apsvarstytas.
Didesni mokesčiai, pasak jo, įmonėms yra didelis smūgis per kišenę, dar
labiau padidinsiantis nuostolingai dirbančių įmonių nuostolingumą, o kai
kurias iš jų netgi sužlugdysiantis. Aplinkos ministerijai reikėtų pagalvoti
apie investicijas, kurios šalies ekonominės situacijos tikrai nepagerins.
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kiais tempais ir mastu?“ – teiravosi A. Bartulis. Karjerų pramonė, pasak
jo, per krizę labai nukentėjo. „Kelių programose 2008 m. Europos Sąjungos ir valstybės lėšos sudarė apie 2,5 mlrd. litų. Kelininkai davė darbo karjerų įmonėms – smėlininkams, žvyrininkams, dolomitininkams. 2009 m.
liko tik trečdalis tų pinigų, valstybė kaip užsakovė išvis pasitraukė iš rinkos, palikdama visą sektorių likimo valiai. Privačios statybos sustojo. Visas
sektorius, tiek kelininkai, tiek Karjerų asociacijos įmonės, neteko užsakymų“, – sakė A. Bartulis.
Jis pateikė bendrovės „Dolomitas“, kuriai vadovauja, pavyzdį. 2009 m.
įmonės apyvarta siekė trečdalį 2008-ųjų lygio, o 2010 m. – pusę 2008-ųjų
lygio. „Apie kokį atsigavimą galima kalbėti?“ – stebėjosi įmonės vadovas.

bfl

renault

Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klova sakė, jog remiantis
atliktos analizės duomenimis mokesčiai valstybei iš naudojančiųjų jos
turtą imami itin maži.

Aplinkos ministerijos atstovų pozicija dėl mokesčio didinimo asociacijos
„Lietuvos keliai“ vykdomajam direktoriui Rimvydui Gradauskui
atrodo beprasmiška.
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Magistralės Vilnius – Kaunas – Klaipėda deimantas
sakė P. Tekorius.
Vienas iš kitų siūlomų variantų – statyti estakadą, kuri sujungtų Savanorių prospektą su į Klaipėdą vedančia magistrale. Tačiau šio projekto įgyvendinimas kainuotų maždaug dvigubai brangiau nei „deimantinė“ sankryža. Taip pat svarstyta įprastos dobilo formos sankryžos galimybė, su
persirikiavimo juostų pailginimu.

Statys estakadą
Dar prieš aštuonerius metus numatyta sujungti A1 magistralę su Ašigalio gatve. Jei grandiozinė rekonstrukcija vyks taip, kaip planuojama dabar, šis siūlymas bus pagaliau įgyvendintas.
Kaip konkrečiai sujungti miestą su magistrale, „Kelprojekto“ specialistai pasiūlė du variantus. Pirmasis – po magistrale kasti tunelį, tačiau šiuo
atveju reikėtų įrengti ir vandens siurblinę, kuri surinktų besikaupiantį vandenį. Antrasis – statyti estakadą. Pastarasis variantas brangesnis, nes reikėtų panaudoti apie 1 hektarą Kleboniškio miško ploto.
P. Tekoriaus teigimu, apsvarsčius visus privalumus ir trūkumus bei atsižvelgus į Kauno valdžios pageidavimus, linkstama prie antrojo varianto – statyti estakadą.
Kol dar nepatvirtinta Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės
miškų plotų schema, savivaldybė, kartu su Kelių direkcija, kreipsis į Aplinkos apsaugos ministeriją su prašymu, kad numatytų schemoje kelią toje
miško vietoje, kur planuojamas šis nuvažiavimas.
Nuo naujosios sankryžos turėtų nusidriekti dviračių takas iki vadinamojo Kleboniškio tilto, kurio taip pat laukia didelės permainos.

shutterstock

Tiltas – šešių juostų

Šešios eismo juostos kol kas dar retenybė visame pasaulyje – deimanto
formos sankryža, naujas tiltas per Nerį, du nauji viadukai, daug
naujų jungiamųjų kelių ir mažiausiai 250 mln. litų šiems darbams
įgyvendinti. Tokie yra ambicingi Kelių direkcijos planai iš pagrindų
rekonstruoti A1 magistralės Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožą ties
Kaunu, nuo 94 iki 107 kilometro.
Šarūnas Bulota

Ši

neseniai Kauno miesto savivaldybėje pristatyta ir didelio atgarsio
visuomenėje sulaukusi valstybinės reikšmės magistralinio kelio rekonstrukcijos vizija nėra nauja.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius žurnalui „Keliai ir tiltai“ sakė, kad jau prieš kelerius metus Transporto ir kelių tyrimo institutas
parengė „Kelio A1 ruožo 10,00–104,80 km sutvarkymo pagal automagistralių reikalavimus ir besiribojančių kelių tinklo sutvarkymo galimybių
studiją“, kuria siekta surasti optimaliausius sprendimus, kaip šį kelią paversti arba greitkeliu, arba automagistrale, t. y. leisti automobiliams važiuoti 110–130 km/val. greičiu.
„Atlikus studiją paaiškėjo, kad didžiausios problemos kyla 13 kilometrų ruože ties Kaunu, nes jame yra didžiausias eismo intensyvumas. Apskaičiuota, kad ta vieta „užsikimšti“ gali apie 2030 m. Tačiau spūstys, pavyzdžiui, penktadienio vakarais, gali atsirasti ir žymiai anksčiau – 2020
m. ar 2018 m., priklausomai nuo automobilių srauto augimo“, – aiškino P. Tekorius.
Transporto spūstys šiame ruože iš karto susidaro remontui uždarius
bent vieną iš keturių kelio juostų. Tad būtina įrengti šešias eismo juostas.

Kitas etapas, didinant A1 magistralės pralaidumą, būtų kelio atkarpos
Vilnius – Grigiškės rekonstrukcija.

„Deimantinė“ sankryža
Viena didžiausių naujovių ir iššūkiu kelininkams turėtų tapti vadinamoji deimanto (DDI) formos šviesoforinė Biruliškių (kauniečiams geriau
žinoma Muravos pavadinimu) sankryža be kairiųjų posūkių, kurioje susikerta A1 ir A6 (Kaunas – Daugpilis) magistralės. Per Biruliškių sankryžą įvažiuojama į pagrindinę Kauno miesto transporto arteriją – Savanorių prospektą.
Kol kas tokių sankryžų visame pasaulyje yra tik aštuonios: penkios –
Jungtinėse Amerikos valstijose, trys – Prancūzijoje. Tiesa, JAV jų netrukus
gali atsirasti dar apie tris dešimtis.
Šios sankryžos pasižymi geru transporto srautų pralaidumu, saugumu.
Yra galimybė pritaikyti intelektualias transporto sistemas (ITS), fiksuojančias
transporto srautus ir automatiškai reguliuojančias šviesoforo ciklų trukmę.
„Ieškojome įvairių variantų ir pastebėjome, kad sparčiai pasaulyje
populiarėjanti deimanto formos tipo sankryža čia puikiai tiktų. Lietuvoje įprastų formų sankryžos pareikalautų daug griovimo darbų, labai pabrangintų visą projektą. Be to, reikėtų papildomų žemės plotų. Mūsų siūlomas variantas – pats pigiausias ir efektyviausias iš visų įmanomų“, –

Vykdant 13 km A1 magistralės ruožo rekonstrukciją, esminės
permainos paliestų ir ties Kleboniškio tiltu esančias sankryžas (Jonavos
g., Panerių g.). Taip pat – sankryžas ties Sargėnais, prekybos ir pramogų
centru „Mega“. Dviejų lygių sankryža numatyta ties posūkiu į Giraitę.

Rekonstrukcijos metu iškils ir du nauji tiltai, dabartinio Kleboniškio tilto (jį sudaro greta vienas kito pastatyti du gelžbetoniniai tiltai per Neries
upę A1 automagistralėje, šiaurinėje miesto dalyje) vietoje.
Kleboniškio tiltu vyksta judriausias transporto eismas visoje Lietuvoje, todėl jį būtina platinti. Vietoje dabar esančių keturių eismo juostų atsiras šešios.
„Prie dabar stovinčių tiltų „priklijuoti“ naujas konstrukcijas įmanoma,
bet tai nėra gerai techniškai. Be to, jie yra pasenę, todėl juos sustiprinti
kainuotų beveik tiek pat, kiek pastatyti naujus. Todėl ir nusprendėme statyti naujus“, – sakė P. Tekorius.
Vykdant 13 km A1 magistralės ruožo rekonstrukciją, esminės permainos paliestų ir ties Kleboniškio tiltu esančias sankryžas (Jonavos g., Panerių g.). Taip pat – sankryžas ties Sargėnais, prekybos ir pramogų centru
„Mega“. Dviejų lygių sankryža numatyta ties posūkiu į Giraitę. Atsiras ir
daug naujų jungiamųjų vietinės reikšmės kelių.

Pasiruošimui – ne vieneri metai
Aukščiau paminėti darbai tik „popieriuje“ atrodo gana lengvai įgyvendinami. Vien tik parengti techninį projektą (jį rengs „Kelprojektas“)
užtruks mažiausiai pusantrų metų.
Žemės įsigijimo klausimų sprendimai gali užtrukti net iki trejų metų.
Sudėtingiausias yra žemės paėmimo valstybės reikmėms procesas – nedidelių plotų įsigijimas iš privačių asmenų. Jie dažnai reikalauja kelis ar
net dešimtis kartus didesnės pinigų sumos, nei yra reali rinkos kaina.
„Mes galime mokėti tik rinkos kainą. Jei nesusitariame ir procesas pasiekia teismus, viskas gali tęstis ir metus, ir trejus“, – sakė P. Tekorius.

Mažiausiai – ketvirtis milijardo
Sutvarkius visus „formalumus“, teks ieškoti finansavimo šaltinių A1
magistralinio kelio rekonstrukcijai vykdyti.
„Kol nėra techninio projekto, apytikslės sumos skaičiuojamos pagal
panašius projektus. O kai „įlendi“ į konkretų techninį projektą, sumos turi
tendenciją didėti. 250 mln. litų – pati mažiausia suma, kurios gali pakakti rekonstrukcijai“, – teigė P. Tekorius.
Reikiamas lėšas planuojama gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų. Ar tai realu, bus žinoma paaiškėjus, koks finansavimas keliams
skirtas 2014–2020 m.
Užsitikrinus finansavimą ir pradėjus konkrečius etapais vykdomus darbus, specialistų skaičiavimu, rekonstrukciją realu pabaigti per ketverius
penkerius metus. Vadinasi, visiškai rekonstruotu keliu vairuotojai anksčiausiai važiuos 2018 m., tačiau greičiausiai – ne anksčiau kaip 2020 m.
Kelių direkcijos vadovai neabejoja, kad Lietuvos įmonių ir darbuotojų
patirties ir pajėgumų įgyvendinti šį vieną didžiausių per visą atkurtos Lietuvos kelių istoriją projektų tikrai užteks.
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Bendradarbiavimas, gimęs iš abipusio trūkumo

Ką daryti, kai ko nors labai reikia, bet pinigų nėra? Tokią dilemą
sprendusi Vyriausybė ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD)
pristatė Palangos aplinkkelio tiesimo ir priežiūros projektą – pirmąjį
šalyje kelių infrastruktūros objektą, kuris bus statomas viešosios ir
privačios partnerystės būdu. Valstybės partnerių paieška jau įsibėgėjo,
o metų pabaigoje laukiama konkrečių sprendimų.
Ilona Petrauskienė

P

reliminarios 88,6 mln. litų vertės 8,3 km ilgio Palangos aplinkkelis bus magistralinio kelio Klaipėda – Liepoja dalis, nuo Palangos nukreipsianti tranzitinio transporto srautus. Bet didžiausias jo išskirtinumas vairuotojams bus nematomas. Aplinkkelio statybų ir eksploatacijos finansavimui pasirinktas naujas Lietuvoje viešosios ir privačiosios partnerystės (angl. public – private partnership, PPP) būdas. Konkursą laimėjusi kompanija objektą per dvejus metus
pastatys ne už valstybės, bet už savo lėšas ir įsipareigos rūpintis jo eksploatacija dar 23 metus, o valstybė per šį laikotarpį dalimis atsiskaitys su rangovu.
Šio projekto nuspręsta imtis daugiau nei prieš metus, bet kol kas statybos neprasidėjo. LAKD direktoriaus pavaduotojas Donatas Dudonis patvirtino, kad šiuo metu metu vyksta Palangos aplinkkelio tiesimo ir priežiūros
konkurso procedūros – PPP būdu vykdyti projektą pageidaujančios įmonės
jau pateikė pasiūlymus, kurie šiuo metu nagrinėjami, bet aiškaus laimėtojo
dar nėra. Pasak pašnekovo, geriausias pasiūlymas bus išrinktas derybų būdu.
„Iš pradžių deramasi dėl kainų, o kai suderinamos visos sąlygos su kiekvienu
atskirai, tada visi vėl teikia patobulintus pasiūlymus“, – aiškino procedūrą jis.
Kol kas konkursas dar ne itin pasistūmėjęs į priekį, vyksta tik pirminės derybos, bet D. Dudonis vylėsi, jog apčiuopiami rezultatai turėtų paaiškėti dar
prieš Naujuosius metus. Iki tol turėtų įvykti ne vienas derybų raundas. „Projekto apimtis ganėtinai didelė. Tai naujas pirkimas tiek mums, tiek paslaugos teikėjams“, – jis aiškino priežastis, dėl kurių projekto planavimas kiek užsitęsė.
Specialistas patvirtino, kad galimybe dalyvauti naujo tipo projekte susidomėjo nemažai privataus sektoriaus atstovų. Ilgalaikę partnerystę su valstybe
jie vertina kaip pastovumo, stabilumo užtikrinimą, o valstybė atsikrato prievolės pati prižiūrėti naujai pastatytą kelią. „Viena procedūra atleidžia nuo daug
pirkimų. Vieną kartą perkame visą projektą, įskaitant ir jo priežiūrą, taigi ateityje nebereikės organizuoti konkursų kiekvienam žingsniui žengti“, – sakė jis.
D. Dudonis prasitarė, kad toks partnerystės tipas valstybei parankus ir dėl
biurokratinių peripetijų. Privačiam sektoriui investavus į statomą objektą, formaliai nepadidėja valstybės skola, o tai svarbu siekiant euro įvedimo šalyje.

Nauda dėl stygiaus
Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis taip pat įžvelgė daugiau teigiamų
PPP projekto bruožų, nors leido suprasti, kad tokia finansavimo forma yra savotiškas išsigelbėjimas lėšų stokojančiai Lietuvai. „Valstybėje yra pakankamai
daug reikalingų, įdomių projektų, bet negalime jų visų finansuoti, nes nėra
tiek asignavimų. Kadangi 2009 m. buvo labai sumažintos Kelių priežiūros ir

plėtros programos lėšos, finansavimas Lietuvos keliams sumažėjo maždaug
pusiau. Taip pat žinome, kad kiti metai bus paskutiniai, kai galėsime naudotis
ES Struktūrinių fondų parama, todėl tenka ieškoti naujų, iki šiol Lietuvoje mažiau taikytų finansavimo šaltinių, ir vienas iš tokių yra PPP“, – sakė ministras.
Jo manymu, daugiausiai naudos iš PPP formos pritaikymo Palangos
aplinkkelio statyboms gaus gyventojai, nes nereikės laukti, kol po daugelio metų biudžete atsiras atliekamų lėšų.
Bet nemažiau darbų pradžios laukia ir rangovai. Dėl E. Masiulio minėtų priežasčių nuo viešojo sektoriaus užsakymų priklausomiems kelininkams pastaruoju metu itin trūksta darbų. Susisiekimo ministras atkreipė
dėmesį, kad konkursą laimėjusi bendrovė gaus galimybę ne tik nutiesti, bet ir eksploatuoti Palangos aplinkkelį, o už tai taip pat bus atseikėtas
užmokestis. Pajėgumų nestokojančioms stambioms įmonėms toks projektas – ilgalaikė investicija, užtikrinanti naudą daugiau nei dvidešimčiai
metų, nors ir reikalaujanti didelių pradinių įsipareigojimų.
Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius Rimvydas Gradauskas atskleidė, kad šiuo metu kelių tiesimo įmonėms taip trūksta darbo, kad verslininkams tinka praktiškai bet kokios bendradarbiavimo sąlygos. Pasak jo, Lietuvos kelininkai pastaruoju metu sulaukia tiek mažai
užsakymų, kad jų turimų pajėgumų užtektų atlikti penkiskart daugiau
darbų. „Mums svarbu turėti užsakymų, kad galėtume veikti, duoti darbo
žmonėms“, – sakė jis. Pašnekovo manymu, toks ir yra pagrindinis pagal
PPP finansuojamų projektų privalumas – išsaugojamos kelininkų darbo
vietos, o vairuotojams nereikia ilgai laukti, kol nutiesiamas kelias.

