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2012 m. žiemą keliai bus prižiūrėti

ES parama dar lepins

V2V – automobilių bendruomenė

Jau prasidėjęs 2012 m. žiemos sezonas įsibėgėja
ir nors dar nebuvome užversti sniegu, tai gali
nutikti bet kuriuo metu. Dabar kelių priežiūra
sudėtingiausia, reikalauja daug pastangų ir gero
finansavimo.

Lietuvos automobilių kelių direkcija efektyviai
naudoja papildomas ES paramos lėšas TEN-T
tinklui Lietuvoje modernizuoti, eismo saugai ir
aplinkosaugai gerinti, krašto ir rajoniniams keliams,
jungtims su tarptautiniais koridoriais rekonstruoti.

Praėjusiame dešimtmetyje automobilių gamintojai
rungtyniavo, kas į naują modelį įdiegs daugiausiai
naujų sistemų ir kompiuterių. Dabar susisiekimo
industrijai yra iškeltas kitas tikslas – sujungti
mašinas keliuose į bendrą informacinę sistemą.

Intelektualūs
eismo sprendimai
Protingesnis įrangos panaudojimas ir intelektualiųjų transporto sistemų
diegimas padidina saugumą keliuose, sutrumpina kelionės laiką.
Nenuostabu, kad toks problemos sprendimo būdas yra skatinamas
Europos Komisijos, kuri jau nuo 2008 m. pradėjo kurti planus visoje
Bendrijoje diegti naujus transporto infrastruktūros sprendimus, kad
žmonės ir prekės lengviau keliautų, o tarša – mažėtų.
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Lietuvos keliai bus prižiūrimi
taupiau ir efektyviau

Mielieji skaitytojai,
jau prasidėjusi žiema kelininkams kol kas didesnių iššūkių nepateikė,
jei neskaičiuosime kelių lijundros ir plikledžio įveikimo etapų. Per Kūčias
magistrales prižiūrinčios tarnybos neleido suabejoti savo reputacija, o ir
informacijos pateikimas apie slidžius kelius buvo gana platus ir greitas.
Daugiau kaip mėnesį lepinusi palyginti šiltomis dienomis žiema neleidžia pamiršti, jog šiuo metų laiku kelių priežiūra yra sudėtingiausia, reikalauja daugybės pastangų ir gero finansavimo. Apie kelių priežiūrą šią
žiemą kalbinome Utenos, Telšių, Tauragės, Marijampolės regionų valstybinių kelių priežiūros įmonių vadovus. Jų mintys ir įžvalgos apie artėjantį
sezoną buvo gana optimistinės. Buvome patikinti, jog šią žiemą važinėsime laiku nuvalytais ir pabarstytais keliais.
Geros žieminės padangos, galbūt net dygliuotos, galinčios įveikti ledą ir sniegą, nėra vienintelis išsigelbėjimas tokiu oru. Automobiliai
tampa vis sudėtingesni, juose diegiama vis daugiau technologijų, saugančių mus slidžiuose keliuose. Automobilių gamintojai negailėdami
diegia elektroninius angelus sargus, padedančius išlaikyti automobilio
stabilumą, stabdančius ir neleidžiančius ratams praslysti. Net ir visiškai
nemokantis sudėtingoje situacijoje suvaldyti automobilio vairuotojas su
jais gali jaustis gana ramiai, žinoma, jei neviršys saugaus greičio ir nebandys paneigti visuotinių fizikos dėsnių.
Neatsitiktinai šiame numeryje nagrinėjame intelektualiąsias transporto sistemas, jų diegimo pavyzdžius. Bandoma iš esmės keisti kelių infrastruktūros ir automobilių valdymą diegiant modernias stebėjimo, prognozavimo, kontrolės sistemas. Susisiekimo industrijai yra iškeltas naujas
tikslas – sujungti automobilius keliuose į bendrą informacinę sistemą. ES
vis aktyviau remia V2V (Vehicle to Vehicle) – automobilio komunikaciją
su kitais automobiliais, technologijų tobulinimą ir pritaikymą rinkai. Tikimasi, jog ateityje automobiliai galės keistis duomenimis ne tik tarpusavyje, bet ir su infrastruktūros objektais. Be to, bus patogiau aptikti eismo
spūstis ir nustatyti automobilių skaičių bei judėjimą įvairiuose keliuose.
Tikimasi, kad nauja informacija leis atsirasti daugybei priemonių, kurios
padidins visų eismo dalyvių saugumą.
Jau nieko nebestebina savaime greitį mažinantys automobiliai, užfiksavę priekyje kliūtį. Ateityje kiekvienas automobilis nuolat siųstų duomenis apie savo padėtį, kryptį, masę ir greitį. Įvykus nelaimei ar eismo įvykiui būtų pasiunčiamos specialios žinutės, kurios leistų kitiems automobiliams numatyti artėjančią kliūtį ir perspėti vairuotoją, automatiškai iškviesti greitąją pagalbą ar net esant reikalui stabdytų automobilį, jei prie
jo artėja specialiosios paskirties automobilis.
Galimybių ribos tik plečiasi ir artėjama prie automatizuoto ir programų valdomo eismo, kuriame vis dar yra problemų, tačiau jas sparčiai šalina daugybė elektroninių pagalbininkų. Žinoma, niekuomet nederėtų pamiršti senosios geros mechanikos, nes elektronika valdomi vairai ar kitokios naujovės nevisuomet kelia vairuotojų pasitikėjimą.
Stasys Grigaliūnas, redaktorius

S

usisiekimo ministerija pradeda pertvarkyti valstybinės reikšmės kelių
priežiūros sistemą, bus keičiamas Lietuvos automobilių kelių direkcijos, 11 valstybės įmonių statusas. Taip ministerija tikisi ne tik sutaupyti
lėšų kelių priežiūrai, bet ir gerinti darbų kokybę.
Pasak susisiekimo viceministro Rimvydo Vaštako, pertvarka kelių priežiūros sistemoje jau seniai brendo. Ją paskatino dėl ekonominio sunkmečio beveik perpus sumažintas Kelių priežiūros ir plėtros programos biudžetas, augantys visuomenės lūkesčiai, būtinybė mažinti administracines
išlaidas, efektyviai naudoti valstybės turtą.
Pirmieji žingsniai padaryti dar praėjusių metų pabaigoje. Seimui pakeitus Kelių įstatymą valstybė turės galimybę geriau kontroliuoti kelių tiesimo ir remonto darbų kokybę. Ne paslaptis, kad anksčiau atliekamuose
darbuose pasitaikydavo trūkumų.
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) taip pat ėmėsi gerinti kelių priežiūros darbus žiemą. Tai padaryti padės praėjusį rudenį veikti pradėjęs Eismo informacijos centras.

Kaip sistema veikia dabar?
Lietuvos valstybinės reikšmės keliai – viena iš didžiausių valstybės
valdomo turto grupių. Jų balansinė vertė siekia daugiau kaip 6 mlrd. litų,
o atstatomoji vertė – net apie 60 mlrd. litų. Sudėtinga šalies ekonominė
situacija, riboti finansiniai ištekliai verčia pasirūpinti taupiu ir efektyviu šio
turto naudojimu, taikyti pažangią kelių priežiūros sistemą.
„Susisiekimo ministerijos tikslas – užtikrinti kokybišką kelių būklę,
prilygstančią Europos Sąjungos narių senbuvių lygiui, kuo racionaliau panaudojant kelių priežiūrai skiriamas valstybės biudžeto ir ES paramos lėšas. Nuo to, kaip efektyviai sugebėsime prižiūrėti šalies kelius, priklausys
jų ilgaamžiškumas, kokybė, eismo sauga“, – sako R. Vaštakas.
Valstybinės reikšmės kelių sistemai efektyviau valdyti ir prižiūrėti jau 2012
m. planuojama pertvarkyti biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir šiuo metu veikiančias 11 regioninių kelių
priežiūros valstybės įmonių. 10 regioninių kelių priežiūros valstybės įmonių dabar veikia po vieną kiekvienoje Lietuvos apskrityje, o VĮ „Automagistralė“ prižiūri Vilniaus – Kauno – Klaipėdos bei Vilniaus – Panevėžio automagistrales. Valstybės įmonėms priklauso 47 gamybiniai padaliniai (kelių tarnybos), kurie atsakingi už jiems priskirtų valstybinės reikšmės kelių priežiūrą atitinkamuose rajonuose. Šios įmonės vykdo dalį administracinių funkcijų, tarp jų ir kelių priežiūros
bei priežiūros kontrolės funkcijas, o tai netenkina veiklos skaidrumo principų.
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Susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas: „Planuojama,
kad ateityje kelių priežiūros kontrolės funkcija bus sutelkta LAKD, o
vietoje dabartinių 10 valstybės įmonių liks greičiausiai 5 regioniniu
principu sujungtos įmonės ir VĮ „Automagistralė“.

„Planuojama, kad ateityje kelių priežiūros kontrolės funkcija bus sutelkta LAKD, o vietoje dabartinių 10 valstybės įmonių liks greičiausiai 5 regioniniu principu sujungtos įmonės ir VĮ „Automagistralė“, paliekant joms vykdyti valstybės kelių priežiūros funkciją. Šių valstybės įmonių, turinčių strateginės reikšmės statusą, privatizuoti nenumatoma“, – pasakojo R. Vaštakas.
Įmonių sujungimas ne tik mažins jų valdymo išlaidas. Veikdamos
stambesniuose regionuose, sujungtos kelių priežiūros įmonės bus efektyviau valdomos, galės optimaliau naudoti turimą techniką, kitus resursus.
Pavyzdžiui, žiemą bus galima plačiau ir tikslingiau paskirstyti sniego valymo, kelių barstymo mechanizmus.

Mažės darbų įkainiai

Siekiant užtikrinti skaidrų ir efektyvų valstybės turto panaudojimą bei remiantis užsienio šalių patirtimi, valstybės kelių nuosavybę norima sutelkti vienoje centrinėje institucijoje – LAKD. Centralizuotas valstybinės reikšmės kelių
valdymas – daugelyje šalių pasiteisinusi praktika, užtikrinanti efektyvų turto
panaudojimą ir užduočių planavimą valstybės, o ne tik regiono, mastu. Specialistų teigimu, įvertinus įvairias teisinio statuso alternatyvas, optimaliausia
teisinė forma numatytoms LAKD funkcijoms vykdyti būtų valstybės įmonė.
Reformos metu planuojama atskirti valstybės reikšmės kelių administravimo ir priežiūros funkcijas. Numatoma, kad LAKD įgyvendins strateginius
valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros sprendimus valstybės mastu, o regioninės valstybės įmonės vykdys tik gamybines kelių priežiūros funkcijas.

Centralizuota kelių priežiūros kontrolė padės užtikrinti efektyvų lėšų
ir darbo jėgos panaudojimą, prioritetine tvarka prižiūrint avaringus ruožus, naikinant juodąsias dėmes šalies keliuose ir palaikant kokybišką kelių
būklę. Tobulinant kelių tinklą bus siekiama, kad jis atitiktų visus šiuolaikinius keliams keliamus ilgaamžiškumo, techninius, ekonominius ir aplinkosauginius reikalavimus.
Vykdant LAKD ir valstybės įmonių struktūrinę reformą, kelių nuosavybės teisių įgyvendinimo funkcijas iki reformos vykdžiusius valstybės įmonių darbuotojus numatoma perkelti į LAKD. Papildomų administracinių
pajėgumų reikės ir kitai papildomai LAKD veiklai – perimamo turto apskaitai ir valdymui, Eismo informacijos centro plėtrai, taip pat Lietuvos kelių registrui sudaryti, vietinių kelių administravimo kontrolei vykdyti.
Atlikus numatytą reformą planuojama, jog bendras LAKD ir regioninių valstybės įmonių darbuotojų skaičius sumažės keliasdešimčia. Tokiu
būdu per metus bus sutaupoma apie 5–6 mln. litų.
Tikimasi, kad reforma leis apie 6–10 proc. sumažinti kelių priežiūros
darbų įkainius. Be to, valstybės įmonių pagrindinei veiklai nenaudojamą
turtą numatoma parduoti, perduoti arba panaudoti papildomoms pajamoms ar investicijoms pritraukti. Visa tai leis sutaupyti nemažai lėšų, kurias bus galima panaudoti kelių būklei gerinti.
Planuojama, jog ši pertvarka užtruktų apie 3 metus.
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Irmanto Petronio

Transporto ir kelių tyrimų institutas –
kokybiškų Lietuvos kelių garantas

šarūno mažeikos / BFL

Rolandas Bražinskas, susisiekimo ministro patarėjas:
„Išanalizavę situaciją konstatavome, kad nėra mechanizmų,
užtikrinančių kokybę, apsiribojama atsakingų darbuotojų
atestacija. Nėra įmonių atsakomybės, kuri būtų įtvirtinta
įstatymais, nėra draudimų sistemos, kuri galėtų padengti
nuostolius, jei tokių atsirastų.“

Patvirtinti Kelių įstatymo 5 ir 7 str. pakeitimai įsigalios nuo 2012 m.
sausio 1 d. Jais įtvirtinta Transporto ir kelių tyrimų instituto (TKTI)
reorganizacija į viešąją įstaigą. Šių pakeitimų iniciatorė – Susisiekimo
ministerija, kuri ir taps vienintele TKTI savininke. Kokie pokyčiai
laukia Lietuvos kelių, atsiradus šiems įstatymo pakeitimams? Kaip
bus panaudotas techninis-gamybinis ir žmogiškasis pertvarkomos VĮ
potencialas? Kiek tikimasi sutaupyti, kokias naujoves įdiegti?
Marius Šlepikas

P

riėmus Kelių įstatymo pataisas Lietuvoje bus sukurta Susisiekimo ministerijai (SM) pavaldi įstaiga, kuri atliks valstybinės reikšmės kelių
būklės ir eismo tyrimus, planuojamų valstybinės reikšmės kelių tiesimo,
statybos ir rekonstrukcijos projektų analizę. Taip pat vykdys kelių tiesimo,
statybos, rekonstrukcijos, taisymo ir priežiūros darbų, kurie finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, kokybės kontrolinius patikrinimus, atliks
valstybinės reikšmės kelių saugos patikrinimus, kelių infrastruktūros saugos valdymą, eismo įvykių ir avaringų vietų analizę ir stebėseną. Pasak
TKTI direktoriaus Algio Pakalnio, naujieji įstatymo pakeitimai yra reikalingi, nes nebuvo išnaudojamas visas potencialas: „Atliekant kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, nepakankamai panaudojamos įmonės valdomos valstybės lėšomis įsigytos moderniosios tyrimų laboratorijos ir kitos technologijos, taip pat kelių būklės ir eismo tyrimų bei techninės, ekonominės ir aplinkosauginės
stebėsenos duomenys.“ Reorganizavimas leis geriau panaudoti sukauptą techninę bazę, užtikrinti įstatyme numatytų prievolių įgyvendinimą. Iki
įstatymo pakeitimo Lietuvoje atliekamų kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų vykdymo priežiūrą atlikdavo viešojo
pirkimo konkurso būdu atrinkti statybos techniniai prižiūrėtojai.

Kokybės užtikrinimas bus integruotas į
sistemą
Pasak A. Pakalnio, išsivysčiusių užsienio šalių ilgalaikė patirtis planuojant kelių infrastruktūros plėtrą rodo, kad efektyvus turimos modernios
techninės bazės panaudojimas atliekant minėtus kelių darbus padeda su-

taupyti iki 10–15 proc. valstybės biudžeto lėšų, skiriamų kelių infrastruktūros plėtrai bei modernizavimui. „Manome, kad Kelių įstatymo pakeitimai sudarys sąlygas efektyviau panaudoti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, bus užtikrinama geresnė darbų kokybė ir bus išnaudotos
TKTI turimos įrangos galimybės bei intelektinis potencialas“, – naujovių
naudą paaiškino TKTI direktorius. Lietuvos kelių kokybe rūpinamasi ir dabar, tačiau papildomo dėmesio norėtų tiek kelių naudotojai, tiek ir patys kelininkai.

TKTI taps kokybės užtikrinimo
mechanizmu
Anksčiau TKTI Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) pavesdavo atlikti darbų vykdymo priežiūrą pagal galimybes ir poreikį, o, įsigaliojus Kelių įstatymo pasikeitimams, tai taps privaloma. Rolandas Bražinskas, susisiekimo ministro patarėjas, tokiais pasikeitimais džiaugiasi: „TKTI
taps institucija su jai pavestomis konkrečiomis užduotimis ir kartu privaloma grandimi, kurios funkcijos bus labai aiškiai apibrėžtos įstatymo,
grynai techninės, t. y. naujai sukurta VšĮ dalyvaus kelių darbų projektavimo, rekonstrukcijos, planavimo procesuose pagal kelių būklės (kaip statinio) ir intensyvumo nuolat vykdomą stebėseną. Prioritetai bus grynai
techniniai – ne politiniai, ne regioniniai.“ Visa informacija būtų kaupiama taip vadinamame „Kelių banke“, LAKD, ir pagal jo duomenis bus ruošiamos programos, kokius kelius reikia rekonstruoti, plėsti. Dar vienas labai svarbus TKTI uždavinys – dalyvavimas kontroliniuose patikrinimuose, kurie maksimaliai leis eliminuoti žmogiškojo faktoriaus klaidas. „Pagal
specialias technologijas bus prevenciškai patikrinti visi statomi statiniai.
Jie (statiniai) turės atitikti numatytą projektą, nebus neleistinų nukrypi-

mų; tai bus papildoma grandis, užtikrinanti projekto kokybę“, – atskleidė naująsias VšĮ TKTI funkcijas R. Bražinskas. „Užtikrinti, kad visi projektai,
darbai būtų atlikti, t. y. kad valstybė nusipirko tai, ką nusipirko už biudžeto, t. y. mūsų visų, pinigus“, – prideda pašnekovas.

Techninė priežiūra buvo tobulintina
Atlikus išsamų SM tyrimą buvo nustatyta, kad techninė priežiūra yra
viena silpnesnių projekto grandžių. Jei nebūtų kilę pretenzijų techninės
priežiūros sistemai, gal to ir nereikėtų. „Išanalizavę situaciją konstatavome, kad nėra mechanizmų, užtikrinančių kokybę, apsiribojama atsakingų darbuotojų atestacija. Nėra įmonių atsakomybės, kuri būtų įtvirtinta įstatymais, nėra draudimų sistemos, kuri galėtų padengti nuostolius.
Silpna atsakomybė sudaro tokias sąlygas. Jei būtų padarytas brokas, remiantis naująja tvarką būtų galima reikalauti atsakomybės“, – pasakoja SM atstovas.
Taigi viena iš priežasčių, kodėl buvo siekiama įtvirtinti Kelių įstatymo
pataisas – atsakomybės padidinimas. Pašnekovas pripažino, kad pasitaikydavo piktnaudžiavimo atvejų, o to tikrai neturėtų būti. „Netgi vykstant
techninės priežiūros konkursams kartais galima pastebėti, kad jie laimimi tokiomis sąlygomis, pasiūlant tokias kainas, kad tikrai kyla pagrįstų
abejonių, ar bus atlikti visi numatyti projekte darbai“, – įžvalgomis dalijosi R. Bražinskas.

