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Keliai – valstybės turtas
ir vizitinė kortelė
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Mielieji skaitytojai,
Lietuvos kelių sektorius šiandien išgyvena permainų laikotarpį.
Kelių būklė sunkėja su kiekviena diena. Valstybinės šalies regionų įmonės, besirūpinančios kelių priežiūra, teigia, kad situacija keliuose blogėja dėl mažo finansavimo. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2015 m. sąmata
buvo patvirtinta Seime pernai gruodį atitinkamu įstatymu, kuriame kelių finansavimo
programai skirta 437 mln. 206 tūkst. 325 eurų. Prie jų buvo pridėta ir viršplaninė 2014
m. surinkta suma – 37 mln. eurų, taigi iš viso keliams turėjo atitekti 474 mln. 206
tūkst. 325 eurų. Deja, iš šios sumos Vyriausybė savo poreikiams atsirėžė 86 mln. eurų
(apie 300 mln. litų). Kelių finansavimo programai teliko 388 mln. 547 tūkst. 290 eurų.
Reikia priminti, kad Vyriausybė keliams skirtų pinigų dalį pasiima jau ne pirmą kartą.
Per septynerius metus, nuo 2009 m., bendroms valstybės biudžeto reikmėms iš kelių
sektoriaus paimta 473 mln. eurų. Beje, niekur nėra reglamentuota, kad iš kelių sektoriaus Vyriausybė gali paimti lėšas ir perskirstyti. Yra paskaičiuota, kad už šias lėšas
buvo galima išasfaltuoti 1250 km žvyrkelių, taigi, neasfaltuotų žvyrkelių mūsų krašte būtų sumažėję šeštadaliu. Šalies gyventojai, artėjant rinkimams į Seimą, turės pui-

kią progą padėkoti Andriaus Kubiliaus ir Algirdo Butkevičiaus Vyriausybių atstovams
už gyvenimo kančias šalia žvyrkelių. Norisi tikėti, kad valdžios atstovai įsigilins į esamą
situaciją dėl kelių priežiūros programos finansavimo, ir norisi tikėti, kad žmonės, gyvenantys šalia žvyrkelių, kada nors sulauks geresnių kelių ir patirs mažesnes kančias.
Esant mažam kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui, šalies regionų kelių įmonės stengiasi kaip įmanydamos užsidirbti vasarą iš papildomų rangos darbų savivaldybėse. Kai kurių įmonių uždarbis siekia nuo 15 iki 30 proc. nuo
gaunamų lėšų iš biudžeto. Dalis papildomai uždirbamų lėšų yra skiriama ir kelių priežiūrai. Valstybės Kontrolė yra pavedusi Lietuvos automobilių kelių direkcijai apriboti įmonių uždarbį iki 20 proc. Šalies regionų įmonės, turinčios po 5 ir
net 6 Kelių tarnybas, asfalto bazes, žvyro karjerus ir per 300 darbuotojų, privalės
ne tik riboti savo dalyvavimą savivaldos skelbiamuose konkursuose rangos darbams atlikti, bet ir privalės uždaryti bazes, atleisti darbuotojus, sumažinti atlyginimus. Ar nuo to pagerės Lietuvos kelių priežiūra, niekas nesiryžta prognozuoti.
Džiugu, kad Lietuvos regionų kelių įmonėse ir joms priklausančiose Kelių tarnybose dirba puikūs specialistai, jauni ir ilgamečiai kelininkai, pasirinkę šią pui-

kią profesiją ir atradę save kelių sektoriuje dar sovietiniais laikais, kai darbo ir gyvenimo sąlygos buvo ne tik sunkiai pakeliamos, bet ir sunkiai suprantamos šiuolaikiniam žmogui. Galima pasidžiaugti, kad Lietuvos kelių sektoriuje daug puikių
specialistų, atliekančių kelių statybos ir remonto rangos darbus, ne vienerius metus triūsiančių privačiame sektoriuje. Be jų neturėtume naujų kelių, naujų sprendimų, idėjų ir įgyvendintų technologijų. Be jų neturėtume ir puikių statinių, kuriais mūsų šalis didžiuojasi.
Pagarba šios profesijos žmonėms.
Vienuolika Lietuvos regionų kelių priežiūros įmonių šiais metais švenčia savo
įkūrimo 20-metį. Tai puiki proga prisiminti anuos laikus, žmones, dirbusius ir gyvenusius kelių sektoriuje, peržiūrėti ir įvertinti atliktus darbus, jų nueitus ir išvaikščiotus kelius. Tai puiki proga įvertinti kiekvieno dirbusio kelininko indėlį į Lietuvos kelių sektorių ir šalies istoriją, pasveikinti juos šios šventės proga. Norisi palinkėti, kad jie nebūtų pamiršti, kol gyvuoja kelininkų bendruomenė, kol jie gyvena mūsų prisiminimuose, raštuose, darbuose ir širdyse.
Sėkmės Jums, Lietuvos kelininkai!
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Ar saugu važiuoti Lietuvos keliais?

aukštos klasės BMW automobilis užima vieną pirmaujančių vietų pagal nelaimių
skaičių. Įdomu, kokio charakterio žmonės važinėja BMW?
Labiausiai pažeidžiamas eismo dalyvis – pėsčiasis: nedėvi tamsiu paros metus atšvaitų, kurių Lietuvos automobilių kelių direkcija išdalino jau ne po vieną
kiekvienam Lietuvos gyventojui (Švedijoje žmogus, išvesdamas šunį pasivaikščioti, būtinai segasi atšvaitą). Pėstieji ir dviratininkai kelyje, man atrodo, patys savęs nesaugo, o vairuotojai dar iki šiol jų nelaiko eismo dalyviais.
Saugos diržo segėjimas nebeturėtų būti jokia problema, bet net ir išsivysčiusiose ir gerą eismo saugumo būklę turinčiose šalyse diržų segėjimas nesiekia visų
100 proc. Pas mus jau ateina ta dabartinių vaikų (anūkų) karta, kuri neleidžia tėvams automobiliu pajudėti iš vietos, kol visi užsisegs saugos diržą (mano patirtis). Negaliu ramiai žiūrėti, kai dažname automobilyje matau vaiką sėdint tarp
sėdynių ir neprisegtą saugos diržu. Kaip būtų nustebę vaiko tėvai, jeigu policija
pareikštų tėvams kaltinimą ketinimu nužudyti vaiką (taip kaltinama Prancūzijoje), – juk pats vaikas dar mažas suprasti užsegto saugos diržo svarbą.
Atrodo, kad neturėtų būti diskutuojama apie alkoholio vartojimą prieš vairuojant. Jau seniai užsienio tyrėjai nustatė alkoholio, narkotikų, vaistų, kavos
vartojimo žalą atliekant vairuotojo (to, kuris visą darbo dieną ar tik dalį darbo
dienos vairuoja) darbą, iš to visiškai aišku, kad negalima sėsti prie vairo, kai esi
išgėręs. Lietuvoje 0,4 promilės yra riba, vis dėlto ir 0,38–0,39 promilės reiškia,
kad alkoholis buvo vartojamas, o tai yra neleistina… O rūkyti prie vairo galima. Kodėl? Juk nukritę ant kojų cigaretės pelenai gali nudeginti ir sukelti eismo pasekmes…
Kadangi nustatyta, kad žmogus darė, daro ir darys klaidas, kelias turi sušvelninti vairuotojo padarytos klaidos pasekmes. Ar turime tokius kelius Lietuvoje?