Naujovė jautri interesams
Kol kas atsargiai vertinama PPP bendradarbiavimo forma teoriškai nenuskriaudžia ir valstybės, nes ši dabar patekusi į panašią padėtį, kaip ir jos
gyventojai – pinigų trūksta net būtiniausiems dalykams. Kadangi lėšų
grandioziniams kelių statybos projektams apmokėti stinga, valstybei patogu įsipareigoti išmokėti statyboms išleistą sumą per porą dešimčių metų.
„Dar labiau niekas nelaimi, kai niekas nevyksta. Nevadinčiau tokios finansavimo formos blogybe, greičiau tai – išeitis“, – svarstė R. Gradauskas.
Tačiau natūraliai kyla klausimų – kas bus, jei į skolą bus statoma daugiau
kelių infrastruktūros objektų. Lietuvoje ne vienai rajoninių ar krašto kelių atkarpai būtina rekonstrukcija, taigi, atrodytų, visą kelių tinklą galima atnaujinti pasitelkus privatų kapitalą. Bet kelius nutiesusiems verslininkams valstybė vis tiek
turės atsiskaityti, nors ir ne iš karto. Taigi, bendrai finansiniai įsipareigojimai nebus mažesni, nei iš karto atseikėjus reikiamą sumą. Priešingai, E. Masiulis pa-
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Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis: „Kiti metai bus paskutiniai,
kai galėsime naudotis ES Struktūrinių fondų parama, todėl tenka
ieškoti naujų, iki šiol Lietuvoje mažiau taikytų finansavimo šaltinių, ir
vienas iš tokių yra PPP.“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus
pavaduotojas Donatas Dudonis: „Viena procedūra atleidžia nuo
daug pirkimų. Vieną kartą perkame visą projektą, įskaitant ir jo
priežiūrą, taigi ateityje nebereikės organizuoti konkursų kiekvienam
žingsniui žengti.“

tvirtino, jog dėl kreditavimo PPP būdu vystyti objektai pabrangsta 30–40 proc.,
nors Lietuva būtų ne vienintelė pasaulio šalis, sutikusi su tokiais įsipareigojimais.
Viešosios ir privačiosios partnerystės projektai Europoje nėra retenybė,
nors ir nėra itin paplitę. Daugiausiai jų vykdoma Jungtinėje Karalystėje, po
keletą įgyvendinta Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje. Lietuvoje PPP finansavimo būdas taip pat nėra visiška naujovė, tik anksčiau jie išbandyti gerokai mažesniu savivaldybių mastu. Vienu iš sėkmingiausių PPP projektų laikomas Čiurlionio tiltas ir estakada Kaune. Objektas jau baigtas, juo
naudojasi gyventojai, o miesto savivaldybė rangovui kasmet moka maždaug po 5 mln. litų. Bet ne visi PPP projektai sėkmingi. Kaune tokiu pat
būdu planuota statyti požeminę aikštelę Vienybės aikštėje, bet privačių investuotojų pasiūlyta kaina beveik tris kartus lenkė savivaldybės planuotą
sumą, todėl planus teko atidėti. Net finansų ekspertų nuomonės dėl PPP
projektų naudos valstybei išsiskiria. Vieni tokią partnerystę vadina galimybe išjudinti šalies ekonomiką, o kiti atkreipia dėmesį, kad į dešimtis milijonų vertus projektus gali lengvai įsipinti politiniai ir asmeniniai interesai.

Šaltinis išsemiamas
Todėl, anot R. Gradausko, per daug PPP projektų valstybė negalės apsiimti. Jei pirmasis pagal šią formą finansuojamas kelių infrastruktūros
projektas bus sėkmingas, teks numatyti projektų skaičiaus ir apimčių ribas. Tik kol kas neaišku, kas spręs, kiek projektų bus ne per daug ir kaip
bus aiškinamasi, ar kokiam nors projektui vietos planuose neatsirado dėl
„savų“ poreikių. Tačiau apie tokius galimus interesų konfliktus R. Gradauskas atsiliepė atsargiai. „Pas mus labai anksti galvojama apie „jaučio odos“
pasidalijimą. Atrodo, gal geriau nieko nedarykime, kad tik kas nors iš to
nepasipelnytų“, – sakė pašnekovas.
Tačiau tikėtina, kad PPP projektai nevilios lengvo pelno siekiančių, bet
atsakomybe nepasižyminčių verslininkų. Lėšas į naująjį Palangos aplinkkelį investuos patys rangovai, o valstybė jiems per tam tikrą laiką skolą
grąžins, todėl verslininkams neapsimokėtų nevykdyti įsipareigojimų. „Visos sąlygos bus užtikrintos sutartimi. Sutartis įpareigos kelio statytojus
nuolat palaikyti tam tikrus standartus atitinkančią kelio būklę, bus sukurtas mechanizmas tam užtikrinti. Rangovui ekonomiškai neapsimokės sutarties nesilaikyti“, – patikino ir D. Dudonis.
Kol kas neaišku, ar LAKD imsis kuruoti ir daugiau PPP projektų. Tai priklausys nuo bandomojo Palangos aplinkkelio projekto sėkmės, verslininkų suinteresuotumo bei valstybės poreikio. Tačiau greičiausiai tokia partnerystė bus vystoma ir toliau, kol valstybės kišenėse švilpauja vėjai.
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Investicijos į kelius: atsiperka, taupo

Vienu žodžiu galėčiau pasakyti – taip. Dokumentai neprieštarauja
vienas kitam ir yra įgyvendinami. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad
dokumentuose yra teikiamos vystymo kryptys, siekiai, principai. O specialistai: Lietuvos automobilių kelių direkcija, miesto savivaldybės – tai tos
organizacijos, kurios atsakingos už infrastruktūros priežiūrą bei plėtrą. Jie
privalo atsižvelgti į ES diktuojamus principus ir parengti veiklos planus tai
politikai įgyvendinti.

faktas
Nutiestas 1 km miesto aplinkkelio
automobilių išmetamų CO2 dujų per
25 metus sumažina 2,7 tūkst. t.

Darnios kelių tinklo plėtros 1 tikslas yra mažinti gamtos išteklių naudojimą, degalų sąnaudas, tokiu būdu sumažinamos šiltnamio efektą ir klimato kaitą sukeliančių dujų emisijos. Šis uždavinys yra įgyvendinamas tiesiant miestų aplinkkelius, rekonstruojant gatves ir kelius, asfaltuojant žvyrkelius. Pavyzdžiui, nutiestas 1 km miesto aplinkkelio automobilių išmetamų
CO2 dujų per 25 metus sumažina 2,7 tūkst. t ir atitinkamai sutaupoma 1,06
tūkst. litrų degalų. 1 km rekonstruotų gatvių CO2 išmetimus per 25 metus
sumažina 0,5–1,7 tūkst. t, o degalų sutaupoma 0,2–0,7 litrų. Asfaltavus 1
km žvyrkelio, per minėtą laikotarpį CO2 išmetimai sumažėja 0,6 tūkst. t, o
degalų sąnaudos – 0,23 tūkst. litrų. Atitinkamai atlikus kelių rekonstrukcijos
ar remonto darbus galima tiksliai apskaičiuoti, kiek mažėja žalingas poveikis
žmonių sveikatai bei aplinkai tiek nuo teršalų, tiek nuo sukeliamo triukšmo.
Darnios kelių tinklo plėtros 2 tikslas yra mažinti poveikį žmonių sveikatai, o tai gali būti pasiekta mažinant teršalų kiekius ir triukšmą gyvenamojoje aplinkoje, didinant eismo saugumą. Šis uždavinys yra įgyvendinamas tiesiant miestų aplinkkelius, rekonstruojant gatves ir kelius, asfaltuojant žvyrkelius. Eksploatuojant 1 km aplinkkelio per 25 metus sumažinami kenksmingų sveikatai teršalų kiekiai: anglies monoksido 43 t, azoto
oksidų 12 t, kietų dalelių 600 kg. Išasfaltavus 1 km žvyrkelių per 25 metus
dulkėtumas (aplinkos tarša kietosiomis dalelėmis) sumažėja 5 t. 1 km nu-
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Inžinerinės
saugaus eismo
priemonės

ES kelia vis didėjančius reikalavimus transporto sričiai, susijusius
su aplinkos tarša bei žmonių saugumu. Tai ES direktyvomis bei
reglamentais „sugula“ ir į Lietuvos teisinę bazę, nes yra aiškiai
išreikšta Baltąja knyga bei Nacionaline ir ES darnaus vystymosi strategija. Ar šie dokumentai neprieštarauja vienas kitam ir ar
yra realiai įgyvendinami?

Darnios kelių tinklo plėtros koncepcija turi tenkinti 3 pagrindinius principus – mažinti poveikį klimato kaitai, žmonių sveikatai ir biologinei įvairovei. Kuriuos iš šių principų laikote svarbiausiais, kuriuos – lengviausiai įgyvendinamais, ir kuriuos – pozityviausiais mus supančiai aplinkai?

Rekonstravimas
ir stiprinimas

Nėra neįgyvendinamų tikslų

3 darnos principai

Kelių priežiūra

Nagrinėjant transporto ir aplinkos santykį, atlikta daug tyrimų. Man
įstrigo Europos dangų asociacijos leidinyje pateikta diagrama, kad kelio
tiesimas ir priežiūra aplinką teršia tik viena tūkstantąją dalimi, palyginti
su transporto priemonių tarša. Šios studijos tikslas ir idėja buvo paaiškinti,
kiek mes, finansuodami tinkamą kelių priežiūrą ir plėtrą, galime sumažinti automobilių skleidžiamą taršą. Darnios kelių tinklo plėtros vizija suformuluoja, kokios reikia infrastruktūros, kuri leistų sumažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, būtų atspari galimam klimato kaitos poveikiui bei
didintų naudotojų saugumą.

tiesto aplinkkelio apsaugo 70 žmonių nuo pavojingo sveikatai triukšmo
lygio ir sumažina triukšmo lygį miestuose iki 10 dBA. Rekonstravus kelius
(padidinus jų pralaidumą ir pakeitus dangas) galima sumažinti triukšmo
lygį iki 10 dBA ir apsaugoti gyventojus nuo pavojingo sveikatai triukšmo. Gatvių rekonstrukcija ir remontas sumažina triukšmo lygį iki 6 dBA.
Darnios kelių tinklo plėtros 3 tikslas yra poveikio biologinei įvairovei
mažinimas. Diegiant biologinės įvairovės apsaugos priemones galima panaikinti automobilių transporto keliamą grėsmę ir pasiekti, kad keliai neturėtų neigiamo poveikio biologinei įvairovei. Tinkamai parinktos priemonės (aptvėrimai, gyvūnų migracijai tinkami praėjimai ir pan.) panaikina
gyvūnų susidūrimų su transporto priemonėmis keliuose tikimybę, tuo pačiu sumažina autoavarijų skaičių, padidina ekosistemų stabilumą. ES akcentuojama darnos su gamta sąvoką. Esame nustatę, kad kai intensyvumas keliuose siekia 10 tūkst. automobilių per parą, kirsdami tokį kelią gyvūnai praktiškai neturi galimybių išgyventi. Tai labai akivaizdžiai matome
pavasarį susidūrę su varlėmis, per kelią migruojančiomis prie vandens telkinio. Todėl prie tokių intensyvių kelių reikia įrengti gyvūnų migracijos takus, nes to nepadarius grasiname sunaikinti visą populiaciją toje vietoje.

Paviršiaus
apdorojimas

Kodėl apskritai kilo mintis parengti tokią studiją?

Jei 2001, 2002 m. kas nors manęs būtų paklausęs, ar įmanoma pasiekti 2000–2010 m. periodo Baltojoje knygoje iškeltą tikslą žuvusiųjų
skaičių keliuose sumažinti 2 kartus, būčiau atsakęs, kad ne. Tačiau mums
pavyko tai pasiekti.
Naujojo periodo Baltoji knyga tikrai nekelia pernelyg ambicingų, neįgyvendinamų tikslų. Pavyzdžiui, užtikrinti, kad nebūtų viršijami aplinkos taršos normatyvai; apsaugoti ir gausinti želdynus; tobulinti biologinės įvairovės apsaugos metodus; sukurti taupią, ekonomiškai efektyvią ir
aplinkai palankią transporto sistemą; sumažinti neigiamą transporto poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai – tai siekiamybė, o ne konkretūs reikalavimai, ir visa tai nuolat daroma.

Žvyrkelių
asfaltavimas

Jūratė Mockuvienė

bfl

Asociacijos „Lietuvos keliai“
užsakymu UAB „Infraplanas“
parengė studiją „Darni kelių
tinklo plėtra ir aplinka“,
kurioje išsamiai analizuojama,
kaip kelių būklė tiesiogiai
susijusi su aplinkos tarša bei
žmonių sveikata, o investicijos
į kelių infrastruktūrą valstybei
duoda apčiuopiamos
ekonominės naudos. Šią studiją
pakomentavo jos iniciatorius
Vilniaus Gedimino technikos
universiteto docentas, mokslų
daktaras Virgaudas Puodžiukas.

Duomenys iš studijos „Darni kelių tinklo plėtra ir aplinka“.
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lėšas, tausoja žmogų bei aplinką

Didžiausia nauda tiek aplinkai, tiek transportui tiesiant aplinkkelius yra
tada, kai aplinkkelis leidžia sutrumpinti kelią. Tada atsiranda automobilių
ridos ekonomija, sutaupoma laiko, degalų, kitų automobilių eksploatacinių
išlaidų, į aplinką patenka mažiau teršalų. Tačiau dažnai aplenkiant miestą ar gyvenvietę kelias nesutrumpėja ar net pailgėja. Net ir tokiais atvejais
aplinkkelio statyba gali būti naudinga, nes padidėja susisiekimo greitis. Vidutinis greitis kelyje sudaro apie 90 km/val., kai tuo tarpu mieste – apie
40 km/val. ir mažiau. Nustatyta, kad vidutinio dydžio sunkvežimio prastova kainuoja 26 litus už valandą, o 5 ašių vilkiko – apie 60 litų už valandą.
Taip pat gali sumažėti degalų sąnaudos. Jei kelionės atstumas aplinkkeliu pailgėja nedaug, degalų sąnaudos gali būti mažesnės, nes važiuojama optimalesniu greičiu (mažiausios degalų sąnaudos yra važiuojant
60–90 km/val. greičiu) ir tolygiau, kadangi beveik nėra stabdymo ir greitėjimo ciklus sukeliančių veiksnių: sankryžų, perėjų, lėto visuomeninio
transporto ir pan. Nustatyta, kad net esant vienodam vidutiniam greičiui
degalų sąnaudos važiuojant miesto režimu yra vidutiniškai 25 proc. didesnės už degalų sąnaudas važiuojant užmiesčio režimu.
Ne mažiau svarbu veiksnys, kad gali sumažėti avarijų. Keliuose yra
griežtesni reikalavimai eismo sąlygoms ir saugumui nei gatvėse. Tiesa,
nors apskritai avarijų keliams tenka mažiau nei gatvėms, dėl didesnių važiavimo greičių avarijų nuostoliai keliuose gali būti skaudesni.
Pavyzdžiui, 2009 m. Vilniuje buvo baigta tiesti 4,2 km ilgio A kategorijos

Darnios kelių tinklo plėtros 2 tikslas yra mažinti poveikį žmonių sveikatai, o tai gali būti pasiekta mažinant teršalų kiekius ir
triukšmą gyvenamojoje aplinkoje, didinant eismo saugumą. Ar
yra nustatytas tiesioginis poveikis žmonių sveikatai, susijęs su kelių infrastruktūra, bei kokį efektą turi infrastruktūros gerinimas?
Dėl vieno autoįvykyje žuvusio žmogaus mūsų visuomenė patiria 1,85
mln. litų nuostolių. Tokiu būdu paskaičiuota, kad vien 2010 m. dėl avarijų šalies ekonomika prarado 1,3 mlrd. litų. Eismo saugumo gerinimas
leistų šiuos nuostolius sumažinti. LAKD vertinimu, į inžinerines saugaus
eismo priemones valstybinės reikšmės keliuose investuotas vienas litas
davė apie 4,6 litų grynos naudos. Dėl šių investicijų būtent valstybinės
reikšmės keliuose per 2007–2010 m. gerokai sumažėjo avarijose patirtų
nuostolių – žuvusiųjų skaičius sumažėjo 2 kartus, sužeistųjų – 1,7 karto,
o bendras avarijų skaičius – daugiau kaip 3 kartus. 2007-aisiais trys iš keturių eismo įvykių su mirtinomis pasekmėmis įvykdavo valstybinės reikšmės keliuose, šiuo metu – tik vienas iš dviejų.
Miestuose inžinerinių saugaus eismo priemonių diegimo nauda šiek
tiek mažesnė, nes ten dominuoja techniniai eismo įvykiai, o avarijos su
žmonių aukomis įvyksta rečiau. Sumažėjus avaringumui, saugaus eismo priemonių diegimo nauda jau nebus tokia akivaizdi, tačiau ji išliks labai reikšminga. Vien valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija pagal naujų projektavimo taisyklių reikalavimus ir jų atpažįstamumo gerinimas gali
padėti sumažinti avarijų skaičių valstybinės reikšmės keliuose dar apie

Krizės metu eismo intensyvumas šiek tiek sumažėjo, bet dabar jau
matome atsigavimo požymių. Krovininio transporto intensyvumas baigia pasiekti 2008 m. lygį. EK pateikia prognozę, kad Lietuvoje 2008 m.
eismo lygis bus pasiektas tik 2015 m., o po to augs tik krovinio transporto intensyvumas.
Didžiosios Britanijos ekonomistai transporto srautų intensyvumą sieja
su ekonomika: krovininio transporto priemonių skaičius tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos augimo. Pirmiausiai pradeda augti krovininių transporto priemonių skaičius, o po to – ekonomika. Ir priešingai, krovininių
transporto priemonių skaičiui mažėjant, smunka ekonomika. Kol kas didelio BVP augimo prognozuoti negalime.
Lengvųjų automobilių skaičius priklauso nuo gyventojų skaičiaus ir jų
pajamų. Kai įstojome į ES, lengvųjų automobilių parko augimas buvo labai spartus. Dabar mūsų šalyje turime per 2 mln. automobilių. Šis skaičius beveik atitinka gyventojų skaičių ir daugiau ar mažiau atitinka jų pajamas. Užsienio ekspertai patvirtina, kad lengvųjų automobilių transporto intensyvumas Lietuvoje neturėtų pernelyg kisti.
Atsižvelgdami į šias tendencijas kelininkai stengiasi, kad keliai būtų
pritaikyti dabartiniam automobilių parkui. Vystant kelių tinklą konkretaus
atsakymo nėra, nes reikia ekonomiškai pagrįsto prioritetų sąrašo. Kai kuriais atvejais žvyrkelių asfaltavimas, jei jų intensyvumas yra 300–400 automobilių per parą, duoda didelę ekonominę naudą. Bet jei pravažiuoja
vos 20–30 automobilių, norimo efekto nesulauksime. Galbūt pagerinsime sąlygas pakelių gyventojams, tačiau tai jau prabangos dalykas. 4 eismo juostos kelyje Vilnius – Kaunas šiandien tenkina automobilių srautus. Tačiau Kauno aplinkkelis jau kelia rūpesčių, ypač tiltas per Nerį. Didesnes problemas matau priemiesčių zonose, kur keliai turi būti vystomi,
platinami, ypač sankryžos, kad automobiliai nestovėtų spūstyse, neterštų aplinkos.
Pasitelkę studijos duomenis, galime daryti išvadas, kad didžiausią
naudą duoda aplinkkelių tiesimas, saugaus eismo priemonių diegimas,
gatvių rekonstravimas ir pralaidumo didinimas, kelių rekonstravimas. Tai
ir yra prioritetų sąrašas. Nepaisant to, kiekvieną objektą dar reikia įvertinti atskirai.