Valstybė turi nuolat stebėti savo kelių sistemą
Dar viena labai svarbi priežastis, kuri lėmė pataisas, yra ta, kad valstybė turi nuolat stebėti savo kelių sistemą. „Naujoji tvarka leistų atlikti nuolatinę Lietuvos kelių būklės stebėseną, būtų fiksuojami visi pasikeitimai.
Kaip keliai dėvisi (keičiasi), eismo intensyvumas, saugumas“, – pasakoja R. Bražinskas. TKTI įvestų į sistemą šių pokyčių nuolatinį fiksavimą, taip
pat teiktų rekomendacinius pasiūlymus, ką ir kaip reiktų daryti, kad galima būtų išvengti nesklandumų. Taip pat reglamentuos stebėjimo, patikrinimo procesus. Sistema pradės veikti, jei atsirastų kritinis nukrypimas nuo
projekto, t. y. iškiltų pavojus, kad projektas neatitiks kokybei keliamų reikalavimų. Numatytajai tvarkai įsigaliojus, turėtų būti maksimaliai eliminuota galimybė nukrypti nuo projekto, išsireikalauti reikiamos kokybės,
užtikrinti maksimalų kelių eksploatacijos laikotarpį. Visas procesas bus reglamentuotas ir tai bus vienas sudėtingiausių momentų iki visiško projekto įgyvendinimo. Įkūrus VšĮ, reglamentavus procesus, surašius visus Lietuvos kelius (sukūrus duomenų banką, kuriame bus saugoma aktuali informacija), Lietuvoje prasidės nauja kelių statybos era. Visas procesas, kol
bus baigtas, turėtų užtrukti mažiausiai trejus metus. Tiek laiko reikės, kad
būtų galima tiksliai nustatyti ekonominę naudą ir palyginti, kas buvo iki
sistemos sukūrimo ir po jos.
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Transporto priemones kelyje kontroliuosiančiai
Kiekvienas atvejis yra kitoks: pavyzdžiui, atsiradus plyšiams gali užtekti ir vienerių metų iki visiško kelio sugriuvimo. Tam tikrais atvejais matoma, kad kelių priežiūrai skirti pinigai gali būti neefektyviai panaudoti:
tas pats, kas skaudant dančiui gerti vaistus ir tikėtis, kad skausmas praeis. Tačiau tai tik laikinas skausmo slopinimas iki tol, kai nueisi pas dantų
gydytoją. Tas pats ir su keliais: su priežiūros darbais gali pratempti iki rekonstrukcijos arba nieko nedaryti ir palaukti. Kai geri vaistus, gadini kitus
organus, taip ir su keliais: geriau pakentėti su tuo skausmu iki tol, kai bus
lėšų, ir tada viską tvarkyti.
Kaip mūsų kelius gadina intensyvūs lengvųjų ir krovininių automobilių srautai? Kokią įtaką jie turi kelio blogėjimui?
Keliai tiesiami ne tam, kad kaip kokie statiniai stovėtų ir jais niekas
nevažinėtų, nelaužytų. Jie tiesiami tam, kad jais ir naudotųsi. Mes tuo
laimingesni, kuo dažniau jais važinėjama. Tačiau keliai pritaikyti tam tikriems parametrams. Seniau tiesiant kelius buvo reikalaujama, kad jie palaikytų 8 t ašies apkrovą, pagal dabartines normas – 11,5 t. Dauguma
kelių nėra pertiesti pagal naujausias normas, nes tai kainuotų milijardus
litų. Reikėtų tobulinti beveik visą kelių tinklą, o tai atsieitų didžiulius pinigus, tad Lietuva negali sau to leisti. Yra apribojimai, kiek galima vežti, kad
kelių tinklas tarnautų normaliai. Jis vis tiek diltų, bet tiek, kiek ir numatyta
specifikacijose. Tačiau atsiranda vairuotojų, kurie nepaiso taisyklių. Lietuviai turbūt dažnai galvoja, jog taisyklės tam ir kuriamos, kad būtų galima
jas laužyti. Todėl keliai sugadinami žymiai greičiau, nei tikimės. Natūralu,
kad juos rekonstruoti reikia greičiau, nei esame suplanavę.

Andriaus ufarto / bfl

Lietuva – tranzitinė šalis. Mes turime tą suprasti ir tai numatyti,
nes be to tikriausiai būsime niekam neįdomūs ir neperspektyvūs.

„Plojame rankomis ir pritariame tokiam dalykui“, – tokius žodžius
pasakė E. Masiulis, Valstybinės eismo saugumo komisijos posėdžio metu
išgirdęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojo
Egidijaus Skrodenio pristatymą apie naujo tipo sistemą, fiksuojančią
transporto priemonių pažeidimus kelyje. E. Skrodenis sutiko „Keliams ir
tiltams“ išsamiau papasakoti apie šią sistemą ir jos teikiamą naudą.
kalbėjo

Sandra Diekantaitė

Kaip vertinate šiandieninę kelių, pavyzdžiui, pagrindinių magistralių, „Via Balticos“ būklę? Ten pravažiuoja daugiausiai automobilių, tai labiausiai kroviniais apkrautos kryptys. Ar Jus, kaip
valstybės atstovus, kelių „savininkus“ ir prižiūrėtojus, tenkina situacija keliuose?

skaičius

Daugiau nei

100 000 automobilių
kasdien važinėja be civilinės
atsakomybės draudimo.

Situacija pagrindinėse magistralėse nėra kritinė, tačiau tai nereiškia,
kad nėra pagrindo nerimauti. Esu girdėjęs gerą senų kelininkų palyginimą: keliai kaip dantys, juos reikia nuolat prižiūrėti ir geriausiai juos tvarkyti, kol dar nėra prakiurę. Kai jie įsiskaudės, gali tekti ir ištraukti. Tas pats
ir su keliais: juos reikia nuolat stebėti ir prižiūrėti. O nesant stabilaus finansavimo kelių priežiūrai jų būklė pradeda blogėti. Aišku, pagrindiniai
magistraliniai keliai dar nėra visiškai griūnantys, tačiau juos tvarkyti tikrai reikia. Ir vėl grįžtant prie dantų: jie padeda aprūpinti organizmą maistu ir jei yra tvarkingi, suteikia gerą estetinį vaizdą. Tas pats ir su keliais: jie
mūsų, kaip tranzitinės šalies, veidrodis ir eksporto / importo ekonomikos palaikytojai ir skatintojai. Kuo geresni keliai, tuo mažiau žalos verslui ir gyventojams.
Jūs teisingai sakote: keliai – kaip dantys. Iš pradžių atsirado skylutė
– nelabai skauda, tačiau paskui įsiskaudės. Per kiek laiko reikia sutvarkyti problemėlę, susidariusią kelio paviršiuje, kad ji nepadidėtų?

Būtent. Mes tai puikiai suprantame ir darome viską, kad būtų užtikrintas tranzitas. Kelias „Via Baltica“ priskirtas prie svarbiausių tranzitinių
kelių. Jei pastebėjote, jis yra tvarkomas ir pritaikomas greitam tranzitui.
Vis dėlto tam tikri piliečiai nenori laikytis taisyklių. Jei yra leista vežti 40
t, ir vežkime tiek. Jei veži 45 t (be papildomo leidimo), vadinasi, nepaisai
valstybės reikalavimų, o tai – jau pažeidimas. Taip mes sulaužysime likusius savo kelius. Jei vienas tiek veš, iš paskos 2, 5, 6, kelių tarnavimo laikotarpis pasibaigs greičiau, nei tikėtasi. Taip griūna visas lėšų planavimas,
kelių dangų valdymo sistema ir t. t.
Pavyzdžiui, tie, kurie veža krovinius į Rusiją ir kitas šalis, žino, kad ten
yra griežta kontrolė. Pas mus ji irgi yra, bet atsiranda tokių, kurie to nepaiso. Pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) duomenis, 15
proc. per metus pasvertų automobilių buvo perkrauti. VKTI per tą laiką
pasveria apie 5 tūkst. automobilių. Tiek automobilių per „Via Balticą“ pravažiuoja per 2 paras. Keliu Vilnius – Kaunas – Klaipėda maždaug tiek pat
sunkiasvorių pravažiuoja per vieną parą.
VKTI per metus pamatuoja vieno kelio ruožo vienos dienos apimtį? O visi kiti automobiliai neaišku ką ir kiek veža?
Paskaičiuokime: jeigu per metus pasveriama 5 tūkst. sunkiasvorių automobilių ir užfiksuojama 15 proc. viršijusių svorį, tai – beveik 700 automobilių, vežančių per daug. Jeigu per dieną keliu pravažiuoja tiek pat automobilių ir 15 proc. iš jų viršija svorį, vadinasi, per metus gali būti apie
273 tūkst. perkrautų automobilių. Aišku, tai tik preliminarūs skaičiavimai.
Mes tikrai nenorime žlugdyti verslo arba kenkti sąžiningiems vairuotojams. Kai kurie vežėjai sutinka, kad efektyvesnė svėrimo kontrolė padėtų dvigubai. Pirma, vairuotojus padarytų sąžiningesnius. Tie, kurie nori
vykdyti tvarkingą ir sąžiningą verslą, ir veža 40 t, o kitas gali siūlyti nuvežti didesnį krovinį už mažesnę kainą rizikuodamas būti perkrautas. Mūsų
politika – visi yra lygūs ir turi tvarkingai vykdyti verslą. Kitas dalykas, dėl
kurio reikia kontroliuoti sunkiasvorius automobilius, – mažinamas finansavimas kelių sektoriui.
Tačiau juk perkrovimas yra papildomai apmokestinamas? Surenkami pinigai ateina į biudžetą ir turėtų būti skirti keliams gerinti...
Yra du niuansai. Pirmas dalykas – tie, kurie veža iki 40 t, moka kelių
mokestį. Tiems, kurie nori vežti per daug, yra valstybės nustatyti mokesčiai. Tačiau jeigu aš vežu 43 t, traktuodamas, kad vežu 40 t, tada už tas 3
t niekas nemoka. Jeigu jie sąžiningai susimokėtų, tuos pinigus būtų galima investuoti į kelius. Tada gal ir lėšų jiems sutvarkyti būtų pakankamai.
Kaip planuojate organizuoti sunkiasvorių automobilių kontrolės
mechanizmą?
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sistemai dega žalia šviesa
Vienas iš būdų – naudoti sistemas, kurios pasveria transporto priemonę jai judant, angliškai tai vadinama weigh in motion. Tokios sistemos
jau veikia Kanadoje ir kai kuriose Europos šalyse.
Šalyse, kuriose ši sistema dar nesertifikuota, ji naudojama išankstiniam svėrimui, t. y. pasveriamas važiuojantis automobilis ir jam viršijus
leidžiamą svorį duomenis apie jį gauna kontrolę keliuose atliekantys pareigūnai ir nukreipia transporto priemonę į aikštelę, kur dar kartą pasveria
sertifikuotomis svarstyklėmis.
Lietuvoje problema kokia? Galima pastebėti, kad vežėjai, kurie veža
per daug, pasiunčia į priekį lengvąjį automobilį kaip į žvalgybą – pažiūrėti, ar stovi VKTI. Jei pamato, kad stovi, tada sunkiasvoris automobilis sustoja pakelėje ir laukia, kol svėrėjai išvažiuos. Kad to nebūtų, reikia įrengti tam tikras priemones. Viena jau įrengta prie Klaipėdos, tačiau vairuotojai pradėjo važiuoti aplinkiniais keliais, laužyti tam nepritaikytus vietinius kelius. Tada pasigirdo ir tų apylinkių gyventojų skundai dėl keliamo
triukšmo bei dulkių.
Šių metų vasaros pabaigoje buvo parengta intelektinių transporto sistemų (ITS) studija, kurioje pasiūlyta, kad Lietuvoje turi atsirasti svėrimo
judesyje priemonės. Jos turėtų būti įrengtos aplink didžiuosius miestus,
logistikos centrus ir prie sienos, kur išvežamas ir atvežamas krovinys.
Ši sistema yra nieko neįpareigojanti, jei esi sąžiningas, veži 40 t krovinį ir važiuoji leidžiamu greičiu. Pravažiuoji pro svarstykles, o priešais stovi
iškelta vaizdo kamera, kuri fiksuoja automobilio numerį, ir jei esi perkrautas, automatiškai skiriama bauda. Kol Lietuvoje bus sertifikuota ši sistema, praeis galbūt pusė metų arba metai. Iki tol fiksuosime, kurios įmonės
vežioja krovinius perkrautos, VKTI galės kreiptis į jas, įspėti ir imtis tam tikrų priemonių. O kai sistema bus jau sertifikuota, tada baudų kvitai keliaus tiesiai pas pažeidėjus.
Kadangi vaizdo kameros veikia esamuoju laiku ir filmuoja visus, ateityje bus galima prijungti ir papildomų galimybių. Kai kuriose šalyse jau
veikia techninės apžiūros kontrolė. Jeigu sistema užfiksuoja, kad dalyvauji eisme neatlikęs techninės apžiūros, irgi gauni baudą ir priminimą atlikti techninę apžiūrą.
Ar ši sistema įdiegiama kaip visuotinė? Juk faktiškai ji veikia kaip
centralizuota duomenų bazė.
Centralizuotas informacijos šaltinių panaudojimas mažina institucijų
veiklos išlaidas. Duomenys iš kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų suteiks galimybę operatyviai ir efektyviai nustatyti pažeidėjus ir juos
nubausti arba imtis kitų priemonių. Automobilių numerių atpažinimo sistema patikrins kitų institucijų duomenų bazėse, ar transporto priemonei
atlikta techninė apžiūra, ar ji yra apdrausta. Kaip matote, prie šios sistemos galima prijungti ir draudimo kontrolę. Daugiau nei 100 tūkst. automobilių kasdien važinėja be civilinės atsakomybės draudimo. Jeigu automobilis kainavo 200 litų ir tiek pat reikia sumokėti už draudimą, o jaunam
žmogui tai kainuoja 2 ar net 3 kartus brangiau, natūralu, kad nedraudžiama ir su tokia mašina dalyvaujama eisme. Tačiau pakliuvus į eismo įvykį
to pasekmės gali būti labai skaudžios. Aišku, skaudžiausia – prarastos gyvybės ar sužalojimai, tačiau jei su tokiu automobiliu įvažiavai į pusę milijono kainuojantį mersedesą ir uždirbant 800 litų teks išmokėti 500 tūkst.
litų, tada kentėsi ne tik pats, bet ir visa šeima.
Suomiai jau bando sistemą, kuri tikrina, ar esi užsisegęs saugos diržą,
ar vairuodamas kalbi mobiliuoju telefonu. Ateityje ir pas mus esama sistema bus tobulinama į tokią.

O kaip iš jų bus išieškomos baudos?
Taip, kaip ir dabar išieškomos baudos už greičio viršijimą užfiksavus
stacionariais ar mobiliais greičio matuokliais. Ir efektyvumas šio išieškojimo yra tik laiko klausimas. Visi šie dalykai jau sparčiai juda į priekį.
Lietuvoje įrengti tokią sistemą nėra pigus malonumas?
Preliminariai tokių sistemų įrengimas 10-yje vietų kainuotų apie 20
mln. litų. Kelio ruožas turi būti ilgas, negali būti jokių kalnelių, kreivių, tad
šioms sistemoms gali tekti specialiai paruošti vietas. Jeigu numatoma tą
atkarpą rekonstruoti, įrengti tokią sistemą ir paskui ją „išlupti“ būtų neprotinga. Reikia viską iškart sutvarkyti. Todėl kiek kainuos įrengti tokias
sistemas, kol kas skaičiuojama preliminariai, galutinai viskas išaiškės viešųjų pirkimų metu.
Kai tiksliai nuspręsime, kuriose vietose montuoti sistemas, jau bus aiški ir kelių būklė. VĮ „Transporto ir kelių institutas“ bei Vilniaus Gedimino
technikos universiteto specialistai jau parinkinėja vietas, rengia metodiką, kad paskui visaip išmėčius sistemas vairuotojai nepasipiltų aplinkiniais keliais. Dar tarsimės su Susisiekimo ministerija, galbūt reikės tokią
sistemą įdiegti pasienyje arba aplink Kauną, kur didžiausias eismo intensyvumas. Gal dar yra kokių vietų, kurių negalima apvažiuoti aplinkkeliu...
Reikia rasti tokias vietas, kur būtų ir lengvųjų automobilių eismas pakankamas, ir kad sistema būtų naudojama efektyviai.
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) ėmėsi iniciatyvos,
remdamasi tuo, kad nebegalima pakęsti tokios situacijos ir reikia kažką daryti. Manau, kad kontrolė turėtų būti pavesta VKTI,
ar jie mažiau tuo rūpinasi?
Visiems vienodai rūpi šis klausimas. Jų atsakomybė ir kompetencija yra tikrinti be techninės apžiūros ir perkrautas transporto priemones,
LAKD – kelių būklę ir saugą, o juk be techninės apžiūros važiuojantis automobilis gali sukelti eismo įvykį. Be to, ir policija yra suinteresuota tokia
sistema, kuri baudžia už nusižengimus, bei Susisiekimo ministerija, kuri
kuruoja dvi iš mano paminėtų institucijų.
Finansavimas kelių priežiūrai ir plėtrai mažėja ir suprantame, kad ne-
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Tikriausiai yra sudėtingiau kontroliuoti užsienyje registruotų
kompanijų vežėjus?
Jie gali būti pasverti arba sustabdyti ir patikrinti VKTI. Nesudarome
jokių išimčių nei lietuviams, nei užsieniečiams. Visiems sąlygos yra vienodos.

Susisiekimo ministerijos palaikymas yra didžiulis, ji iškart šiai sistemai
uždegė žalią šviesą. VKTI taip pat ją uždegė. Jie norėtų per metus pasverti
daugiau sunkvežimių, tačiau žmogiškieji ištekliai yra riboti – reikėtų šimtą
kartų daugiau darbuotojų. Turime taupyti, tad negalime sau to leisti. Kiek
kainuoja įrengti 10 tokių sistemų, kurioms reikia žymiai mažiau žmogiškųjų išteklių, o kiek – pasamdyti kelis šimtus darbuotojų, kurie bandytų patys visus automobilius pasverti... Sistema veiks ne mažiau nei 10–15 metų.
Kaip įsivaizduoju, jau numatyta įgyvendinti šią programą. Kada
viskas bus padaryta?
Gavome pritarimą iš Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės eismo saugumo komisijos. Taigi jau galime toliau dirbti. Kaip jau minėjau, parinkinėjamos vietos, su sistema supažindiname policiją, Susisiekimo ministeriją, VKTI. Taip pat jau rengiami visi reikalingi dokumentai, techninės specifikacijos. Teks keisti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, kad pažeidimus būtų galima fiksuoti automatiniais prietaisais, o surinktos baudos už
šiuos pažeidimus keliautų į saugaus eismo užtikrinimo programą.
Vietos, kur bus įrengtos sistemos, jau turėtų būti aiškios iki naujų
metų, pirkimo dokumentai galbūt bus parengti iki vasario pradžios. Kai
jie iškeliaus į Viešųjų pirkimų tarnybą, bus skelbiamas tarptautinis konkursas. Šis procesas truks apie 2 mėnesius. Jeigu nebus jokių skundų, po
3 mėnesių po konkurso paskelbimo jau bus galima pasirašyti pirkimo dokumentus ir pradėti įrenginėti sistemas.
Tikėtina, kad ši sistema bus įrengta 2013 m.?
Mes optimistiškai planuojame jau 2012 m. turėti šią sistemą. Neaišku,
kiek jų jau bus įrengta, bet procesas turėtų vykti. Tačiau jeigu dėl ko nors
vyks teisiniai procesai, negalime prognozuoti, kiek tai užsitęs.

Tiltas Druskininkuose pastatytas per rekordiškai trumpą laiką –
vos trejus metus. Projekto vertė – 45,1 mln. litų. Statyba vyko
Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP), Valstybės investicijų
programos ir Druskininkų savivaldybės lėšomis. Nemuno krantus
sujungė 154 m ilgio tilto konstrukcijos, pagamintos Čekijoje.

Taip, ši sistema kontroliuotų ir kitus dalykus.

Kelyje įmontuoti davikliai iškart pasveria sunkvežimius, o kamera nuolat filmuoja eismą, atpažįsta visų mašinų numerius ir jie keliauja
į duomenų bazę, kur yra tikrinami.

Kaip buvo priimta LAKD iniciatyva sistema kontroliuoti perkrautus vežėjus ir kitus nusižengėlius? Ar šią idėją palaikė Susisiekimo ministerija ir VKTI?

Druskininkuose atidarytas naujas tiltas per Nemuną

Pradėjome nuo krovininių automobilių ir perėjome prie lengvųjų. Taigi ši sistema, galima sakyti, yra universali?

Tačiau sistema visų automobilių vienu metu nepatikrina? Galbūt
tik išrenka pažeidėją ir tada visus jo duomenis tikrina?

galime leisti laužyti kelių. Jei neturime pinigų iš paskos bėgioti ir taisyti
kelius, solidarizuokimės.