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius:
„Lietuvos keliuose šiemet 17 proc. mažiau žuvusiųjų“

BFL

Dr. Kęstutis Skerys,
VGTU Kelių katedros docentas

K

as nulemia vis gerėjančią, bet dar blogą, palyginti su kitomis ES šalimis, eismo saugumo situaciją? Kodėl mūsų žmonės, eismo dalyviai taip savęs nesaugo?
2008 m. įvyko esminis lūžis eismo saugumo situacijoje Lietuvoje, kai, Lietuvai 2004 m. įstojus į Europos Sąjungą, žuvusiųjų skaičius buvo 751 (2004), ir ES
pareikalavo per pusę sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių per artimiausius metus. Atrodo, kad mums, būnant ne ES narystėje, nerūpėjo žuvęs eismo įvykyje
žmogus. Buvo paklausyta ES reikalavimo ir, taikant įvairias priemones (teisines,
technines, švietėjiškas ir kt.), buvo sumažintas žūčių keliuose skaičius lygiai per
pusę, ir už tai Europa Lietuvą įvertino. 2005–2007 m. žuvusiųjų keliuose skaičius svyravo apie 700 (773; 760; 740), o 2008 m. šis skaičius sumažėjo iki 499.
Pastaraisiais metais žuvusiųjų keliuose skaičius lyg ir stabilizavosi ir sukasi
apie 250: 2013 m. keliuose žuvo 256 žmonės, 2014 m. žuvo 265 žmonės. Dabar nuolat kyla klausimas, ar toks žūčių skaičius yra ta riba, kurios niekaip negalime peržengti. Pagal žuvusiųjų skaičių, tenkantį vienam milijonui gyventojų, dar
smarkiai atsiliekame nuo ES vidurkio (57) ir stipriausių pagal eismo saugumą šalių (Malta, JK, Švedija, 26–29 žūtys). Kaip ir kitose šalyse, labiausiai pažeidžia-

mas yra pėsčiasis ir dviratininkas, kurie dažnai patys nesisaugo kelyje ar gatvėje,
ir tarp žuvusiųjų sudaro iki 48 proc.

Važiuodami greitkelyje neretai pastebime informacinius stendus su statistika – kiek žuvusių ir kiek sužeistųjų šiame kelyje buvo registruota metų bėgyje. Tokia statistika neretai šokiruoja. Greitkelių stenduose užrašą „nėra žuvusių ir
nėra sužeistų“ norėtų matyti visi, nuo kurių priklauso eismo saugumo problemų
sprendimas. Visi sutiks, kad tai kilnus tikslas ir geriausiai atsiperkančios išlaidos
tokiam tikslui pasiekti.
Švedų, Norvegų tyrėjai nustatė, kad didžiausią dalį indėlio į eismo įvykį turi
prisiimti žmogus – skirtingi šaltiniai pateikia 90–94 proc. indėlio vertę. Žmogui
būdinga klysti, daryti klaidas. Jeigu žmogui būdinga klysti, tai kelias turi kaip galima daugiau šią žmogaus klaidą sušvelninti, kad klaidų pasekmės būtų minimalios. Paprastas pavyzdys gatvėje: jeigu vienu metu leidžiama pėsčiajam eiti per
gatvę ir tuo pat metu leidžiama vairuotojui sukti į dešinę, susidaro konfliktinis
taškas ir reikia jį pašalinti, t. y. neleisti važiuoti.

Kaip gerinti eismo saugumą ir mažinti žūčių skaičių keliuose?

Kelias atsakingas už eismo įvykių pasekmes

Šią užduotį iškelia daugelis Europos ir pasaulio šalių vyriausybių, nes tai viena iš pagrindinių šio meto problemų.
Nagrinėjant eismo saugumo būklę ir pasaulinę eismo saugumo statistiką,
Pasaulio banko apžvalgoje 92 šalys yra suskirstytos į tokias šalių grupes: Afrika;
Azija – Okeanija; Centrinė ir Rytų Europa; Lotynų / Centrinė Amerika ir Karibai;
Viduriniai Rytai ir Šiaurės Afrika (šios šalys priskirtos grupei „mažai motorizuotos
šalys“ (angl. LMC – low motorized countries)). Kita atskira grupė šalių – „labai
motorizuotos šalys“ (angl. – high motorized countries): Šiaurės Amerika; Australija; Naujoji Zelandija; Japonija ir Vakarų Europa.

Europos šalys, kuriose eismo saugumo klausimai gerai sprendžiami, priėjo
prie išvados, kad kelias turi būti atsakingas už eismo įvykio sunkias pasekmes.
Pas mus dažnai po eismo įvykio, kuris įvyksta žiemą, žiniasklaidoje girdime, kad
„dėl eismo įvykio kaltas kelias“. Bet turime suprasti, kad yra žiema, sąlygos važiuoti dažnai keičiasi ir vairuotojas turi galvoti, kokį pasirinkti greitį, kaip įvertinti besikeičiančias kelio dangos sąlygas bei savo automobilio galimybes, o gal iš
viso pasirinkti tokiu keliu ir tokiomis sąlygomis nevažiuoti. Visiškai apledėjusiu ir
slidžiu keliu, kai visi žino, kad jis apledėjęs ir slidus, vairuotojai važiuoja lėtai, atsargiai ir galimi tik techniniai eismo įvykiai. Tas pats ir važiuojant ištisai duobėtu
ir baisiai nelygiu keliu, – niekas nelėks dideliu greičiu, visiems gaila automobilio, tada yra keikiami kelininkai (ar komunalininkai), bet žūčių tokiame kelio ruože bus išvengta. Po žvyrkelio, kuriame žvyro nebėra likę ir grioviai visiškai užžėlę ir susilyginę su kelio važiuojamąja dalimi, rekonstravimo, kai žvyro danga keičiama į asfaltinę, geresniam vandens nuleidimui tvarkomi (t. y. gilinami ir išvalomi) grioviai, – toks kelio ruožas po rekonstravimo atrodo nesaugus, baisu nulėkti
nuo kelio, o greitį vairuotojai padidina (kelias juk yra geras), ir nepatyrę vairuotojai rizikuoja.
Koks kelias yra saugus? Pirmiausia, kelias turi būti atpažįstamas (atsirado terminas angl. self-explained road), – „save paaiškinantis kelias“, kuris turėtų būtinus požymius tam, kad būtų žymiai sumažintas vairuotojų klaidų ir eismo įvykių skaičius. Saugus kelias tas, kuris sumažins eismo dalyvio (vairuotojo, pėsčiojo, dviratininko, vadeliotojo) padarytos klaidos pasekmes.

Žūtys keliuose pagal pateiktą šalių suskirstymą pasiskirsto taip:
- Azija – Okeanija – 44 %.
- Labai motorizuotos šalys – 14 %.
- Lotynų / Centrinė Amerika – 13 %.
- Centrinė ir Rytų Europa – 12 %.
- Afrika – 11 %.
- Vidurinieji Rytai ir Šiaurės Afrika – 6 %.

Pirmasis Europoje eismo įvykis žiniasklaidoje paminėtas 1896 m.
rugpjūčio 17 d. Ponia Bridgette Driscol iš Kroidono (Londono apylinkės)
buvo partrenkta automobiliu, kai nepaisydama „Dėmesio! Nearklinė transporto
priemonė“ ženklo ėjo per gatvę. Automobilį pastebėjusi tik būdama jau kelio
viduryje, Bridgette Driscol išsigando nematytos transporto priemonės ir norėdama
apsisaugoti, atkišo į ją skėtį. Teisme vairuotojas aiškino neviršijęs 4 mylių per
valandą (6,4 km/h) greičio, kadangi jo automobilis negalėjo važiuoti greičiau.
Teismas nusprendė, kad ponia Bridgette Driscol tapo savo neatsargumo auka.