Greičio, degalų sąnaudų ir autotransporto priemonių
eksploatacinių išlaidų priklausomybė nuo kelio dangos
ir jos būklės
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Atsakydamas į šį klausimą norėčiau priminti vaikams skaitytą knygutę „Pieštukas – burtininkas“. Ten buvo pasakėlė „Šykštuolių kaimas“, kur
keliautojas atvyko į vieną kaimą, kurio gyventojai skurdo ir dar padidino taupymo programą: valgyti vienąkart per dieną, o arklį šerti kartą per
dvi dienas. Rezultatas buvo toks, kad nusilpęs arklys nebepakilo, o išalkę
žmonės buvo nedarbingi. Keliautojas pasisiūlė padėti ir privertė žmones
gerai maitintis. Jie pradėjo efektyviau dirbti ir kaimas suklestėjo.
Jei mes dabar turime nuostolių dėl avarijų, degalų sąnaudų, ir žinome,
kad įdėję vieną litą sutaupysime tris, kvailai pasielgtume to lito neinvestuodami, nors sutaupysime tik rytoj. Pavyzdžiui, jei tiesdami aplinkkelį investuojame litą, po artimiausių penkerių metų mums grįžta 3,2 litų. Ar galime sau
leisti elgtis kaip „Šykštuolių kaime“ – neišleisti lito ir negauti tokios grąžos?..

Keliai, gatvės, taip pat jų sankryžos dažniausiai rekonstruojami siekiant padidinti jų pralaidumą ir pagerinti eismo sąlygas. Miestuose didinant gatvių tinklo bendrą pralaidumą tiesiamos naujos gatvių jungtys,
kurios ne tik padidina gatvių tinklo tankį, bet ir leidžia optimizuoti kelionės maršrutą, sutrumpinti atstumą. Dar viena priemonė kelių ir gatvių
pralaidumui didinti – automatizuotos eismo valdymo sistemos, kurios
leidžia optimaliau valdyti ir paskirstyti automobilių srautus, operatyviai
teikti informaciją vairuotojams apie susidariusias nepalankias eismo sąlygas, kad jie galėtų pasirinkti kitą, alternatyvų maršrutą.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vertinimu, vienas litas, investuotas į kelių rekonstrukciją, duoda apie 4,1 litų grynosios naudos. Mūsų
vertinimu, dėl sulėtėjusių automobilių eismo augimo tempų ir sumažėjusio
avaringumo ateityje tokia investicija duos mažesnę naudą – apie 2,5 litų.
Vienas litas, investuotas į gatvių ar jų sankryžų rekonstrukciją, automatizuotų eismo valdymo sistemų diegimą, turėtų duoti apie 2,8 litų grynosios naudos.
Mūsų studija labai aiškiai nurodo, ką duoda vieni ar kiti darbai. Savo
ruožtu valstybė turi atsijoti prioritetus, įvertinti Lietuvos ūkio vystymosi
kryptis ir nustatyti, kur leisti biudžeto lėšas, kur ekonominis efektas didesnis. Tai labai priklauso nuo valstybės politikos. Kokios valstybės strateginės kryptys: ar Lietuvoje svarbiausia – ekologinis kaimo turizmas, ar pramonė, inovacijos, ar finansinis tarpininkavimas ir t. t.? Ar geriau asfaltuoti žvyrkelius ir sudaryti geresnes sąlygas miškų, žemės ūkiui? O gal vystyti magistralinius kelius, kad būtų skatinamas tranzitas?

Daugės krovininio transporto

Nenauja, geros būklės patobulinta
danga
Turinti defektų ir nelygumų, prižiūrima
ir taisoma danga
Patenkinamos būklės patobulinta danga
Labai geros būklės žvyro danga
Blogos būklės, vietomis duobėta danga
Geros būklės, žvyro danga
Sena neprižiūrima duobėta danga
Patenkinamos būklės žvyro danga

Iškelti tikslai – kilnūs, tačiau jiems įgyvendinti reikia išteklių. Ar mūsų
valstybė pajėgi sklandžiai bei laiku juos įgyvendinti, kaip kad reikalauja, pavyzdžiui, Baltojoje knygoje nurodyti terminai? Konkretus pavyzdys: darnios kelių tinklo plėtros 1 tikslas yra mažinti gamtos išteklių naudojimą, degalų sąnaudas. Tokiu būdu sumažinamos šiltnamio efektą ir klimato kaitą sukeliančių dujų emisijos. Šis uždavinys
yra įgyvendinamas tiesiant miestų aplinkkelius, rekonstruojant gatves ir kelius, asfaltuojant žvyrkelius. Kaip Lietuva įgyvendina šį tikslą ir ar finansiniai ištekliai leidžia suspėti su keliamais reikalavimais?

Kelių ir gatvių rekonstrukcija

10–15 proc., o tai ilgalaikėje 10 metų perspektyvoje duotų apie 0,5 mlrd.
litų ekonominės naudos.
Nutiesus Karmėlavos aplinkkelį triukšmo lygis Karmėlavos gatvėse
sumažės iki 10 decibelų. Aplinkkelis sukurs kokybišką gyvenamąją aplinką 300 Karmėlavos gyventojų.

Nauja, lygi, patobulinta danga

Ar būsime „Šykštuolių kaimas“?

Tūkstantmečio gatvė – miesto vidaus pietinis aplinkkelis. Projekto įgyvendinimas atsiėjo 176,7 mln. litų, iš kurių 142,9 mln. litų sudarė ES parama. Specialistų apskaičiavimu, per 25 metus po šios gatvės atidarymo iš vieno į šį projektą
investuoto lito bus gauta apie 3,5 litų grynos ekonominės naudos (nevertinant
ekonominės naudos dėl sumažėjusio transporto poveikio aplinkai): 2,2 litus sudarys automobilių transporto sutrumpėjusio kelionės laiko ekonominė išraiška,
1,1 lito – išlaidų degalams ir autotransporto priemonių eksploatacijai santaupos,
o 0,2 lito – santaupos dėl sumažėjusio avaringumo ir išvengtų avarijų nuostolių.
Paminėtinas ir Karmėlavos aplinkkelio projektas. Buvo planuoti du
aplinkkelio trasos variantai. Parinktas trumpesnis – 4,2 km ilgio variantas, kuris bus labiausiai patrauklus tranzitiniam transportui. Karmėlavos
gatvėmis važiuos tik vietinis transportas. Įgyvendinus projektą ir nutiesus
aplinkkelį, transporto teršalų emisija regione sumažės 5–7 t per metus.
Ateityje tiesiant aplinkkelius Lietuvoje jų ekonominė nauda išliks tokia
pat didelė, kokia yra šiuo metu, ar net didesnė, nes taršos kaina yra linkusi
didėti. Mūsų vertinimu, per artimiausius 10 metų vienas litas, investuotas į miestų ir miestelių aplinkkelių tiesimą, duos apie 3,2 litų grynosios
ekonominės naudos, kurią sudarys transporto laiko, degalų ir eksploatacijos išlaidų santaupos ir avaringumo sumažėjimo nauda.

Vidutinis automobilių srauto greitis km/val.

Manau, kad visi šie principai yra labai svarbūs, tik juos reikia tinkamai panaudoti. Jei pagerinę kelio kokybę galime sutaupyti iki 25 proc.
degalų sąnaudų, vadinasi, mes 20–25 proc. sumažiname Lietuvos poveikį klimato atšilimui. Nors Lietuvai tai dar nėra taip svarbu kaip Vokietijai ar Prancūzijai. Mums svarbiau mažinti aplinkos taršą, triukšmą, avaringumą. Lietuva prieš 2–3 metus buvo labiausiai šiuo požiūriu pavojinga ES šalis: 1000 gyventojų daugiausiai žūdavo žmonių autoavarijose. Ne
mažiau aktualu – triukšmas. Kadangi mūsų keliuose riedančių automobilių amžiaus vidurkis – 15–17 metų, atitinkamai jie kelia didesnį triukšmą. Tokio automobilių parko tarša irgi yra didesnė. Jei kelias blogos kokybės, krinta važiavimo greitis ir sparčiai auga degalų sąnaudos. Nelygus kelias – padidėjusio triukšmo šaltinis.
Greičio, degalų sąnaudų ir autotransporto priemonių eksploatacinių išlaidų priklausomybė nuo kelio dangos ir jos būklės yra tiesioginė. Skaičiuojant eksploatacijos išlaidas, didelę dalį sudaro degalų sąnaudos. Matome,
jei kelias lygus, juo važiuojant pasiekiamas optimalus apie 100 km/h greitis, atitinkamai degalų sąnaudos yra optimalios. Kai kelias nelygus, duobėtas, gerokai didėja ir degalų sąnaudos. Kelią tvarkydami, rekonstruodami,
pageriname automobilio riedėjimo sąlygas ir iškart sumažiname taršą. Net
ir gerai suprofiliuotas, lygus žvyrkelis degalų sąnaudas padidina 20 proc., o
prastas žvyrkelis – net iki 30 proc. Žvyro dangą asfaltuodami, sudarydami
geras važiavimo sąlygas sumažiname tiesioginę taršą dulkėmis, mažiname
automobilio eksploatacines išlaidas, bei, žinoma, CO2 taršą.

Duomenys iš studijos „Darni kelių tinklo plėtra ir aplinka“.
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Būti ar nebūti regiono kelių

Apie tai, kad bus vykdoma regioninių kelių įmonių reforma, kalbama
jau seniai. Žodis kaip žvirblis išlėkė iš Susisiekimo ministerijos, Lietuvos
automobilių kelių direkcijos valdininkų lūpų ir jo jau nebesugrąžinsi.
Neklaidinsime: galutinės regiono kelių įmonių reorganizacijos
koncepcijos dar nėra. Ji buvo pateikta Susisiekimo ministerijai, tačiau
sulaukusi pastabų sugrąžinta Kelių direkcijai tobulinti. Pastaroji naująjį
variantą turėtų pateikti spalio pabaigoje. Taigi dabar dokumentas vis
dar saugomas užrakintas po devyniais užraktais, bet kelininkai šia tema
diskutuoja. Ir gerai. Galbūt jų žodis įneš racionalaus grūdo.
Jūratė Mockuvienė

L

ietuvoje valstybės kelių rutininės priežiūros darbus atlieka 11 valstybinių įmonių, pagal regioną pavadintų „... regiono keliai“. Jos yra ir kelių
savininkės, ir prižiūrėtojos. Kitus, didesnės apimties darbus: dangos ženklinimą, atitvarų įrengimą, visus periodinės priežiūros darbus ir kitus atlieka privačios įmonės, išrenkamos konkursų būdu.

Daugiausia dėmesio skiriama kelių priežiūrai žiemą ir vasarą: asfaltbetonio dangoms taisyti, žvyrkeliams ir kelkraščiams tvarkyti, keliams ženklinti. Kelių tarnybos prižiūri ir plėtoja kelių infrastruktūros objektus: pėsčiųjų ir dviračių takus, apsauginius atitvarus, poilsio ir automobilių aikšteles, autopaviljonus, autobusų sustojimo aikšteles su peronais, oro sąlygų
keliuose stebėjimo, transporto eismo apskaitos sistemas ir kitus neatidėliotinus darbus.

Lietuvos valstybinė kelių priežiūros sistema
Susisiekimo ministerija
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Alytaus kelių tarnyba
Lazdijų kelių tarnyba
Varėnos kelių tarnyba
Jonavos kelių tarnyba
Kaišiadorių kelių tarnyba
Kauno kelių tarnyba
Kėdainių kelių tarnyba
Prienų kelių tarnyba
Raseinių kelių tarnyba
Klaipėdos kelių tarnyba
Kretingos kelių tarnyba
Skuodo kelių tarnyba
Šilutės kelių tarnyba
Marijampolės kelių tarnyba
Šakių kelių tarnyba
Vilkaviškio kelių tarnyba

Panevėžio kelių tarnyba
Pasvalio kelių tarnyba
Rokiškio kelių tarnyba
Kupiškio kelių tarnyba
Biržų kelių tarnyba

VĮ „Alytaus
regiono keliai“

VĮ „Kauno
regiono keliai“

VĮ „Šiaulių
regiono keliai“

VĮ „Tauragės
regiono keliai“

VĮ „Telšių
regiono keliai“
VĮ „Klaipėdos
regiono keliai“
VĮ „Utenos
regiono keliai“
VĮ „Marijampolės
regiono keliai“

VĮ „Panevėžio
regiono keliai“

V. Puodžiuko duomenys

VĮ „Vilniaus
regiono keliai“

VĮ „Automagistralė“

Akmenės kelių tarnyba
Joniškio kelių tarnyba
Kelmės kelių tarnyba
Pakruojo kelių tarnyba
Radviliškio kelių tarnyba
Šiaulių kelių tarnyba
Tauragės kelių tarnyba
Jurbarko kelių tarnyba
Šilalės kelių tarnyba
Telšių kelių tarnyba
Plungės kelių tarnyba
Mažeikių kelių tarnyba
Anykščių kelių tarnyba
Ignalinos kelių tarnyba
Molėtų kelių tarnyba
Utenos kelių tarnyba
Zarasų kelių tarnyba
Vilniaus kelių tarnyba
Šalčininkų kelių tarnyba
Širvintų kelių tarnyba
Švenčionių kelių tarnyba
Trakų kelių tarnyba
Ukmergės kelių tarnyba
Raseinių kelių tarnyba
Širvintų kelių tarnyba
Vievio kelių tarnyba

11 įmonių turi 47 kelių tarnybas (KT). Jų skaičius įmonėse svyruoja nuo trijų iki šešių. Tuo tarpu tarnybų prižiūrimų kelių ilgis svyruoja nuo
119,5 km (Vievio KT) iki 644,42 (Panevėžio KT). Įmonių administracijų vidurkis yra 23–24 darbuotojai.
Preliminarus reformos tikslas – stambinant regiono kelių įmones mažinti administracijos darbuotojų skaičių. Tačiau, plečiantis teritorijoms, ar
nenukentės pagrindinis šių tarnybų darbas – prižiūrėti kelius?
1995 m. vykdant kelių priežiūros įmonių reformą visos rajoninės organizacijos buvo prijungtos prie apskrities centro įmonių. Visi kalbinti kelininkai teigė, kad tai buvo sėkminga reforma. Iki tol Kelių direkcijai daugiau pusšimčio įmonių valdyti buvo sunku, o optimizavus jų tinklą centrinės būstinės atsidūrė maždaug regiono viduryje. Jei per pastarąją reformą
mažesnės apskritys bus prijungiamos prie didesnių, išsiplėtusią teritoriją
prižiūrėti bus labai sudėtinga.

Jei bus prijungti...
Kaip teigia VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktorius Vytautas Povilaika,
kol kas numatytos tik reformos kryptys. Tačiau prieš vykdant kokią nors
reformą reikia aiškiai matyti, kokio tikslo siekiama ir ką jis duos, kitaip tariant, prasmė ir rezultatas.
Kuo nauja sistema bus geresnė nei dabar veikiančioji? „Bus sudėtingiau prižiūrėti kelius ir kontroliuoti jų kokybę, nes teritorija gerokai išsiplės, apims po 6–7 rajonus. Tiesa, kažkiek sumažės administravimo išlaidos“, – teigia V. Povilaika.
Pagal dabar sklandančią reformos versiją, kelius valdyti turėtų atskira įmonė, o regiono kelių įmonėms būtų palikta tik juos prižiūrėti. Dabar
pastarosios vykdo ir valstybinių kelių savininkės funkcijas. Sutikime, kad
naujai sukurtai įmonei irgi reikės darbuotojų, tad sunku pasakyti, kas bus
panaikinus vienas pareigybes ir sukūrus kitas.
Jei ruošiamasi privatizuoti kelius, tai vėlgi bloga praktika, nes beveik visoje Europoje kelius prižiūri valstybė. „Lėšų keliams prižiūrėti nuolat trūksta. Jų stengiamasi gauti ir per savivaldybes, organizuojami įvairūs konkursai, įmonė gauna papildomai pinigų, kad geriau vykdytų veiklą, išlaikytų darbuotojus. Kalbėti apie privatizavimą galima tik tuomet,
kai yra deramas finansavimas. Valstybinės įmonės kiek gauna lėšų, tiek
jų ir išleidžia keliams tvarkyti. Jei privatininkas kalba apie pelną, reiškia,
kad kažko nepadaro“, – samprotavo šis pašnekovas ir pateikė konkretų
pavyzdį. Kai pernai žiemą visą mėnesį be perstojo pustė, „Tauragės regiono keliai“ kiek buvo uždirbę lėšų per 11 metų mėnesių, tiek ir išleido. Jei bus privati bendrovė, ji nenaudos sukaupto pelno papildomiems
darbams atlikti.
„Reformos turi būti rimtai išdiskutuotos ir po to priimtas sprendimas,
ar jos duos reikiamą rezultatą. Neseniai lankėmės Vokietijoje, kur prieš
darant kelių reformą buvo atliktos išsamios studijos, analizė, vertinamas
netgi mikroklimatas įmonėse, kol galų gale nuspręsta kelių priežiūrą palikti valstybei. Vokiečiai jei jau priima sprendimą, prie jo daugiau negrįžta“, – iš svetur atsivežta patirtimi dalijosi V. Povilaika.
Jei reforma būtų vykdoma pagal numatomą modelį, Telšių, Marijampolės, Alytaus regionų kelių įmonės būtų naikinamos ir prijungiamos prie
didžiųjų miestų. „Tauragės regiono keliai“ turėtų būti prijungti prie „Klaipėdos regiono kelių“.
Šiuo metu VĮ „Utenos regiono keliai“ laikinai direktoriaus pareigas einantis Valdemaras Burauskas nieko konkretaus apie būsimą reorganizaciją pasakyti negalėjo, tik nuogirdas, jog reforma tikrai bus. Kalbama, kad iš
10-ies regionų kelių įmonių liks penkios. „Utenos regiono keliai“ bus jun-
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giami prie „Panevėžio regiono kelių“ įmonės. Tai bus didžiausia Lietuvoje
regiono kelių įmonė, nes prie dabar 5 kelių tarnybas turinčios Panevėžio
įmonės bus prijungtos dar 5 Utenos regiono: Anykščių, Ignalinos, Molėtų,
Zarasų ir Utenos kelių tarnybos. Tokiu principu jungiant kiti didesni regionai, tarkim, Klaipėdos, turėtų 7 tarnybas, Marijampolės – 9.
Vis dėlto laikinasis direktorius mano, kad nors įmonių struktūra ir keisis, darbų organizavimas nelabai kis. Juk darbuotojai iš Panevėžio nevažinės į Zarasus ar Ignaliną kasdien po 200 kilometrų.
Ankstesnių kelių priežiūros įmonių reforma buvo naudinga tuo, kad
rajonus prijungus prie apskričių centrų supaprastėjo veiklos koordinavimas. „Kai daugiau užpusto Ignalinos rajone, mažiau – Anykščių, galima
permesti kelių valymo techniką į Ignalinos pusę. Koordinavimas iš vieno
centro, regioninė kelių priežiūra buvo organizuojami tolygiau, efektyviau“,
– patirtimi dalijosi V. Burauskas.
Sunku patikėti, kad sujungus regionines tarnybas technika iš Panevėžio vyks į Utenos rajoną. Kažkokios teritorinės tarnybos ir jų koordinavimo
centrai vis vien turėtų likti. Tik ataskaitas reikės teikti jau ne Kelių direkcijai, o regiono centrinei tarnybai.
Pačiose administracijose darbuotojų gal kiek ir sumažės, tačiau tarnybose atleisti jau nebėra ką. Ekonomikos krizei užklupus Lietuvą ir taip, pavyzdžiui, „Utenos regiono kelių“ įmonėje nuo 400 liko 280 darbuotojų.