T

ilto plotis – 10 m. Projektą parengė UAB „Kelprojektas“. Šiam inžineriniam statiniui suteiktas Parko tilto pavadinimas. Kartu su tiltu kairiajame Nemuno krante įrengta automobilių stovėjimo aikštelė
su privažiavimais, pėsčiųjų ir dviračių takas, sutvarkytas privažiavimas
nuo krašto kelio Druskininkai – Leipalingis – Seirijai.
Kai virš Nemuno iškyla tokie tiltai, savo profesija pagrįstai didžiuojasi ir tie, kurie jį kūrė bei statė. Nemažai darbščių rankų pareikalavo ir
šis tiltas. Daug pastangų statant tiltą Druskininkuose skyrė bendrovės
„Alkesta“ Tiltų statybos ir remonto baro viršininkas Kęstutis Supranavičius. Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio įsakymu K. Supranavi-

čius apdovanotas garbės kelininko ženklu. Šį garbingą apdovanojimą iškilmių metu, tiesiog prie tilto, K. Supranavičiui įteikė Lietuvos
automobilių kelių direkcijos vadovas S. Skrinskas. Taip padėkota kelininkui už ilgametį nepriekaištingą darbą statant ir remontuojant
tiltus, viadukus, estakadas valstybinės reikšmės keliuose.
Tiltas Druskininkuose tapo pirmuoju nuo Nemuno ištakų Lietuvos teritorijoje iškilusiu automobilių transporto statiniu ir 17-tu tiltu per didžiąją mūsų krašto upę. Parko tilto pavadinimas simbolizuoja šio kurortinio miesto parkų gausą ir įvairovę. Tik spalį Druskininkų savivaldybė baigė šalia naujojo tilto esančio Senųjų gydyklų
parko rekonstrukciją. Jame įrengtas šviečiantis, šokantis ir grojantis fontanas, kuris parko lankytojams skleis mėgstamas melodijas
ir spalvotus reginius. Taip pat spalį baigtas rekonstruoti kurorto centre tarp Druskonio ežerėlio ir Vijūnėlės tvenkinio įkurtas poilsio parkas. Tai viena mėgstamiausių kurorto gyventojų ir svečių aktyvaus
poilsio vietų. Naujasis tiltas sujungė Druskininkų miesto Baltašiškės
mikrorajoną su visų labai mėgstamu vandens atrakcionų parku. Tiltas sumažins automobilių srautą per kurorto centrą, pagerins abiejuose Nemuno krantuose gyvenančių žmonių susisiekimą, sutrumpins atstumą iš miesto centrinių gatvių į slidinėjimo trasų kompleksą „Snow Arena“, kuris žiemos sporto mėgėjus pakvietė šių metų
rugpjūtį.
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2012 m. žiemą keliai bus prižiūrėti
Edmantas Šakalys, „Utenos regiono kelių“
direktorius: „Finansavimas dar negrįžo į
vadinamąjį ikikrizinį lygį, tačiau URK taip
perskirstė visus išteklius, kad eismo dalyviai
būtų tikri, jog keliai bus išvažiuojami, nuvalyti
ir saugūs žiemos sezono metu. Mes privalome
užtikrinti, kad keliai bus išvažiuojami. Mūsų
atsakomybė tokia pati kaip ir gaisrininkų ar
policijos – nesvarbu, kokius iššūkius pateiks
žiema, privalome atlikti pareigą.“

Vytautas Povilaika, „Tauragės regiono
kelių“ direktorius: „2011/2012 m. sezoną
pasitinkame užtikrintai: mechanizmai
paruošti, kolektyvas patyręs, barstymui skirtų
medžiagų sukaupta pakankamai. Žiema
mums jau pateikė „siurprizą“, kai Šilalės
ir Tauragės rajonuose buvo labai gausiai
prisnigta – vietomis net 30 cm. Turėjome
panaudoti sunkiasvorę techniką, tačiau su
pirmuoju iššūkiu susidorojome sėkmingai,
todėl manau, kad ir ateityje susitvarkysime.“

Jau prasidėjęs 2012 m. žiemos sezonas įsibėgėja ir, nors dar nebuvome stipriai užversti sniegu, tai gali
nutikti bet kuriuo metu. Dabar kelių priežiūra sudėtingiausia, reikalauja daug pastangų ir gero finansavimo.
Kelininkams, o tuo pačiu ir visiems eismo dalyviams tai – vienareikšmiškai sudėtingiausias laikotarpis. Apie
kelių priežiūrą 2011–2012 m. žiemą kalbinome Utenos, Telšių, Tauragės, Marijampolės regionų valstybinių
kelių priežiūros įmonių vadovus. Jų mintys ir įžvalgos apie artėjantį sezoną buvo optimistinės, taigi galime
tikėtis, kad ir šią žiemą važinėsime laiku nuvalytais ir pabarstytais keliais.
Marius Šlepikas

V

Į „Utenos regiono keliai“ (URK) prižiūri apie 2500 km kelių ir 112 tiltų (157 km yra magistraliniai keliai, 572 km krašto keliai, 1770 km
– rajoniniai keliai). Šių metų žiemos sezonui, pasak įmonės direktoriaus
Edmanto Šakalio, yra tinkamai pasiruošta ir kelininkai darys viską, kad
eismo dalyviai galėtų saugiai keliauti: „Žiemos sezonui esame pasiruošę: technika sutvarkyta, druskos, druskos ir smėlio atsargų sukaupta pakankamai, kad būtų užtikrinta tinkama kelių priežiūra. Turimos nuosavos
technikos turėtų pakakti, tačiau, jei žiema būtų ypač snieginga, galėtume
į pagalbą pasikviesti ir pagalbininkus – esame pasirašę sutartis dėl papildomos technikos nuomos, jei to prireiktų.“
Vadovas sakė, kad, nors įmonę, kaip ir visus biudžetininkus, palietė
taupymo banga, stengiamasi maksimaliai išnaudoti turimus resursus –
žmogiškuosius, techninius, finansinius. „Finansavimas dar negrįžo į vadinamąjį ikikrizinį lygį, tačiau URK taip perskirstė visus išteklius, kad eismo
dalyviai būtų tikri, jog keliai bus išvažiuojami, nuvalyti ir saugūs žiemos
sezono metu. Mes privalome užtikrinti, kad keliai bus išvažiuojami. Mūsų
atsakomybė tokia pati kaip ir gaisrininkų ar policijos – nesvarbu, kokius
iššūkius pateiks žiema, privalome atlikti pareigą.“

Siekiama maksimalaus rezultato
Nors nuo 2008 m. gerokai sumažėjo URK darbuotojų (nuo 387 iki
293), finansiniai srautai buvo paskirstyti taip, kad 92 sniego valymo priemonės būtų prižiūrėtos ir išvažiuotų į kelius. 2011 m. žiemos sezonui yra
paruošta 3210 t druskos ir smėlio mišinio ir 4250 t druskos. „Mūsų įmonė stengiasi efektyviai naudoti biudžeto lėšas ir, nors sumažėjo darbuotojų, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą. Antra vertus, darbuotojai dabar
irgi labai vertina savo darbo vietą, stengiasi tinkamai atlikti skirtas užduotis.“ Kalbėdamas apie biudžetus E. Šakalys pabrėžė, kad, jei vienas žiemos
mėnuo buvo lengvesnis, lėšos neišleidžiamos, o yra naudojamos taupiai,
galvojant apie ateitį. „URK per žiemos sezoną tikisi užtikrinti tinkamą kelių priežiūrą Utenos regione, turime sukaupę visas priemones, kurios tam

reikalingos: techniką, personalą, barstymo mišinius. Todėl sieksime padaryti viską, kad nebūtų nemalonių netikėtumų, visi keliai būtų išvažiuojami“, – tikina E. Šakalys.

Telšių krašto kelininkai žiemą pasitinka
pasirengę
Telšių krašto kelių priežiūrą kuruojanti VĮ „Telšių regiono keliai“ (TRK)
(Telšių, Plungės, Mažeikių kelių tarnybos) žiemą pasitinka įprastai: sukauptas reikiamas kiekis druskos bei druskos ir smėlio mišinio, sutvarkyta technika. „Žiemos sezono metu kelininkams yra pakankamai sunku, nes privalome užtikrinti išvažiuojamus kelius esant ir ypač sudėtingoms eismo sąlygoms. Todėl siekiame efektyvumo visose savo veiklos
srityse, stengiamės taupiai naudoti biudžeto lėšas“, – sako TRK vadovas
Romualdas Kačerauskas. Pasak vadovo, nuolatinis taupymas verčia galvoti, kaip efektyviau panaudoti biudžeto lėšas, tačiau išgirdus, kad 2012
m. biudžetas gali būti mažinamas 4 proc., reikia susirūpinti. „Biudžeto
skiriamų lėšų mažinimas ir taupymas mus palies, tačiau eismo dalyviai
visada iš mūsų tikėsis, kad keliai būtų nuvalyti ir pabarstyti. Todėl stengiamės ir stengsimės, kad ir su turimais pajėgumais mūsų regiono keliai
tokie ir būtų“, – optimistiškai į ateitį žvelgia vadovas.

Gyventojai nenoriai paiso perspėjimų
Pasak R. Kačerausko, gyventojai nelabai paiso perspėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų, nori keliauti, nors kartais jos būna itin sudėtingos ir visas keliones rekomenduojama atidėti: „Žiemos sezono metu būna dienų,
kai išties geriau atidėti suplanuotas keliones, tačiau gyventojai tokių kelininkų perspėjimų dažniausiai nepaiso, nori važiuoti, nors eismo sąlygos
būna sudėtingos. Todėl mūsų pareiga ir atsakomybė, kad keliai būtų saugūs.“ 2011/2012 m. sezoną, turėdami daugiau nei 65 vnt. kelių priežiūrai skirtos technikos ir sukaupę pakankamą kiekį druskos ir druskos-smėlio mišinio, TRK vadovai ir darbuotojai pasitinka ramiai, ir tikisi, kad ši žiema nebus ypač atšiauri.

Žiemos sezono metu kelininkams yra sunku, nes privalome užtikrinti
išvažiuojamus kelius esant ir ypač sudėtingoms eismo sąlygoms. Todėl
siekiame efektyvumo visose veiklos srityse, stengiamės taupiai naudoti lėšas.

Tauragės regionas jau susidūrė su žiemos
išbandymais
Didžiojoje dalyje Lietuvos teritorijos gruodžio 10–16 d. sniegas ir
sunkiai išvažiuojami keliai dar buvo retenybė, o „Tauragės regiono kelių“
(TRG) kelininkai jau lapkričio pradžioje pradėjo kovoti su žiemos „siurprizais“. Čia kelininkai „laikė“ tikrą žiemos suruoštą egzaminą: teko dirbti ir po 10–12 val. per parą. Vytautas Povilaika, TRG direktorius, pasakojo: „2011/2012 m. sezoną pasitinkame užtikrintai: mechanizmai paruošti, kolektyvas patyręs, barstymui skirtų medžiagų sukaupta pakankamai. Žiema mums jau pateikė „siurprizą“, kai Šilalės ir Tauragės rajonuose
buvo labai gausiai prisnigta – vietomis net 30 cm. Turėjome panaudoti
sunkiasvorę techniką, tačiau su pirmuoju iššūkiu susidorojome sėkmingai, todėl manau, kad ir ateityje susitvarkysime.“ TRG turi 63 kelių valymo
technikos priemones ir 19 mašinų, aprūpintų barstymo įranga.

Žiema „suvalgo“ 48–46 proc. metinio biudžeto
Kad žiemos periodas yra vienas sunkiausių, rodo ir skaičiai: žiemos
metu TRG išnaudoja beveik 50 proc. savo metinio biudžeto. „Kelininkai visada privalo užtikrinti saugų eismą, tačiau kelių eismo dalyviai taip pat turėtų vairuoti atsargiau žiemą: jei nebus laikomasi saugaus greičio, avarijų nepavyks išvengti net ir nuvalius kelius“, – sako V. Povilaika. Jam keisti
atrodo priekaištai, kai vairuotojai važiuoja nepasirinkdami saugaus greičio,
sukelia eismo įvykius, o po to ieško kaltų, ir jais dažniausiai būna kelininkai.

Marijampolės regione netikėtumų neturėtų būti
„Marijampolės regiono kelių“ (MRK) direktorius Juozas Litvinas pasakojo, kad žiemos sezonui pasiruošta tinkamai, tačiau žiema gali pakoreguoti planus: „Turime sukaupę 61 mechanizmą žiemos sezono kelių priežiūrai, mums priklausančiuose padaliniuose dirba 180 darbuotojų, barstymo mišinių atsargos taip pat pakankamos, todėl žiemos sezonas mūsų
negąsdina. Kol žiema net neįpusėjo, sunku pasakyti, koks bus sezonas, ar
pakaks finansavimo, tačiau mūsų įmonė stengsis užtikrinti eismo saugumą.“ Pasak J. Litvino, kol neaišku dėl 2012 m. biudžeto, sunku pasakyti,
kaip pasiseks „įtilpti“ į skiriamą finansavimą. 2010 m. dotacijos buvo šiek
tiek didesnės nei 2009 m., tačiau šių metų biudžeto svarstymai nėra labai džiuginantys. „Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad finansavimas
vis dar nepasiekė vadinamojo ikikrizinio lygio“, – sako MRK direktorius.
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Nepailstantys kelių prižiūrėtojai
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Transporto ir kelių tyrimų instituto l. e. direktoriaus pareigas
Algis Pakalnis: „Kiekviena laboratorija turi savo atsakingą
žmogų ir yra dar apmokytų, kad bet kokiu atveju darbai
nesustotų.“

Tam, kad kelionės automobiliu būtų saugios, keliai privalo atitikti tam
tikrus standartus: kelio danga turi tenkinti saugumo reikalavimus, būti
neišvažinėta ir pakankamai tvirta. Būtinus patikrinimus atlieka specialios
paskirties kelių tikrinimo mašinos, kurių įranga leidžia stebėti senų kelių
būklę ir optimizuoti naujų tiesimą. Dažniausiai šiuos tyrimus atlieka
keturi specialūs Transporto ir kelių tyrimo institutui priklausantys
automobiliai su juos valdančiais specialistais ir sumontuotais įrenginiais.
Lietuvos keliais riedančios mobiliosios laboratorijos
Automobilis numeris 1 – „Ford Transit“ su įrenginiu „SRT -3“
(„Skid Resistance Tester-3“, pagamintas Lenkijos kelių ir tiltų tyrimo institute). Visą matavimo įrangos komplektą sudaro automobilis, vienratė dinamometro priekaba ir elektroniniai matavimo prietaisai.
Kam skirtas? Šis automobilis įvertina kelio dangos sukibimą su automobilio ratu. Sukibimo koeficientas matuojamas blokuojant ratą su plika
padanga, testavimo metu sudarant po padanga vandens plėvelę.
Kaip veikia? Automobiliui važiuojant 60 km/h greičiu automatinė
vandens dozavimo sistema sukuria dirbtinę 1 mm storio vandens plėvelę
po priekabos padanga, kuri yra 15 colių skersmens, su išilginiais grioveliais. Tuomet ši padanga yra stabdoma naudojant dvi stabdžių apkabas su
ventiliuojamu disku. Stabdymas yra atliekamas suspaustu oru. Tiek stabdžių sistemą, tiek vandens išskyrimą iš 300 l talpos rezervuaro kontroliuoja automobilyje „Ford Transit“ įrengtas kompiuteris.
Kas sužinoma? Sužinomas kelio dangos sukibimo koeficientas, kuriuo
remiantis galima nustatyti kelio ruožo saugumą ir imtis atitinkamų priemonių (įspėjamųjų ženklų pastatymo, greičio apribojimų, kelio dangos
remonto).
Automobilis numeris 2 – 1996 m. įsigytas „VW Transporter“ su
įmontuotu lazeriniu profilografu „Dynatest 5051 RSP“.
Kam skirtas? Šis automobilis su lazeriniu profilografu išmatuoja kelio
dangos kokybę (profilį, susidariusias vėžes). Kasmet su šia įranga išmatuojama vidutiniškai 2000 km kelio dangų.
Kaip veikia? Automobiliui važiuojant eismui netrukdančiu 60–120
km/h greičiu (įranga veikia važiuojant nuo 10 iki 130 km/h greičiu), jame
įrengtas profilografas matuoja kelio dangą. Jame esantis giroskopas matuoja kelio dangos profilį, o devyni lazeriniai matuokliai matuoja išilginį
ir skersinį kelio dangos mikroprofilį. Kad automobiliui važiuojant vibracija
neiškreiptų duomenų, du akselerometrai panaikina susidarančius virpesius. Signalai į duomenis kaupiantį kompiuterį yra gaunami kas 14,7 cm,
o matuojama kelio danga yra 2,9 m pločio.
Kas sužinoma? Atlikus matavimus sužinoma kelio dangos būklė, susidariusios vežės. Ši informacija praverčia kelininkams tvarkant kelius.

TMC archyvo

Aurimas Abišala

Automobilis numeris 3 – naujausias Transporto ir kelių tyrimų
instituto pirkinys: autobusiukas „Mercedes-Benz“ su mobilia tyrimų laboratorija „RST 28“, skirta matuoti kelio geometrinius parametrus ir dangos paviršiaus defektus
Kam skirtas? Matuojamas kelio dangos nelygumas, šiurkštumas,
nuolydis ir atliekami kelio geodeziniai matavimai.
Kaip veikia? Mobilioji laboratorija „RST 28“ yra sumontuota „MercedesBenz“ autobusiuke. Jo priekyje įrengti matavimo prietaisai (du lazeriniai matuokliai ir aukščio nustatymo jutiklis), o gale – dangos defektų fotografavimo
įrenginys. Važiuodama 20–90 km/h greičiu mobilioji laboratorija išmatuoja
įvairius kelio dangos parametrus, padaro fotografijas, užfiksuoja pažeidimus
ir viską pateikia LKS-94 (Lietuvos koordinačių sistemoje, priimtoje 1994 m.)
koordinačių sistemoje pusės metro tikslumu. Visi duomenys: matavimai, koordinatės, vaizdinė medžiaga, yra apdorojami kompiuterio su specialia programine įranga. Laboratorija pateikia rezultatus su 15 mm paklaida.
Kas sužinoma? Galima sužinoti dangos būklę, inventorizuoti kelių elementus ir statinius, sudaryti inžinerines topografines nuotraukas ir kelio planus.
Automobilis numeris 4 – „VW Transporter“ su priekaboje įrengtu
deflektometru „Dynatest 8000 FWD“.
Kam skirtas? Ši įranga įvertina kelio dangos konstrukcijos stiprio būklę.
Kaip veikia? Reikiamoje vietoje, stovint vietoje, deflektometras „Dynatest
8000“ atlieka vieno smūgio apkrovą, kuri trunka 25–30 milisekundes ir yra
apytikriai lygiavertė judančio automobilio rato apkrovos poveikiui kelio dan-

gai. Priklausomai nuo poreikio ir dangos tipo, apkrovą galima keisti nuo 7 iki
120 kN. Apkrovą ir kelio dangos įlinkius fiksuoja 10 daviklių, kurie duomenis
perduoda sistemos procesoriui „Dynatest 9000“, kuris yra sujungtas su kompiuteriu. Įrenginio skiriamoji geba gali užfiksuoti 1 mikrono dydžio įlinkimus.
Kas sužinoma? Sužinoma, ar kelio danga yra pakankamai tvirta, kad
atlaikytų eismo apkrovas, ar yra deformacijų tikimybė. Šie patikrinimai
naudingi norint įvertinti, ar kelias atlaikys jam kasdien tenkančius krūvius, ar teks jį sutvirtinti.

Transporto ir kelių tyrimo institutas –
monopolininkas kelių tyrimuose
Susisiekimo ministerijai priklausanti viešoji įmonė Transporto ir kelių tyrimo institutas yra įsikūrusi Kaune ir atlieka įvairius su keliais ir eismu susijusius tyrimus. Instituto pateikiami duomenys yra naudojami priimant sprendimus, kurie lemia transporto infrastruktūros plėtrą, valstybinio kelių tinklo priežiūrą, jų konsultacijos praverčia tiesiant ar rekonstruojant kelius, parenkant techninius sprendimus kelio dangai stiprinti ar keisti, optimizuojant
transporto srautus ir modeliuojant šviesoforų darbą. Taip pat šis institutas
teikia informaciją apie jau įgyvendintus projektus, analizuoja jų būklę, vertina ir parengia projektų įgyvendinimo ataskaitas. Kaip sakė l. e. p. instituto
direktorius Algis Pakalnis, pagrindinis atliekamų darbų užsakovas yra valstybė, tačiau jei privati įmonė pageidauja savo teritorijoje atlikti jų siūlomus
tyrimus, juos įmanoma įsigyti. Beje, tokių tyrimų prireikus, nelabai yra į ką
daugiau kreiptis – A. Pakalnis teigė, kad instituto turima įranga analogų
Lietuvoje neturi. Tačiau darbus vykdyti spėjama: „Dirba žmonės apmokyti
ir turintys tam tikrą kvalifikaciją. Kiekviena laboratorija turi savo atsakingą
žmogų ir yra dar apmokytų, kad bet kokiu atveju darbai nesustotų“, – sakė
pašnekovas. Tie patys instituto darbuotojai ir sutvarko smulkius mašinų gedimus, jas prižiūri. Tiesa, visa įranga kasmet sukalibruojama gamyklose –
tokio darbo atlikti vietinėmis sąlygomis nepavyktų. Ar brangi tokių automobilių priežiūra, A. Pakalnis negalėjo atsakyti, nes, anot jo, viskas priklauso nuo atliekamos veiklos. Pašnekovas tvirtino, kad kai yra daug užsakymų,
padidėjusias eksploatacines išlaidas atperka didesnės instituto pajamos.
Transporto ir kelių tyrimo institutas 2010 m. uždirbo apie 7,9 mln. litų
pajamų ir beveik 450 000 litų grynojo pelno*, įmonės turtas buvo padidintas 612 000 litų ir 2010 m. kiek viršijo 14,3 mln. litų. Pagrindinis pajamų šaltinis buvo tikrinimo, mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos,
valstybinių kelių inžinerija ir planavimas – ši veikla uždirbo institutui 4,6
mln. litų. Pagrindinis paslaugų užsakovas buvo institucijos, koordinuojančios ir organizuojančios valstybinių kelių priežiūrą ir plėtrą. Vidutinis mėnesinis darbuotojo užmokestis (neatskaičius mokesčių) – 2 822 litų; specialistai šį vidurkį kiek viršijo (2 869 litų), o technikai buvo gerokai žemiau
vidurkio – jų alga siekė tik 1692 litų iki mokesčių.
*- tyrimai, atliekami keturiais straipsnyje aprašytais automobiliais, nėra visa instituto atliekama
veikla ar vienintelis pajamų šaltinis

Instituto pateikiami
duomenys yra naudojami
priimant sprendimus, susijusius su
transporto infrastruktūros plėtra.
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Europietiškos kelių tikrinimo technologijos

Iš ECODYN gautų duomenų sužinoma, ar kelio žymėjimas atitinka reikalavimus ir yra gerai matomas tamsiuoju paros metu.

Tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos valstybėse yra įprasta nuolatos tikrinti
kelių kokybę. Šiame straipsnyje bus apžvelgtos populiariausios ir plačiausiai
naudojamos kelių tikrinimo sistemos, kurios dėl savo paskirties būna
mobilios – įrengtos specialiuose automobiliuose. Tokios sistemos tikrina visą
transporto infrastruktūrą: oro uostų takus, geležinkelius ir kelius, daugiausiai
dėmesio skiriant pastariesiems. Šiame straipsnyje bus apžvelgtos keturios itin
dažnai naudojamos sistemos. Dvi iš jų yra skirtos kelio kokybei patikrinti, o
kitos naudojamos, kai prisireikia įvertinti kelio ženklų matomumą.
Aurimas Abišala
reivėmatis yra itin tiksli įranga, matuojanti nuokrypius ir išlinkimus
greitkelių, oro uostų, bėgių platformų pamatuose. Jis yra naudojamas
norint sužinoti, kokias vietas kelių tinkle reikia sutvirtinti. Taip pat naudojant šį prietaisą yra vykdoma kokybės kontrolė klojant kelių pamatus,
įvertinant kiekvieną jau padengtą sluoksnį. Kelio tiesimo metu su kreivėmačiu yra atliekama stabilumo kontrolė, kuri atskleidžia esamus trūkumus ir padeda sudaryti statybų ar renovacijos plano patikslinimus.
Su šia įranga matavimai atliekami 5 m/s greičiu (18 km/val.) ir yra
kartojami kas 5 m (taigi kas sekundę). Įranga įrengiama dviejų ašių sunkvežimyje, kurio galinė ašis būna apkraunama 80–130 kN apkrova. Kiekviename matavime yra matuojama 4 m ilgio nuokrypio linija, 3 jos metrai yra už galinės mašinos ašies, kad būtų kuo mažesnė priekinės ašies
įtaka. Įranga yra prijungta prie dviejų kompiuterių. Pirmasis kompiuteris
įrašinėja duomenis iš trijų seismometrų esamuoju laiku, kartu su geografine pozicija iš GPS (tikslesne nei metro paklaida), su kas sekunde gaunama informacija. Antrasis kompiuteris taip pat esamuoju laiku įrašinėja automobilio judėjimo parametrus (greitį, kėliklio pakėlimą), kartu pateikdamas skaitmeninį kelio vaizdą.
Su informacija, gauta iš kreivėmačio, galima susidaryti labai realistišką kelio pamatų būklės vaizdą ir tuo pačiu metu tikslius duomenis, kur
reikia jų sustiprinimo, ir nereikia atlikti keliui žalingų testavimo priemonių. Pakartotiniai kreivėmačio matavimai leidžia sužinoti išlinkio liniją ir

Mobilioje platformoje
įrengtas deflektometras
naudojamas tam, kad patikrintų
galimą deformacijos tikimybę ir
galimą pylimų ir platformų apkrovą.

Mobilioje platformoje įrengtas deflektometras naudojamas tam, kad
patikrintų galimą deformacijos tikimybę ir galimą pylimų ir platformų apkrovą. Jis naudojamas tiek keliuose, tiek statybvietėse. Įrengimas susideda iš 4 pagrindinių komponentų: smūgio generatoriaus, daviklių, elektroninės duomenų gavimo, apdorojimo ir kontrolės sistemos ir operacijų
centro, kuris būna įrengiamas automobilio kabinoje.
Tiriamoje vietoje deflektometras atlieka vieno smūgio apkrovą.
Laisvai krentantis 125 kg sveriantis cilindro formos svoris sukuria apkrovą, kuri trunka 15–20 milisekundžių ir yra apytikriai lygiavertė judančio automobilio rato apkrovos poveikiui kelio dangai. Priklausomai nuo
poreikio ir dangos tipo, apkrovą galima keisti nuo 65 iki 75 kN. Elektroninės kontrolės, duomenų gavimo ir skaitmeninio apdorojimo sistema
yra įrengta automobilio kabinoje. Operatorius turi klaviatūrą, kad galėtų nurodyti smūgio generatoriaus darbo pradžią ir pabaigą. Tuo tarpu programinė įranga generuoja ir pateikia esamuoju laiku piešiamą
deformavimo kreivę ir atlieka dinaminius modulio apskaičiavimus. Išmatavimai ir apskaičiavimai yra parodomi ekrane, išsaugomi atmintyje
ir atspausdinami, taip suteikiant galutinių rezultatų kopiją tyrimų vietoje. Atlikus tyrimus sužinoma, ar kelio danga pakankamai tvirta, kad
atlaikytų eismo apkrovas, ar didelė toje atkarpoje dangos deformacijos tikimybė.

sxc
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Šis kelias tvirtas ar ne?

Kreivėmatis yra itin tiksli įranga, matuojanti nuokrypius ir išlinkimus
greitkelių, oro uostų, bėgių platformų pamatuose.

sudaryti priežiūros ar taisymo planą su tiksliais duomenimis apie reikalingo sluoksnio storumą, optimizuojant resursus, sutaupant iki pusės darbų sąnaudų.

Kaip tikrinami kelio ženklai
ECODYN yra įranga, naudojama išmatuoti kelio ženklų matomumą
dieną ir naktį. Tyrimas susideda iš naktinio matymo simuliacijos, kurią atlieka vairuotojas, važiuojantis automobiliu su įjungtomis artimosiomis
šviesomis. Viskas išmatuojama per vieną važiavimą normaliomis eismo
sąlygomis. Išmatuojami įvairūs kelio ženklų parametrai: atgal atspindimos šviesos kiekis, dienos ir nakties metu esantis kontrastas tarp kelio žymėjimo ir kelio paviršiaus.
Įranga susideda iš išorinio šviesos šaltinio, duomenis surenkančio
įrenginio, vidinio kalibravimo mechanizmo ir fotoelektrinio elemento, kuris kontroliuoja ir koreguoja apšvietimo stiprumą pagal atgalinį atspindį.
Įranga veikia važiuojant iki 110 km/h greičiu, duomenys surenkami kas
40 cm. Iš gautų duomenų sužinoma, ar kelio žymėjimas atitinka reikalavimus ir yra gerai matomas tamsiuoju paros metu.

Kelio ženklų fotosesijos
VISUALISE yra įranga, skirta dinaminiams kelio ženklų tyrimams. Šia
įranga galima nustatyti kelio ženklų būklę naktinio matomumo sąlygomis, važiuojant normaliu leistinu greičiu. VISUALISE nubrėžia atspindimos
šviesos priklausomybės nuo atstumo kreivę, naudodama GPS duomenis
pateikia kelio ženklo vietą ir nurodo tikslų atstumą iki jo. Taip pat sistema
padaro dvi nuotraukas: vieną panoraminę su kelio ženklo pozicija kelyje,
o kitą nuotrauką iš arti, kad būtų galima matyti, kokios formos yra ženklas ir kas jame pavaizduota.
Visa informacija yra surenkama judant. Automobilis su šia sistema
gali judėti iki 110 km/val. greičiu ir surinkti patikimus duomenis. Išmatavimai, kuriuos atlieka VISUALISE, yra paremti nuotraukų analize. Automobilis važiuoja keliu ir daro panoramines nuotraukas, naudodamas aukštos raiškos stereoskopinių skaitmeninių kamerų sistemą.
Taip pat naudojama infraraudonųjų spindulių apšvietimo sistema papildomai gautų nuotraukų kokybei ir ryškumui. Tuo tarpu programinė
įranga analizuoja gautus vaizdus ir taip pat prideda rezultatų peržiūros mechanizmą, kad būtų lengviau nagrinėti duomenis. Iš šių tyrimų
gauta medžiaga naudojama, kad būtų įvertintas kelio ženklų matomumas ir jų išdėstymas, suteikiant galimybę racionaliau pastatyti kelio ženklus.
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„Eismoinfo.lt“ – viskas apie kelius Lietuvoje

Neseniai visuomenei buvo pristatyta svetainė apie kelius, kelių eismo
saugumą, oro sąlygas, vykdomus darbus keliuose www.eismoinfo.lt. Apie
tai, kokios naujovės buvo įgyvendintos šiame projekte, kuo jis unikalus,
kodėl Lietuva turėdama naująją informacinę sistemą yra tarp pirmaujančių
šalių, kalbėjomės su Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) Eismo
informacijos ir valdymo skyriaus (EIVS) vedėju Gintaru Cilciumi.
Šių metų spalio 20 d. LAKD pristatė svetainę www.eismoinfo.lt, apibūdinamą kaip „integruotą intelektinių transporto sistemų paslaugą“, kuriai
informaciją apie „oro sąlygas bei kelio dangos būklę, kelio remonto darbus, jų trukmę ir apylankas, eismo apribojimus dėl gamtinių sąlygų, eismui pavojingas kliūtis, eismo sutrikimus“ teiks naujai įkurtas Eismo informacijos centras (EIC). Pasak G. Cilciaus, naujoji sistema dar bandoma ir
tobulinama, ir visos jos galimybės nėra atskleistos: „Sukurta naujoji sistema bus nuolat tobulinama. Šiuo metu informacija yra surenkama iš Kelių oro sąlygų (sutrumpintai – KOS) stotelių (pateikia išsamią informaciją apie kelių būklę: kelio dangos paviršiaus temperatūrą, oro temperatūrą, oro santykinę drėgmę, rasos tašką, vėjo kryptį, vėjo greitį, vėjo gūsius,
kritulių intensyvumą, kritulių tipą, matomumą, kelio dangos būklę, kelio konstrukcijos įšalo gylį, kelio dangos vaizdą), kelius prižiūrinčių įmonių. Planuojama, kad ateityje informaciją centralizuotai teiks ir ja naudosis bendrojo pagalbos telefono 112 tarnybos, Policijos departamento valdomas Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) registras.“

Investicijos – iki 20 mln. litų
Baigtas projektas (numatoma data – 2012 m. rugsėjo mėn.) kainuos
iki 20 mln. litų (finansuojama iš Europos Sąjungos (ES) ir biudžeto). Didžioji dalis šių lėšų skiriama automatizuotų KOS įrengimui bei EIC sukūrimui bei tobulinimui. Tačiau tai, ką mato visuomenė, yra tik maža dalis tikrojo vaizdo – sistema sukurta, tačiau dar tobulinama plečiant jos galimybes. Duomenų apdorojimas, sujungimas su kitomis sistemomis ir kitos
užduotys dar laukia ateityje, todėl www.eismoinfo.lt numatyti dideli darbai. Nuo 2012 m. sausio 9 d. EIC, planuojama, dirbs 24 val. per parą, todėl vairuotojai gali tikėtis dar operatyvesnės informacijos. „Projektas visu
pajėgumu pradės veikti tik nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio, dabar yra bandomoji stadija, viską nuolat tobuliname ir papildome. Sistema yra sudė-

tinga ir vis dar kūrimo stadijoje, tad ne visos galimybės šiuo metu prieinamos“, – sako p. G. Cilcius.

Ypatingas dėmesys – informacijos kokybei ir
aktualumui
www.eismoinfo.lt ypatingas dėmesys skiriamas informacijos patikimumui ir aktualumui. Informacija iš KOS stotelių atnaujinama kas 15
min., vidinė – dažniau. EIC pradėjus veikti ištisą parą, sistemą sujungus
su 112 pagalbos telefonu, Policijos departamento valdomu ATPK registru. Tačiau tai – dar ne viskas. Lietuva yra ES šalis narė, todėl bus siekiama
ir bendradarbiavimo su kitose ES esančiomis panašiomis sistemomis. Kol
kas bendradarbiaujama su panašaus turinio portalo kūrėjais Švedijoje bei
numatoma vykdyti bendrą projektą su Estija, Latvija, Švedija ir Rusija oro
sąlygoms stebėti. Laisvą prekių ir asmenų judėjimą deklaruoja ir pati ES,
todėl tokios sistemos įgyvendinimas būtų itin aktualus.

Informacijos gausa
Užėjus į www.eismoinfo.lt ir norint susirasti norimą informaciją galima rinktis vieną iš dviejų pagrindinių pasirinkimų – „Eismo žemėlapis“
arba „Kelio schema“. „Eismo žemėlapis“ jums parodys Lietuvos žemėlapį
su išsamiu techniniu priemonių informacijai keliuose rinkti sąrašu. Galėsite pasirinkti interaktyvius kelių oro sąlygų prietaisus, ant kurių spustelėjus
pelės klavišu bus pateikta išsami informacija apie orus pasirinktoje vietovėje. Pasirinkus eismo intensyvumo prietaisą bus pateiktas žemėlapis su
Lietuvoje esančiais eismo intensyvumo matavimo įrenginiais. Pasirinkus
vaizdo kamerą, bus pateiktas momentinis vaizdas iš tam tikros kelio atkarpos. Taip pat galite rinktis kintamos informacijos ženklus bei sužinoti
informaciją apie eismo apribojimus (pav. Nr. 1). „Kelio schemoje“ pagal
pasirinktas atkarpas galite sužinoti kas 15 min. atnaujinamą informaciją
apie oro sąlygas (oro sąlygų įrenginys), eismo intensyvumą (eismo inten-
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Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos ir valdymo
skyriaus vedėjas Gintaras Cilcius: „Sukurta naujoji sistema bus
nuolat tobulinama. Šiuo metu informacija yra surenkama iš Kelių oro
sąlygų (sutrumpintai – KOS) stotelių (pateikia išsamią informaciją
apie kelių būklę: kelio dangos paviršiaus temperatūrą, oro temperatūrą,
oro santykinę drėgmę, rasos tašką, vėjo kryptį, vėjo greitį, vėjo gūsius,
kritulių intensyvumą, kritulių tipą, matomumą, kelio dangos būklę,
kelio konstrukcijos įšalo gylį, kelio dangos vaizdą), kelius prižiūrinčių
įmonių. Planuojama, kad ateityje informaciją centralizuotai teiks
ir ja naudosis bendrojo pagalbos telefono 112 tarnybos, Policijos
departamento valdomas Administracinių teisės pažeidimų kodekso
(ATPK) registras.“

syvumo skaitiklis), matyti vaizdą (vaizdo kamera), kintamos informacijos
įrenginio teikiamą informaciją, naujausią informaciją apie tame kelio ruože vykdomus remonto darbus (pav. Nr. 2).

Naujoji sistema bus nuolat tobulinama
Nors www.eismoinfo.lt dar kuriama, maloniai stebina. Joje galima
rasti ne tik nuorodą į mobiliąją svetainės versiją m.eismoinfo.lt, bet ir specialias nuorodas mobiliesiems telefonams su „Android“ ar „iPhone“ operacine sistema (pav. Nr. 3 ir Nr. 4). Taigi, informacinė sistema sukurta ir
pritaikyta naudotis ir mobiliaisiais įrenginiais. Toks kūrėjų atidumas vartotojui leidžia tikėtis, kad ištobulinus šis produktas bus vienas geriausių savo
klasėje, o Lietuva galės didžiuotis ne tik puikiais keliais, bet ir puikia kelių
informacine sistema.
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Europos Sąjungos fondų parama

Lietuvos automobilių kelių direkcija efektyviai naudoja papildomas
ES paramos lėšas TEN-T tinklui Lietuvoje modernizuoti, eismo saugai
ir aplinkosaugai gerinti, krašto ir rajoniniams keliams, jungtims su
tarptautiniais koridoriais rekonstruoti. 2012 m. bus tęsiami pradėti ir pagal
nustatytus prioritetus vykdomi nauji projektai. Lėšos valstybinės reikšmės
keliams taisyti ir rekonstruoti skiriamos atsižvelgiant į nuolat didėjančius
automobilių transporto srautus, jų sudėtį, kelių dangos būklę ir įvertinant
ekonominius skaičiavimus.
Remigijus Linkevičius,
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Investicijų skyriaus vedėjas

T

ransporto sektoriaus plėtrai ir modernizavimui 2007–2013 m. pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų numatyta skirti 5,283 mlrd. litų (Europos regioninės plėtros fondas – 1,528 mlrd. litų, Sanglaudos fondas – 3,755 mlrd.
litų). Iš šio skaičiaus Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių
tinklui planuojama skirti 2,292 mlrd. litų. Iki 2011 m. pabaigos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos planuoja
panaudoti apie 1,77 mlrd. litų, arba beveik 72 proc. visos 2007–2013
m. ES struktūrinės paramos. Lietuvos finansavimo daliai užsienio investicijų projektuose automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (re-

montuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti numatyta skirti 90,60 mln. litų.

Tęsiant 2011 m. pradėtus darbus, 2012 m.
bus vykdomi šie projektai:
• „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“. Pagal
šį projektą numatyta nutiesti 19,17 km pėsčiųjų ir dviračių takų, rekonstruoti 15 sankryžų.
• „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“. Pagal šį projektą planuojama nutiesti apie 8,61 km pėsčiųjų ir dviračių
takų, numatoma įrengti eismo saugą gerinančių priemonių (rekonstruoti apie 19 sankryžų, tiesinti kreives, įrengti lėtėjimo ir greitėjimo
juostas).

2011 m. straipsnyje išvardintiems projektams įgyvendinti
prireiks 118,3 mln. litų ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos lėšų (šis skaičius gali keistis atsižvelgiant į 2011 m. pinigų
panaudojimo rezultatus ir finansavimo galimybes 2012 m.) ir 90,6
mln. litų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

• „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius – Lyda) ir E272 (Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys – Šiauliai ruožo Šiauliai – Radviliškis rekonstrukcija (II etapas)“. Įgyvendinus projektą bus nutiestas 9,18 km ilgio Kairių aplinkkelis. Bus įrengta pravaža pėstiesiems ir automobiliams, tunelinis viadukas Vėgėlių sankryžoje, skirtingų lygių sankryža Bertužiuose, pėsčiųjų ir dviračių takas, 4
požeminės pėsčiųjų perėjos, žiedinė sankryža su krašto keliu; akustinė
sienutė Aleksandrijoje. Darbai pradėti 2011 m. birželio mėn. Juos numatoma baigti 2012 m. lapkritį.
• „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“. Nuo pavasario rekonstrukcijos darbai vyksta Kirtimų g. dalyje nuo 0,18 km iki 2,08 km, sankirtoje su Lentvario g.
statoma dviejų lygių sankryža, įrengiamos eismo saugos ir aplinkosaugos priemonės. Darbus planuojama baigti iki 2012 m. rugpjūčio. Pagal planuojamas sudaryti dar dvi sutartis numatoma toliau rekonstruoti Kirtimų g. nuo 2,08 km iki 7,85 km. Pagal sutartį Nr. 2 bus rekonstruota Kirtimų g. nuo 2,08 km iki 3,48 km, pastatytas geležinkelio viadukas ties 2,406 km, viadukas per Galvės g.,
pėsčiųjų ir dviračių viadukas, estakada virš esamo ir projektuojamo
geležinkelių, nutiesta jungiamoji gatvė. Planuojama darbų pabaiga
– 2013 m. gruodis. Pagal sutartį Nr. 3, bus rekonstruota Kirtimų g.
nuo 3,48 km iki 7,85 km, pastatytas viadukas 4,82-ajame km, estakada 6,25-ajame km, 7,55 km bus įrengta dviejų lygių Kirtimų g. ir
Eišiškių pl. sankryža su tuneliu po Kirtimų g., įdiegtos eismo saugos
ir aplinkosaugos priemonės (triukšmo sienutė), nutiesta jungiamoji
gatvė. Planuojama darbų pabaiga – 2013 m. gruodis.
• „IA transporto koridoriaus plėtra“. 2012 m. numatoma sumokėti rangovui už darbus, atliktus 2011 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais, ir
išmokėti sulaikytus pinigus.
• „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcija (II etapas)“. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcijos I etape, kuris baigtas 2010 m. birželį, rekonstruota kelio dešinė pusė nuo 15,0 iki 17,71 km sustiprinant
dangą, įrengiant asfaltuotą kelkraštį, taip pat pėsčiųjų ir dviračių taką
palei kelią ruože 15,29–16,96 km. Taip pat įrengtas pėsčiųjų ir dvi-
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kelių finansavimui 2012 m.

račių takas nuo 13,05 iki 15,46 km kairėje pusėje (nuo bazės „Maxima“ iki Grigiškių), įrengta 148 m ilgio atraminė sienutė, sankryžoje
15,5 km pastatytas viadukas, rekonstruotas viadukas per geležinkelį 14,27 km ir tiltas per Vokę 17,95 km, rekonstruotos dvi požeminės
pėsčiųjų perėjos (17,09 ir 17,42 km), įrengtas viadukas pėstiesiems
virš kelio (16,18 km), įrengti du jungiamieji keliai (iš viso 1,01 km)
su šaligatviais, įrengta 2,0 km atitvarų, apšviesta 4,2 km kelių, re-

konstruoti inžineriniai tinklai. Įgyvendinus pirmąjį etapą viena vieno
lygio sankryža rekonstruota į skirtingų lygių, todėl automobilių srautai nuo Grigiškių į Vilnių ir atgal važiuoja saugiau ir patogiau, įrengus
pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūrą jų eismas taip pat tapo saugesnis. II etapo darbų sutartis pasirašyta 2011 m. sausį. Projekto darbai bus baigti 2011 m. lapkritį. Bus rekonstruotas kelio ruožas 15,2–
19,4 km kairėje pusėje ir 17,71–18,02 km dešinėje pusėje, sustiprinant dangą ir platinant kelkraštį. Be to, įrengtas pėsčiųjų ir dviračių
takas kairėje pusėje nuo 18,06 iki 19,4 km, įrengti atitvarai skiriamojoje juostoje, nutiestas 0,32 km ilgio jungiamasis kelias, įrengta pralaida jungiamajame kelyje, rekonstruoti apšvietimo ir inžineriniai tinklai.
• „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) rekonstravimas. Estakados Kaunas – Palanga, Palanga – Kaunas kryptimi statyba Jakų sankryžoje“. Tai yra II Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukcijos etapas. Įgyvendinus projektą Jakų sankryžoje bus pastatytos
dviejų eismo juostų estakados kryptimis Kaunas – Palanga (2-ame
lygyje, ilgis 317,24 m) ir Palanga – Kaunas (3-iame lygyje, ilgis 552
m), nutiestas 1,55 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas, įrengta 1,1 km
ilgio akustinė (triukšmo slopinimo) sienutė. Darbai pradėti 2010 m.
pabaigoje, juos planuojama baigti 2012 m. pabaigoje.
• „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius –Lyda) rekonstrukcija“. Pagal šį projektą iki 2012 m. pabaigos numatoma rekonstruoti 11,2 km
kelio, vieną tiltą ir inžinerinius tinklus. Taip pat bus galutinai atsiskaityta už 2011 m. atliktus darbus pagal projektus: „Transeuropinio tinklo kelias E28 (Vilnius – Prienai – Marijampolė) rekonstrukcija. Dangos stiprinimas“,„Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija (II etapas)“ atliktus darbus ir žvyrkelių asfaltavimo darbus.