S

tatistikos duomenimis, Lietuvos keliuose pirmas šių metų pusmetis buvo
gerokai saugesnis nei atitinkamas 2014 m. laikotarpis: žuvo beveik 17
proc. mažiau žmonių, taip pat sumažėjo eismo įvykių ir sužeistųjų. Išsaugota
37 proc. daugiau pėsčiųjų ir 45,5 proc. daugiau vaikų gyvybių.
Eismo saugos rodikliams akivaizdžiai turi įtakos keliuose nuolat diegiamos inžinerinės priemonės, padedančios išvengti kritinių situacijų. Suprantama, norėtume dar spartesnės pažangos, bet geresniam rezultatui pasiekti
būtinas ir didesnis vairuotojų atsakingumas.
Per pirmuosius 6 šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu praėjusių
metų laikotarpiu, eismo įvykių Lietuvoje užregistruota beveik 7 proc. ma-

saugumo būklės gerinimo, nes, pirmiausiai, yra mažinamas (ypač gyvenvietėse)
važiavimo greitis. Krovininių automobilių vairuotojus per didelis kalnelių skaičius
varo į neviltį, genda transporto priemonės, bet žmogaus gyvybė ir sveikata turi
būti prioritetas. Kartais kalneliais jau perpildytos gyvenvietės (iki 8 kalnelių galima suskaičiuoti Rūdiškėse, kelyje Nr. 220). Miesto gatvėse ir keliuose pasiteisino
ir automatiniai greičio matuokliai: nors ir ne visada veikiantys, jie vairuotoją veikia psichologiškai ir jis mažina greitį.
Metaliniai atitvarai kelio aukštų pylimų vietose, automagistralės skiriamojoje juostoje taip pat sušvelnins vairuotojo padarytos klaidos pasekmes.
Automagistralėje užmigęs ar paslydęs ir nesuvaldęs žiemos metu automobilio vairuotojas nepervažiuos pakankamai plačią (daugiau nei 12 m) skiriamąją juostą (Kaunas – Klaipėda, Vilnius – Panevėžys) ir nesusidurs kaktomuša su priešais atvažiuojančiu, blogiausiu atveju tik gerokai aptrins automobilio šonus į atitvarą.

žiau (2014 m. – 1481, 2015 m. – 1382). Žuvusiųjų sumažėjo 16,8 proc.
(2014 m. – 119, 2015 m. – 99), sužeista 4,6 proc. mažiau žmonių (2014 m.
– 1764, 2015 m. – 1682).
Nuolat gerinama kelių infrastruktūra turi įtakos ir itin avaringų ruožų –
juodųjų dėmių – keliuose mažėjimui. Šiemet Lietuvos keliuose nustatytos
37 juodosios dėmės, ir tai sudaro tik ketvirtadalį prieš penkerius metus buvusių tokių ruožų (2010 m. buvo 145). Šiuo metu daugiausia juodųjų dėmių,
iš viso 6, yra kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruože tarp Karmėlavos ir
Utenos. 3 juodosios dėmės nustatytos kelyje Mažeikiai – Plungė, kituose keliuose tokių pavojingų ruožų yra mažiau.

Kelias turi būti saugus
Kelias turi būti ne tik saugus, bet ir patogus bei estetiškas. Lietuvos automagistralės (Kaunas –Vilnius, 1970 m.; Kaunas – Klaipėda, 1987 m.; Vilnius – Ukmergė, 1985
m.) nutiestos sovietiniais metais, tuo metu taikant vadinamąją landšaftinį projektavimą, kai beveik rankiniu būdu buvo derinamos horizontalios ir vertikalios kelio trasos
kreivės, kad kelias perspektyvoje estetiškai vingiuotų, susilietų su aplinka ir džiugintų vairuotojų ir keleivių akį. Geriausiu aplinkos ir kelio ryšio pavyzdys iš to meto yra kelio skiriamojoje juostoje iki šiol žaliuojantis ąžuolas netoli Rykantų. Nežinau dėl ko, bet
buvo padaryta ir įgyvendinta projektavimo klaida kelyje Vilnius – Kaunas, už Elektrėnų, kur toli perspektyvoje matomas lyg kelio juostos lūžis, bet ne sklandi perspektyva,
– tai nesuderintos horizontaliosios ir vertikaliosios kreivių pavyzdys. Kitose automagistralių vietose tokio vaizdo nepamatysime. Man, kaip kelininkui, seniai įstrigo mūsų artimiausių kaimynų pasakymas: „Važiuojame jūsų keliais ir gėrimės…“. Taiklus Lietuvos
kelininkų, pirmiausiai, projektuotojų, vėliau tiesėjų ir eksploatuotojų, įvertinimas.

Vairuotojų klaidos
Klaidos tikimybė, pirmiausiai, atsiranda dėl to, kad vairuotojas vairuodamas
atlieka kitus darbus: kalba telefonu, rūko, geria kavą, valgo, gal net apsikabinęs
bendrakeleivį karštai diskutuoja, maskatuodamas rankomis… Dabar toks laikas, kad niekur nespėjama, visi labai (pseudo) užimti, ir ne tik būdami prie vairo
daro po kelis darbus: valgo prie kompiuterio, geria kavą eidami, pėsčiųjų perėjoje (ypač perėjoje) masiškai spaudo mobilaus telefono mygtukus, nė nepažvelgdami į automobilius… Man norisi pro automobilio langą sušukti: „pažiūrėkite
į mane, važiuojantį, įsitikinkite, ar aš pastebėjau jus, einančius“. Tarp eismo dalyvių turi būti akių kontaktas. Įdomi statistika: Lietuvoje tūkstančiui automobilių
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Lietuvos automobilių kelių tinklas yra gana išvystytas, visais metų
laikais galima pasiekti atokiausias mūsų šalies vietas. Valstybinių
kelių tinklą sudaro: magistraliniai keliai (1746 km), krašto keliai
(4 927 km) ir rajoniniai keliai (14 579 km), iš viso – 21 252 km
kelių. Beveik pusė visų rajoninių kelių (7 199 km) padengti žvyro
danga (LAKD 2015–01–01 duomenys).