...jei turės prijungti
Klaipėdos regiono kelių direktorius Petras Kaučikas irgi kol kas nežino tolesnės reorganizacijos eigos, tačiau „Klaipėdos regiono kelių“ įmonė,
kadangi yra regiono centras ir nutolusi nuo didelių miestų, turėtų išlikti.
Šio pašnekovo nuomone, reorganizacija neturėtų būti vykdoma aklai prijungiant apskritis, pavyzdžiui, Telšių ar Tauragės rajonus prijungiant prie
Klaipėdos regiono.
„Mano nuomone, turėtų būti jungiami atskiri rajonai, o ne regionai.
Pavyzdžiui, Tauragės regioną prijungus prie Klaipėdos, pastarajai priklausytų Jurbarko rajonas, kuris beveik pasiekia Kauną. Tad neracionalu vykdyti kelių priežiūrą iš Klaipėdos vos ne iki Kauno. Arba prie Šiaulių regiono prijungus Telšių regioną, Plungės rajonas tektų Šiauliams, ir
Šiaulių kelininkai vyktų beveik iki Klaipėdos. Vykdant reformą tikslingiausia būtų tiesiog paėmus žemėlapį žiūrėti, koks rajonas atsiduria arčiausiai regiono centro ir kurį racionaliau prijungti. Jei jau vyksta stambinimas, tai prie „Klaipėdos regiono kelių“ Skuodo, Kretingos, Klaipėdos
ir Šilutės rajonų kelių tarnybų galėtų būti prijungti Plungės, Rietavo, Šilalės, Tauragės rajonai, o Jurbarkas priskirtas Kaunui; Mažeikiai ir Telšiai
– Šiauliams“, – savo nuomonę išsakė „Klaipėdos regiono kelių“ direktorius P. Kaučikas.
Šis pašnekovas irgi neįžvelgia svarios reformos naudos valstybei:
„Mano nuomone, vienareikšmiai pasakyti, kad valstybei bus naudos,
sunku. Jei jau Tauragėje ar Telšiuose sumažės ar išvis neliks administracijos, tai kitur darbuotojų turės padaugėti. Kita vertus, norint efektyviai prižiūrėti kelius, išsiplėtus geografijai padidės transporto ir kitos išlaidos, taigi augs darbo sąnaudos.
Dabar regionai nėra dideli, todėl mes turime gana išsamią informaciją, kas vyksta kuriame nors rajone ir kelio ruože. Išplėtus regiono apim-

tis gali būti, kad išsamios informacijos, kas dedasi keliuose, nebeturės nei
Kelių direkcija, nei regionų tarnybos. Taigi yra reformos ir pliusų, ir minusų. Reformuoti reikia taip, kad valstybei būtų naudinga.“

Vyrauja 8 kelių priežiūros modeliai
Vilniaus Gedimino Technikos universiteto (VGTU) docentas, dr. Virgaudas Puodžiukas dar pernai atliko išsamią kelių priežiūros sistemos analizę. Jis išskyrė aštuonis pasaulyje vyraujančius kelių priežiūros modelius.
Daugelis transporto departamentų Jungtinėse Amerikos Valstijose
(JAV), kai kurios Kanados provincijos, kelios Australijos valstijos ir keletas Europos šalių (taip pat Lietuva) vis dar išlaiko nemažą dalį kelių priežiūros rinkos veiklos valstybės rankose. Tai „Priežiūros savo jėgomis modelis“, žinomas kaip „Tradicinis modelis“. Šiuo atveju arba valstybės sektoriaus darbuotojai, arba įkurtos specialiosios įmonės atlieka rutininius kelių priežiūros darbus ir teikia paslaugas. Būtina pažymėti, kad kai kurios
šalys dalį kelių priežiūros darbų atlieka savo jėgomis, o kitą dalį – skelbdami konkursus viešųjų pirkimų būdu.
Pavyzdžiui, Vokietijoje visa sistema yra valstybinė. Darbus savo jėgomis atlieka valstybei priklausančios pelno nesiekiančios įstaigos (kelių
priežiūros tarnybos ir meistrijos).
Kai kurios šalys, kaip Estija, tik dalį kelių priežiūros darbų vykdo konkurso būdu. Šalys, naudojančios šį modelį, pasilieka dalį darbo jėgos, kad
atliktų įvairius kelių priežiūros darbus savo jėgomis, o likusią dalį darbų
perka viešųjų pirkimų būdu. Estija praktikuoja šį metodą ir taip pat leidžia
savo padaliniams dalyvauti bet kuriuose darbų viešuosiuose pirkimuose,
konkuruojant su privačiu sektoriumi. Estijoje rangos būdu atliekama 63
proc. rutininės kelių priežiūros.
Kompleksinis priežiūros modelis arba kitaip „Anglo-saksų modelis“ taikomas, kai perkami rutininės ir periodinės kelių priežiūros darbai
kartu. Taip sujungiami visi priežiūros darbai į vieną sutartį, išskyrus tiltų rekonstrukciją. Pagrindinė priežastis, kodėl šis modelis buvo pavadintas „anglo-saksų“, tai kalbos bendrumas ir anglakalbių šalių pirmavimas
vystant priežiūros sutarčių sudarymo metodus. Anglija padalinta į 14 regionų. Kiekviename regione yra NKA padalinys. Jis samdo privačias bendroves, kurios vykdo kelių priežiūrą. Kontraktas apima vieną regioną, visus
nuolatinės priežiūros darbus vasarą, žiemą, kai kuriuos periodinės priežiūros darbus, avarijų padarinių šalinimą ir numatytus kelių patobulinimo darbus.
Darbais pagrįstas priežiūros modelis – „Pardavėjo modelis“ – priskirtinas toms kelių administracijoms, kurios perka įvairius kelių priežiūros darbus. Priežastys dažnai būna įvairios: noras subalansuoti administracijos darbo krūvį arba tikintis, kad privačių rangovų atliekamas darbas

bus efektyvesnis. Šis „Pardavėjo modelis“ dažniausiai taikomas parenkant
rangovą pagal mažiausią kainą ar vienetinius darbų įkainius (kartais net
valandinius įkainius). Darbai būna įvairūs, bet dažniausiai: sniego valymas, žolės pjovimas, horizontalus dangos ženklinimas, poilsio aikštelių
priežiūra, valymas, šiukšlių surinkimas ir kiti priežiūros darbai. Tokį modelį iki šiol taiko Lenkija.
„Rutininės priežiūros modelis“, arba kaip įprasta sakyti „Šaltojo klimato modelis“, taikomas parenkant rangovus praktiškai visiems sutartinės kelių priežiūros darbams pagal kelių tinklo dalies principą. Pagrindinė priežastis pavadinti jį „šaltojo klimato modeliu“ buvo šiaurėje esančių šalių bendradarbiavimas ir periodinių kelių priežiūros darbų įtraukimo
į kontraktą sudėtingumas. Šį modelį taiko: Kanadoje (Alberto, Britų Kolumbijos ir Ontario provincijos), Suomija, Norvegija, Švedija, JAV (Floridos DOT), N. Zelandija, Olandija ir Latvija.
Kartais mažos investicijos gali būti įtraukiamos į priežiūros kontraktą pagal sutartines kainas arba darbai perkami papildomo viešojo pirkimo būdu. „Šaltojo klimato modelio“ tipiniai darbai: priežiūra žiemą (sniego valymas, ledo tirpdymas); priežiūra vasarą (duobės ir plyšiai); vandens
nuleidimas (drenažas); valymas; žvyrkelių priežiūra; augmenija ir šiukšlės;
kelkraščių remontas; tiltų valymas ir apžiūros; horizontalus ženklinimas;
atitvarų taisymas ir atstatymas; apšvietimas; pavojų likvidavimas ir t. t.
V. Puodžiuko studija tik dar kartą įrodo, kad pasaulyje veikiantys kuo
įvairiausi kelių priežiūros modeliai leidžia perimti geriausią patirtį ir nepadaryti klaidų.

Koks modelis tinka Lietuvai?
Pasak VGTU docento V. Puodžiuko, Lietuvos automobilių kelių ūkio
valdymo sistema gana gerai subalansuota ir, palyginti su kaimyninėmis
valstybėmis, pasiekia geresnių rezultatų už mažesnę kainą. Krizės 2009–
2010 m. laikotarpiu buvo sutaupyta 33 proc. kelių priežiūros lėšų, praktiškai nebloginant eismo sąlygų. Mokslininko nuomone, siekiant kelių priežiūros darbus pirkti viešųjų pirkimų būdu, tinkamiausia būtų taikyti „Šaltojo klimato modelį“.
V. Puodžiukas dar 2010 m. pasiūlė dabar veikiančio kelių priežiūros modelio reorganizaciją: įsteigti dvi naujas valstybės įmones, kurioms
būtų paskirstytos 11 valstybės įmonių funkcijos. Vienai iš jų atitektų kelių
valdymo ir kontrolės funkcijos, o kitai – kelių priežiūros funkcijos.
Tokia pertvarka sudarytų prielaidas taikyti rinkos kainų mechanizmą vietoje normatyvinių įkainių. Būtų mažinamos įmonių veiklos (administracinės) sąnaudos, didinamas darbo efektyvumas. Taip pat būtų lengviau atskiriamos kelių priežiūros vykdymo ir organizavimo bei kelių priežiūros kontrolės funkcijos.

Reformos turi būti rimtai išdiskutuotos ir po to priimtas sprendimas,
ar jos duos reikiamą rezultatą. Vokietijoje, prieš darant kelių reformą,
buvo atliktos išsamios studijos, analizė, vertinamas netgi mikroklimatas
įmonėse, kol galų gale nuspręsta kelių priežiūrą palikti valstybei.

Valstybinės reikšmės kelių ilgiai privestiniais kilometrais 2010 m.
Valstybės įmonė

Magistraliniai keliai
Krašto keliai
Rajoniniai keliai
II lygis žiemą, III – visi II lygis žiemą, III – visi I lygis žiemą, III – visi kiti darbai
kiti darbai
kiti darbai
privest. jungiamieji keliai skirprivest.
privest. keliai su asfalto danga, kuriuokm tingų lygių sankryžose*
km
km
km
km se eismo int. > 1000 aut./parą
„Alytaus regiono keliai“
94,521
756,168
389,97
2339,82
61,62
246,48
3,183
„Kauno regiono keliai“
187,07
1862,8
620,05
3720,3
150,87
603,48
11,703
„Klaipėdos regiono keliai“
76,85
864,32
449,317 2695,902
160,573
642,292
7,412
„Marijampolės regiono keliai“
120,685
984,752
364,433 2186,598
57,335
229,34
6,415
„Panevėžio regiono keliai“
134,831
1182,4
508,595
6051,57
86,75
347
7,105
„Šiaulių regiono keliai“
219,18
1992,08
603,33
3619,98
80,38
321,52
15,35
„Tauragės regiono keliai“
66,09
528,72
376,476 2258,856
47,25
189
1,206
„Telšių regiono keliai“
67,23
537,84
344,491 2066,946
99,42
397,68
„Utenos regiono keliai“
157,78
1262,24
572,174 3433,044
92,46
369,84
1,24
„Vilniaus regiono keliai“
198,816 1681,656
710,518 4263,108
174,194
696,776
7,96
„Automagistralė“
415,417 6646,672
0
0
103,623
Iš viso:
1738,47 18269,65 4939,354 29636,12
1010,852 4043,408
165,197

III priežiūros lygis
privest.
km
12,732
46,812
29,648
25,66
28,42
61,4
4,824
0
4,96
31,84
414,492
660,788

keliai km
924,894
1718,62
1183,591
1029,715
1711,070
1879,36
955,194
800,241
1978,303
1698,745
13579,733

privest.
km Iš viso km
924,894 1471,005
1718,62 2676,610
1183,591 1870,331
1029,715 1572,168
1711,07 2441,246
1879,36 2782,250
955,194 1445,010
800,241 1311,382
1678,303 2500,717
1698,745 2782,273
415,417
13579,733 21268,409

Viso privest.
km
4280,094
7952,012
5385,753
4456,065
6320,460
7874,340
3936,594
3802,707
6748,387
8372,125
7061,164
66189,701
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Kur daugiau rinkėjų, ten ir asfaltas

Dundėti žvyrkeliais niekam nemalonu, juolab tada, kai dar tenka ir nuo
jų kylančiuose dulkių kamuoliuose paklaidžioti, dulkėmis pakvėpuoti. O
Vilniaus rajono gyventojams „pramoga“ dardėti žvyru nuklotais keliais ir
mėgautis dulkėmis – jau seniai kasdienybė, mat šio rajono savivaldybėje,
palyginti su kitomis savivaldybėmis, yra daugiausiai neasfaltuotų kelių.
Sandra Diekantaitė

T

ik 20 proc. Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių yra asfaltuoti. Maždaug 2300 km – žvyrkeliai ir vieškeliai, kurie neaišku kada
bus padengti asfalto danga. Ir nors skelbiama, kad rajoniniams keliams
išasfaltuoti gali prireikti 500 metų, tikėtina, kad jų bus per mažai. Vystantis Vilniaus rajonui, didėja kelių tinklas, atsiranda naujų gatvių, taip savaime ir prisideda tų metelių, kurių jau ir suskaičiuoti neįmanoma. Tiesa, ir
numatyti, kuri rajono kelio atkarpa bus asfaltuojama, yra gana sunku. Pasirodo, ir čia veikia politika: valdžios atstovai atsižvelgia į tai, kur gyvena
daugiausia jų rinkėjų, tas vietas ir „apdovanoja“ asfalto danga.
Kaip sakė Vilniaus rajono savivaldybės Statybos skyriaus specialistas Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajoninių kelių tvarkymui ir priežiūrai skiriama lėšų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Vyriausybės regiono lėšų,
savivaldybės biudžeto ir ES struktūrinės paramos. Per ateinančius dvejus
metus planuojama nutiesti 12–13 km žvyrkelio pagal parengtus 7 projektus, kurie finansuojami iš ES lėšų. Pagal šiuos projektus numatyta išasfaltuoti kai kurių Vilniaus rajono savivaldybės kaimų gatvių maždaug
2 km atkarpas. Į projektus įtrauktos šios gatvės: Didžiosios Riešės kaimo
Molėtų, Ūkiškio kaimo Draugystės, Skaidiškių kaimo Sodų, Galgių kaimo
Centrinės, Nemėžio kaimo Baltarusių, Kuprijoniškių kaimo Vilties-Ilgosios,
taip pat įtrauktas kelias nuo Bezdonių į Ąžuolinės kaimą.
Kaip sakė J. Jelinskis, iš ES lėšų, skirtų kelių infrastruktūrai gerinti, Vilniaus rajono savivaldybei teko 16 mln. litų projektams įgyvendinti. Savivaldybė savo lėšomis padengia 4,5 proc. išlaidų, plius visos netinkamos
išlaidos: ardymai, statymai ir panašiai.
Iš savivaldybės lėšų planuojama išasfaltuoti Piktakonių kaimo Jazminų gatvės 600 m atkarpą, Rukainių Pašto gatvės apie 1–2 km atkarpą, Mokyklos gatvės – 600 m, svarstoma galimybė asfaltuoti ir Grigaičių
Sodų gatvę. Atrodo, daug planų, ir nėra čia ko žmonėms burnoti, vis dėlto
ne viskas taip gražu, kai dar tūkstančiai neasfaltuotų kilometrų.

Atsiliekama dvejais metais
Kaip sakė VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Techninio ir projektų rengimo
skyriaus viršininkas Algirdas Bruzgė, paskutinį kartą Vilniaus rajono savivaldybėje keliai buvo asfaltuojami prieš dvejus metus. Tuomet buvo

asfaltuojama Kyviškių – Rukainių kelio atkarpa.
Šiuo metu ruošiami du projektai kelių Buivydžiai – Lavoriškė – Kena
8,54 km ir Kyviškės – Rukainiai 2,77 km atkarpoms asfaltuoti. „Vilniaus
regiono kelių“ Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkas A. Bruzgė pažymi, kad šie projektai turi būti parengti iki sausio mėnesio pabaigos, tačiau jie bus pradėti įgyvendinti tada, kai bus gautos lėšos. Preliminari 1 km žvyrkelio asfaltavimo kaina – 1,2 mln. litų. Numatyta, kad kelio
Buivydžiai – Lavoriškė – Kena 8,54 km atkarpai išasfaltuoti prireiks 10,2
mln. litų, o Kyviškės – Rukainiai 2,77 km – 3,2 mln. litų.
Vyriausybė pasižadėjo, kad jau 2012–2013 m. bus galima pradėti
vykdyti minėtus projektus, tačiau neaišku, ar taip ir bus. Taigi viskas valdžios rankose: projektų yra, bet ar tam lėšų bus? Taip pat planuojama išasfaltuoti ir per gyvenvietes Raudondvaris – Pašiliai bei Aliniškės – Puodžiūnai – Dirmeitai einančių kelių atkarpas, tačiau ir tai dar tik planuose.
A. Bruzgė pažymi, kad šie keliai yra preliminariame žvyrkelių asfaltavimo
sąraše, bet ar jie „praeis“, neaišku.
„Jau ir taip dvejais metais esame atsilikę“, – sako„Vilniaus regiono kelių“ Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkas. Kaip jis sakė, buvo
planuota Kyviškes išasfaltuoti iki 2012 m., tačiau tai nusikels iki 2014-ųjų.