Be čia išvardintų projektų, 2012 m.
planuojama pradėti įgyvendinti ir kitus
projektus:
1. „Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas) rekonstravimas (II etapas)“. Pagal šį projektą 2012 m. numatoma rekonstruoti 12,5 km kelio, įdiegti saugaus eismo ir aplinkosaugos priemones.
2. „Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Dangos rekonstravimas“. Pagal šį projektą 2012 m. numatoma rekonstruoti 13,1 km
kelio, įdiegti saugaus eismo ir aplinkosaugos priemones.

Projekto pavadinimas
Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas
Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas
IA transporto koridoriaus plėtra

Finansavimo poreikis 2012 m.
ES parama
KPPP
0
2747700,00
4594000,00
10030103,68
0
13825054,12

Transeuropinio tinklo kelio E85 rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcija (II etapas)
Transeuropinio tinklo kelio E85 rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcija (III etapas)
Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas
Transeuropinio tinklo kelio E85 rekonstravimas. Estakados statyba Jakų sankryžoje
Transeuropinio tinklo kelių E85 ir E272 plėtra. Ruožo Šiauliai – Radviliškis rekonstrukcija (II etapas)

2119000,00
5900000,00
61227000,00
10181000,00
11047000,00

2106725,00
0
15000000,00
135752,70
14972000,00

Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas
Transeuropinio tinklo kelio E28 rekonstrukcija. Dangos stiprinimas
Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) rekonstravimas. Kelio rekonstravimas pagal automagistralės reikalavimus
Panemunės-Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba
Transeuropinio tinklo kelio E77 rekonstravimas (II etapas)
Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA Baltica) plėtra. Dangos rekonstravimas
Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Lyda) rekonstrukcija
Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. IV etapas (planuojamas projektas)
Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. V etapas (planuojamas projektas)
Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA Baltica) plėtra. Dangos rekonstravimo V etapas (planuojamas projektas)
Iš viso

11304000,00
0
12000000,00

2500000,00
1356903,22
4000000,00

0
0
0
0
0

10000000,00
4041000,00
3 951 000,00
3937587,93
251 098,18

3. „Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Dangos rekonstravimo V etapas“. Pagal šį projektą 2012–2013 m. numatoma pakoreguoti arba parengti naują techninį projektą, rekonstruoti 4,6 km kelio (jeigu bus skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas).
4. „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas – Jurbarkas – Šilutė
– Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimas“. TEN-T tinklo kelias
Panemunė – Šilutė – Klaipėda (Nr. 141) jungia Karaliaučiaus sritį su
Klaipėda. Atskiri kelio ruožai, naudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, rekonstruoti ar naujai įrengti (Šilutės aplinkkelis), tačiau yra daug ruožų, kurių techninė būklė ir saugaus eismo sąlygos
neatitinka dabartinių reikalavimų. Ruožas nuo 209,2 km iki 215,7 km
yra problemiškiausias visame TEN-T kelyje: kelias eina siauromis Priekulės miesto gatvėmis, automobilių srautas kelia triukšmą, teršia orą,
eismas nesaugus. Todėl bus nutiesta 6,5 km naujo kelio, rekonstruotos 3 sankryžos, 3 tiltai ir 1 vandens pralaida, įdiegtos saugaus eismo
ir aplinkosaugos priemonės.
5. „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius – Panevėžys – Šiauliai –
Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. IV etapas“. Pagal šį projektą 2012–2013 m. numatoma pakoreguoti arba parengti naują techninį projektą, rekonstruoti 6,9 km kelio ir įrengti žiedinę sankryžą (jeigu bus skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas).
6. „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius – Panevėžys – Šiauliai –
Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. V etapas“. Pagal šį projektą
2012–2013 m. numatoma pakoreguoti arba parengti naują techninį
projektą, rekonstruoti 25,97 km kelio ir 5 tiltus bei viadukus (jeigu bus
skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas).
7. „Panemunės – Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“. Projektas bus įgyvendinamas kartu su Rusijos Federacija pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo programą 2007–2013
m. Atlikus projekto darbus per 2012–2013 m. Lietuvos Respublikos teritorijoje bus nutiestas Panemunės aplinkkelis – pastatytas
474 m ilgio tiltas per Nemuno upės prataką, nutiesta 4 km naujo kelio ir įrengta 89 m ilgio estakada, jungianti kelią su nauju tiltu per Nemuną.
2011 m. straipsnyje išvardintiems projektams įgyvendinti prireiks
118,3 mln. litų ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos lėšų (šis skaičius gali keistis atsižvelgiant į 2011 m. pinigų panaudojimo rezultatus ir
finansavimo galimybes 2012 m.) ir 90,6 mln. litų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
Pastabos
Projekto pabaiga – 201 2 m.
Planuojama projekto pabaiga – 2012 m. 11 mėn.
Darbų pradžia – 2011 m. balandžio mėn.
Darbų pabaiga – 2011 m. lapkričio mėn.
Darbų pabaiga – 2011 m. lapkričio 30 d.
Planuojama darbų pradžia, jei bus nusavintos žemės – 2012 m. III ketv.
Planuojama visų darbų (3 viešieji pirkimai) pabaiga – 2013 m. gruodžio mėn.
Darbų pabaiga – 2012 m. lapkričio mėn.
Darbų pradžia – 201 1 m. birželio mėn.
Pabaiga - 2012 m. lapkričio mėn.
Pradžia - 2012 06 mėn., pabaiga - 2014 04 mėn.
Darbų pabaiga – 2011 m. gruodžio mėn.
Darbų pradžia – 2011m. III-IV ketv.
Darbų pradžia – 2012 m. II ketv.
Darbų pradžia – 2012 m. I ketv.
Darbų pradžia – 2012 m. I ketv.
Darbų pradžia – 2011 m. IV ketv.
Darbų pradžia – 2012 m. I ketv.

0

945075,17 Darbų pradžia – 2012 m. I ketv.

0
118372000,00

800000,00 Darbų pradžia – 2012 m. II ketv.
90600000,00

Pastabos: Lentelėje nurodyta ES paramos suma gali keistis atsižvelgiant į lėšų panaudojimą 2011 m. ir finansavimo galimybes 2012 m.
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Dilema: statyti naujus kelius, ar

Įdiegus „TUTOR“ sistemą mirtingumas toje kelio atkarpoje sumažėjo 51 proc., sužalojimai – 27 proc., o avarijų skaičius – 19 proc.

Nuo pat 1990 m. pradžios kelių operatoriai Vakarų Europoje pradėjo fiksuoti kelių infrastruktūros perkrovas,
atsiradusias dėl išaugusio transporto priemonių skaičiaus. Nors naujų kelių reikia vis labiau, darosi sudėtinga
plėtoti kelių tinklą dėl didelės statymo ir priežiūros kainos, daug aplinkosaugos ar jau pastatytų objektų sukuriamų
suvaržymų. Lyg to būtų negana, brangūs naujų kelių projektai yra tik laikina išeitis, nes praplėsta infrastruktūra
dažnai lemia dar didesnį į gatves išriedėjusių automobilių skaičių. Tokiame kontekste sprendimai, kaip geriau
išnaudoti jau egzistuojančias infrastruktūras su naujosiomis informacinėmis technologijomis, greitai išpopuliarėjo.
Efektyvus eismo valdymas jau esančiuose keliuose tapo tokiu pačiu svarbiu tikslu kaip ir naujų statymas.
Aurimas Abišala

P

agrindinis ITS (ang.: Intelligent Transport systems – intelektualiosios
transporto sistemos) principas yra paprastas: pritaikyti eismo reguliavimą prie eismo sąlygų. Yra dvi sąlygos tai pasiekti – reikia turėti tikslią informaciją apie kelių tinkle esančią situaciją ir turėti priemones greitai reaguoti į kelių būsenos pasikeitimus, atitinkamai siunčiant nurodymus vairuotojams. Protingesnis infrastruktūros panaudojimas su ITS padidina saugumą
keliuose, sutrumpina kelionių trukmę. Nenuostabu, kad toks problemos
sprendimo būdas yra visokeriopai skatinamas Europos Komisijos (EK), kuri
jau nuo 2008 m. pradėjo kurti planus visoje Bendrijoje diegti ITS, kad žmonės ir prekės lengviau keliautų, o tarša – mažėtų. .

„EasyWay“ – ginklas prieš spūstis
Projektas „EasyWay“ buvo sukurtas, kai EK svarstė, kaip galima pritaikyti ITS Bendrijos šalių kelių eismui tobulinti. Kelionių informacija, logistika, informacinės ir komunikacinės technologijos ir eismo valdymas yra
keturios „EasyWay“ apimamos sritys. Šis projektas stengiasi sukurti vientisą transporto sistemą tam, kad Europos kelių naudotojui būtų lengviau.
Šiuo metu „EasyWay“ jungia 27 Europos Sąjungos šalis ir daugiau nei 150
kelių tinklo operatorių su partneriais iš automobilių pramonės, telekomunikacijų operatoriais, viešojo transporto savininkais. Projektas „EasyWay“
buvo pradėtas 2007 m. ir dabar vyksta antrasis plėtros etapas. Pirmajame etape 2007–2009 m. partneriai surinko 500 mln. eurų biudžetą, kurio 20 proc. padengė Europos Sąjunga. Antrasis etapas 2010–2012 m.

yra skirtas ITS sistemų apibrėžimams nusakyti, bendriems standartams
kurti, eksperimentinėms sistemoms diegti. „EasyWay“ paskelbė, kokios
ITS rekomenduojamos diegti, kad būtų pasiektas optimalus eismo valdymas. Štai jos:
Eismo juostų valdymas. Tai yra eismo kontrolė šviesos signalais,
daugiakrypčiais signalais, LED kelio žymėjimu, išvažiavimo ir nukreipimo
instaliacijomis ir kitomis priemonėmis, skirstanti eismo juostas tam tikrose vietose: prieš ir po tunelio, užtvindomose vietovėse ir tada, kai reikia
mažinti susidarančias transporto spūstis.
Greičio reguliavimas. Valdomas per interaktyvius (pvz.: virš kelio
pakabintas švieslentes) ir paprastus ženklus, padeda vairuotojams, nes jie
gali keliauti greičiu, pritaikytu prie oro ar aplinkos sąlygų.
Šalutinių kelių įvedimas į greitkelį. Jis irgi turi būti valdomas
šviesos signalais, kad būtų lengviau transporto priemones įvesti į greitkelį piko valandomis. Tokiose vietose įdiegta ITS sistema padeda ir greitkelio
vairuotojams, nes sumažina iš šalutinių kelių atvažiuojančių ir stabdančių
eismą mašinų skaičių. Reguliavimas vykdomas pranešant apie eismo būseną tiek greitkelyje, tiek šalutiniame kelyje.
Informavimas apie nelaimes. Vairuotojai turi būti iš anksto perspėjami apie pavojus, kad būtų išvengiama avarijų ir jų padarinių. Žinutės
turi būti siunčiamos vairuotojams per kelio ženklus, radiją, infrastruktūrą
ir kitas transporto priemones.
Sunkiųjų mašinų reguliavimas. Šios priemonės tikslas yra sunkiuosius automobilius nukreipti į vieną lėto eismo liniją, kad būtų išvengta eilių susidarymo ir trukdymo greičiau važiuojantiems automobiliams.

Tačiau, norint iš tikro paskatinti žmones naudotis viešuoju
transportu, reikėjo tokią informaciją pateikti taip kokybiškai
ir patogiai, kad viešojo transporto pasirinkimas būtų toks pats lengvas
kaip naudojimasis savo mašina.

Eismo valdymo planai. Jie susideda iš iš anksto numatytų informavimo ir kontroliavimo priemonių, kurios turi padėti valdyti įprastines
ir kritines eismo situacijas. Jie įgalina kelių operatorius greitai ir efektyviai
reaguoti į įvairias situacijas, optimizuoti egzistuojančią infrastruktūrą ir
padaryti sienų tarp Europos Sąjungos narių kirtimą greitą ir nesudėtingą.

Eismo valdymas Didžiojoje Britanijoje
Skirtingos ITS gali būti sujungtos tam, kad būtų sukurti originalūs sprendimai specifinėms problemoms. Toliau straipsnyje aprašomi protingų transporto sistemų pritaikymo būdai, jau pasiteisinę praktikoje. M42 greitkelyje
Anglijoje buvo panaudotos dvi ITS: kintantis greičio ribojimas ir papildomos
eismo juostos. Padedant stebėjimo kameroms ir interaktyviems ženklams,
reguliuojama papildoma eismo juosta sumažino spūstis problemiškame 17
kilometrų kelio ruože. Taip pat sutrumpėjo vidutinis kelionės laikas, sumažėjo eismo įvykių. Po sėkmingo debiuto M42 kelyje sistema buvo perkelta ir į M6. Dar 10 projektų yra planuojama atlikti M1 kelyje Rytų Anglijoje.

Greičio kontrolės sistema „TUTOR“ Italijoje
Tam, kad būtų padidintas saugumas greitkeliuose, Italijos autostradoje (A.S.P.I) buvo įdiegta „TUTOR“ sistema. Ši sistema kontroliuoja leidžiamą eismo greitį. Indukciniai žiedai, kurie aktyvuoja vaizdo kameras, fiksuojančias pravažiuojančius automobilius, yra įrengti iškart už greičio ribojimo
ženklų. Apskaičiuojamas kiekvienos transporto priemonės greitis, ir jei jis
viršyja limitą, mašinos nuotraukos automatiškai siunčiamos į policijos nuovadą ir išrašoma bauda. Įdiegus šią sistemą mirtingumas toje kelio atkarpoje sumažėjo 51 proc., sužalojimai – 27 proc., o avarijų skaičius – 19 proc.

„Traffic Scotland“ – vairuotojų informavimo
ekspertas
„Trafficscotland.org“ – Škotijos transporto agentūros tinklalapis,
skirtas Škotijos keliams ir informuojantis apie avarijas, atliekamus dar-
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tobulinti senuosius?
bus, padedantis sužinoti galimą kelionės trukmę, susidaryti sau maršrutą ir pateikia orų prognozes. Per pastaruosius ketverius metus „Trafficscotland.org“ tinklalapio lankytojų skaičius išaugo 10 kartų. 2010 m. tinklalapis sulaukdavo beveik pusės milijono lankytojų per mėnesį. Toks augimas rodo, kad vis daugiau žmonių nori gauti kuo daugiau informacijos
apie būsimos kelionės sąlygas. Tačiau projekto sėkmė padidino vartotojų lūkesčius.
Škotijos transporto agentūra daug tikisi iš ITS gebėjimo objektyviai
pateikti aukštos kokybės kelionės informaciją. Projektas, kurio dalis yra
„Trafficscotland.org“, padeda šiai agentūrai siekti savo užsibėžtų tikslų:
informuoti keleivius prieš kelionę ir kelionės metu, suteikti visą reikšmingą informaciją ir skatinti taupų ir efektyvų transporto priemonių naudojimą. Be jau minėto tinklapio, kuris yra skirtas kompiuteriams ir daugiausia naudojimui namuose, dar yra mobili jo versija, skirta išmaniesiems įrenginiams, tinklapis „freightscotland.org“, teikiantis informaciją,
aktualią krovininiams automobiliams, ir nemokama telefono informacijos linija.
Nuo pat tinklapio įkūrimo 1999 m. Škotijos transporto agentūra pradėjo teikti informaciją esamuoju laiku apie eismo sąlygas magistraliniame kelių tinkle. Ilgainiui ji buvo papildyta informacija apie įvykusias avarijas, atliekamus darbus, numatomą kelionės laiką, eismo ir oro sąlygas.
Taip pat buvo pridėti tokie elementai kaip tiesiogiai transliuojamas vaizdas iš eismo kamerų. Galima pasirinkti tam tikrą maršrutą ir tinklapis pateiks vaizdus iš visų to kelio atkarpų, jei tik ten įrengtos kameros. Taip pat
tinklapio lankytojas gali planuoti savo būsimos kelionės maršrutą ir trukmę.

Nepamiršo apskaitos
Viešojo transporto naudojimas yra skatinimas tinklalapyje įdiegtuose įrankiuose, tokiuose kaip anglies dvideginio skaičiuoklė, kuria galima
apskaičiuoti būsimos kelionės anglies dvideginio suvartojimą važiuojant
įvairiomis transporto priemonėmis. Taip pat pateikiamos nuorodos į viešojo transporto tinklapius, siūlomi ekologiškesni pasirinkimai, pavyzdžiui,
informacija apie stoteles, kuriose galima palikti mašiną ir persėsti į autobusą. Tačiau, norint iš tikro paskatinti žmones naudotis viešuoju transportu, reikėjo tokią informaciją pateikti taip kokybiškai ir patogiai, kad viešojo transporto pasirinkimas būtų toks pats lengvas kaip naudojimasis savo
mašina. Pastaruoju metu atsiradusios mobilios aplikacijos, kurios vienu
metu pateikia eismo informaciją ir informaciją apie viešąjį transportą, yra
svarbus žingsnis skatinant vartotojus būti ekologiškesnius.
„Trafficscotland.org“ teikia ne tik informaciją apie eismą esamuoju laiku, bet ir turi reaguoti į nenumatytus įvykius, tokius kaip itin blogas žiemos oras arba Eyjafjallajökullio ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje. Tokiais atvejais „Trafficscotland.org“ informacija būna cituojama
per televizijos ir radijo transliacijas kaip pati naujausia ir patikimiausia. Duomenys apie oro sąlygas keliuose ir jų aiškus ir kokybiškas pateikimas vartotojui yra vis svarbesnis „Trafficscotland.org“ elementas.
Škotijos transporto agentūra tikisi, kad pavyks šią paslaugą dar labiau
pagerinti ateityje, glaudžiau bendradarbiaujant su metereologijos tarnybomis. Taip pat tikimasi pridėti informaciją apie specialios paskirties
automobilius, tokius kaip druskos barstytuvai, kad vairuotojai jaustųsi ramiau išvykdami į kelionę, žinodami, kad keliai yra prižiūrimi ir tinkami važiuoti.
Visos šios informacijos teikimas padeda Škotijos transporto agentūrai vykdyti užsibrėžtus tikslus: sumažinti pasekmes, kurias sukelia avarijos, kelio darbai ir įvykiai; sumažinti transporto kamščius; sukurti sąlygas
keliautojams daryti tikslia informacija paremtus sprendimus dėl pasirenkamo maršruto ir transporto priemonės; didinti keliautojų saugumą. Tačiau ne visuomet yra laiko prieš kelionę pasitikrinti maršrutą internete.
„EasyWay“ siekia, kad informacijos šaltiniais taptų ir kelio objektai, pavyzdžiui, stotelės ar ženklai.