Kelio pylimo (ypač aukšto) lėkštesni šlaitai sumažintų eismo įvykio su nulėkusiu nuo kelio automobiliu pasekmes. Tai gera priemonė, bet kaip paimti daugiau prireiksiančios žemės iš savininkų? Didesnio spindulio kreivės kelio trasoje
taip pat leistų išvengti vairuotojų klaidų (nepasirinkus saugaus greičio), bet rekonstruojant kelią irgi gali prireikti papildomos žemės juostos. Žemės paėmimas
valstybės reikmėms mūsų šalyje dar komplikuotas, todėl ne visada projektuotojams pavyksta pakeisti kelio trasą plane.
Keliuose turime juodąsias dėmes, kurių „uždėjimas“ yra reglamentuotas, bet
kai kuriais atvejais pats kelias niekuo dėtas: eina tiesiu gerai matomu ruožu, gerai
paženklintas. Tik to kelio ruože vairuotojui (esant blaiviam) atsitiko nelaimė pervažiuoti tamsiu paros metu atsigulusį važiuojamojoje kelio dalyje girtą pėsčiąjį.
Gal tiesiog tame kelio ruože reiktų įrengti naują kelio ženklą (pvz., „atsargiai, girti
ant kelio“), nes tai ne kelio kaltė dėl tokios juodosios dėmės atsiradimo. Suprantu juodąją dėmę, kuri kol kas yra ten, kur neužtikrintas kelio paviršiaus matomumas, yra per mažo spindulio horizontalios kreivės, kelkraščiai nesutvarkyti (nesustiprinti ir nėra aiškios ribos su važiuojamąja dalimi), žymus važiuojamosios dalies nelygumas ir kitokie trūkumai, buvo eismo įvykio priežastis. Tokie kelio trūkumai, laikui bėgant ir žinant juos, kelio rekonstravimo metu turės būti sutvarkyti
ir eismas tame ruože taps saugesnis.
Žiedinės sankryžos labai pagerino eismo saugumo situaciją vien dėl to, kad
prieš jas žymiai mažinamas važiavimo greitis (ir be kelio ženklo, nes priekyje matoma kliūtis), sumažėja pačioje sankryžoje konfliktinių taškų (palyginti su įprasta keturšale sankryža) ir jie ne tokie pavojingi. Tiesa, tai labiau tinka dabar diegiamoms mažo spindulio žiedams. Miestuose, didelio spindulio žiedinės sankryžos (Vilniuje Lazdynų, Antakalnio, Žirmūnų) yra labiau pavojingos, nes važiavimo greičiai pakankamai dideli, vairuotojai nevienodai įveikia sankryžą – dažnai
stebiu, kad didesnį ratą žiede vairuotojas įveikia išorine (o ne vidine) nuo žiedo
centro eismo juosta, o tai pavojinga kitaip žiedą įveikiančiajam: būtina būti labai
akylam važiuojant didelio spindulio žiedine sankryža.
Greičio mažinimo priemonės: iškilios perėjos, kalneliai, iškilios sankryžos,
„gulintys policininkai“ – šios eismo saugumo priemonės prisidėjo prie eismo
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Avaringumo mažinimo priemonės keliuose
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Lietuvos keliai blogėja, o skiriamų pinigų mąžta
LR susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.
3-110(1.5E) patvirtinta nuolatinės Programos priežiūros komisijos
sudėtis:
Algis Žvaliauskas – susisiekimo viceministras (komisijos pirmininkas);
Paulius Girčys – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus patarėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);
Vidmantas Adomaitis – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius (šiuo metu atstatydintas);
Donatas Čygas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, Kelių katedros dėstytojas;
Albinas Ežerskis – žemės ūkio viceministras;
Rimvydas Gradauskas – asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas;
Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;
Ričardas Malinauskas – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;
Vladislovas Molis – valstybės įmonės „Automagistralė“ direktorius;
Julius Morkūnas – vidaus reikalų viceministras;
Egidijus Skrodenis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas.
Nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos posėdžio protokolas NR. KK-1 buvo pasirašytas 2014 m. kovo 26 d. Jokių klausimų dėl KPPP finansavimo mažinimo svarstyta nebuvo. 2015 m. nuolatinė Kelių priežiūros ir plėtros programos komisija posėdžių neorganizavo ir klausimo Vyriausybei dėl lėšų
iš KPPP paėmimo nekėlė. Tokiu būdu Vyriausybei yra atrištos rankos imti iš KPPP
savo poreikiams aprūpinti tiek, kiek jai reikia, o ataskaitos už paimtas ir panaudotas lėšas ji niekam neteikia.

BMC

BMC

Šalyje įsivyravo „zebrų“ keliai

Pernai gruodį Seime priimtas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, kuriame 2015 m. Susisiekimo
ministerijai buvo skirta 441 mln. 701 tūkst. 518 eurų. Iš jų kelių
finansavimo programai skirta 437 mln. 206 tūkst. 325 eurų. Prie jų buvo
pridėta viršplaninė 2014 m. surinkta suma – 37 mln. eurų, taigi iš viso
keliams skirta 474 mln. 206 tūkst. 325 eurų.
Jolanta Tamošaitienė

D

eja, iš šios sumos Vyriausybė savo poreikiams atsirėžė 86 mln. eurų (apie 300
mln. litų). Kelių finansavimo programai teliko 388 mln. 547 tūkst. 290 eurų,
kuriuos patvirtino Vyriausybė 2015 m. numatytoje biudžeto programoje. Priminsime, kad Vyriausybė keliams skirtų pinigų dalį pasiima jau ne pirmus metus. Ir
tai vyksta tuomet, kai specialistai konstatuoja, kad krašto kelių situacija prastėja,
dangos susidėvėjusios, daugeliui kelių reikalingas atnaujinimas, be to, užmies-

čiuose daug neasfaltuotų žvyrkelių. Kas turi šiais klausimais labiau rūpintis – vietinė valdžia ar valstybė? Kam tie keliai reikalingesni – vietiniams gyventojams,
vietiniam verslui, šalies ekonomikai ar biudžetui?

Paimti pinigai turėtų būti grąžinti
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką Petrą Narkevičių stebina
toks Vyriausybės elgesys, kai jau įstatymu skirti pinigai perskirstomi ir Susisiekimo ministerijos eilutė sumažėja 86 mln. eurų. „Tendencijos nėra geros. Tai

Lietuvoje yra apie 7225 km žvyrkelių, tačiau jie asfaltu
padengiami labai lėtais tempais, jų asfaltuojama vis mažiau,
be to, asfaltuotų keliukų dangos gerokai susidėvėjusios.

matyti ir iš blogėjančios kelių būklės. Dalis lėšų, skirtų Susisiekimo ministerijai, panaudojama kitoms reikmėms. Tai vyko 2013 m., 2014 m., numatoma ir
šiemet“, – apgailestavo Seimo narys. Pasak jo, kelių būklė blogėja, o valstybės
apetitas atsiriekti dalį keliams skirtų pinigų auga. „Man, kaip Seimo Biudžeto ir
finansų komiteto pirmininkui, tai atrodo keista. Šis procesas turi būti sustabdytas, o trūkstamų lėšų Vyriausybė turi surasti taupydama. Jeigu jau yra skirti pinigai, jie turi būti palikti, o ne perskirstomi. Dabar kalbame apie kelių sektorių.
Kitą kartą gal tokioje situacijoje atsidurs kitas sektorius. Sistemingai taip vykti neturėtų“, – akcentavo P. Narkevičius. Jis teigia, kad jei jau pinigai keliams
ir buvo nurėžti, turėtų būti sukurtas mechanizmas, kaip juos grąžinti, deja, nei
Seime, nei Vyriausybėje apie kompensavimą nekalbama. „Apie 5 proc. iš kelių
finansavimo programos nurėžta 2014 m., 5 proc. – 2015 m. Per dvejus metus jau susikaupę 10 proc. pridėti savivaldybėms. O kas iš to, vis tiek turime 65
mln. eurų deficitą. Net užsieniečiai pastebi, kad Lenkijoje keliai gerėja, o Lietuvoje prastėja“, – samprotavo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas P. Narkevičius.