Skirtingi prioritetai?
„Daug žmonių gyvena soduose, statomi nauji rajonai, tačiau nesprendžiamas susisiekimas su jais“, – sako kelininkų asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius Rimvydas Gradauskas. Kaip jis sakė, pirmiausia valdžios dėmesys turėtų būti skiriamas tų rajonų keliams, mat ten eismo intensyvumas žymiai didesnis nei kituose rajonuose.
Tačiau Vilniaus rajono savivaldybės Statybos skyriaus specialistas J.
Jelinskis pažymi, kad sodo bendrijų gyventojai nėra įregistruoti, todėl
gaunama mažiau lėšų per sodus einantiems keliams tvarkyti. Be to, kaip
jis sakė, asfaltuojant kelius pirmenybė teikiama senesnių kaimų keliams.
Gyvenvietės, susikūrusios prieš 10 metų, laikomos naujomis, tad jų gyventojams apie asfaltuotus kelius dar nė neverta svajoti.
Kiek kitokius prioritetus įvardija „Vilniaus regiono kelių“ Techninio ir
projektų rengimo skyriaus viršininkas A. Bruzgė. „Pirmenybę teikiame gyvenvietėms, atsižvelgiame į eismo intensyvumą ir autobusų maršrutus“,
– aiškina A. Bruzgė. Kaip jis sakė, svarbu, kad žmonės būtų apsaugoti nuo

Vilniaus rajono gyventojams „pramoga“ dardėti žvyru
nuklotais keliais ir mėgautis dulkėmis – jau seniai
kasdienybė, mat šio rajono savivaldybėje, palyginti su kitomis
savivaldybėmis, yra daugiausiai neasfaltuotų kelių.

„Savivaldybė asfaltuoja kelius ten, kur nori politikai“, – sako „Vilniaus
regiono kelių“ Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkas
Algirdas Bruzgė. Pasak jo, valdžia sukrunta tik prieš rinkimus:
norėdama įtikti rinkėjams pradeda klausytis žmonių skundų, kur keliai
dulka ir ką reikia daryti.

žvyrkelių kylančių dulkių. Taip pat eismo intensyvumas turi būti ne mažiau nei 300 automobilių per parą ir turi važinėti maršrutiniai autobusai,
mat tik tada atsiperka asfaltavimo darbai.
Susisiekimo ministro patarėjas Martynas Čerkauskas sako, kad ministerija, skirdama lėšas, atsižvelgia į konkrečius projektus, eismo intensyvumą, kelio būklę.

Valdžia nori būti gera rinkėjams
„Savivaldybė asfaltuoja kelius ten, kur nori politikai“, – sako A. Bruzgė. Pasak jo, valdžia sukrunta tik prieš rinkimus: norėdama įtikti rinkėjams pradeda klausytis žmonių skundų, kur keliai dulka ir ką reikia daryti. „Būna, kad jau su valdžia suderiname ką ir kur darysime, bet ateina kita
valdžia ir vėl iš naujo reikia viską derinti“, – pasakoja „Vilniaus regiono kelių“ Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkas. Jis neslepia, kad
savivaldybės valdžia ieško sau naudos. „Kur kieno nors vila yra, ten ir nori
žvyrkelius išasfaltuoti“, – priduria A. Bruzgė.
R. Gradauskas prisimena, kaip kartą jam vienos Vilniaus rajono seniūnijos seniūnas pareiškė, kad neapsimoka tvarkyti per sodus einančių kelių, mat ten gyvena sodininkai, o jie, tikėtina, balsuoja kitoje seniūnijoje,
o ne ten, kur turi savo sodą. „Mano rinkėjų yra tik dvi trobos“, – tokius seniūno žodžius atsimena R. Gradauskas. Jis dar prisimena, kaip Vilniaus rajono savivaldybė prieš trejus metus grąžino ES lėšas, kurias niekur nepanaudojo. Taigi grąžino paramą vietoj to, kad būtų nors vienas kitas kilometras išasfaltuotas? Pinigai lyg į balą, kai tuo tarpu vietos gyventojai kelius keikia.
„Vilniaus rajono savivaldybė už savo biudžeto pinigus gali asfaltuoti
kelius kur nori, tai jų, kaip vietinės valdžios, teisė“, – paklaustas, ar išties
rajono valdžia, asfaltuodama kelius, atsižvelgia į rinkėjų skaičių, sakė susisiekimo ministro patarėjas M. Čerkauskas. Suprask, tai jų reikalas ir jeigu jau taip skaičiuoja, tegu.

Tai kiek išties prireiks tų metų?
Kaip sakė Vilniaus rajono savivaldybės Statybos skyriaus vyriausiasis
specialistas J. Jelinskis, būna, kad vienoje seniūnijoje per metus išasfaltuojama iki 5 km žvyrkelio. Iš viso savivaldybėje yra 23 seniūnijos, tad jeigu geriausiu atveju vienoje išasfaltuojami 5 km, vadinasi, per metus iš
viso išasfaltuojama 115 km. Nori nenori savaime kyla klausimas: iš kur tie
500 metai žvyrkeliams išasfaltuoti, kai tokie tempai? 2300 km Vilniaus rajono žvyrkeliams padengti asfaltu tokiu atveju užtektų 20 metų.
J. Jelinskis, paklaustas, kiek gali prireikti laiko Vilniaus rajono žvyrkeliams asfaltuoti, aiškina, kad į šį klausimą atsakyti tiesiog neįmanoma.
Pasak jo, prireiks daugiau nei 500 metų, kadangi įvairiose vietose „dygstant“ namams, reikia vystyti infrastruktūrą, tad taip tie darbai ir nesibaigia.
„Išasfaltuoti visus žvyrkelius ir keliukus neįmanoma“, – teigia ir susisiekimo ministro patarėjas M. Čerkauskas. Pasak jo, tai ne tik daug kainuotų, bet ir kažin ar atsipirktų dėl mažo automobilių srauto. „Kiekvienais
metais ministerija sulaukia daugiau prašymų nei valstybės biudžete tam
yra pinigų. Todėl atrenkami tik svarbiausi projektai“, – sako M. Čerkauskas. Jis pažymi, kad Vilniaus rajono savivaldybei niekas netrukdo pačiai
skirti lėšų, imti paskolas kelių remonto ar asfaltavimo darbams, kaip tai
daro kitos savivaldybės. Taigi Vilniaus rajono keliai – rajono savivaldybės
rankose: kaip norės, taip su jais ir toliau galės „žaisti“.
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Ambicingas projektas „Rail Baltica“: kas iš to?

Lietuvoje bemaž jau 20 metų garsiai kalbama apie tai, kaip svarbu
kraštui turėti patogų susisiekimą geležinkeliu su Vakarais. Esą,
tai taptų įmanoma, jei bendromis jėgomis pavyktų įgyvendinti
ambicingą projektą „Rail Baltica“.
Tomas Kazlauskas

Ž

inoma, norint, kad taip įvyktų, pasirengimo ir įgyvendinimo darbai turėtų gulti ne tik ant Lietuvos pečių – tuo turėtų rūpintis ir mūsų kaimynai: latviai, estai, o svarbiausia – lenkai. Bet panašu, jog skambios politikų kalbos apie tai, kad projektas sėkmingai iriasi į priekį, labiau primena lozungus. Realybėje darbai juda vėžlio greičiu, o Lietuva iki šiol neturi
ir, matyt, dar ilgai neturės patogaus susisiekimo geležinkeliu su Vakarais.
Ir nesvarbu, kad vasaros pabaigoje pompastiškai buvo pristatytas 7,5 kilometro ilgio rekonstruotas geležinkelio ruožas Šeštokai – Mockava, kainavęs beveik 22 mln. litų. Juk dėl to kelionė iš Vilniaus į Varšuvą nė kiek
nesutrumpėjo.

Statuso pakeitimo reikšmė
Europinės geležinkelio vėžės projektui „Rail Baltica“ Vyriausybė dar
birželio viduryje nutarė suteikti ypatingos valstybinės svarbos statusą.
Kiek vėliau, rugsėjį, susisiekimo ministras Eligijus Masiulis Seimui pristatė projektą, siūlantį geležinkelį „Rail Baltica“ įvardyti kaip ypatingos valstybinės svarbos projektą. Ministras tąkart akcentavo, kad naujas statusas palengvins projekto įgyvendinimą ir bus išsaugotas Europos Sąjungos (ES) skirtas finansavimas. Tikimasi, jog pakeitus „Rail Balticos“ statusą bus suteiktos galimybės modernizuoti geležinkelio linijas, pagerinti
susisiekimą tarp Europos Sąjungos ir Baltijos šalių, taip pat tarp Baltijos ir
Šiaurės Europos valstybių, bei susisiekimą su Centrine Azija. Projekto pateikimui Seimas pritarė, tačiau pats siūlymas dar bus svarstomas lapkričio viduryje.
Ekspertai skaičiuoja, kad visa „Rail Balticos“ atkarpa Lietuvoje kainuos
2 mlrd. litų ar net daugiau. Planuojama, kad 2013-aisiais europinė vėžė
sieks Kauną, o 2015-aisiais bus nutiesta visa Lietuvoje planuojama „Rail
Balticos“ atkarpa, kurios ilgis – 335 km.

Pasiekti Vakarus geležinkeliu – per kančias
Tai, kad šiandien iš Lietuvos į Lenkija kursuoja apytuščiai traukiniai,
nėra nuostabu. Kas norės XXI amžiuje dundėti vagone iki Varšuvos visą
dieną. Būtent tiek trunka kelionė geležinkeliu nuo Vilniaus iki Lenkijos
sostinės. Be to, dar reikia persėsti Šeštokuose. Tai ne tik nepatogu, bet ir
nenaudinga, nes tą patį atstumą automobiliu ar autobusu galima įveikti
per beveik du kartus trumpesnį laiką.
Transporto specialistai įsitikinę, kad tam, jog geležinkelio maršrutas
Vilnius – Varšuva taptų patraukliu langu į Vakarus, kelionės laikas turėtų sutrumpėti iki 5 valandų, o vidutinis traukinio greitis turėtų siekti apie
110 km/val. Tačiau tai pasiekti nebus lengva net ir atnaujinus visą esamą vežės infrastruktūrą Lietuvoje. Mat iniciatyvą pirmiausia turėtų pa-

rodyti lenkai. Jie turėtų iš esmės atnaujinti maršrutą Trakiškiai – Varšuva, kad maršrutas taptų patrauklus keliautojams ne tik iš Lietuvos, bet
ir Latvijos ar Estijos. Bet nepanašu, kad lenkai artimiausiu metu puls investuoti milžiniškus pinigus ir pradės šio ruožo rekonstrukciją. Jiems tai
neaktualu, nes atkarpa nuo Šeštokų iki Varšuvos lenkams nėra reikšminga. Tai daugiau vietinio susisiekimo linija, tad ir lenkų požiūris į ją dabar atitinkamas.
Taigi, jei Lietuvai pavyktų įtikinti lenkus, kad jie atnaujintų geležinkelio maršrutą Trakiškiai – Varšuva, nes tai vienintelis kelias, jungiantis Lietuvą su Vakarais, ir prijungus prie šio projekto Sankt Peterburgo regioną,
jis taptų ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai naudingas. Specialistų nuomone, to Lietuva savo jėgomis vargu ar pasieks. Taigi čia būtina Europos
Komisijos parama, užtarimas ar net griežtesnis žodis.

Alternatyvų yra
Neaišku ir tai, kaip „Rail Balticos“ įgyvendinimo Lietuvoje darbai paveiks krovinių gabenimo geležinkeliais rinką. Bent jau kol kas Šeštokuose krovinių pervežimo apimtys – juokingai mažos. Anot Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresniojo eksperto Žilvino Šilėno, krovinių gabenimo
srityje projektas yra labiau pagrįstas, tačiau dideli krovinių vežimo srautai Baltijos šalyse yra orientuoti rytų ir vakarų kryptimi, t. y. Rusijos kroviniai judantys į Vakarus. Jei krovinių vežimas ir augs, tai irgi, tikėtina, rytų
ir vakarų kryptimi. Anot tyrimų, krovinių judėjimą šiaurės – pietų kryptimi gali patenkinti kelių transportas.
Kad krovinių apimtys Lietuvos ir Lenkijos kryptimi žymiai išaugtų ir
atsirastų galimybė padidinti vežimų geležinkeliu į Vakarų Europą apimtis, reikėtų išplėsti Mockavos arba Šeštokų geležinkelio stotį ir paversti ją
stambiu viešuoju logistikos centru. Tuo neabejoja ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Jos nuomone, šiuo metu tai būtų reikalingiausia, lengviausiai bei pigiausiai įgyvendinama galimybė.
Verslininkų nuomone, tam, kad būtų įgyvendintas siūlymas, neprireiktų šimtus milijonų litų siekiančios sumos geležinkelio infrastruktūrai
sukurti, nes nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Šeštokų jau yra nutiestas
1435 mm pločio vėžės geležinkelis. Šiame ruože esančioje Mockavos stotyje ir dabar galima perkrauti krovinius iš platesnio geležinkelio riedmenų į europietiškus traukinius, tačiau nedidelės stoties pajėgumas yra gana

mažas, o krovos darbai užtrunka ilgai. Joje per metus perkraunama vos
apie 0,5 mln. t krovinių, o automobilių transportu iš Lietuvos į Lenkiją
kasmet yra išgabenama apie 10 mln. t.

Būtina kurti infrastruktūrą
Bendrovės „DB Schenker“ vykdomasis direktorius Edmundas Daukantas neneigė, kad šiuo metu Lietuvos ir Lenkijos kryptimi gabenamų krovinių apimtys palyginti mažos. Tačiau jis įsitikinęs, kad ateityje nori nenori teks didinti šiaurės – rytų krypties pralaidumą, nes krovinių gabenimo sausumos transportu (automobiliais) išlaidos tik didės. „Mes, Lietuvos pusėje, Šeštokuose, kol kas neturime išvystytos infrastruktūros, kuri
leistų žymiai padidinti vežamų krovinių apimtis. To neturi ir kaimynai lenkai. Kada visa ši infrastruktūra atsiras, sunku pasakyti, tačiau faktas, jog tai
bus neišvengiama. Žinoma, lenkai laukia, kol pirmuosius žingsnius šiuo
požiūriu žengs Lietuva. Manau, tik tada jie pradės investuoti į maršruto Varšuva – Šeštokai atnaujinimą ir kurs visą krovinių gabenimui geležinkeliu reikalingą infrastruktūrą. Tačiau tai, geriausiu atveju, prasidės ne
anksčiau kaip 2018 m., kai Lenkijoje pasikeis dar ne viena politinė jėga“,
– kalbėjo E. Daukantas.

Rusai ir ukrainiečiai suka kitu keliu
Tokį patį galvosūkį, kaip sukurti patrauklų susisiekimą geležinkeliu su
senuoju žemynu, sprendžia ne tik Baltijos šalys, bet ir Rusija bei Ukraina.
Mat jose, kaip ir Lietuvoje, traukiniai kursuoja plačiąja vėže. Tačiau kaimynai iš rytų grandiozinių ir milijardinių statybų neplanuoja ir keisti vežės
pločio neketina. Jie suka kitokiu – greitesniu ir pigesniu keliu.
Birželį vykusiame Sankt Peterburgo Tarptautiniame ekonomikos forume Rusijos geležinkelių bendrovė „Federal Passenger Company“ ir ispanų kompanija „Patentes Talgo“ pasirašė sutartį dėl septynių 20 vagonų ilgio tolimųjų keleivinių traukinių įsigijimo. Trys traukiniai, skirti Maskva – Berlynas maršrutui, bus specialiai įrengti taip, kad prie Lenkijos
pasienio automatiškai persijungtų iš 1520 mm į 1435 mm vėžių plotį. Kai nebereikės keisti vėžių, traukiniai su specialia važiuokle galės pasiekti iki 200 km/val. greitį, todėl kelionės laikas sutrumpės nuo 27 iki
18 valandų.
Šios sutarties pasirašymas netruko sulaukti atgarsių ir Ukrainoje. Šalies vicepremjeras Borisas Kolesnikovas dar vasarą pareiškė, kad
apskritai nemato reikalo tiesti europinę 1425 mm vėžę nuo Lvovo iki
Peremyšlio. „Nėra jokio tikslo, jokios logikos. Juk yra ispaniška technologija, kuri leidžia traukiniams be sustojimo važiuoti tiek plačiąja, tiek
siaurąja vėže. Kitaip sakant, sąstatas, sulėtinęs greitį iki 20 km/val., vieno kilometro atstumu automatiškai pereina nuo plačiosios vėžės prie
europinės ir atvirkščiai, todėl mes tokius sąstatus pirksime“, – Ukrainos vicepremjero B. Kolesnikovo žodžius cituoja naujienų agentūra „Interfaks“.

Kad krovinių apimtys Lietuvos ir Lenkijos kryptimi žymiai išaugtų
ir atsirastų galimybė padidinti vežimų geležinkeliu į Vakarų
Europą apimtis, reikėtų išplėsti Mockavos arba Šeštokų geležinkelio stotį ir
paversti ją stambiu viešuoju logistikos centru.
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Į gamtos peizažą įsilieja atsinaujinę

Rudenį skaičiuojami ne tik viščiukai. Šalies kelininkai taip pat skaičiuoja
sėkmingai nuveiktus darbus, tarp kurių užbaigti kelio Radviliškis –
Šiauliai pirmojo etapo rekonstrukcijos darbai ir Alytuje atidarytas
Lietuvos tūkstantmečio vardo tiltas per Nemuną. Automobilių
vairuotojus, dviratininkus ir pėsčiuosius džiugina ne tik saugesnės ir
geresnės eismo sąlygos. Šalia baigtų objektų šiuolaikiškai sutvarkius
infrastruktūrą ir įrengus poilsio zonas, kelionės tapo patogesnės bei
malonesnės.
Rita Zalatoriūtė

A

pie trečiojo tilto poreikį Dzūkijos sostinėje pradėta kalbėti dar praėjusį tūkstantmetį. Pirmasis tilto projektas pradėtas rengti 1985 m. Po metų Kelių
projektavimo institutas atliko techninius ekonominius paskaičiavimus, bet visos geros idėjos taip ir liko dūlėti popieriuje. Tik prabėgus šešeriems metams,
1992-siais, tiltas vėl prisimintas. Pradėtos jo statybos, tačiau tuometinė šalies
ekonominė būklė privertė darbus nutraukti. Kelių statybos bendrovė „Alkesta“, laimėjusi Alytaus miesto savivaldybės skelbtą konkursą, suspėjo pradėti tik
privažiuojamojo kelio tiesimo darbus, pastatyti šešias atramas, gelžbetoninius
polius bei iškelti dujotiekio trasą ir aukštos įtampos elektros liniją.