Keliai, skatinantys ekologiją
Žinios, perduodamos vairuotojams per interaktyvius kelio ženklus ar
radijo transliacijas, nors ir išlieka daugiausiai skirtos saugumui ir perspėjimams, pradeda siūlyti ir kitus maršrutus arba transporto paslaugas. Daugiausiai viskas orientuojama į ekologijos skatinimą. Statomi ženklai, kurie nurodo mašinos pastatymo ir persėdimo į autobusą aikšteles. Dar daugiau, įvedamos papildomos eismo juostos mašinoms, kurios veža daugiau nei du keleivius. Tiesa, buvo atlikti eksperimentai, parodantys, kad

žmonės naudoja tas juostas, nors jie jomis neturėtų važiuoti.
Be jau minėtų paslaugų tikimasi, kad ITS padės vairuotojui nustatyti automobilio buvimo vietą, nurodys tinkamiausią kelią, padės planuoti maršrutą, pateiks duomenis apie mašinos būklę ir gedimus. Navigacijos sistemos bendradarbiauja su infrastruktūros objektais ir pradeda įtraukti į žemėlapius informaciją apie viešąjį transportą, stovėjimo
aikšteles bei pagalbines sustojimo vietas. Viešojo transporto operatoriai
seka ta pačia mada ir plečia savo siūlomas paslaugas skleisdami informaciją stotelėse arba viešojo transporto priemonėse, transliuodami žinutes apie maršruto ar kelionės trukmės pokyčius. Tam skirtas „švieslentes“ su informacija stotelėse galima pamatyti ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Kita vertus, šiuolaikinis vairuotojas supranta, kad ir jis yra laikomas
potencialiu informacijos šaltiniu. Pavyzdžiui, per persiųstą telefono GPS
informaciją galima sužinoti, kur šiuo metu yra jo automobilis ir taip padėti sudaryti geresnį maršrutą. Be to, vairuotojas gali prisiimti informavimo
vaidmenį per socialinius tinklus, juose dalindamasis informacija apie eismą; jis netgi gali paremti viešojo transporto iniciatyvas socialiniuose tinkluose ir prisidėti prie veiklos (pavyzdžiui, pranešti apie turimą mašiną ir
planuojamą kelionę ir pasiūlyti pavėžėti pakeleivių).
Toks paslaugų, siūlomų vartotojui, išsiplėtimas sukelia klausimų ne tik
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apie techninę sistemos kooperaciją, bet ir ar gali dabartinės organizacijos
patenkinti vis didėjančius informacijos mainų poreikius. Nuolat didėjantis
sunkiai interpretuojamos informacijos kiekis gali būti paslaugos sutrikimo
ir prastėjančios veiklos šaltinis. Atsižvelgiant į tai kooperacija tarp sistemų
reikalauja tinkamo bendradarbiavimo tarp organizacijų ir gero tarpusavio
supratimo tiek iš paslaugos teikėjo, tiek iš vartotojo.

Ką gali pakeisti ITS?
Tam, kad būtų galima apskaičiuoti ITS paslaugų efektyvumą ir garantuoti, kad didelės investicijos atsipirko,„EasyWay“ atliko rezultatų įvertinimą. Rezultatai rodo, kad ITS yra itin sėkmingos didinant saugumą avaringose kelių vietose. Ten, kur jos įdiegiamos, sumažėja transporto spūsčių,
4 proc. sumažėja aplinkos tarša ir sunaudojami degalai. Įdiegus greičio
kontrolę ir perspėjamuosius ženklus kritinėse greitkelių atkarpose, avarijų įvyko mažiau ir jų pasekmės buvo švelnesnės. Apskaičiuota, kad reguliuojamos papildomos eismo juostos įdiegimas padeda sumažinti išlaidas
avarijų likvidavimui 40–60 proc., ir 10 proc. padidina kelių pravažumą,
kelionės laikas dėl jų sumažėja iki 20–30 proc. (iki 80 proc. piko metu).
Ateinančiais metais svarbiausia „EasyWay“ užduotis bus skatinti informacijos dalijimąsi su vairuotojais, kuriant kooperatyvias infrastruktūra – mašina ir mašina – mašina informacines sistemas.

14

siemens

V2V – automobilių bendruomenė

Dabar susisiekimo industrijai yra iškeltas kitas tikslas – sujungti mašinas keliuose į bendrą informacinę sistemą.

Pastaraisiais metais automobiliai tampa vis sudėtingesni, juose diegiama
vis daugiau technologijų. Praėjusiame dešimtmetyje automobilių
gamintojai rungtyniavo, kas į naują modelį įdiegs daugiausiai naujų
sistemų ir kompiuterių. Dabar susisiekimo industrijai yra iškeltas kitas
tikslas – sujungti mašinas keliuose į bendrą informacinę sistemą.
Aurimas Abišala
Naujovės reikalingos ne tik infrastruktūrą valdančioms ar eismo kontroliuojančioms institucijoms, bet ir Europos Sąjungai ir nacionalinėms vyriausybėms. Iškėlusi tikslą iki 2020 m. sumažinti eismo įvykių skaičių per pusę, ES
laiko automobilių komunikaciją su aplinka (Vehicle to Environment) vienu iš
tarpinių tikslų. Taigi, ES ir jos narių valdžios institucijos vis aktyviau remia V2V
(Vehicle to Vehicle – automobilio komunikacija su kitais automobiliais) technologijų tobulinimą, standartizavimą ir pritaikymą rinkai. Ateityje, kai automobiliai galės keistis duomenimis ne tik tarpusavyje, bet ir su infrastruktūros
objektais, bus lengviau kontroliuoti eismą ir suteikti pagalbą vairuotojams. Be
to, bus patogiau aptikti eismo spūstis ir išmatuoti mašinų kiekį bei judėjimą
įvairiuose keliuose. Tikimasi, kad nauja ir papildoma informacija leis atsirasti
daugybei priemonių, kurios padidins visų eismo dalyvių saugumą.

Nauji sprendimai amžinoms problemoms
Atidžiau pažvelkime į naująsias V2V sistemas ir jų potencialą spręsti
dabartines problemas. Pirma mintis, kuri ateina pagalvojus apie tarpusavyje duomenimis besidalinančius automobilius, yra tokia, kad jos gali pasidalinti informacija apie kelyje esančias kliūtis. Tokia sistema vadinama
SOTIS (angl.: Self Organising Traffic Information System – save organizuojanti eismo informacijos sistema). Automobiliai surenka duomenis apie
savo jau įveiktą maršrutą ir juos perduoda prasilenkiančioms transporto
priemonėms, tuo pačiu gaudami duomenis iš jų. Tokiu būdu automobilis
„sužino“, kas jo laukia priekyje ir gali atitinkamai koreguoti maršrutą. Tokiam duomenų apsikeitimui nereikia jokios infrastruktūros, užtenka automobilių su įmontuota technologija. Tai būtų daug pažangesnė sistema už
šiuolaikines navigacijos sistemas, kurios aktualiai informacijai gauti naudoja radijo signalų pranešimus, siunčiamus automobiliams, atsidūrusiems
tam tikroje zonoje (dažniausiai informacija transliuojama ties įvažiavimu į
greitkelį). Simuliacijos parodė, kad SOTIS principu pagrįstai sistemai sklandžiai veikti užtektų, jog keliuose būtų bent 3 proc. V2V sistemą turinčių

automobilių. Be to, informacijos tinklo kokybė ir tankumas didėtų savaime dėl vis daugiau keliuose važinėjančių modernių mašinų. 2012 m. tai
bus mėginama įrodyti praktikoje, atliekant tyrimus Frankfurte, Vokietijoje.
Kita svarbi V2V ypatybė – didesnis dėmesys aplinkai ir saugumui. Kiekvienas automobilis nuolat siųstų duomenis apie savo padėtį, kryptį, masę
ir greitį. Įvykus nelaimei ar eismo įvykiui būtų pasiunčiamos specialios žinutės, kurios leistų kitiems automobiliams su įdiegta V2V sistema numatyti artėjančią kliūtį ir perspėti vairuotoją, kuris tuomet galėtų iš anksto sumažinti greitį ar persirikiuoti į kitą eismo juostą. Taip pat specialiosios paskirties automobiliai galėtų transliuoti savo maršrutą ir vairuotojai žinotų,
kad artėja toks automobilis ir duotų jam kelią iš anksto. Kadangi informacijos tokioje sistemoje gaunama labai daug, reikalingi filtrai, kurie atrinktų
ir vairuotojui pateiktų tik svarbiausią, tinkamai apdorotą informaciją. Informacijos pateikimo būdas kartais gali būti labai svarbus. Kaip pavyzdį galima pateikti tokius pranešimus: „Toliau kelyje yra susidūrusios dvi mašinos,
jos blokuoja eismą. Mums iš nugaros artėja greitosios pagalbos automobilis. Siūloma išsukti iš greitkelio artimiausiame posūkyje“ arba „Dėl eismo sąlygų optimalus maršrutas buvo pakeistas“. Antrasis pranešimas neišgąsdina ir neperkrauna vairuotojo informacija, bet iškart pasiūlo geriausią
problemos sprendimo būdą. To ir siekia V2V informacinių sistemų kūrėjai.

Infrastruktūros įtraukimas
Infrastruktūros įtraukimas į V2V modelį yra kitas, logiškai sekantis
žingsnis. Kelio elementuose įrengtos komunikacijos su automobiliais stotelės galėtų įgalinti dabartinę infrastruktūrą dalyvauti komunikacijos procese. Vienas iš sėkmingo infrastruktūros su automobiliais bendradarbiavimo pavyzdžių yra projektas „Travolution“, atliekamas Miuncheno technikos universiteto. Mokslininkai sukūrė jungtį tarp šviesoforų ir automobilių,
naudodami ITS G5 (5.9GHz dažnio bangų kanalas, naudojamas Europos
Sąjungoje saugumo ir reguliavimo sistemose) ryšį. Su šia technologija šviesoforas gali siųsti automobiliams duomenis apie savo artimiausius
veiksmus, kad automobilis galėtų apskaičiuoti optimalų greitį. Tarkim, ga-

Europiečių projektas „eCoMove“ tikisi į sistemą įtraukti
ne tik mašinas ir šviesoforus, bet ir viešąjį transportą ir
specialiųjų tarnybų automobilius, sureguliuodamas eismą taip, kad
pastarieji galėtų judėti su kuo mažiau sustojimų.

vus signalą vairuotojas pamato pranešimą, kad iki sankryžos reiktų važiuoti
40 km/val. greičiu vietoje leistinų 50 km/val. Sumažindamas greitį vairuotojas išvengia sustojimo prieš šviesoforą. Jei nėra žinomų greičio apribojimų, tuomet pranešama, kiek laiko liko iki tol, kol artimiausiame šviesofore įsijungs žalia šviesa. Su tokia informacija vairuotojas gali pats spręsti, ką
daryti: ar stabdyti, ar padidinti greitį. Žinoma, tokia sistema negali padėti
išvengti visų sustojimų, tačiau gali juos padaryti retesnius. Be to, perdavus
duomenis, kada įsijungs žalia šviesa, laukiančio automobilio viduje esančioms sistemoms, jos gali iš anksto paruošti variklį būsimam pajudėjimui.
Įdiegus tokias sistemas miestuose būtų sutaupoma daug degalų ir laiko.
Kita vertus, ir šviesoforai gautų informaciją apie artėjančius automobilius su V2V ir prie jų derintųsi. Šie automobiliai būtų naudojami kaip eismo
srauto matuokliai, kad būtų galima optimizuoti eismo valdymą. Sukūrus
daugiau tokių jungčių kaip aukščiau aprašytoji, galima sukurti visą komunikuojantį miestą. Europiečių projektas „eCoMove“ tikisi į sistemą įtraukti ne
tik mašinas ir šviesoforus, bet ir viešąjį transportą ir specialiųjų tarnybų automobilius, sureguliuodamas eismą taip, kad pastarieji galėtų judėti su kuo
mažiau sustojimų. Viešajam transportui taip pat būtų teikiamas prioritetas,
kai to reikia, tačiau ne visada. Tokia viską apimanti kontrolė sumažintų spūsčių tikimybę ir išmetamųjų dujų kiekį. „Komunikuojančiame mieste“ daugelis dabar esančių eismo problemų būtų išspręstos, pavyzdžiui, stovėjimo
vietos suradimas. Automobilio ir stovėjimo aikštelių informacinių sistemų
sujungimas į bendrą vienetą labai supaprastintų visą procesą: navigacijos
sistema žemėlapyje rodytų laisvas stovėjimo vietas, atvažiavus automatiškai būtų pakeliama užkarda, išvažiuojant būtų nurodoma, kiek pinigų reikia
sumokėti už stovėjimą. Sukūrus jungtis su benzino kolonėlėmis būtų galima
išvengti stovėjimo ilgose eilėse, lengvai sužinoti degalų kainą ir susimokėti tiesiog iš automobilio. Viena iš dažniausiai pasitaikančių šiuolaikinių navigacijos sistemų problemų irgi gali būti įveikta dirbant kartu su eismo reguliuotojais. Ši problema yra tokia, kad navigacijos sistemos pasikliauna senais
duomenimis ir nėra atnaujinamos, kad prisitaikytų prie miestuose vykstančių renginių, pavyzdžiui, švenčių arba sporto žaidynių, per kurias dažnai pakinta eismo sąlygos. Dažnai miestuose tokiu laikotarpiu pastatomi specialūs
laikini ženklai, kurie padeda reguliuoti eismą, tačiau navigacijos sistemos į
juos nekreipia dėmesio. Jei navigacijos sistema gautų informaciją iš laikinųjų kelio ženklų, ji padėtų vairuotojui efektyviau pasiekti kelionės tikslą, nes
turėtų tos dienos eismo sąlygoms specialiai paruoštą informaciją.

Visuotinai diegiamos technologijos
Visa dabartinė V2V komunikacija naudoja tam ITS G5 bangų ryšį.
Šis ryšys naudoja 5,9 GHz bangas duomenų mainams, iš viso naudojami trys kanalai. Europa ir JAV yra sutarusios dėl šioms paslaugoms skirto ryšio, o Azijos šalys, ypač Japonija, dar svarsto dėl tokio kanalo dažnio
ir šiuo metu dirba su kitokiu ryšiu. Bet sinchronizacija tarp skirtingų regionų vyksta pakankamai sklandžiai. Tiekėjai, gamyklos ir mokslinės laboratorijos jau dabar naudoja esamus standartus ir modelius tam, kad būtų
sukuriami tinkami komunikacijos prietaisai, kuriuos bus galima sklandžiai
diegti į automobilius ir infrastruktūras.
Visi Europoje esantys automobilių gamintojai ir didžioji dalis tiekėjų,
kaip ir šioje sferoje pirmaujantys universitetai, yra susibūrę į „mašinų komunikacijos konsorciumą“, kurio paskirtis yra koordinuoti darbą nustatinėjant
būsimų technologijų standartus. Standartizavimas Europoje yra vykdomas
ETSI (Europos Telekomunikacijų standartų institutas) ir CEN (Europos Standartizavimo komitetas), kurie yra vieni iš svarbiausių veikėjų mašinų komunikacijos konsorciume. Tokie darbai turi užtikrinti, kad skirtingose įmonėse pagamintos sistemos galės stabiliai veikti tarpusavyje, kai V2V sistema
bus pradėta diegti masiškai. Kiti labai svarbūs tikslai yra saugumas ir privatumas. Įdedama daug darbo mėginant nustatyti, kiek informacijos galima
skleisti, kad sistema galėtų veikti ir kad kiekvienam vartotojui išliktų anonimiškumo galimybė. Taip pat sistema turi būti apsaugota nuo netinkamo
naudojimo, klaidingų duomenų ar kompiuterinių virusų sklidimo ir bandymų manipuliuoti informacija. Dar vienas darbas, kurį tenka atlikti – išspręsti „vištos ir kiaušinio“ problemą tarp automobilių pramonės ir infrastruktūros diegėjų. Abi pusės turi pradėti naudoti V2V sistemą tuo pačiu metu, o ne
laukti, kol kiti pradės tai daryti. Labai svarbu koordinuoti visų suinteresuotų pusių veiksmus, įskaitant politikus, industrijos atstovus ir mokslininkus
Nors numatyta, kad V2V Europoje turėtų pradėti veikti nuo šio dešimtmečio vidurio, idėjos ir technologijos gali būti stebimos jau šiandien.
Pastaraisiais metais buvo pradėta daug projektų, kurių reikia tolimesniam
sistemų vystymui. Kol kas daugiausiai projektų vyksta Amerikoje ir Europoje, bet Kinija taip pat pradeda atlikti bandymus keliuose miestuose.
Visa tai rodo, kad V2V technologijos yra svarbi tema visame pasaulyje, norint padidinti eismo kokybę ir ateities vairuotojų saugumą.
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Kam duria dygliuotos padangos?

Pirmosios dygliuotos padangos buvo naudojamos jau kiek daugiau nei prieš šimtą metų, tačiau moderni jų
versija išpopuliarėjo tik šeštajame dešimtmetyje Skandinavijos šalyse, kur jos buvo naudojamos geresniam
pravažumui apledėjusiais keliais. Per maždaug dešimt metų toks žieminių padangų tipas išpopuliarėjo visoje
Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Tačiau dygliuotos padangos šlovės spinduliuose maudėsi tik iki aštuntojo
dešimtmečio, kai buvo atlikti tyrimai, kurių metu buvo tikrinamas dygliuotų padangų efektyvumas ir jų poveikis
kelio dangai. Paaiškėjus, kad dygliuotos padangos jai kenkia, kai kuriose šalyse jos buvo uždraustos; taip pat buvo
atlikta įvairių patobulinimų gerinant šių padangų efektyvumą ir siekiant sumažinti jų daromą žalą.
Aurimas Abišala

D

ygliuota padanga yra žieminė padanga su į ją įstatytais mažais metaliniais dygliais. Jų skaičius gali būti nuo 60 iki 120 vienetų, dažniausiai jie gaminami iš volframo karbido, sveria 1,7–1,9 g ir būna išsikišę iš padangos paviršiaus 1,2–1,5 mm. Dygliai susideda iš dviejų dalių
– laikiklio ir galvutės. Jie yra skirtingų ilgių, pritaikyti prie skirtingo gylio padangų raštų. Jei dygliai per trumpi, jų efektyvumas nejaučiamas iki
kol padanga susidėvės. Jei per ilgi – jie gali pradėti klibėti ir galų gale iškristi. Dygliai yra kuriami taip, kad susidėvėtų maždaug tokiu pat greičiu kaip ir padangų guma, jog dylant padangoms diltų kartu ir kuo ilgiau išliktų naudingi. Ypatingo dėmesio reikalauja ką tik įsigytos padangos su dygliais. Padanga yra ištepama specialiais lubrikantais, tad reikia
šiek tiek laiko, kad jie išgaruotų ir padangos guma kaip reikiant „apimtų“
dyglio pamatą. Važinėjant dygliuotomis padangomis yra patartina vengti didelio greičio, nes tai gali baigtis dyglių pametimu. Aštuntajame dešimtmetyje atlikti tyrimai parodė, kad dygliuotos padangos nėra saugesnės už paprastas žiemines padangas, jei tik nereikia važiuoti sniegu ar
ledu. Važiuojant nuvalytu asfaltu jos netgi yra mažiau stabilios. Dygliuotos padangos daro žalą keliams sukurdamos griovelius, kuriuose kaupiasi vanduo, sukurdamas vandenslydos efektą ir gadindamos kelio žymėjimus. Automobilis su tokiu „apavu“ nuvažiuodamas kilometrą pliku asfaltu nugrando apie 20 mg asfaltbetonio dulkių, kurios yra priskiriamos
sunkiosioms, sveikatai pavojingoms dalelėms. Dygliai po truputį gremžia
kelio paviršių, nes kiekvienas dyglys trenkdamasis į kelio paviršių nuo jo
nulupa mikroskopines asfalto atplaišas. Žala, kurią dygliuotos padangos
daro keliui, priklauso nuo kelių dalykų: dyglių ilgio, svorio, jų kiekio padangoje ir automobilio su dygliuotomis padangomis greičio. Įvairių tyrimų šia tema rezultatai kiek skiriasi, tačiau apytiksliai milijonas pravažiavusių automobilių su dygliuotomis padangomis nugremžia 0,5 cm kelio dangos. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Suomijoje, dygliuotomis padangomis naudojasi 9 iš 10 vairuotojų. Ten reikia didesnių investicijų į
kelių tvarkymą. Apskaičiuota, kad šalys, kuriose leidžiama naudoti dygliuotas padangas, turi skirti kelių priežiūrai iki 10 mln. JAV dolerių per
metus daugiau, palyginti su kaimynėmis, kurių automobiliai negali būti
„apauti“ dygliuotomis padangomis. Kad žala būtų sumažinta, daugelyje šalių, kurios leidžia dygliuotas padangas, reikalaujama jas nuimti šiltuoju metų laiku.