Įstatymas priimtas, bet jo nesilaikoma
LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo redakcijoje, įsigaliojusioje 2014 m. lapkričio 1 d., numatyta, kad Programos finansavimo šaltiniai yra:
1. dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų
priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai;

Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius: „Kelių plėtros programos lėšos skirstomos atsižvelgiant į būtinybę, bet dėl bendro
finansavimo trūkumo tenka lėšas tarp sričių dalinti. Yra bendra valstybės kišenė ir norima pasiekti subalansuoto ir tolygaus visų sričių augimo, todėl
dalis pinigų paimama bendroms biudžeto reikmėms, iš ko vėliau finansuojami bendri valstybės prisiimti įsipareigojimai.“

2. dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams;
3. mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones;
4. kelių naudotojo mokestis;
5. mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais;
6. mokestis už eismo ribojimą;
7. fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos;
8. lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta
valstybinės reikšmės keliuose.
Įstatymo straipsnyje Nr.4, įsigaliojusiame 2015–01–01, numatyta, kad Programai finansuoti skiriama 65 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, suskystintas dujas, skirtas automobiliams, ir energetinius
produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai.

Įstatymo straipsnyje Nr.9 nurodyta, kad Programos finansavimo lėšos naudojamos automobilių keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių statiniams projektuoti, statyti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), inventorizuoti, prižiūrėti, kelių technikos, technologijos,
transporto ir kitoms gamybos priemonėms įsigyti, kelių ir tiltų tyrimų, statinio
statybos techninei priežiūrai, statinio saugos ir paskirties valstybinei priežiūrai
atlikti, išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, kelių informacinėms sistemoms
kurti, kelių plėtrai, bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis, teisės aktams ir
normatyviniams techniniams dokumentams rengti, institucijų ir įstaigų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, mokesčiams administruoti ir jų surinkimo priežiūrai, Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti, saugaus eismo programoms keliuose ir jų
priemonėms įgyvendinti (tarp jų valstybinės reikšmės keliuose įrengtai stacionariajai).
Šiame įstatymo straipsnyje nurodyta, kad Vyriausybė nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką ir paskiria institucijas šiam įstatymui įgyvendinti. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri nuolatinė Programos komisija. Jos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.

Šiandien šalies rajonuose formuojasi keliai, kuriuos vietiniai gyventojai vadina „zebrais“ – kai dalis kelių ruožų yra asfaltuota, o dalis – žvyrkeliai. Kitaip
tariant, žvyrkelių ruožus keičia keliai su asfalto dangomis, o paskui – vėl žvyrkeliai. Ekonomiškai tai nėra naudinga nei rajonams, nei šalies mastu, nes dulkantys keliai yra, o asfaltuoti ruožai yra laužomi, nes nėra vientiso kelio su asfalto danga.
Pasak premjero Algirdo Butkevičiaus, vadinamieji „zebrai“ susidarė dėl to,
kad vykdant žvyrkelių asfaltavimą dėl ribotų finansinių valstybės išteklių nėra
galimybių išasfaltuoti viso kelio vienu metu, kartais tai yra ekonomiškai nenaudinga. Rajoniniai keliai su žvyro danga asfaltuojami atsižvelgiant į nustatytus atrankos kriterijus. Dėl ribotų finansinių išteklių kelias asfaltuojamas ne
visas iš karto, o dalimis. Pirmiausiai asfaltuojami ruožai, kur didelis eismo intensyvumas ir driekiasi per gyvenvietes. Jei kelyje yra kelios gyvenvietės, pirmiausia išasfaltuojami ruožai per gyvenvietes su didžiausiu eismo intensyvumu, o ruožai per neapgyvendintas teritorijas su mažu automobilių eismu nukeliami prioriteto tvarka į vėlesnius įgyvendinimo laikotarpius. Tokia ruožų atrankos tvarka, anot premjero, neva leidžia maksimaliai efektyviai ir naudingai
panaudoti labai ribotas valstybės lėšas.
Klausėme premjero, kodėl Vyriausybė nepasiima dalies skirtų pinigų iš
kitų ministerijų, pavyzdžiui, Žemės ūkio, Aplinkos apsaugos ministerijos. Juk
šalies žemės ūkis naudojasi vietiniais ir regioniniais keliais, juos laužo, gadina, o dar gauna iš valstybės lengvatas, nes nemoka akcizo mokesčio už degalus, gauna europines subsidijas. Kodėl žemės ūkio sektorius gali naudotis keliais, kurių netvarko ir niekaip neatsako už jų būklę? Aplinkos ministerijai priklausantys miškai neša pelną, bet mediena yra išvežama iš miškų keliais, kuriuos sunki ūkių technika laužo, ir sandėliuojama šalia kelių, o tai ardo kelius ir
sudaro avarines situacijas. Miškų ūkio sektorius kažkodėl neprisideda prie kelių atstatymo ir jų būklės palaikymo. Pasak A. Butkevičiaus, kelių plėtros programos lėšos skirstomos atsižvelgiant į būtinybę, bet dėl bendro finansavimo
trūkumo tenka lėšas tarp sričių dalinti. Yra bendra valstybės kišenė ir norima
pasiekti subalansuoto ir tolygaus visų sričių augimo, todėl dalis pinigų paimama bendroms biudžeto reikmėms, iš ko vėliau finansuojami bendri valstybės
prisiimti įsipareigojimai (krašto apsaugai ar socialinėms reikmėms). „Aplinkos
ministerijos funkcija – tobulinti darnaus vystymosi principais pagrįstą aplinkos teisinį reguliavimą ir koordinuoti jo įgyvendinimą, įskaitant ir statybos
sektorių. Šalies statybos sektorių sudaro privačios įmonės, kurios moka įstatymais nustatytus mokesčius į valstybės biudžetą. Aplinkos ministerija nedisponuoja finansiniais ištekliais, kuriuos galėtų skirti keliams, nes privačios įmonės moka mokesčius į valstybės biudžetą, įskaitant ir 65 proc. akcizo mokesčius už degalus, kurie skiriami Susisiekimo ministerijos vykdomai Kelių programai“, – tvirtino A. Butkevičius.

8

9

BFL

Kelių priežiūros ir plėtros programos dalį sudaro degalų akcizo pinigai. Deja, Vyriausybė dalį šių pinigų panaudoja kitoms sritims, taigi
ne visos lėšos, surinktos iš akcizų, grįžta keliams. Taip atsitinka todėl,
kad valstybei kartais tenka tenkinti naujus, anksčiau nenumatytus
poreikius. Pastaruoju metu dalis iš degalų akcizų surinktų lėšų buvo
skiriama ginkluotės įsigijimui. Žinoma, kelių sektorius dėl to iš dalies
kenčia, nes neišasfaltuojama žvyrkelių tiek, kiek norėtųsi, neatnaujinamos asfaltuotų kelių dangos. Kita vertus, neišasfaltuoti keliai ne tik
dulka, bet ir jų priežiūrai taip pat reikia nuolat skirti daug lėšų. Šiuo
metu Lietuva turi apie 7000 km žvyrkelių. Ateinančiais metais žvyrkeliai bus asfaltuojami pagal Kaimo rėmimo ir kitas programas, remiamas Europos Sąjungos fondų. Tikimasi, kad taip bus išasfaltuota
apie du trečdalius žvyrkelių. Visų žvyrkelių Lietuva turbūt niekuomet
neišasfaltuos, nes kaimų gyventojų mažėja, o ūkio technikai važinėti
tokio tipo keliai tinka labiau nei asfaltuoti. Kai kurių žvyrkelių gal asfaltuoti ir neverta, nes eismas ten labai vangus.
2015 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros programai skirtų pinigų 86 mln.
Vyriausybė perskirstė kitoms sritims. Tikiu, kad kelių sektorius dėl to nesidžiaugia, bet valstybė nėra tik keliai, dalis lėšų turi būti skiriama ekstra sritims. Galime daryti išvadą, kad valstybė kitų finansavimo šalinių
ekstra sritims, išskyrus lėšas, surenkamas ir iš akcizo mokesčio, neturi.
Lietuvai atsigaunant po ekonomikos krizės, dėmesio reikalauja įvairios sritys: atlyginimai turi būti grąžinti į ankstesnį lygį, lėšų prireikė ginkluotei, šauktinių aptarnavimui, kitoms sritims. Lipdama iš ekonominės duobės Lietuva turi atsitiesti daugelyje sričių, o kelių pinigai turi būti
naudojami efektyviai. Pavyzdžiui, kai kur, mano galva, per dideliu dažnumu įrengiamos lėtėjimo salelės. Kiekvienas toks įrenginys turėtų būti
apsvarstytas.