Teko laukti daugiau kaip dvidešimt metų, kol pinigai tilto statybai
buvo skirti dar kartą. Per tą laiką pirminis projektas du kartus buvo koreguojamas. Pagal pirmąjį variantą tiltas turėjo būti monolitinis, nes tuometinėje Sovietų Sąjungoje reikalauta pagal tuos pačius klojinius pastatyti 5–7 tipinius tiltus. Tik taip jie atsipirkdavo. Dabartinio tilto konstrukcija – nekarpyta metalinė sija, apjungta gelžbetonio plokšte. Statant pagal
šią metodiką, kuri naudojama statant daugelį šiuolaikinių tiltų, nelieka
liekamųjų medžiagų. Naują techninį projektą, kuris šiais metais įgyvendintas, parengė Kauno bendrovė „Kelprojektas.
Statant trečiąjį Alytaus tiltą buvo pritaikyta naujovė – metalinių konstrukcijų stūmimo technologija. Perdangoms panaudotos Čekijoje paga-

Rekonstruotas kelias gražiai įsiliejo į Aukštaitijos kraštovaizdį
nedarkydamas jo. Tačiau svarbiausia, kad jis labai pagerino buvusias
eismo sąlygas. Įrengta pirmoji Lietuvoje dviejų eismo juostų turbožiedinė
sankryža. Tai pats saugiausias ir pralaidžiausias sankryžos tipas.

mintos nuo 16 iki 21 m ilgio metalinės sijos. Tiltui statyti sunaudota 504
m tokių sijų. Vieno metro sijos svoris – 1 t. Sijos pirmiausia buvo surenkamos, suvirinamos, o po to specialia įranga stumiamos į kitą upės krantą.
Statant Tūkstantmečio tiltą, kuris yra sudedamoji „Alytaus miesto
šiaurinio apvažiavimo su tiltu per Nemuną“ dalis, užsakovams – Alytaus
miesto savivaldybei – teko įveikti ne vieną iššūkį. „Apsidžiaugėme tilto
statybos finansavimu, tačiau iš karto atsirado ir papildomų išlaidų, nes
reikėjo nutiesti abipus upės privažiavimo kelius ir įrengti metalo konstrukcijų surinkimo aikštelę, nors pinigų buvo skirta tik tilto statybai“, –
pasakojo apie įveiktus sunkumus Alytaus miesto savivaldybės Komunalinio skyriaus vedėjas Sigitas Stumbras.
Dar daugiau problemų užgriuvo, kai šalį pradėjo krėsti ekonominė krizė. S. Stumbro teigimu, 2009-ieji buvo patys sunkiausi metai. Dėl pinigų stygiaus sulėtėjo darbų tempas ir vėlesniam laikui teko nukelti objekto pridavimą. „Esame labai dėkingi patikimam ir supratingam rangovui,
kad jis dirbo skolon, nestabdydamas darbų“, – džiaugėsi „Alkestos“ atliktais darbais S. Stumbras.
Be Tūkstantmečio tilto „Alkesta“ Alytuje prieš kelis dešimtmečius yra
sėkmingai pastačiusi, o vėliau rekonstravusi Kaniūkų ir Antano Juozapavičiaus tiltus per Nemuną.

Tiltas pradėjo gyvenimą
Šią vasarą Tūkstantmečio tilto statybos, užsitęsusios daugiau kaip ketvirtį amžiaus, pagaliau buvo baigtos. Kartu su tiltu buvo nutiesta privažiavimo gatvė, įrengta žiedinė sankryža, pastatyta 120 m estakada, sujungusi Putinų gatvę kairiajame Nemuno krante su naujai nutiestu pusketvirto kilometro kelio ruožu iki Druskininkų gatvės ir krašto kelio (KK220)
sankryžos pirmajame Alytuje.
36,5 mln. litų kainavęs tiltas – beveik 258 m ilgio, 14 m pločio ir 25
m aukščio. Jo paros pralaidumas apie 30 tūkst. transporto priemonių. Ant
tilto įrengtos patogios pėstiesiems ir dviratininkams skirtos zonos.
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keliai ir nauji tiltai
mės“ – 6 magistraliniuose ir 1 krašto keliuose. Žuvusiųjų skaičius nuo 60
sumažėjo iki 20. V. Mačiulis tikisi, kad pabaigus ir antrąjį kelio rekonstrukcijos etapą, šie rodikliai dar labiau pagerės, eismo dalyviai taps saugesni.
Antrajame etape numatyta pastatyti Kairių miestelio aplinkkelį, rekonstruoti dabartinį kelią ir įdiegti aplinkosaugines priemones. Visas projektas turėtų būti baigtas ateinančių metų lapkričio mėnesį. Jį įgyvendinus, planuojama šiam keliui suteikti greitkelio statusą, kuris taps analogu
kur kas ilgesnei magistralei Vilnius – Kaunas.

Bus saugiau ir patogiau
Kol bus įgyvendintas antrasis rekonstrukcijos etapas, vairuotojus džiugina jau rekonstruota 6,5 km ilgio atkarpa kelyje Radviliškis – Šiauliai,
prasidedanti nuo pat Radviliškio miesto ribos ir pratęsianti kiek anksčiau
sutvarkytą kelio per miestą dalį.
„Rekonstruotas kelias gražiai įsiliejo į Aukštaitijos kraštovaizdį nedarkydamas jo. Tačiau svarbiausia, kad jis labai pagerino buvusias eismo sąlygas. Įrengėme pirmąją Lietuvoje dviejų eismo juostų turbožiedinę sankryžą. Tai pats saugiausias ir pralaidžiausias sankryžos tipas. Ji nuo paprastos žiedinės sankryžos skiriasi tuo, kad yra dvi viena nuo kitos atskirtos eismo juostos. Tokioje sankryžoje įvažiavus į antrąją eismo juostą, iš
antros galima ir išvažiuoti.
Ties Šniūraičių gyvenviete įrengtoje sankryžoje ant monolitinių pamatų sumontuotas beveik 50 m ilgio, 5 m aukščio ir 10 m pločio tunelinis
viadukas, kuriuo gali važiuoti ir krovininiai automobiliai. Šioje sankryžoje
yra ir požeminė perėja, kad kaimo gyventojai galėtų saugiai pasiekti autobusų stotelę ar paprasčiausiai pereiti į kitą kelio pusę nesukeldami grėsmės savo gyvybei. Šniūraičių gyventojus nuo automobilių keliamo didelio triukšmo saugo ties gyvenviete sumontuota beveik puskilometrio ilgio
ir apie 3 m aukščio garso izoliacinė sienelė.
Trečiojoje šio kelio ruožo atkarpoje įrengtoje Kutiškių sankryžoje suprojektuota patogi pravaža, kad automobiliams ar žemės ūkio technikai
nereikėtų kirsti pagrindinio kelio. Dar vienas labai svarbus dalykas – jungiamieji keliai, kuriais pasiekus vieną iš sankryžų galima įvažiuoti į pagrindinį kelią. Jungiamųjų kelių ilgis apie 10 km. Be to, yra nutiesti patogūs pėsčiųjų ir dviračių takai. Dviratininkų patogumui įrengtos penkios
poilsio aikštelės su suoliukais, stovais dviračiams. Prie miško įrengta apšviesta poilsio aikštelė su pavėsinėmis ir suolais. Poilsio aikštelės papuoštos originaliais statiniais“, – pasakojo UAB „Šiaulių plentas“ techninio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Varnas.

Tiltų būklė nėra tragiška, tačiau jais rūpintis reikia, nes tiltai sensta,
o jų apkrovos sparčiai didėja. Tiesa, apkrovos didėja automobilių tiltų, o geležinkelių atvirkščiai – mažėja. Labai svarbu, kad tiltų būklę
periodiškai įvertintų specialistai ir į jų rekomendacijas būtų atsižvelgta. Tai užkirstų kelią galimoms tragedijoms, kurių mūsų šalyje
kol kas pavyko išvengti.
Sovietiniais metais per metus buvo pastatoma apie 80 naujų tiltų, o
dabar vos keletas. Iš 70 parengiamų tiltų projektų apie 80 proc. sudaro remontai ir rekonstrukcijos. Pats seniausias Lietuvos tiltas yra
Kauno žaliasis geležinkelio tiltas. Jis pastatytas XIX a. viduryje. Šiek
tiek naujesni penki arkiniai Klaipėdos krašto tiltai. Jie neseniai buvo
rekonstruoti viduje sumontavus naujų konstrukcijų sustiprinimus.

Dar vienas automobilių tiltas per Nemuną

Taps greitkeliu
Vidurvasarį baigtas tarptautiniam kelių tinklui priklausančio kelio Panevėžys – Šiauliai ruožo Radviliškis – Šiauliai rekonstrukcijos pirmasis
etapas. Darbus pagal projektą „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius –
Panevėžys – Šiauliai – Palanga) plėtra“ atliko UAB „Šiaulių plentas“. Bendra darbų vertė beveik 62 mln. litų.
Šį kelią rekonstruoti buvo labai svarbu dėl itin intensyvaus transporto srauto, keliančio pavojų eismo saugumui. Specialistų paskaičiavimais,
2009 m. vidutinis metinis eismo intensyvumas tam tikroje šio kelio atkarpoje – daugiau kaip dešimt tūkstančių automobilių per parą. Iš jų beveik
1200 sudarė sunkusis transportas.
„Kelyje Panevėžys – Šiauliai nuo 26-ojo iki 75-ojo kilometro prieš dešimt metų buvo daugiau nei 10 „juodųjų dėmių“, tai sudarė trečdalį visoje
Šiaulių apskrityje buvusių „juodųjų dėmių“. Net ties Šniūraičių gyvenviete
buvo „juodoji dėmė“. Kasmet žūdavo dešimtys žmonių“, – liūdną statistiką konstatavo Šiaulių regiono kelių direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai Vytautas Mačiulis. Pastaraisiais metais padidinus kelio ženklų skaičių, paryškinus juos bei apšvietus tam tikrus ruoželius, situaciją pavyko
pagerinti. Šiaulių apskrities valstybiniuose keliuose liko 7 „juodosios dė-

Šiuo metu Lietuvoje yra 4000 tiltų. 1500 prižiūri Automobilių kelių
direkcija, 500 geležinkelininkai, likusiais rūpinasi savivaldybės ir seniūnijos. Geriausiais šeimininkais būtų galima įvardinti Automobilių
kelių direkciją, neblogai tvarkosi ir geležinkelininkai. Prasčiau tiltais
rūpinasi vietinės savivaldos.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS

16-sis tiltas per Nemuną, sujungęs Alytaus miesto senąsias pramonines zonas su naujai kuriamu Pramonės parku, tapo svarbia transporto arterija, su kuria siejamas viso Pietų Lietuvos pramonės ir verslo centro atgimimas. Tikimasi, kad naujas tiltas padės išspręsti ir daugelį ekologinių bei
socialinių problemų. Paskaičiuota, kad iš pirmojo Alytaus važiuojant į pramonės rajoną šiuo tiltu kelias sutrumpėja maždaug 21 kilometru. Be to,
krovininių automobilių srautus nukreipus per Tūkstantmečio tiltą, sumažėjo miesto oro tarša ir A. Juozapavičiaus tilto apkrovimas.
Artimiausioje ateityje tikimasi nuo Dainų slėnio besidriekiančius pėsčiųjų ir dviratininkų takus sujungti su privažiavimo gatvės, tilto ir privažiuojamojo kelio takais.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tiltų
katedros docentas Algirdas Jonas Notkus.

Pirmąją žiemos dieną jau bus galima važiuoti naujuoju Druskininkų tiltu.

G

ruodžio 1-ąją gyvenimą pradės dar vienas tiltas per Nemuną.
Druskininkuose tai antras, o Lietuvoje – septynioliktas automobilių tiltas per didžiausią šalies upę. Be to, šis tiltas bus pirmasis tiltas
pasroviui per Nemuną Lietuvos teritorijoje. Daugiau kaip 188 m ilgio
ir 13,5 m pločio tiltas su įrengta dviračių ir pėsčiųjų juosta sujungs didžiausio Pietų Lietuvos kurorto senamiesčio Maironio gatvę su kairiajame upės krante esančiu Baltašiškės mikrorajonu.
Naujasis Druskininkų tiltas, kol kas neturintis pavadinimo, pradėtas statyti 2008 m. „Jeigu dėl užklupusio ekonominio sunkmečio
nebūtų pristigę lėšų, statybos būtų buvusios baigtos, kaip ir buvo
suplanuota, metais anksčiau“, – teigė Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorius Linas Urmanavičius. Nukreipus automobilius naujuoju tiltu, sumažės jų srautai senamiestyje, tuo pačiu ir
aplinkos tarša, spūstys bei triukšmas, bus užtikrintas geresnis, greitesnis ir artimesnis susisiekimas su vandens parku, žiemos pramo-

gų kompleksu „Snoras Snow arena“.
Beveik 45 mln. litų vertės projektas apima ne tik naujo tilto statybą. Už šiuos pinigus kairiajame krante, Baltašiškėje, baigiama įrengti erdvi automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė, nuo Aušros gatvės
iki tarptautinės trasos „Eurovelas 11“ nusidrieks pėsčiųjų ir dviratininkų takas, bus nutiestas privažiavimo kelias nuo krašto kelio Druskininkai – Leipalingis – Seirijai. Objektas finansuojamas Kelių priežiūros
ir plėtros programos, Valstybės investicijų programos bei Druskininkų savivaldybės lėšomis.
Statybos darbus atlieka tris tiltus per Nemuną Alytuje pastačiusi viena didžiausių kelių tiesimo ir tiltų statybos bendrovių Lietuvoje
„Alkesta“. Anot L. Urmanavičiaus, naujas tiltas kurorte pastatytas pačiu laiku.„Kai tik jis bus atidarytas, senasis tiltas bus uždarytas remonto darbams, todėl nei druskininkiečiai, nei miesto svečiai nepatirs susisiekimo nepatogumų“, – sakė L. Urmanvičius.
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Tvoros tarp žvėrių ir automobilių
negarantuoja saugumo

Rita Zalatoriūtė

P

er Lietuvą driekiasi daugiau kaip 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių. Nuo 2000-ųjų iki šių metų apsauginėmis tinklo tvoromis nuo laukinių žvėrių aptverta beveik 550 km kelio. Kelininkai neabejoja, kad tvora yra viena iš geriausių priemonių, galinti jei ne visai užkirsti žvėrių susidūrimus su transporto priemonėmis, tai bent žymiai sumažinti jų skaičių.
Per metus aptveriama vidutiniškai po 100 km kelių. Pirmiausia stengiamasi apsaugoti intensyvaus eismo kelius, kad į juos nepatektų laukiniai
gyvūnai iš aplinkinių teritorijų.
„Pagal galiojančius reglamentus ir techninius reikalavimus automobilių keliams, tinklo tvorų įrengimas šalia valstybinės reikšmės automobilių kelių nėra privalomas nei vienos techninės kategorijos keliams, taip
pat ir AM kategorijos. Statybos rekomendacijos R 37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“ yra taikomos tuomet, kai nustatoma (konsultuojantis su aplinkosaugininkais, miškininkais, girininkais bei išanalizavus eismo įvykius su laukiniais gyvūnais), kad kelio ruožas yra pavojingas
dėl susidūrimų su laikiniais gyvūnais ir nusprendžiama šį ruožą aptverti
tinklo tvora“, – teigė Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) Dokumentų valdymo skyriaus referentė Kristina Latviūnienė.
Keliams aptverti gali būti naudojamos įvairių konstrukcijų tvoros.
Dažniausiai renkamasi cinkuoto plieno tinklo, kurios įrengiamos ant plieninių ar medinių stulpelių. Tvorų aukštis, priklausomai nuo to, kokiems
gyvūnams taikomos, turi siekti iki 2,2 m.

„Eismo nelaimių, kuriose po susidūrimo su laukiniais gyvūnais nukenčia žmonės, yra iki 1 proc. visų įvykių. Tačiau tokios avarijos dažniausiai sulaukia audringos visuomenės reakcijos. 2009 m. valstybinės reikšmės keliuose įvyko 18 įskaitinių eismo įvykių su laukiniais gyvūnais, 2010
m. – 6“, – sakė K. Latviūnienė.
Kelių policijos tarnybos duomenimis, iki šių metų rugsėjo 19 d. užregistruota 806 įvykiai „užvažiavimas ant gyvūno“. Vienas žmogus žuvo,
šeši buvo sužaloti.

Daugiausia susidūrimų rudenį
Žvėrys keliauja nuolat, tačiau nustatyta, kad daugiausiai laukinių gyvūnų žūsta keliuose rujos metu, kai jų elgesys pasikeičia ir jie tampa mažiau baigštūs, praranda atsargumą. Tam tikri fiziologiniai dirgikliai lemia
kitokią nei įprasta jų elgseną. Apsaugoti tokiu metu kurį nors kelio ruožą neįmanoma, nes rujos metu žvėrių patekimo vietos į kelią nenuspėjamos. Anot gamtininko Salemono Paltanavičiaus, šiuo metu yra elnių
ir briedžių rujos metas, jie daug aktyvesni. Bėda ta, kad žvėrys neturi griežtų migracinių maršrutų. „Jei jų migracinį kelią perkirstume automobilių keliu, apeitų dešimt kilometrų ir vėl atsidurtų ant kelio“, – tvirtino patyręs gamtininkas. Rudenį gyvūnų migracija padidėja dar ir todėl, kad jie ieško žiemojimui tinkamų vietovių. Būtent tada į kelią išbėga
daugiausiai stirnų, šernų, pasitaiko elnių, briedžių ir smulkesnių gyvūnų
– mangutų, lapių. Prieš kelerius metus atlikti tyrimai parodė, jog po automobilių ratais kasmet žūsta apie 10 tūkst. ežių, beveik antra tiek var-

Kol Lietuvoje atsiras pakankamai pinigų žaliesiems
tiltams, reikia džiaugtis gyvūnams įrengtomis
požeminėmis perėjomis, kurių yra apie dvidešimt.