Norėta uždrausti ir Lietuvoje
2008 m. kelių eismo taisyklėse buvo įrašyta nuostata, draudžianti nuo
2011 m. balandžio 10 d. eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis
padangomis. Mažesnes pajamas turintys vairuotojai piktinosi, kad negalės įsigyti aukštos klasės žieminių padangų, kurias pakeičia dygliuotos. Automobilių
kelių direkcija ir politikai motyvavo, kad taip siekiama apsaugoti kelius, kuriems
padangų dygliai daro didelę žalą. Taip pat buvo ne kartą suabejota jų efektyvumu. Nors dygliuotos padangos žymiai efektyviau „dirba“ ant ledo ir suplūkto
sniego, jos praranda savo pranašumą važinėjant švariai nuvalytais asfaltuotais
keliais: dygliai kelia daugiau triukšmo, ilgiau slysta stabdant, 4–8 proc. padidina degalų sąnaudas ir labiau gadina kelio paviršių.„Ten, kur nuvalyti keliai, švari kelio danga, tos dygliuotos padangos kenkia visais požiūriais – ir kelio dangai, ir vairuotojui. Ant švaraus asfalto su dygliais yra blogai, automobilis slysta ilgai“, – tvirtino Šarūnas Baublys, Susisiekimo ministerijos Aviacijos ir kelių
departamento vadovas. Tiesa, pašnekovas nepaneigė, kad prasčiau valomuose
keliuose dygliuotos padangos gali būti naudingos, tačiau taip pat priminė, kad
su dygliuotomis padangomis sudeginama daugiau degalų. Algimantas Janušauskas, Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas, patvirtino, kad dygliuotos
padangos reikalingos ne visiems: „Mūsų valstybiniais keliais galima su žieminėmis padangomis saugiai važiuoti, ko gero, saugiau negu dygliuotomis. Bet
ten, rajoniniuose keliuose, kur mes jau nebeturim pinigų valyti sniegui kaip privalu, be dyglių neišsiversi.“ Taigi, abu pašnekovai tvirtino, kad dygliuotos padangos reikalingos tik važinėjant prastai valomais rajoniniais keliais.
Kiek tokių kelių yra? Henrikas Jurkuvėnas, Kelių direkcijos kelių priežiūros
skyriaus vedėjas, pateikė tokius skaičius: „Geriausiai yra prižiūrimi magistraliniai keliai, truputėlį prasčiau – krašto keliai, ir tada yra rajoniniai keliai, kurių
Lietuvoje yra apie 14 tūkst. km. Rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas
yra daugiau nei 1000 automobilių per parą, taip pat yra valomi ir barstomi. Kiti
rajoniniai keliai, apie 12 tūkst. km, žiemą nebarstomi. Tai vadinamieji „balti keliai“ su nuolatine sniego danga. Būna ir suplūktas sniegas, ir apledėja, visaip.“

Paklaustas, ar tokie keliai bent pravalomi, H. Jurkuvėnas patvirtino, kad valomi, ir bent minimalus pravažiavimas juose užtikrinamas. Taip pat pašnekovas įvardijo, kad kai kuriose vietose keliai pabarstomi, kai to prireikia, daugiausiai eismui pavojinguose ruožuose: staigiuose posūkiuose, įkalnėse, nuokalnėse. Tačiau nemažai rajoninių kelių Lietuvoje žiemą yra prižiūrimi menkai: „Trys
ketvirtadaliai rajoninių kelių yra tokių, kuriuose reikalingos dygliuotos padangos. 11–12 tūkst. km nėra reguliariai barstomi“, – sako pašnekovas.
Taigi, maždaug 12 tūkst. km rajoninių kelių Lietuvoje, atėjus šaltajam metų laikui, pasidengia sniegu ir ledu. Dygliuotos padangos šiuose keliuose atskleidžia visus savo privalumus – jų stabdymo laikas itin
trumpas, prilygstantis ir net lenkiantis geriausias nedygliuotas padangas.
Be to, buvo atlikti tyrimai, parodantys, kad pravažiavus apledėjusia vieta
su dygliuotomis padangomis ledas toje vietoje yra „pašiaušiamas“, taip
sukuriant geresnį sukibimą vėliau važiuojančioms mašinoms su įprastinėmis padangomis. Apie tokių padangų reikalingumą šnekėjo ir Mindaugas Beišys, autoverslininkų asociacijos prezidentas, sulyginęs Lietuvą
su Skandinavijos valstybėmis: „Grynai iš pardavimo pusės galiu pasakyti, kad ar pardavinėti tas dygliuotas padangas, ar nedygliuotas, nėra jokio skirtumo. Mes gyvename pakankamai sudėtingo klimato sąlygomis,
artimesnėmis skandinaviškam, taigi tas leidimas automobiliui montuoti
padangas su dygliais yra reikalingas.“ Vairuotojų saugumas buvo pagrindinis argumentas, kuriuo buvo paremtas draudimo atšaukimas 2010 m.
pradžioje. Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis komentavo atšaukimą
tuo, kad neverta saugant kelių dangą rizikuoti žmonių gyvybėmis. Taigi, bent jau kol Lietuvoje yra šiaurę primenančių kelių, vairuotojai galės
važinėti su dygliuotomis padangomis. Žieminės (ir vasarinės) padangos
susidėvi maždaug per 40–80 tūkst. km ridą. Žiemą paprastai nuvažiuojant apie 10 tūkst. km, jos tarnauja 4–6 metus. Važinėti vasarinėmis padangomis draudžiama nuo lapkričio 10 iki balandžio 1 d. Dygliuotas padangas galima naudoti nuo lapkričio 1 iki balandžio 1-osios.

Padangų tipas
Pliusai
Žieminės minkštos gumos padangos Itin geras sukibimas važiuojant blogai nuvalytais keliais
Žieminės kietos gumos padangos Naudingos gerai prižiūrimuose keliuose, ant šlapios kelio dangos; ilgiau nesudyla
Dygliuotos padangos
Itin geras sukibimas važiuojant blogai nuvalytais keliais ar bekelėmis
Universalios padangos
Nereikia keisti; nebrangu

Minusai
Greitai dyla važinėjant nuvalytais keliais; brangios
Prastas sukibimas su snieguotu ar apledijusiu kelio paviršiumi;
Ilgas stabdymo laikas ant asfalto; didesnis triukšmas; gadina
kelių dangą; draudžiamos dalyje Europos šalių
Nusileidžia visoms žieminėms padangoms savo efektyvumu
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Pasaulio tiltai
Pristatome 10 įvairių formų ir dydžių inžinerijos stebuklų iš viso pasaulio. Jie – aukščiausi, ilgiausi,
seniausi, drąsiausiai suprojektuoti, jais pravažiuoja didžiausi automobilių srautai. Visi šie tiltai tokie,
kad mūsų protėviai net nesapnavo, jog apskritai įmanoma ką nors panašaus pastatyti. Dvi upės,
įlankos ar slėnio puses sujungiantys statiniai – žmonių sumanumo liudytojai bei funkcionalumo ir
stiliaus dermės pavyzdžiai.
Dar visai neseniai Mijo miestelis pietų Prancūzijoje buvo žinomas tik
dėl ten susidarančių transporto spūsčių – kiekvieną liepą ir rugpjūtį per
šį miestelį pravažiuodavo daugybė turistų automobilių, keliaujančių į Ispaniją.
Mijo viadukas buvo statomas 17 metų. Pirmieji projektai pasirodė
1987 m., o paskutiniai statymo darbai buvo atlikti 2004 m. Šis tiltas – architektūrinis šedevras net dėl kelių aspektų: jį laiko aukščiausios atramos
pasaulyje (250 m aukščio) ir šio kelio-tilto paklotas yra aukščiausias Europoje (270 m). Bet visų svarbiausia tai, kad aukščiausiame taške jis siekia 350 m ir tai yra aukščiausias tiltas pasaulyje. Tikrai įspūdingi matmenys, tačiau didžiausią įspūdį palieka viaduko išvaizda: baltas, blizgantis ir
itin aptakios formos; šis tiltas – tarsi horizonto linija, dalinanti vaizdą į dvi
dalis: žalią slėnį apačioje ir mėlyną dangaus skliautą virš jo, – ir tikras išsigelbėjimas dabar jau ramaus Mijo miestelio žmonėms.

tas kainavo 33 mlrd. dolerių ir padidino kasmetinį keleivių srautą beveik
dvigubai – iki 80 mln.. Danijan-Kunšano tiltas buvo pradėtas eksploatuoti 2011 m. birželio mėn. ir išgarsėjo kaip ilgiausias tiltas pasaulyje. Jo ilgis – 165 km, o tai yra ilgesnis atstumas nei kelias nuo Niujorko iki Filadelfijos.

niausiai fotografuojamas tiltas pasaulyje. Tačiau anot Deivido Krendalo,
Indianos universiteto informatikos profesoriaus-asistento, kuris savo paskutiniame tyrime studijavo 35 mln. nuotraukų prierašus „Flickr“ socialiniame tinkle, norėdamas išsiaiškinti, kokios vietos pasaulyje yra dažniausiai fotografuojamos, tai dar ne viskas.
Aukso Vartų tiltas konkuravo su Londono Bokštų tiltu, Florencijos Senuoju tiltu ir Niujorko Bruklino tiltu, tačiau San Francisko tiltas laimėjo dėl
dviejų paprastų dalykų – dėl geografijos ir dėl dydžio. Šiame kalvų mieste yra daug apžvalgos aikštelių, o tiltas matomas beveik visose nuo jų atsiveriančiose miesto panoramose ir patenka į nuotraukas antrame plane
netgi tada, kai žmonės neketina jo įamžinti.
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Aukščiausias: Mijo viadukas, Prancūzija

Ilgiausias dengtas tiltas: Hartlando medinis
stoginis tiltas, Naujasis Braunsvikas, Kanada
Kol Kanados Vyriausybė dvejojo dėl tilto per Šv. Jono upę statybos,
grupė piliečių nusprendė imtis iniciatyvos. Jie sukūrė „Hartlando tilto
kompaniją“ ir 1901 m. 400 m ilgio tiltas buvo pastatytas ir pradėtas eksploatuoti. Po penkerių metų, kai turėjo pasitvirtinti „ar mes jums nesakėme“ vyriausybinė pozicija, pati Vyriausybė nupirko tiltą iš „Hartlando tilto
kompanijos“ ir įsipareigojo jį prižiūrėti.
Šiandien dengti tiltai daug kam atrodo keisti ir nemadingi, tačiau ir
tais laikais, kai tiltas buvo statomas, ginčų nebuvo išvengta. Tiltas su stogu dėl vietinių šaltų ir sniegingų žiemų buvo tikrai reikalingas, tačiau visuomenė nerimavo, kad toks tiltas gali paskatinti miesto jaunimą elgtis
drastiškai ir rizikingai. Galiausiai tiltas buvo uždengtas, o miestiečių nerimas dėl galimo pavojaus jaunimui nepasitvirtino. Šio tilto legendoje sakoma, kad praeito amžiaus pradžioje vyrai taip išdresiruodavo arklius, kad
jie sustodavo vidury tilto, o džentelmenai tuo tarpu pasalūniškai pabučiuodavo pakeleives damas.
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Daugiau nei pusės kilometro ilgio Goltš slėnio tiltas rytinės Vokietijos žemėje Saksonijoje gali ir nepadaryti įspūdžio iš pirmo žvilgsnio. Tačiau jis išskirtinis ne dėl savo fizinių duomenų, o dėl statybinės medžiagos. Tais laikais, kai dauguma tiltų buvo statomi iš akmens ar metalo, šį
tiltą pastatė iš 20 mln. plytų.
Kur nors kitur tai būtų buvęs keistas (ir brangus) statybinės medžiagos pasirinkimas, bet čia, Saksonijos žemėje, kur buvo net keli dideli molio telkiniai, ši medžiaga buvo pasirinkta taupumo sumetimais. Iš tiesų
būtent iš tų pačių telkinių molio buvo pastatytas ir antrasis didžiausias
plytinis tiltas pasaulyje – Elsterio slėnio tiltas (irgi Saksonijoje). Tai keista
pirmojo kopija, pastatyta iš kiek mažiau – 12 mln. plytų.

Didžiausias eismas: Džordžo Vašingtono
tiltas, Niujorkas, JAV
Praėjusiais metais per Džordžo Vašingtono tiltą, nutiestą per Hadsono
upę iš Manhatano į Naująjį Džersį, pravažiavo 51 mln. automobilių, autobusų ir sunkvežimių. Tilto konstrukcija apskaičiuota tokioms transporto
apkrovoms: iš viso yra 14 eismo juostų (aštuonios aukštesniajame ir šešios žemesniajame lygyje).
Statistika, aišku, apima tik motorinių eismo priemonių judėjimą. Jeigu skaičiuotume absoliučiai visus tiltą kertančius eismo dalyvius, neoficialus rekordininkas būtų Kalkutos Haora tiltas Indijoje. Aštuonias eismo
juostas turinčiu tiltu kasdien pravažiuoja apie 80 tūkst. transporto priemonių, pereina maždaug 1 mln. pėsčiųjų ir daugybė karvių.

Ilgiausias pėsčiųjų tiltas: pėsčiųjų takas per
Hadsono istorinį parką, Niujorkas, JAV
sxc

sxc

Tiltas, kuriam pastatyti buvo sunaudota
daugiausiai plytų: Goltš slėnio tiltas, Vokietija

Ilgiausias: Danijan-Kunšano tiltas, Kinija

Dažniausiai fotografuojamas: Aukso Vartų
tiltas, Kalifornija, JAV

Kai kalba eina apie tiltus, Kinija tikrai turi kuo pasigirti – šioje šalyje pastatyta 11 iš 15 ilgiausių tiltų pasaulyje. Trys iš penkių ilgiausių tiltų yra Pekino – Šanchajaus greitojo geležinkelio linijos dalis. Šis projek-

Šis tiltas – vienintelis ir nepakartojamas: ryškiai oranžinės spalvos,
pastatytas vaizdingose apylinkėse ir kiekvieną rytą tarsi iš naujo iškylantis, išsisklaidžius jį gaubiančiam rūkui. To lyg ir pakaktų, kad jis būtų daž-

Kai šis 2 km ilgio gembinis geležinkelio tiltas per Hadsono upę buvo
pastatytas 1889 m., jis buvo ilgiausias tiltas pasaulyje. 85 metus per jį važinėjo traukiniai, kol 1974 m. gaisras nuniokojo tiltą ir jį reikėjo uždaryti.
Po 35 metų, po keleto nesėkmingų rekonstrukcijų, ne pelno siekianti
organizacija „Hadsono perėja“ tiltą suremontavo ir pradėjo jo eksploataciją 2009 m. spalį, šį kartą tiltas buvo suprojektuotas pėstiesiems ir dviratininkams. Dabar šis tiltas – valstijos istorinio parko dalis ir ilgiausias pėsčiųjų tiltas pasaulyje. Jis sujungia pėsčiųjų, dviratininkų, bėgikų ir riedutininkų takus abiejose upės pusėse.
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Muziejuje – Lietuvos kelių istorija ir ne tik

Seniausias: Karavanų tiltas, Turkija
Iš pirmo žvilgsnio šis tiltas – visai neypatingas. Išgaubta akmens
plokštė, jungianti upės Melės krantus Izmiro mieste, Turkijoje, tęsiasi tik
13 m, o jo konstrukcija – visiškai paprasta. Tai kodėl gi jis įtrauktas į mūsų
rekordinių tiltų sąrašą? Ogi todėl, kad šis tiltas yra labai senas.
Jis pastatytas 850 m. pr. m. e., taigi jam 2 861 metai, ir yra žinoma,
kad juo vaikščiojo tokios istorinės asmenybės kaip Homeras ir Šv. Paulius.
Kad ir kokie įspūdingi būtų kiti mūsų sąrašo tiltai, mažai tikėtina, kad jie
tarnaus bent pusę Karavanų tilto amžiaus.

sxc

Kazokiškių sąvartynas kažkada buvo žvyro smėlio karjeras. 15 metrų gylyje buvo iškastas visas mamutas, bet niekas nežinojo, kad ten mamutas, todėl
krovė į savivarčius ir gavosi skalda. Iltis netyčia iškirto iš pakrauto sunkvežimio“, - pasakoja muziejaus vadovas Juozas Steponkevičius.

Ilgiausias kabantis tiltas: Akaši Kaikijo (arba
Perlo) tiltas, Japonija

sxc

Įsivaizduokite kokį nors legendinį tiltą. Yra didelė tikimybė, kad jums į
galvą šovė kabantis tiltas. Šios elegantiškos konstrukcijos sukuriamos pakeliant kelio pagrindą įtemptais ant pilonų plieno trosais. Šis stilius niekada neprilygs kitiems tiltų tipams – Danijan-Kunšano tilto tipo viadukams,
iš apačios paremtiems pilonais ir dėl to galintiems išsitęsti neribotą atstumą. Tačiau kabantys tiltai vertinami dėl jų konstrukcijų lengvumo, stiprumo ir estetiškos išvaizdos.
Maždaug keturis kartus ilgesnis už Bruklino tiltą (JAV), Japonijos Akaši Kaikijo tiltas (taip pat žinomas kaip Perlo tiltas) yra savo kategorijos rekordininkas. Su trimis sujungtomis tarpatramėmis – dviem 1 km ir viena
2 km – Perlo tiltas tęsiasi 4 km. Jis eina per Akaši sąsiaurį nuo kosmopolitiško Kobės uostamiesčio iki Avadži salos (kurioje, beje, įsikūrusi Japonijos perlų industrija). Ne paslaptis, kad Japonijoje oro sąlygos gali būti katastrofiškos, tad šis tiltas, pastatytas 1998 m., sukonstruotas taip, kad atlaikytų net 290 km/h stiprumo vėjus ir žemės drebėjimus, neviršijančius
8,5 balų stiprumo pagal Richterio skalę.
Be to, šis tiltas – ir funkcionalus, ir gražus: juo galima pasiekti Japonijos perlų industrijos centrą ir pamatyti įspūdingą vaizdą tamsiu paros
metu – tilto apšvietimo lemputės ant trosų išdėstytos taip, kad apšviestas tiltas atrodo lyg spalvingas perlų vėrinys.

Plačiausias: Sidnėjaus uosto tiltas, Australija
50 m ilgio tiltas su aštuoniomis eismo juostomis, dviem geležinkelio
bėgių linijomis, pėsčiųjų ir dviratininkų takais. Ne per daug visko? Ne, kai
pagalvoji, kad šis tiltas jungia Sidnėjaus verslo rajoną su gyvenamaisiais
Šiaurės Kranto rajonais ir yra pagrindiniame iš priemiesčių į darbą mieste važinėjančių žmonių kelyje. Galima būtų pagalvoti, kad tokios apimties tiltas – šio amžiaus statinys. Tačiau Sidnėjaus uosto tiltas buvo pradėtas eksploatuoti jau 1932 m. ir 2012 m. švęs 80-ies metų jubiliejų.