BMC

Norisi tikėti, kad situacija keliuose keisis, didės finansavimas, o ir skirti
pinigai nebus vėl atimti, kad laikui bėgant Lietuva vėl susigrąžins
gerų kelių vardą. Juk esame tranzitinė valstybė. Pernai gruodį Seime priimtas
Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, kuriame 2015 m. Susisiekimo ministerijai buvo skirta 441 mln. 701
tūkst. 518 eurų. Iš jų kelių finansavimo programai skirta 437 mln. 206 tūkst.
325 eurų. Prie jų buvo pridėta viršplaninė 2014 m. surinkta suma – 37 mln.
eurų, taigi iš viso keliams skirta 474 mln. 206 tūkst. 325 eurų.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Petras Narkevičius: „Toks procesas, kai skirti biudžeto pinigai vėliau yra perskirstomi, turi būti
sustabdytas, o trūkstamų lėšų Vyriausybė turi surasti taupydama. Jeigu jau yra skirti pinigai, jie turi būti palikti, o ne perskirstomi. Dabar kalbame apie
kelių sektorių. Kitą kartą gal tokioje situacijoje atsidurs kitas sektorius. Sistemingai taip vykti neturėtų.“

Asfaltuojama vis mažiau
Lietuvoje yra apie 7225 km žvyrkelių, tačiau jie asfaltu padengiami labai lėtais tempais, jų asfaltuojama vis mažiau.
Lietuvos automobilių kelių direkcija rengia Žvyrkelių asfaltavimo programą tarp skirtingų kelio dangų, kurioje į pirminį asfaltuotinų ruožų sąrašą įtraukta apie 536 km ilgio ruožų. Įgyvendinus šią programą per artimiausius kelerius metus būtų pagerintos gyventojų ir verslo subjektų susisiekimo sąlygos,
sumažėtų išlaidos kelių priežiūrai. Šiai programai skirta apie 70 mln. eurų.
Pasak Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) direktoriaus pavaduotojo Petro Tekoriaus, vykdant šią programą pirmiausiai bus asfaltuojami žvyrkeliai, vedantys iki traukos centrų: seniūnijų, miestelių, savivaldybių. Pirminiais skaičiavimais, tai bus per 500 km keliukų, siekiančių iki 3 km. „Mažiau dėmesio bus
kreipiama, jei tokie keliukai jungia tik kaimus, tačiau žvyrkelis daug svarbesnis,
jei jis veda į magistralinį kelią“, – sakė P. Tekorius.
Pasak jo, direkcija yra paruošusi ir programą Žemės ūkio ministerijai dėl žvyrkelių asfaltavimo per gyvenvietes. „Numatėme apie 190 gyvenviečių, iš jų apie
110–120 gaus finansavimą. Šiemet paskelbsime konkursus pagal programą „Dizain and Build“. Kitais metais jau prasidės darbai“, – kalbėjo pašnekovas. Priminsime, kad Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) pasirašė susitarimą, kurio pagrindu ŽŪM įsipareigojo skirti lėšų keliams finansuoti iš žemės ūkio programos. Jau baigėsi pirmas šių metų pusmetis, tačiau ŽŪM jokių pinigų dar neskyrė,
o tai reiškia, kad savo įsipareigojimų ji kol kas nevykdo. Ar ŽŪM laukia paraginimų
iš Vyriausybės? O gal laukia rudens, kad būtų galima pradėti tvarkyti kelius jiems
pažliugus ar prasidėjus šalnoms bei sniegui?
LAKD direktoriaus pavaduotojui P. Tekoriui nerimą kelia ne tik neasfaltuojami žvyrkeliai, bet ir asfaltuotų kelių būklė: „Važinėdamas po Lietuvą pastebėjau, kad asfaltuotų keliukų dangos gerokai susidėvėjusios. Nenuostabu, juk
daugelio kelių danga jau atitarnavo po 20–30 metų. Mes ironizuojame, kad
kol išasfaltuosime neasfaltuotus gabalus, visiškai subyrės ir esamos dangos.
Toks procesas natūralus, nes bitumas po kurio laiko netenka plastinių ypatybių ir ima byrėti savaime. Tokiems keliams reikalingas šiurkštinimas (kai patvarkoma esama danga – pafrezuojama, palyginama, tuomet pilama emulsija ir skaldelė; taip tarsi apvelkamas dangos paviršius, jo neardo vanduo) ir
jie dar tarnaus apie 20 metų“, – akcentavo P. Tekorius. Jis apgailestavo, kad dėl
pinigų stygiaus atnaujinant kelių dangas Lietuva ryškiai atsilieka nuo kitų Vakarų valstybių. „Kadaise tais vadinamaisiais šiurkštinimais išlaikydavome gerus krašto kelius, nes tai pigu ir efektyvu. Pavyzdžiui, estai per metus padaro apie 1tūkst. kilometrų kelių šiurkštinimo, jiems mes tegalime pavydėti“, –
sakė specialistas.
Taigi, labai norisi tikėti, kad situacija keliuose keisis, didės finansavimas, o ir
skirti pinigai nebus vėl atimti, kad laikui bėgant Lietuva vėl susigrąžins gerų kelių
vardą. Juk esame tranzitinė valstybė. Pernai gruodį Seime priimtas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, kuriame 2015 m. Susisiekimo ministerijai buvo skirta 441 mln. 701 tūkst. 518 eurų. Iš
jų kelių finansavimo programai skirta 437 mln. 206 tūkst. 325 eurų. Prie jų buvo
pridėta viršplaninė 2014 m. surinkta suma – 37 mln. eurų, taigi iš viso keliams
skirta 474 mln. 206 tūkst. 325 eurų.