Salemono Paltanavi2iaus asmeninio archyvo

Kasmet šalies keliuose įvyksta šimtai laukinių žvėrių ir automobilių
susidūrimų. Gamtininkai ir zoopsichologai žvėrių susidūrimus su
automobiliais vadina gamtos mįsle. Iki šiol nėra vienareikšmiai
atsakyta į klausimą, kodėl briedis ar stirna šoka ant automobilio, nors,
vadovaujantis žmogiškąja logika, akistatos neretai galima išvengti.
Žūtys aptvertuose kelių ruožuose liudija, kad tvoros, turinčios
apsaugoti žmones ir gyvūnus nuo tragiškų susidūrimų, nėra pats
geriausias šios problemos sprendimas.

Gamtininkas Salemonas Paltanavičius įsitikinęs, kad automobilių
susidūrimų su gyvūnais būtų mažiau, jei žmonės elgtųsi atsakingiau.

liagyvių, kiek mažiau kiškių.
Vairuotojai turėtų žinoti, jog žvėrys dažniausiai keliauja prieblandoje
ar tamsoje, kai matomumas yra prastas. Nei briedžiai, nei šernai nenešioja atšvaitų, šviesą atspindi tik jų akys. Todėl vairuotojai laukinį gyvūną gali
pastebėti tik tada, kai susidūrimo išvengti jau neįmanoma.
„Šernai po vieną beveik nevaikšto, todėl pamačius priešais automobilį pralekiantį vieną šerną, reikia būti itin budriems ir kiek įmanoma sulėtinti greitį. Dažniausiai jam iš paskos pasirodo ir likusi bandos dalis, o joje
gali būti ir dešimt narių. Bandymai šviesomis ar garsiniu signalu pabaidyti stambų žvėrį gali prišaukti dar didesnę nelaimę, nes apakinto ir išgąsdinto gyvūno elgesys gali tapti neprognozuojamas“, – aiškino S. Paltanavičius.
Anot K. Latviūnienės, pastaraisiais metais didžiausias oficialiai registruotų keliuose žuvusių gyvūnų skaičius buvo keliuose A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda, A2 Vilnius – Panevėžys, A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis,
A12 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas, A16 Vilnius – Prienai Marijampolė. Įskaitinių eismo įvykių su laukiniais gyvūnais, kuriuose nukenčia žmonės, daugiausia įvyksta magistralėse A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A2 Vilnius – Panevėžys, todėl būtent šiuose keliuose ir įrengtas ilgiausias ruožas – 390 km – tvorų.
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Gyvūnai mąsto kitaip
Gamtininko S. Paltanavičiaus nuomone, siekdami išvengti skaudžių
susidūrimų su gyvūnais, pirmiausia turėtume pripažinti, kad savo patogumui nutiesę kelius mes įsiveržėme į jų gyvenamąsias vietas. Apsauginės
tvoros, skirtos apsaugoti nuo eismo įvykių su laukiniais žvėrimis, užkerta jiems laisvą judėjimą. Tada jie ir ieško bet kokios galimybės pro užtvaras
prasprukti. Pats pavojingiausias kelio ruožas tampa maždaug 100 m, kur
baigiasi tvora. Tvoros nuo gyvūnų išbėgimo į judrų kelią apsaugo tik iš dalies. Jei nėra sudaryta galimybės laukiniam žvėriui pereiti į kitą kelio pusę,
rizikuojama, kad jis kažkokiu būdu vis tiek pereis. Stambesni briedžiai bando šokti per tvoros viršų ir žalojasi. Tačiau blogiausia, kad peršokę per tvorą, jie patenka į tą kelio pusę, kurioje intensyvus transporto srautas ir pradėję blaškytis ima kelti pačią didžiausią grėsmę transportui.
„Kodėl įvyksta susidūrimai? Žvėrys nežino, kokiu greičiu važiuoja mašina. Tamsiuoju paros metu pamatęs akinančias šviesas jis stovi ant kelio
ar šalikelėje ir laukia – gal pasuks į šalį. Kai lieka keletas metrų, pamatęs,
kad pavojus čia pat, dažniausiai metasi į kelią, nors galėtų šokti ir į mišką
gilyn. Tokia jau gyvūnų prigimtis, kad jie stengiasi prabėgti pro pat kliūties
nosį. Blogai, kai žmonės nesupranta gyvūnų logikos ir ima mąstyti žmogiškais dėsniais“, – apgailestavo gamtininkas S. Paltanavičius.
Nepaisant to, kad nepavyksta išvengti transporto priemonių susidūrimų aptvertuose keliuose, čia žūsta žymiai mažiau gyvūnų nei neaptvertuose ruožuose – stirnų net 6 kartus mažiau.
„Norint pagrįsti kelių aptvėrimą, pirmiausia reikia atsižvelgti į gyvūnų
tankumą konkrečios vietos laukų, krūmų ir miškų mozaikoje. Užtverti visus kelius nėra siekiamybė, nes niekas negalėtų to suprasti ir pateisinti“, –
neabejojo S. Paltanavičius.

Eismo ribojimas – kelio saugumui

„Įrengtų tvorų efektyvumą mažina su keliu besiribojančių teritorijų
gyventojų požiūris į tvorų įrengimo tikslus“, – tikino K. Latviūnienė. Miškų lankytojai ir vietiniai gyventojai neretai aplaidžiai elgiasi su kelių saugumo įranga. Grybautojai ir uogautojai nesivargina patekti į mišką ar iš
jo išeiti pro vartus. Jie prakerpa tinklines tvoras, palikdami žiojėti skyles
ir sukeldami pavojų tiek žvėrims, tiek automobiliais važiuojantiems žmonėms. Vairuotojai atsidaro vartus, kad galėtų įvažiuoti į mišką ar sodybą,
bet grįždami dažnai patingi išlipti ir uždaryti, nors ant visų vartų yra pritvirtintos lentelės su prašymais uždaryti vartus. „Mažai kas paiso prašymo
uždaryti vartus. Važiuodamas suskaičiavau 20 vartų, 14 iš jų buvo atviri. Niekas nesivargina juos uždarinėti. Paskui tie patys vairuotojai dūsauja, kad žvėrys kelia problemų“, – teigė S. Paltanavičius. Pasitaiko ir tokių
atvejų, kad vartus nakčiai atidaro specialiai, o brakonieriai prie jų pristato
kilpų ir spąstų. Vieni piktavaliai neteisėtai medžioja žvėris, kiti vagia brangų metalinį tinklą kartu su stulpeliais. Dalį sugadina krisdamos nulūžusios medžių šakos ar patys medžiai.

Išeitis – žalieji tiltai
Visame pasaulyje, kur kelių tinklas labai didelis ir transporto srautas intensyvus, kyla susidūrimo su stambiaisiais žvėrimis problema. Net
Vokietijoje, kuri laikoma labiausiai pažengusia saugumo keliuose klausimais, kasmet keliuose įvyksta apie 100 tūkst. susidūrimų su stirnomis.
Suomijoje automobiliai kiekvienais metais numuša apie 30 tūkst. elnių.
„Vokietijoje aplinkosaugininkai ir medžiotojai labiausiai remia žaliųjų
tiltų statybą. Maždaug prieš septynerius metus pirmasis toks tiltas buvo
įrengtas virš automagistralės Brandenburgo krašte. Stebėjimo rezultatai
patvirtino tokio brangaus statinio naudą ir reikalingumą. Skaitmeninės
kameros, aprūpinamos saulės energija pagaminama elektra, užfiksavo,
kad per parą tiltu vidutiniškai pasinaudodavo 13 žvėrių. Ypač šį tiltą pamėgo danieliai. Aplinkosaugininkus ir eismo dalyvius nudžiugino dar vienas svarbus faktas – iki 20 km nutolusiose neaptvertose magistralės dalyse sumažėjo susidūrimų su laukiniais žvėrimis.
Tokio tilto statyba kainuoja ne mažiau kaip 10 mln. litų. Jo plotis galuose 78 m, per vidurį – 52 m. Tiltą nuo automagistralės keliamo triukšmo saugo krūmuose paslėptos garso izoliacinės užtvaros. Pats tiltas padengtas storu dirvožemio sluoksniu, kuriame susodinta apie pusantro
tūkstančio medžių ir krūmų. Be to, medžiotojai atsisakė tose vietose medžioklės. Vokietijos pavyzdžiu seka mūsų kaimynė Lenkija. Jie kartu su
tiesiamomis magistralėmis iš karto įrengia ir žaliuosius tiltus“, – pasakojo medžioklės trofėjų ekspertas Algimantas Kamičaitis.
Kol Lietuvoje atsiras pakankamai pinigų žaliesiems tiltams, reikia
džiaugtis gyvūnams įrengtomis požeminėmis perėjomis, kurių yra apie dvidešimt. „Požeminiai perėjimai nebloga išeitis, tačiau jie geriau tinka visiems
smulkiesiems gyvūnams. Na, gal šernas irgi gali juo pasinaudoti. Tuo trapu
visi kanopiniai – elniai, stirnos, danieliai, briedžiai ar taurieji elniai niekada
juo neis, nes jų prigimtyje nėra įpročio landžioti. Jie gyvena atvirose erdvėse ir vargu, ar net vejami lįstų į tokį perėjimą“, – sakė S. Paltanavičius.
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Elgiasi piktavališkai ir neatsakingai

Vairuotojai, išvydę eismą ribojantį ženklą, nesidžiaugia. Kai
greitkelyje tenka vėžlio greičio judėti viena juosta, pasipila ir keiksmų
tirada. Tačiau kelininkai aiškina, jog eismo ribojimų nebūna be
reikalo. Netgi ir tada, kai kelias iš pirmo žvilgsnio atrodo tvirtas ir ant
jo nestovi rekonstrukcijai naudojama technika.
Jolanta Sirvydienė

U

ž kelius ir jų priežiūrą atsakingi valstybės specialistai nelinkę abstrakčiai kalbėti apie eismo ribojimus. Jie pabrėžė, kad kiekvieno kelio remontas individualus reikalas – taip pat ir eismo ribojimai
jame. Tradiciškai pirmiausiai eismas ribojamas remontuojamuose ar
rekonstruojamuose keliuose. Kaip aiškina Lietuvos automobilių kelių
direkcijos (LAKD) Eismo informacijos ir valdymo skyriaus vedėjas Gintaras Cilcius, keliuose gali būti ribojimas greitis, automobilių gabaritai, gali būti leidžiamas judėjimas tik viena juosta ar eismas nukreipiamas į apylanką.
Eismo ribojimas priklauso nuo kelyje vykdomų darbų rūšies, jų
tipo. LAKD Kelių priežiūros skyriaus vedėjas pavaduotojas Raimundas
Indrulėnas pažymi, kad renkantis ribojimo tipą atsižvelgiama ne tik į
remonto darbų rūšį, bet ir į eismo intensyvumą. Vienais atvejais eismo intensyvumas matuojamas atvežus ir pastačius laikinus specialius
jutiklius. Beje, juos pristato Transporto ir kelių eismo institutas. Kitais
atvejais keliuose eismas matuojamas nuolat, specialistai nustato ir remiasi vidutine metine eismo intensyvumo norma.

Informuoja iš anksto
Leidimą riboti eismą išduoda kelio savininkas (valstybė ar savivaldybė), tiksliau – juos prižiūrinti įmonė. Išdavus leidimą paskleidžiama informacija apie eismo pasikeitimus viename ar kitame kelio ruože. Taip pat apie kiekvieną eismo ribojimą skelbiama savivaldybių, LAKD tinklapiuose.
Pavyzdžiui, nuo šio birželio 1-osios vairuotojai, apsilankę LAKD internetiniame puslapyje, gali tiksliau planuoti kelionės laiką ir maršrutą. Visi kelio ruožai, kuriuose vyksta ar prasidės įvairūs rekonstravimo
ar remonto darbai, bus pažymėti naujame žemėlapyje „2011 m. planuojami darbai“.
Taip pat žmonės gali pasitikslinti remontuojamo ruožo atkarpą,
sužinoti darbų pobūdį ir numatytus greičio apribojimus – apie visa tai
informuoja kitas žemėlapis, kuriame atspindėta svarbiausia informacija apie tos dienos eismo apribojimus.

R. Indrulėnas sako, kad rečiausiai eismas ribojamas uždarant kelio ruožą ir nukreipiant automobilių srautą į apylanką. Ypač vengiama
pilti naują kelią (apylanką).
„Visų pirmiausia reikia įvertinti apylankos sąnaudas. Tai yra brangus malonumas ir kelininkams, ir vairuotojams. Kadangi ekonomiškai
apylankos neapsimoka, tokį ribojimą tvarkančios kelius įmonės renkasi tik išskirtinais atvejais, kai neįmanoma stabdyti eismo vienoje
juostoje, riboti greitį ir panašiai“, – teigė R. Indrulėnas.

Kartais pamiršta
Kelininkai neslepia – pasitaiko, kad baigus kelio ruožo rekonstrukciją eismo ribojimai lieka. Viena vertus, čia kaip ir visose srityse galioja vadinamasis žmogiškasis faktorius. Įmonės paprasčiausiai pamiršta
informuoti apie atšauktus eismo ribojimus.
Kita vertus, kaip pabrėžia R. Indrulėnas, kartais vairuotojai kelia
paniką, piktinasi iš esmės be reikalo.
„Ne taip seniai Kaune nutiko istorija, kai net žiniasklaida rašė, kad
kelininkai prastai dirba, esą, po dienos kitos kelio ženklinimas išnyksta. Baltos juostos kaip mat papilkėja. Tačiau tokie dalykai įvyksta būtent dėl to, kad skubama atšaukti eismo ribojimo priemones“, – pasakojo R. Indrulėnas.
Jis aiškina, kad išasfaltuotas blizgantis kelias dar nereiškia, jog visi
darbai jau baigti.
„Visuomet, paklojus naują asfaltą, reikia palaukti, paprastai sakant, kol jis susigulės, apsitrins. Tada ir nebus tokių problemų, kad
baltos ženklinimo juostos papilkėja, apsineša bitumu“, – pažymėjo
LAKD specialistas.
Jis priduria, kad kelio remontas ar tiesimas galutinai yra baigtas,
kai įrengiami ir pastatomi visi kelio ženklai, pastatomi signaliniai stulpeliai. Pabaigoje sutvarkomi kelio šlaitai – sėjama žolė, sodinami augalai.
R. Indrulėnas informuoja, kad eismo ribojimas atšaukiamas nedelsiant, kai Darbų priėmimo komisija patvirtina kelio remonto darbus. Paprastai šie dalykai numatomi užsakovo ir rangovo sutartyje.
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Lenkijos kelių mokesčiai sukėlė sumaištį

Lenkijoje startavus elektroninei kelių mokesčio sistemai „viaToll“, didelė
dalis vairuotojų pasuko į nemokamus kelius. Šiuose formuojasi kamščiai,
o trasose esančių miestelių gyventojai keikiasi dėl didelio triukšmo ir
eismo intensyvumo.
Donatas Šaulys

L

enkijos aukščiausiosios kontrolės rūmų pareigūnai įspėja, kad didžioji dalis Lenkijos krašto ir rajoninių kelių nėra pritaikyti sunkiasvorio
transporto eismui. Sunkvežimiai gadina šiuos kelius, juose susidaro provėžos, kurios kelia pavojų lengvųjų automobilių vairuotojams ir gerokai
apsunkina kelionę. Savivaldybės ir valsčių seniūnai su vilkikų antplūdžiu
kovoja kaip išmanydami, dažniausiai draudimais. Daugelyje gyvenamųjų zonų, kurias kerta krašto ir rajoniniai keliai, po liepos 1-osios pridygo
ženklų, draudžiančių važiuoti transporto priemonėms, kurių svoris viršija 6–8 t. Skundžiasi ir lengvųjų automobilių vairuotojai, kuriems kelionės vietos keliais gerokai pailgėjo ir tapo nemenku iššūkiu. „Tai, kas
vyksta keliuose, yra nesuvokiama, sunkvežimiai važiuoja vienas paskui
kitą, nėra galimybės juos aplenkti“, – prisiminė Katažyna Bojarska.
Laviruoti siauručiais Lenkijos keliais tarp sunkvežimių – ne pati lengviausia užduotis. Nuo pat Suvalkų iki Vokietijos sienos sunkvežimiai iš
tiesų važiuoja vienas paskui kitą tarsi didžiulis karavanas, judantis 90
km/val. greičiu. Tiesa, kelias iki Varšuvos nėra toks jau blogas, tad didelio diskomforto lengvųjų automobilių vairuotojai nejaučia.„Linksmybės“ prasideda už Lenkijos sostinės. Krašto ir rajoniniai keliai toje šalies kaimynės dalyje labai susiaurėja. Juose telpa tik vienas sunkvežimis. Prasilenkti tampa gana sudėtinga, aplenkti sunkvežimį – beveik

Pajamos
Elektroninė kelių rinkliavos sistema „viaToll“ per pirmas 54 veikimo dienas Lenkijos kelių fondą papildė beveik 80 mln. zlotų. Šią
sumą sudaro pajamos iš elektroninės ir rankinės kelių rinkliavos ir
vežėjams bei vairuotojams skirtos administracinės baudos kartu su
delspinigiais.
Lenkijos Vyriausybė skaičiuoja, kad įplaukos iš elektroninės kelių
mokesčio sistemos per metus sieks apie 2 mlrd. zlotų.
Šaltinis: vialtoll.pl.

neįmanoma. Net ir aplenkus vieną ar du, priekyje driekiasi dar bent
100 vilkikų eilė. Labai panaši situacija yra susiklosčiusi beveik visuose
ne magistraliniuose keliuose. Jais kelionė per Lenkiją trunka net 24 valandas. Ramiau tik ten, kur savivaldybės jau yra gavusios leidimus ir pastačiusios sunkvežimiams važiuoti draudžiančius ženklus. Tiesa, vilkikų
vairuotojų tai visai nedžiugina. Mat prieš porą savaičių ar mėnesį pastatyti ženklai dar nėra užfiksuoti palydovinės navigacijos žemėlapiuose, tad pamatęs tokį ženklą vairuotojas turi apsisukti ir klaidžioti Lenkijos kaimo keliukais. Kiti draudimus tiesiog ignoruoja, rizikuodami užsitraukti nemažas baudas.