1995 m. spalio 19 d., minint automagistralės Vilnius – Kaunas 25 metų sukaktį,
Vievyje atidarytas kelių muziejus. Muziejaus vadovas – vienas jo įkūrėjų ir aktyvus
puoselėtojas, kelininkas veteranas, kelių inžinierius Juozas Stepankevičius, nors
jis šiuo metu save vadina tik gidu. Įsikūręs miesto centre, valstybės įmonės
„Automagistralė“ patalpose, muziejus savo užuomazgas pradėjo dar prieš 1990 m.
Mindaugas Aušra

P

ats Juozas Stepankevičius studijavo Kauno politechnikos institute, o
1957 m., įgijęs kelių statybos ir eksploatacijos inžinieriaus diplomą,
įsidarbino Alytaus KSER-22. 1960 m. ministras paskyrė J. Stepankevičių į Vievio AKV dirbti vyriausiuoju inžinieriumi ir jis šias pareigas ėjo 11
metų, kol tapo valdybos viršininku. Dirbant vyriausiuoju inžinieriumi J.
Stepankevičiui teko išbandyti naująją Vilnius – Kaunas automagistralę, kuri simboliškai ir yra susijusi su kelių muziejumi. Nuo 1995 m., atsisakęs „Automagistralės“ vadovo posto, pradėjo dirbti kelių muziejaus
vedėju ir šis darbas iki pat šiandien jam suteikia didžiausią malonumą.
„Medžiagą muziejui jau daug seniau buvo pradėjęs rinkti muziejininkas Ričardas Kasperavičius, bet jis turėjo per mažai eksponatų, todėl muziejus negalėjo egzistuoti“, – pasakoja J. Stepankevičius. Greitai
buvo užsiimta eksponatų rinkimu. „Kreipėmės į kelių direkciją, siuntėme raštus, o galiausiai ir patys važiavome“, – sako jis.
Šiuo metu muziejuje eksponuojami tiltų, viadukų, sankryžų, autobusų stočių, gamybinių bazių ir kitokių statinių maketai, kelių tiesimo
ir tvarkymo senieji įrankiai, mašinos, vežimai, kelio ženklai. Tai ir senasis akmenskaldžio apavas „čempės“, kojoms apsaugoti nuo kūjo smūgio skaldant akmenis, garsioji „kalamaška“, savivartis vežimas ir pagrindinis Žemaičių plento tiesimo mechanizmas. Didžiąją dalį eksponatų muziejui paaukojo ir paprasti žmonės, kurie šeimose turėjo kelininkus, todėl galėjo suteikti rakandų iš kelininko gyvenimo. Nė vieną
kartą buvo siūlyta ir nupirkti eksponatus, bet J. Stepankevičius į tai atsako paprastai: „Gali į muziejų atvežti, bet išvežti – tikrai ne.“
Fonduose saugomi senieji Lietuvos kelių žemėlapiai, nuotraukų albumai. Sukaupta daug knygų, žurnalų, kitų leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis apie kelių tiesimą ir priežiūrą. Čia galima pamatyti ir unikalią prieš 100 m. Tilžėje išleistą knygelę „Įrankis pagerinimui ir sutaisymui šosejų ir paprastų kelių“. Muziejuje saugomi S. Kerbedžio, P.
Vileišio, kitų žymiausių praeities ir dabarties kelininkų portretai, nuotraukos. Tarp eksponatų – ir žalvarinė lenta, nulieta tilto per Nemuną
1930 m. pastatymo proga.
Stenduose pateikiama daug duomenų apie Lietuvos kelių vystymosi raidą nuo Gintaro kelio, Žemaičių plento iki šių dienų magistralių
Vilnius – Kaunas – Klaipėda, Vilnius – Panevėžys, „Via Baltica“ ir kitų.
Plačiai yra nušviečiama magistralinio A1 kelio istorija.
1970 m. atidaryta viena moderniausių Vilnius – Kaunas magistralių Sovietų Sąjungoje. Iki tol nebuvo tiesaus kelio nuo Kauno iki Vilniaus,
nes dalį senojo ruožo užliejo Kauno marios. Ruožas Kaunas – Klaipėda
pradėtas tiesti 1971 m., nes senasis Žemaičių plentas nebetenkino di-

dėjančių transporto srautų. J. Stepankevičius pasakoja, kad už šios autostrados tiesimą reikėtų dėkoti tuometiniam automobilių transporto ir
kelių ministrui Vladislovui Martinaičiui. „Buvo labai iškalbus ir mokėjo
replikuoti. Gerai kalbėjo su Maskvos vadovybe. Savo interesų nepaisė,
bet užtat sukūrė savo kelininkų gvardiją. Jo darbo metais pakilo kelininkų autoritetas, o Lietuvos ūkis veržėsi į priekį“, – prisiminė J. Stepankevičius.
Be eksponuojamų daiktų, susijusių su pačiais keliais, muziejuje
daug statybos medžiagų, uolienų, mineralų, kristalų pavyzdžių, atvežtų iš įvairių pasaulio kraštų. Tai ne tik paties muziejaus vedėjo bei gido
atrasti mineralai, bet ir lankytojų atvežtos uolienos. Kadangi muziejus
palaiko ryšį su Rusijos Uralo kalnų kasėjais, kolekcijai nesvetimi akmenys ir iš tolimųjų Europos kraštų. J. Stepankevičius šioje kolekcijoje turi
ir istorinių akmenų, kuriais buvo grindžiami keliai. „Anksčiau visi atvažiuojantys į turgų privalėdavo sumokėti duoklę akmenimis. Jie buvo
naudojami kelių tiesimui.“
Vis dėlto pats kelių muziejus turi ir dar daugiau ekspozicijų. Jei esate kada nors automobiliu partrenkę lapę, žebenkštį ar ežiuką, žinokite
– juos galite sutikti čia. Prieš gerą dvidešimtmetį savo neįprastą kolekciją pradėjęs kaupti J. Stepankevičius tikina, jog daugumos į jo kolekciją patekusių gyvūnų likimas baigėsi kelyje arba kažkur šalia kelio. O viskas prasidėjo tuomet, kai Juozas savo sode pagavo žebenkštį, vėliau –
kurmį. Šie gyvūnėliai tapo pirmaisiais eksponatais. Muziejaus vadovas
prisipažįsta, jog dabar, kai autostrada aptverta apsauginėmis tvoromis,
kolekcija nepasipildo.
Seniausiam Lietuvos kelių muziejaus medžioklės ir ekologijos skyriaus eksponatui – 30 tūkst. metų. Šiam faktui įrodyti į Lietuvą vyko net
Norvegijos ekspertai. Tai – mamuto iltis, rasta kasant tuometinį žvyro
karjerą Kazokiškėse. „Atkarpa tarp Elektrėnų ir Žiežmarių yra pabarstyta
mamuto gabaliukais. Kazokiškių sąvartynas kažkada buvo žvyro smėlio
karjeras. 15 metrų gylyje buvo iškastas visas mamutas, bet niekas nežinojo, kad ten mamutas, todėl krovė į savivarčius ir gavosi tokia skalda.
Iltis netyčia iškirto iš pakrauto sunkvežimio“, – vieno įdomiausių eksponatų istoriją pasakoja J. Stepankevičius.
Tačiau tobulėti ribų nėra. Pasikliauti vien entuziazmu ar geranoriška
parama neužtenka. Vievio muziejui dėmesio šiandien nestinga, tačiau
jam būtina kuo greičiau įgyti tvirtą teisinį statusą: tai leistų operuoti solidesnėmis lėšomis, dar labiau papildyti eksponatų kolekciją, gausinti darbuotojų skaičių, parengti šiuolaikinį verslo planą. Vievio kelių muziejus yra patogioje geografinėje vietoje – tarp dviejų didžiausių Lietuvos miestų, todėl gausėjantis automobilių, turistų srautas taptų tiek papildomu veiklos stimulu, tiek dar vienu finansiniu šaltiniu.
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kęstučio jonaičio

Kelių barstymas druska: naudoti negalima

Žiema, ilgai keliavusi Lietuvos link, po truputį stiprina pozicijas. Kai kur (Tauragės, Šilalės) regionuose jau
ir generalinę repeticiją surengė – kelininkai keletą dienų turėjo dirbti po 10–12 val., kad susidorotų su kelius
užvertusiu net iki 30 cm sniego sluoksniu. Kartu su žiema, kaip ir kiekvienais metais, iškyla tas pats hamletiškas
klausimas: barstyti kelius druska, ar nebarstyti? Kol vieni (vairuotojai, gamtosaugininkai) pakeiksnoja dėl
NaCl sparčiau rūdijančius mašinų kėbulus ir gamtos teršimo, kiti (kelininkai) atsako – kol kas nieko pigesnio
ir efektyvesnio nesukurta. Taigi, ar yra kokia alternatyva gausiai mūsų šalyse barstomai druskai? Ar galima
panaudoti vietoj jos organines, sintetines priemones? Kiek tai kainuotų? Kokiu keliu nuėjo kitos šalys?
Marius Šlepikas

T

aigi, kodėl druska? Pradėti reikėtų nuo to, kad druska yra pigi. Šiandien
NaCl didmeninė kaina rinkoje svyruoja tarp 170–200 litų už toną (be
PVM) ir tai dažniausiai būna baltarusiška druska (arba ukrainietiška) (teirautasi ne vienoje bendrovėje, tačiau tokia kaina bus tik tada, jei pirksite ne mažiau 10 t nefasuotos druskos, o jei norėtumėte fasuotos – kaina
beveik perpus didesnė). Druskos ypatybė ta, kad NaCl tirpalas užšąla žemesnėje temperatūroje nei vanduo. Be to, NaCl – pigus, o tai svarbu šiais
visuotinio taupymo laikais. Visos kitos medžiagos, kurios galėtų būti naudojamos keliams barstyti ir ledui tirpinti, yra gerokai brangesnės, be to,
dažniausiai nėra organinės kilmės.

Užsienyje keliams barstyti vis dar naudojama
druska
„Marijampolės regiono kelių“ (MRK) vadovas Juozas Litvinas laikosi
griežtos nuomonės, kad kol kas už druską geresnio pakaitalo nėra išrasta, palyginti kainos ir efektyvumo santykį: „Kol kas pasaulyje niekas ekonomiškai naudingesnės medžiagos nei NaCl nėra išradęs. Jei ir yra sukurta medžiagų, jos dažniausiai per brangios. O tradicinė techninė druska yra pigi, jos gauti nėra sudėtinga, be to, tai yra natūralus produktas. Ar
jūs kada matėte, kad vasarą, po žiemos sezono, pakelės žolė būtų išdegusi, nes žiemą ant jos tirpo druskos tirpalu permirkęs sniegas? Bent jau
aš – ne.“ Pasak J. Litvino, lankantis konferencijoje užsienyje teko įsitikin-

Saugaus eismo akcijos bendruomenėse – efektyvios
Baigiantis 2011-iesiems konkurso „Saugus eismas bendruomenėse“
dalyviai organizavo renginius, kuriuose apibendrinti darbai,
pasidalina rūpesčiais ir iškilusiomis problemomis.

V

ieną iš renginių organizavo Šakių rajono Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“. Renginys vyko vaikų darželyje „Eglutė“.
Jis buvo pavadintas „Eismo saugumo metamorfozės Gelgaudiškyje“.
Projektą sukūrė bendruomenės nariai Genutė Žilinskienė, Lina Uždravienė ir Rimvydas Puidokas.
Baigiamojo vakaro metu buvo parodyti teatralizuoti fragmentai įvairių renginių, kuriuos bendruomenės nariai paskyrė projektui-konkursui
„Eismo saugumas bendruomenėse“.
Didaktinę potekstę turi gelgaudiškiečių sukurtas ir įgarsintas filmukas, kuris sukurtas akcijos „Pavyzdingas vairuotojas“ metu. Jo siužete –
gatvė, kurioje atsidūrė dvi šiaudų presuotės. Kaip elgsis vairuotojas: bandys kliūtį apvažiuoti ar išlipęs patrauks ją nuo kelio? Akcija buvo filmuojama slapta kamera, ji užtruko 53 min. Per tą laiką gatve pravažiavo 69

automobiliai, 9 dviratininkai, pro šalį ėjo pėsti miestelio gyventojai. Tačiau kliūtį pašalinti sustojo tik 9 šios situacijos dalyviai. Filmuota medžiaga, jos komentarai kelia ir juoką, ir susirūpinimą. Vėliau apie tai buvo rašoma Šakių rajono spaudoje.
Piešinių konkursui buvo pateikti 84 darbeliai. Jame dalyvavo šeimos,
į saugaus eismo problemas žvelgiančios įvairiapusiškai. Iš geriausių piešinių pagaminti lipdukai.
Miestelio laikraštis „Gelgaudukas“ saugaus eismo tema organizavo
kupletų konkursą. Linksmus posmelius apie netikėtumus miestelio gatvėse atliko merginų ansamblis, grojo gitaristai. Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ pirmininkė G. Žilinskienė pasidžiaugė, kad į saugaus eismo renginius miestelyje susirenka vis daugiau žmonių, atsiranda naujų iniciatyvų, šiam svarbiam darbui lieka vis mažiau abejingų.

ti, kad kalbos, jog druska yra netinkama keliams barstyti, tikrai neatitinka tikrovės: „Man lankantis Kanadoje teko stebėti, kaip ten barstomos gatvės – druskos pilama gal 3 kartus daugiau nei pas mus, Lietuvoje. Ir kaina, kaina, kaina – visos alternatyvos yra brangesnės. Dar viena iš priežasčių, kodėl Vakaruose naudojama druska – ten nebūna didelių šalčių,
iki -10 laipsnių.“

Bandoma ieškoti alternatyvų
„Tauragės regiono kelių“ (TRK) direktorius Vytautas Povilaika pritaria kolegos išsakytai nuomonei, kad, bent jau artimiausiu metu, vargu ar rasime kuo pakeisti NaCl. „Tiesiog nėra pasiūlos, kuo būtų galima pakeisti NaCl. Buvo bandymų techninę druską pakeisti natūraliomis medžiagomis – išspaudomis iš spirito gamyklų. Tačiau tai nepasiteisino, kelio paviršius pasidarydavo slidus. Taigi kol kas aš nelabai tikiu,
kad greitai bus išrastas pakaitalas NaCl.“ Ir vėl buvo linksniuojama kaina. CaCl, medžiaga, naudojama keliams barstyti, kai temperatūra nukrinta ypač žemai? Tačiau CaCl kaina bene 5 kartus didesnė nei NaCl,
taigi norint kelius barstyti šia medžiaga, kelininkų biudžetas turėtų būti
itin solidus.

Mokslininkai kelių barstymą druska vertina
neigiamai
2010 m. pasirodžiusioje „Kelių barstymo druskos poveikio požeminiam vandeniui apžvalgoje“ (autoriai K. Kadūnas, J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba) išvados kelių barstymui druska nėra tokios
palankios. Šioje apžvalgoje autoriai akcentuoja, kad druska neigiamai
veikia šalia kelio esantį apsauginių zonų dirvožemį. Be to, chloridais
teršiami paviršiniai ir gruntiniai vandenys. Tyrimų metu buvo nustatyta (tyrimą vykdė VGTU Aplinkos apsaugos katedra), kad neigiamas
druskų poveikis būna 4–10 m nuo kelio pakraščio. Atmosferos krituliai arba polaidžio vanduo susikaupusias druskas išplauna iš dirvos į
paviršinius ir gruntinius vandenis. Apžvalgoje pabrėžiama, kad neigiamas poveikis ypač sustiprėja miestuose, kur sniegas tirpinamas
įvairiais cheminiais preparatais, o vanduo surenkamas centralizuotai.
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Savivaldybių keliai ir jų remonto klystkeliai

Tirtų teritorijų gruntinių vandenų užterštumas chloridais viršijo normas 4–7 kartus. Mokslininkai apžvalgoje atkreipė dėmesį, kad tyrimui buvo pasirinktas palyginti nedidelis objektų skaičius, tačiau rezultatai parodė, kad užterštumas yra pakankamai didelis. Jei būtų tiriama išsamiau, galima įtarti, kad kasmet į upes ir ežerus patenka tūkstančiai tonų tokio vandens, o tuo pačiu dalis – ir į gruntinius vandenis.
Siūlymas – pradėti naudoti brangesnes, tačiau ne taip gamtą niokojančias medžiagas.

Automobilininkai širsta
Kiekvienas turintis automobilį su nerimu laukia žiemos: o kas bus pavasarį, jei kelininkai sodriai „patręš“ gatves druska? Nuo didelio druskos
kiekio, ne paslaptis, automobiliai sparčiai rūdija. Stengdamiesi ištirpdyti ledą gatvėse kelininkai tuo pačiu neišvengiamai „palaisto“ ir automobilius. Kokia išeitis? Automobilius reikėtų plauti bent 2 kartus per mėnesį, jei yra galimybė – prieš sezoną padengti automobilio dugną ir vidaus rūdijančias detales antikorozine danga. Tačiau šis „malonumas“ nėra
pigus – kainuoja nuo 600 iki 1500 litų, todėl nekiekvienam įkandamas
(ypač žinant faktą, kad didžioji dalis Lietuvos autoparko yra senesnė nei
10 metų).

Vieningos nuomonės nėra
Dėl to, kad sunkmetis niekaip nenori pasibaigti, biudžetai skaičiuojami labai atidžiai, artimiausioje ateityje nieko geresnio (ir pigesnio) mūsų kelininkai, tikėtina, neturės. Mokslininkai ir „žalieji“, suprantama, norės ekologiškesnių kelių priežiūros žiemą priemonių, tačiau tai sunkiai įgyvendinama. Taigi telieka druską naudoti, negalima
uždrausti.

faktas
NaCl didmeninė kaina rinkoje svyruoja
tarp 170–200 litų už toną (be PVM).
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„Marijampolės regiono kelių“ (MRK) vadovas Juozas Litvinas:
„Man lankantis Kanadoje teko stebėti, kaip ten barstomos gatvės
– druskos pilama gal 3 kartus daugiau nei pas mus, Lietuvoje.
Ir kaina, kaina, kaina – visos alternatyvos yra brangesnės. Dar
viena iš priežasčių, kodėl Vakaruose naudojama druska – ten
nebūna didelių šalčių, iki -10 laipsnių.“

Jau ne vieną kartą buvo rašyta apie blogą Lietuvos savivaldybių
vietinių kelių būklę ir nepakankamą jų finansavimą, bet
reikėtų klausimą nagrinėti kiek kitaip: ar turimas finansavimas
panaudojamas teisingai ir efektyviai?
Žydrius Baublys,
bendrovės „Fegda“ generalinis direktorius

D

ažniausiai savivaldybės finansavimą, gautą iš Kelių priežiūros ir
plėtros fondo, skiria naujo asfalto sluoksnio įrengimui ant dešimtkart „sulopyto“ vieškelio ar naujų asfalto „lopų“ įrengimui esamose
gatvėse. Užmirštama tai, kad siekiant kuo ilgesnio to naujai įrengto sluoksnio tarnavimo būtina apie 20–30 proc. gaunamų lėšų skirti
priežastims, sukeliančioms ankstyvą asfalto suirimą, pašalinti. Aišku,
specialistams yra žinoma „bloga“ vietinių (ir ne tik) kelių statybos istorija („armėniškas“ ar„smėlinis“ asfaltas,„dingę“ kelio pagrindų medžiagos), bet gal laikas nekartoti klaidų ir numatyti svarbius elementus statybai?

Efektyviai šalinti vandenį

sustiprinti, ar galima ant esamų pagrindų kloti naują „lankstaus“ asfalto sluoksnį.

Saugumą didinantys elementai
Numatyti reikėtų ir lėšas eismo saugumo priemonėms (greičio mažinimo kalneliai, kelio ženklai ir atitvarai, horizontalus ženklinimas) įrengti. Paradoksas, bet kartais rekonstruotas kelias tampa avaringesnis, nei buvo iki tol. Po kelio dangos pagerinimo darbų
vietiniams „kelių ereliams“ atsiveria galimybės išbandyti savo turimas transporto priemones visu galingumu, todėl griūva elektros stulpai, lūžta tvoros, įvažiuojama net į namus. Jei netinkamai sutvarkomi kelkraščiai, pėstieji ima vaikščioti važiuojamąja dalimi, rizikuodami savo gyvybe.

Tinkami kelkraščiai ir įvažiavimai

Pirmiausiai reikėtų įrašyti išlaidas bent paviršinio vandens pašalinimui nuo kelio dangos. Iš jų būtų finansuojami esamų užaukštėjusių
kelkraščių nukasimo ir kelio griovių kasimo darbai. Tai sumažintų vandens patekimo į dangos konstrukciją galimybę ir dangos ardymo poveikį vandeniui užšąlant. Be to, būtų apsaugoti pėstieji nuo aptaškymo vandeniu iš kelyje susiformuojančių balų.

Tikrai naudinga inicijuoti kelkraščių ir įvažų į kitus kelius ar gyventojų kiemus sutvarkymą. Jei po dangos atnaujinimo nepaaukštinami
kelkraščiai ir prie kelio esančios nuovažos, dėl ratų smūgio šios vietos
ištrupa. Kelkraščiai turi būti suformuoti taip, kad netrukdytų vandeniui
nubėgti nuo asfalto dangos, bei gerai sutankinti.

Racionalus kelio rekonstrukcijos metodas

Gera techninė priežiūra

Reikia atlikti minimalius esamos dangos konstrukcijos tyrimus, ar
dangos suirimo priežastis yra nekokybiškas asfalto mišinys, ar mažas
jo storis, ar silpnas po asfaltu esantis pagrindas. Turint šiuos duomenis galima nuspręsti, ar užteks tik pakloti naują asfalto sluoksnį, ar reikia sustiprinti pagrindus „sumalant“ asfalto sluoksnį ir sumaišant jį su
esamais kelio pagrindais, ar reikia pridėti naujų medžiagų pagrindui

Savivaldybės turėtų numatyti lėšas kvalifikuotai techninei priežiūrai pasamdyti. Jei ir savivaldybės specialistas, ruošdamas kelio defektaciją, padarys klaidų, tinkama techninė priežiūra ras galimybių pakeisti netinkamus sprendimus kokybiškesniais. Be to, prižiūrimas rangovas darbus atliks kokybiškiau, todėl atliktas darbas tarnaus daug ilgiau.
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Rinkimų nugalėtojai:
„Metų transporto vadovas 2011“

Tomas Vaišvila
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UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
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„Metų geležinkelių operatorius 2011“
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„Metų intermodalinis projektas 2011“

AB „Lietuvos geležinkeliai“

„Metų pažangioji technologija 2012“

SCANIA EURO 6

„Metų komercinis automobilis 2012“

FIAT DUCATO
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