Kelių priežiūros ir plėtros programai 2015 m. buvo skirta 437 mln. eurų, iš
kurių 86 mln. Vyriausybė perskirstė kitoms sritims. Didžiąją dalį šios programos
lėšų sudaro akcizai už degalus, transporto priemonių mokesčiai, administracinės
baudos už kai kuriuos saugaus eismo pažeidimus, tai numato įstatymai.
Nuo 2015 m. yra įsigaliojusi norma, kad į šią programą įskaičiuojamas didesnis procentas – 65 proc. – už degalų akcizus. Deja, galutinė finansavimo eilutė
keliams iš esmės neišaugo, nes realiai Kelių priežiūros ir plėtros programą tepasiekia 52 proc. nuo surinkto akcizo už degalus. Kelių priežiūros ir plėtros programoje
nuo šių metų įsigaliojo naujovė, kad 65 proc. šios programos lėšų skiriama valstybinės reikšmės keliams, 30 proc. – vietinės reikšmės, 5 proc. – rezervinės lėšos.
Visiems kyla klausimas, kur nukeliauja neskiriama keliams pinigų dalis. Nemažai perskirstomų lėšų dėl politinės situacijos Ukrainoje yra skirta gausiau finansuoti šalies krašto apsaugos poreikius. Per septynerius metus, nuo 2009 m.,
bendroms biudžeto reikmėms iš kelių sektoriaus paimta 473 mln. eurų. Beje, niekur nėra reglamentuota, kad iš kelių sektoriaus Vyriausybė gali paimti lėšas ir
perskirstyti. Yra apskaičiuota, kad už šias lėšas buvo galima išasfaltuoti 1250 km
žvyrkelių, taigi neasfaltuotų žvyrkelių mūsų krašte būtų sumažėję šeštadaliu. Labai daug kalbama, kad Lietuvos prioritetu kelių sektoriuje išlieka automagistralės „Via Baltica“ priežiūra, kelių atnaujinimas bei žvyrkelių asfaltavimas, tačiau
kasmet nurėžiant dalį keliams skirtų lėšų, šių darbų iki galo atlikti neįmanoma.
Tuo tarpu energetikos sektorių pasiekia didžiulės europinės ir Lietuvos biudžeto lėšos. Tarkime, dujų sektoriaus kuriama infrastruktūra apie dešimt kartų viršija Lietuvos poreikius. Kai kuriems ekspertams kyla klausimas, ar Lietuvai verta
tiek investuoti į dujų ir elektros infrastruktūrą, nes pati Lietuva sunaudos tik dalį
šios energijos. Suprantu, kad energetinio saugumo reikalai labai svarbūs, bet neturėtų būti aukojamas ir kelių sektorius. Juk keliai yra tarsi ekonomikos arterija tiek
pačios Lietuvos verslui, tiek tranzitui. Jeigu Lietuva taptų patrauklesnė kaip tranzitinė valstybė, daugiau lėšų per mokesčius sugrįžtų atgal į biudžetą. Gaila, kad
Susisiekimo ministerija nepajėgia apginti kelių sektoriaus ir Finansų ministerijai
bei Vyriausybei nepajėgia įrodyti, kad geri keliai yra svarbi verslo plėtros sąlyga.
Kelių sektoriuje lėšos galėtų būti naudojamos efektyviau didinant konkurenciją tarp kelius tiesiančių įmonių. Vykdant viešuosius pirkimus reikėtų atkreipti
dėmesį į kainos konkurencingumą, turi būti atsisakyta perteklinių rodiklių vykdant viešuosius pirkimus, ir už tą pačią kainą būtų galima nutiesti daugiau kilometrų asfalto. Kelių sektorius taip pat galėtų skolintis daugiau lėšų, nes dabar
skolinimosi kaštai yra sumažėję. Kelių sektoriuje reikėtų didinti privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę. Taigi, kelininkus prižiūrinti direkcija turėtų labiau
užsiimti kontrole, didindama lėšų panaudojimo efektyvumą.

ARTŪRO AUŠROS

Kęstutis Daukšys,
Seimo ekonomikos komiteto narys

Artūras Skardžius,
Seimo ekonomikos komiteto pirmininko
pavaduotojas

2009 m. ekonomikos krizė pagimdė blogą įprotį valstybėje skolintis lėšas iš
komercinių bankų, taip pat perskirstyti lėšas iš vienų sektorių kitiems. Mūsų šalies
Vyriausybė, užuot pasinaudojusi Tarptautinio valiutos fondo paslaugomis ir mokėjusi apie trijų procentų palūkanas, skolinosi iš komercinių bankų už maždaug
dešimt procentų siekiančias palūkanas ir dabar šios paskolos aptarnavimas valstybei kainuoja du milijardus eurų. Lėšų panaudojimo efektyvumo ir pragmatizmo mūsų valstybėje labai trūksta. Turiu duomenų, kad iš kelių sektoriaus 2016 m.

bus nurėžta net 88,4 mln. eurų. Yra paskaičiuota, kad jeigu lėšos keliams nebūtų perskirstytos per pastaruosius septynerius metus, kasmet Lietuvoje buvo galima išasfaltuoti po 200 km žvyrkelių. Dėl tokio kasmetinio lėšų perskirstymo kelininkai atlieka mažiau darbų ir negali savo lėšų planuoti keliems metams į priekį.
Seimo ekonomikos komitetas yra atkreipęs dėmesį į šią ydingą tendenciją,
bet Susisiekimo ministerija neatlieka savo darbo gerai, negali įtikinti Vyriausybės,
kad kelių sektorius tapo atpirkimo ožiu.
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Atkurtos Lietuvos susisiekimo patriarchas Jonas Biržiškis
Audronė Tamašauskaitė, Mindaugas
Aušra

J.

Biržiškio karjeros pradžia su transportu nebuvo susijusi. Su šeima ištremtas į Sibirą jaunuolis labai norėjo mokytis, baigė vidurinę mokyklą, metus
padirbėjęs Kulvišovo sunkiųjų mašinų gamykloje iš antro karto įstojo į Irkutsko žemės ūkio institutą.
Prieš pradėdamas studijas susipažino su instituto direktoriumi, kuris patarė
pasirinkti kasybą, o baigusiam mokslus jam iš Maskvos parvežė pažymėjimą,
kad Aukštojo mokslo ministerija siunčia J. Biržiškį į Akmenę.
Tačiau galiausiai grįžęs į Lietuvą jis Akmenėje ilgai neužsibuvo – su žmona nuvyko į Kauną, kur buvo pasiūlytas darbas gręžimo ir sprogdinimo darbų
kontoroje. Ten veiklus ir profesionalus darbuotojas buvo greitai pastebėtas ir
įvertintas. Kontorai išaugus į susivienijimą ir tapus viena svarbiausių kelių statybos pramonės įmonių, meistru dirbęs J. Biržiškis netrukus tapo vyriausiuoju inžinieriumi. „Taip prabėgo 30 metų“, – sako buvęs susisiekimo ministras.

Kelių fondo įkūrėjas
Nusipelniusį inžinierių, išradėją, mokslo ir technikos premijų laureatą, konferencijų organizatorių 1990 m. į Vilnių pakvietė pirmosios Vyriausybės premjerė Kazimira Danutė Prunskienė. Paklaustas, ar ką nors suprantąs apie transportą, J. Biržiškis jai atsakė trejus metus dirbęs su kelininkais. Po to ji pasiteiravo, ar šis galėsiąs būti ministru, ir jiedu išsiskyrė, bet neilgam.
Netrukus J. Biržiškis buvo patvirtintas susisiekimo ministru. Į Vyriausybę
naująjį ministrą kone už rankos atvedęs prezidentas Algirdas Brazauskas būsimą veiklą nusakė keliais žodžiais: pagrindinis tikslas – pasirūpinti transporto
stabilumu. Susisiekimo ministras šešerius metus tai ir darė.
Kelių fondo įkūrimą 1995 m. J. Biržiškis laiko didžiausiu savo pasiekimu.
Pinigų stigo, sovietinė technika paseno, keliai byrėjo, tad reikėjo kažko imtis. Fondo įkūrimo idėją palaikė ir A. Brazauskas. Pasak eksministro, tais laikais buvo gerokai daugiau problemų, negu paprastas žmogus galėjo matyti.
Sovietų imperijai subyrėjus, Lietuvai atiteko didelis turtas – 13 tūkst. 140
prekinių vagonų. Didžiuotis yra kuo – pavyko išsaugoti lokomotyvus ir atgauti keleivinius šilumvežius.