Pabrango 5 kartus
Užtat mokami keliai, o ypač privačių koncesininkų valdomos atkarpos – A2 Koninas – Naujasis Tomislis, A1 Rusocinas – Naujieji Marai ir
A4 Katovicos – Krokuva – tapo pustuštės. Jose galima pastebėti tik vieną kitą vilkiką, dažniausiai tai ne Lenkijos kompanijų transportas ir maistą gabenantys vadinamieji šaldytuvai ant ratų, kuriems kelionės laikas yra
itin svarbus. Panaikinus vinjetes, už naudojimąsi keliais vežėjams tenka
mokėti ne tik elektroninį kelių mokestį, bet ir papildomai privačioms bendrovėms, valdančioms kai kurias greitkelių atkarpas pagal koncesijų sutartis. Vinjetės, kurias galima buvo nusipirkti pasienyje, galiodavo ir privačiuose keliuose, o elektroninė kelių mokesčio sistema – ne.
Norėdami važiuoti privačiais keliais, sunkvežimių ir autobusų vairuotojai privalo stoti maždaug kas 30 km pastatytuose patikrinimo punktuose ir kiekviename jų mokėti už nuvažiuotą atkarpą. Lenkijos vežėjų tarptautiniais maršrutais asociacija skaičiuoja, kad už vilkiko pravažiavimą trimis autostrados A2 atkarpomis reikia sumokėti net 189 zlotus. Už pravažiavimą keliu A4 – 49 zlotus, o už A1 – 42 zlotus. Lenkijos
spauda skaičiuoja, kad įjungus „viaToll“ sistemą šiais keliais važiuojančių
sunkvežimių sumažėjo net 40–60 proc. Pavyzdžiui, magistrale A1 birželį kasdien pravažiuodavo po 5 tūkst. sunkvežimių, o rugsėjo pradžioje – tik 1,3 tūkst. Trasa A2 birželį per dieną pravažiuodavo 8 tūkst. sunkvežimių, prieš tris savaites – 4 tūkst. Tai reiškia, kad visi šie vairuotojai patraukė nemokamais vietos keliais – per miestelius ir kaimus. Esą,

sunkiausia padėtis šiuo metu yra lygiagrečiai su magistrale A2 einančiame kelyje nr. 92, vedančiame iki Konino. Ten, protestuodami prieš suintensyvėjusį eismą, vietos gyventojai jau buvo užblokavę vieną kelio atkarpą. Panašus vaizdas ir kelyje nr. 91, einančiame lygiagrečiai su magistrale A1.
Lenkijos infrastruktūros ministerijos atstovas spaudai sako, kad pareigūnai mato problemą ir stengiasi padėti žmonėms. Svarstoma galimybė
apmokestinti ir lygiagrečiai su autostradomis einančius kelius. Tai paskatintų vairuotojus rinktis geresnius kelius ir iš dalies išspręstų problemą. Tačiau vietos vežėjams, kurie prekes ir žmones gabena tik Lenkijos viduje, tai
būtų tragedija, mat jie būtų priversti mokėti už važiavimą keliais, kuriuos
net sunku pavadinti keliais. Automatiškai pabrangtų tarpmiestinio transporto bilietai ir prekių gabenimo paslaugos.
Kiek geresnė, tačiau panaši situacija yra ir valstybės valdomuose mokamuose keliuose.

Apie „viaToll“
Liepos pradžioje startavusi elektroninė kelių mokesčio sistema „viaToll“
Lenkijoje pakeitė vinjetes.
Šia sistema privalo naudotis visi vairuotojai, vairuojantys transporto
priemones, kurių maksimalus leistinas bendrasis svoris viršija 3,5 t, ir
autobusus, kuriuose yra daugiau nei 9 sėdimos vietos.
Sistema įdiegta autostradų ir greitkelių atkarpose, kurių bendras ilgis
siekia daugiau nei 1500 km. Liepos 1-ąją taip apmokestinta 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.
Sistemos darbą prižiūri bendrovė „Kapsch“, kelius administruoja ir sistemos diegimą užsakė Lenkijos generalinis šalies kelių ir autostradų direktoratas (GŠKAD).
Kiekvienas sunkvežimis, važiuojantis mokamais Lenkijos keliais, privalo
turėti „viaBox“ įrenginį. Jis yra „pririšamas“ prie įmonės ir konkretaus automobilio pagal jo techninį pasą ir registracijos dokumentus. Įrenginys
siunčia savyje užkoduotą informaciją apie transporto priemonę į perdavimo įrenginius, sumontuotus specialiuose vartuose, automobiliui pro
juos pravažiuojant. „ViaBox“ leidžia automatiškai apskaičiuoti mokestį
už važiavimą mokamais keliais ir atsiskaityti elektroniniu būdu.
Šaltinis: viatoll.pl
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Važiuoti nerekomenduoja
Bendrovės „Transimeksa“ vadovas Darius Vyšniauskas, teigia, kad jo
vairuotojai jau išbandė nemokamus kelius, tačiau sugrįžę namo kolegoms rekomendavo to nedaryti.
„Leidimas važiuoti šalutiniais keliais nebuvo duotas. Atsižvelgiant į
mūsų (Lietuvos – red. past.) įmonių draudimo istoriją Lenkijoje, tai būtų
neprotinga. Tiesa, iš pradžių vairuotojai tikriausiai pasukdavo į nemokamus kelius, bet sugrįžę patys rekomendavo to nedaryti. Įvertinus degalų
ir laiko sąnaudas bei galimus draudiminius įvykius, pigiau važiuoti neišeina“, – tikina D. Vyšniauskas.
Anot jo, daugelis Lietuvos ir kitų šalių vežėjų puikiai žino, kokie yra šalutiniai, krašto ir rajoniniai keliai Lenkijoje. Todėl nuo jų laikosi kuo atokiau.
Bendrovės „Evekas“ vadovas Valdas Miliukas patvirtina, kad sunaudojama labai daug laiko ir degalų, nes tie keliukai driekiasi per miestelius ir
kaimus, juose formuojasi kamščiai. O rizika nepristatyti krovinio laiku vežėjams yra per didelė prabanga.

Už važiavimą autostradomis ir greitkeliais nuo liepos 1
reikia mokėti tokius mokesčius:
Mokestis už kilometrą zlotais
Transporto
priemonės tipas

Transporto priemonės emisijos rodiklis
Max Euro 2 Euro 3 Euro 4 Min Euro 5

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

0,40

0,35

0,28

0,20

0,53

0,46

0,37

0,27

0,40

0,35

0,28

0,20

Už važiavimą kitais apmokestintais keliais:
Mokestis už kilometrą zlotais
Transporto
priemonės tipas

Transporto priemonės emisija
Max Euro 2 Euro 3 Euro 4 Min Euro 5

Transporto priemonės
masė nuo 3,5 t iki 12 t
Transporto priemonės
masė daugiau kaip 12 t
Autobusai
Šaltinis: vialtoll.pl.

0,32

0,28

0,22

0,16

0,42

0,37

0,29

0,21

0,32

0,28

0,22

0,16

Estiški ir lietuviški prioritetai

tomo urbelionio / bfl

„Liepos 1-ąją visi mano automobiliai – 18 vilkikų – išvažiavo nemokamais keliais. Kiek žinau, taip pat savo vairuotojams nurodė ir kiti vežėjai“, – neslepia Lenkijos transporto bendrovės savininkas Artūras Judkoviakas.
Nieko nuostabaus – įjungus „viaToll“ sistemą transporto bendrovėms
gerokai padidėjo išlaidos keliams. Kol veikė vinječių sistema, nuvažiuoti vieną kilometrą transporto savininkui kainavo apie 0,15 zloto. Dabar
nuvažiuoti tokį patį atstumą transporto priemonėms su varikliu, atitinkančiu „Euro 3“ emisijos standartą, vidutiniškai kainuoja 0,46 zloto. O tokių sunkvežimių ir autobusų Lenkijoje yra daugiausia. Tiesa, jais dažniausiai naudojasi vietinių arba artimų tarptautinių vežimų bendrovės. Tolimųjų tarptautinių reisų įmonės turi naujesnius vilkikus. Aišku, kainų šuolio neišvengė ir jie.
Lenkijos vežėjų tarptautiniais maršrutais asociacija skaičiuoja, kad dėl
elektroninio kelių mokesčio sistemos asociacijai priklausančių transporto
bendrovių sąnaudos padidės vidutiniškai 3,6 proc. O senesnių automobilių savininkams jos gali šoktelėti ir apie 10 proc.
„Tai nesąžininga transporto bendrovių atžvilgiu. Negana, kad kelių
mokestis padidėjo kelis kartus, tai dar esame verčiami išlaikyti ir privačias
kelių atkarpas“ – piktinasi Lenkijos vežėjų tarptautiniais maršrutais asociacijos atstovas Tadeušas Vilkas.
„Vežėjų sąnaudos dar didės, nes planuojama plėsti mokamų kelių tinklą. Be to, niekas negali garantuoti, kad Infrastruktūros ministerija staiga
nesugalvos, jog keliams tiesti jiems reikia dar daugiau pinigų. Kartą tokį
siurprizą ji mums jau pateikė – keliai pabrango 5 kartus, – piktinasi T. Vilkas. – Dar vieno padidėjimo įmonės ant savo pečių nepaneš, brangs jų
paslaugos. Kompensuoti padidėjusias išlaidas turės ir tie, kurie paslaugų
iki šiol nebrangino. Taigi pabrangs ir prekės parduotuvėse.“
Pasak jo, kol galiojo vinječių sistema, vežėjai už metinę vinjetę sunkvežimiui su „Euro 3“ standartą atitinkančiu varikliu vidutiniškai mokėjo apie 3 tūkst. zlotų. Dabar išlaidos kelių mokesčiams yra padidėjusios
3–5 kartus. Nepaisant suirutės keliuose, Lenkijos valdžia nusileisti neketina ir sako mokesčio nemažinsianti, o vežėjai, esą, anksčiau ar vėliau sugrįš į magistralinius kelius.

Daugelį metų Lietuva ne tik džiaugėsi, bet ir puikavosi prieš kaimynus
puikiais keliais. Iš tolimesnių kelionių sugrįžę keiksnojome lenkiškas
„kolejinas“, duobėtus, skersai išilgai lopytus Latvijos bei Estijos kelius.
Taip buvo iki tada, kol kai kurie šalies politikai staiga suprato: nedera
tiek pinigų sukišti į asfaltą ir betoną, ant jo nei sėsi, nei pjausi, anei kokio
politinio kapitalo susikrausi. Juk jie ir be sukišamų milijonų puikūs.
Kęstutis Bruzgelevičius
Tuo metu kai Lietuvoje nurėžė kelininkams keletą šimtų milijonų vienais metais, nurėžė antrais, trečiais, staiga pamatėme, kad tie
mūsų neprižiūrimi keliai ne tokie jau ir puikūs: asfaltas iš pradžių ima
skilinėti ir trūkinėti, vėliau tose vietose atsiranda duobės, kurias paskubomis užlopius problema ne išsprendžiama, o tik paslepiama tam,
kad kitąmet ji taptų dar labiau bauginanti. O taupymo pasekmių likvidavimas kur kas brangesnis už sutaupytą vieną kitą milijoną. Estai pasuko kitu keliu. Jiems buvo akivaizdu, jog nurėžus kelių tiesimui
ir jų priežiūrai skirtus pinigus, ši pramonės šaka bus pasmerkta jei ne
mirčiai, tai leisgyviam egzistavimui. Tokiam kaip Lietuvoje, kur finansavimą sunkmečiu sumažinus du su puse karto, šiuo metu du trečdaliai pajėgumų – merdi, o kiti dirba tiek, kiek yra likę pinigų iš ES fondų. Taigi, situacija mūsų šalies keliuose šiuo metu yra tokia. Teoriškai
turi būti taip: nutiesus naują kelią, jo danga privalu pradėti rūpintis po
7–9 (nelygu koks apkrovimas) metų, po 12–15 metų ją būtina kapitaliai remontuoti. To nepadarius kelią teks tiesti iš naujo, o tai kainuos
4–5 kartus brangiau negu remontas. Praktiškai situacija atrodo taip:
palaikomojo remonto darbai, kuriais tvarkoma paviršinė asfalto danga, nevyksta jau pora metų ir pagal dabartinį kelių finansavimo lygį
kelininkai į tą patį krašto ar rajono kelio ruožą galės grįžti po 52 metų.
Ar bereikia sakyti, kokį didelį rūpestį paliksime būsimosioms kartoms?

Supranta kitaip
Estijoje politikai ES lėšų panaudojimo transporto srityje nelaiko investicijomis į betoną. Priešingai – jis tapo prioritetiniu uždaviniu. Bendra ES parama šiai šaliai 2007–2013 m. laikotarpiui – 3,4
mlrd. eurų, iš jų 640 mln. numatyta transporto sektoriui, o beveik 60
proc. šios sumos skirta keliams. Turint galvoje, jog Estijos kelių tinklas
dėl mažesnės teritorijos trumpesnis, jiems prižiūrėti reikia kur kas mažiau pajėgumų. Be to, mūsų šalį kertančios šešios europinės magistralės (E67, E28, E77, E85, E262 ir E272) apkrautos gerokai daugiau
negu kiti keliai, todėl reikalauja rimtesnės priežiūros. Estai turi beveik
trečdaliu mažiau tokių magistralių, tad suprantama lėšų koncentracija viename kelio kilometre gerokai skiriasi. Juolab kad gerokai skiriasi ir skiriamų lėšų dinamika: 2009 m. Estijoje keliams buvo skirta
3 mlrd. kronų, pernai per patį krizės įkarštį – 4,2. Lietuvoje asignavimai kelių statybai ir priežiūrai 2009 m. sumažinti 43 proc. 2010 m.
jie nepasikeitė. Atitinkamas permainas patyrė ir ES fondų dalis, skirta keliams: Estijoje 2009 m. – 62,1, 2010 m. – 106,6 mlrd. Lietuvoje 2009 ir 2010 m. išliko 661,7 lygyje, 2011 m. kris iki 400, o 2012 m.
parama bus tik simbolinė. Panašus vaizdas ir BVP statistikos lentelėje: 2009 m. kelių tiesimui bei priežiūrai buvos skirta Estijoje 1,46, Lietuvoje – 0,87, Latvijoje – 0,82 proc. pajamų. 2010 m. Estijoje – 1,87,
Lietuvoje –1,26, Latvijoje – 0,82 proc.

Lenkija spurtavo
Netolimi mūsų kaimynai ekonominį nuosmukį išnaudojo keliams
tiesti. Tuo pačiu keliu pasuko ir Lenkija, 2009 m. 30 proc. padidinusi finansavimą transporto infrastruktūros plėtrai, o mes, atrodo, pasiryžome
ją pribaigti. Tai skamba, žinoma, drastiškai, tačiau tiesa yra, deja, tokia.
Su ja ypač nenorės sutikti Finansų ministerijos specialistai, tvirtinantys,
kad „2010 m. iš valstybės biudžeto Kelių priežiūros ir plėtros programai
skirta apie 100 mln. litų daugiau negu praėjusiais metais“. Deja, tas šimtas milijonų dingo kelininkų nė nepasiekęs: pabrangę degalai ir ypač bitumas ištirpdė jį be pėdsakų. Ką laimėjo estai, krizės metu prioritetu pasirinkę kelius? Skirtingai negu mes su savo taip ir (ar vis dar) neįvykusia
daugiabučių renovavimo programa, jie ne tik nutiesė ar išasfaltavo 243
kilometrus kelių, bet, svarbiausia, neišvarė šimtų žmonių į darbo biržas,
nepasmerkė specialistų egzistavimui ar beprasmiam perkvalifikavimui.
Juk kitą darbą radęs žmogus dažniausiai negrįžta į tą įmonę, kuri be gailesčio išmetė jį į gatvę sunkmečio metu. Ar neatsitiks taip ir su mūsų kelininkais, kai pamatysime, jog keliai kasdien vis prastesni, o remontuoti
jų nėra kam? Beje, Europos statistikos departamento 2011 m. balandžio
duomenimis, Estija užėmė antrąją vietą ES pagal bedarbių skaičiaus mažėjimo tempus. Tačiau negalima sakyti, jog estai nepatyrė skaudžių pasekmių. Pinigai toli gražu ne visada yra vienintelis ir svarbiausias argumentas. Kaip tvirtino su Lietuvos žurnalistais neseniai bendravęs Estijos
kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Markas Puso, dabar tenka koreguoti beveik visus per krizę parengtus projektus. Juk tada ir
medžiagų, ir statybos darbų kainos buvo nukritusios, o dabar vien darbo
jėgos kaina išaugo dvigubai. Įmonės jau nebeišgali įgyvendinti projektų
anų laikų kainomis, joms labiau apsimoka mokėti kad ir nemažas baudas, negu vykdyti įsipareigojimus su dideliais nuostoliais. Bylinėjimasis nieko nepadeda: darbai nevyksta, finansinės sankcijos nenugąsdina
įmonių ir nedžiugina darbų užsakovų – tenka skelbti naujus konkursus, o
tai užima galybę laiko. Tad vienas stambiausių Estijos kelių statybos projektų (kurortinio Pernu miestelio apvažiavimas, kuriam buvo skirta per
500 mln. kronų), užsitęs metais ilgiau, negu buvo planuota. Aplinkkelio tiesimą teko padalinti į keturias dalis, kiekvienai jų skelbti konkursą,
atrinkinėti darbus pajėgiančias atlikti įmones ir t. t. Tačiau jau atlikti darbai padarė didelį įspūdį: naujausios technologijos ir neabejotina kokybė
leidžia tikėtis, jog kelias laikys ilgai ir patikimai. Apie tai sako netgi tokia
detalė: siekdami ilgaamžiškumo estai netaupė bet kokia kaina ir keliams
tiesti pirko švedišką bei suomišką granitą.
Kelininkai nė nesitiki, kad mūsų finansininkai skylėtame valstybės
biudžete ras dar keletą šimtų milijonų keliams tiesti ar bent optimaliai juos prižiūrėti. Tačiau jei valstybės vadovai investicijas į kelius vieną kartą nustotų laikę investicijomis į betoną, jie gal išvystų toli gražu
ne visada racionaliai išnaudojamus ES Struktūrinių fondų, tokių kaip
Sanglaudos fondas, galimybes. Apie tai daug ir ne kartą kalbėta, tačiau vežimas ir šiandien iš vietos nė krust.
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