Prikėlė naujam gyvenimui
Kai sovietiniais metais „Lietuvos geležinkeliai“ buvo inkorporuoti į Pabaltijo geležinkelio apygardą su centru Rygoje, Lietuvai tekdavo techniškai prastesni, senesni riedmenys.
Šilumvežiai dažnai gesdavo, nepasiekdavo projektinės galios, tekdavo
naudoti dvigubą trauką, tad ypač daug sunaudodavo alyvos. Po varikliais buvo
sumontuota įranga tepalams surinkti, tačiau jie tekėjo ir ant bėgių.
Vidutinį ir kapitalinį šilumvežių remontą atlikdavo gamyklos Daugpilyje,
Ukrainoje ir privati firma Naujojoje Vilnioje, tačiau nei kokybė, nei remonto kai-

na ir atsakomybė visiškai netenkino „Lietuvos geležinkelių“.
Galop Lietuvoje buvo nuspręsta kurti savo bazes, nes tuo metu „Lietuvos
geležinkeliai“ dirbo sėkmingai. Taip buvo įkurtas geležinkelių šilumvežio remonto depas, kuriuo J. Biržiškis taip pat labai didžiuojasi.
2000 m. jis buvo pakviestas vadovauti „Lietuvos geležinkeliams“, atsidūrusiems prie bankroto ribos, ir į savo komandą pasikvietė ekonomistą Albertą Šimėną, inžinierius Stasį Dailydką bei Joną Puluikį, daug kitų gabių ir patikimų specialistų.
Naujajam vadovui įvedus savo tvarką, 2001 m. bendrovės pajamos ėmė
didėti. Kai J. Biržiškis pasitraukė iš generalinio direktoriaus pareigų, „Lietuvos
geležinkeliai“ jau tvirtai stovėjo ant kojų.
Tačiau geriausiais laikais technologijos mokslų daktaras įvardina ne metus,
kai vadovavo šiai bendrovei, ir netgi ne darbą Susisiekimo ministerijoje. Ypatingą pagarbą kelininkų bendruomenėje pelniusiam J. Biržiškiui geriausi laikai
buvo vadovavimas asociacijai „Lietuvos keliai“.
Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos susisiekimo ministras J.
Biržiškis mielai pasidalijo savo asmeniniais prisiminimais ir išgyvenimais apie tai, kaip buvo pakviestas vadovauti ministerijai, kaip susikūrė
Lietuvos automobilių kelių direkcija ir šalies regionų kelių įmonės. Ir, be
abejo, išsakė savo nuomonę apie šiandienos šalies kelių sektorių ir kelininko profesiją.
Ar tiesa, kad kvietimas vadovauti Susisiekimo ministerijai Jums buvo
tarsi žaibas iš giedro dangaus? Kokius sunkumus teko įveikti?
Vadovauti Susisiekimo ministerijai atėjau iš gamybinio susivienijimo „Granitas“, kuriame dirbau visą savo gyvenimą ir kuris tarnavo keliams kaip pagalbinė įmonė medžiagoms ir mechanizmams paruošti. Kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, visai netikėtai, vieną šeštadienį man būnant sode, paskambino iš Vyriausybės ir pranešė, kad ponia Prunskienė kviečia į pokalbį. Neturėjau žalio supratimo, kodėl ji mane kviečia, nes ministro vaidmenyje savęs
neįsivaizdavau. Premjerė buvo labai užimta, nes buvo pats Vyriausybės formavimo įkarštis, tad teko priėmimo palaukti apie valandą. Kai sulaukiau, ji iš karto
paklausė, ar galiu būti susisiekimo ministru. Atsakiau, kad žinau automobilius
ir gal kiek daugiau supratimo turiu apie geležinkelius. Ji pažadėjo paskambinti. Po savaitės sužinojau, kad įvairiuose Seimo komitetuose turiu atsakyti į daug
man pateiktų klausimų. Tas reikalas buvo, žinoma, diletantiškas. Juk nebuvome paruošti tokioms tarnyboms. Be to, buvo pasikeitusi visa sistema. Paskui
ponas A. Brazauskas palydėjo mane į ministeriją, pristatė darbuotojams ir pasakė: „Svarbiausia pasiek, kad dabartinis transportas, kuris tavo rankose, būtų
stabilus, nes bus visokių bėdų.“ Taip ir buvo. Pirmos nepriklausomybės dienos
buvo pačios sudėtingiausios – buvo stengtasi destabilizuoti transportą, norėta jį sužlugdyti įvairiomis priemonėmis, stengtasi, kad nebūtų vežamas maistas, naftos produktai, nekursuotų autobusai. Ypač sunku buvo Vilniuje. Daugu-

Buvo metas, kai keliai ėmė merdėti. Nepriklausomybės
laikotarpio pradžioje valstybės biudžetas buvo tuščias. Galėjai
pas finansų ministrą vaikščioti, kiek nori, ir kiekvieną kartą jis
sakydavo: „Ateik vėliau.“ Nieko nepadarysi, tokie buvo laikai. Teko
nedelsiant kažko imtis, kad atsirastų lėšų keliams. Sužinoję apie Kelių
fondų egzistavimą kitose šalyje, bandėme po truputį jį įteisinti ir
Lietuvoje. Laimė, tuomet buvo gerai kelių sritį išmanantis Algirdas
Brazauskas, kuris skatino prižiūrėti vertingą sovietmečio palikimą –
Lietuvos kelius, kad vėliau nereikėtų milžiniškų lėšų jiems atstatyti.
Kelių fondo įkūrimas buvo mūsų bendras darbas.

ma transporto darbuotojų buvo rusakalbiai, kurie lengvai pasiduodavo agitacijai prieš laisvą Lietuvą. Reikia pasakyti sąžiningai, kad didžiausia atsvara man
buvo kelininkai, kurie buvo visiškai lojalūs Lietuvai, nes jie visą laiką dirbo. Jei
reikėjo patarimų, pagalbos ar kitų dalykų, žinoma, aš tardavausi su kelininkais.
Nepriklausomybės fone jie parodė aukščiausią savo patriotizmo lygį.
Kokios aplinkybės padiktavo Kelių direkcijos įkūrimą?
Tuo metu veikė Automobilių kelių ir transporto ministerija bei Kelių ministerija. Ji buvo uždaryta ir įlieta į Susisiekimo ministeriją, kuriai buvo perduotas visas transportas, koks tik yra. Geležinkeliai buvo atskira ministerija. Iš ten
buvo pats didžiausias pasipriešinimas dėl to, kad buvo atskira galinga Sovietų
Sąjungos ministerija. Pastarieji buvo uždraudę „Lietuvos geležinkeliams“ kalbėti su manimi. Kai kūrėme Susisiekimo ministerijos struktūrą, buvusios ministerijos tapo Kelių ir Automobilių transporto departamentais. Vėliau visa tai
pakoreguota ir įkurta Kelių direkcija. Iš pradžių ministerijoje buvo paliktas vienas koordinatorius, o vėliau ir to nebeliko, nes Kelių direkcija visiškai perėmė
visus kelių priežiūros ir statybos darbus. Direkcija, kaip vykdomasis organas,
turėjo turėti savo sąskaitas, fondus, tvarkyti keliams skirtus biudžetinius pinigus ar paramą. Ji pradėjo vykdyti milžinišką ūkinę veiklą. Ministerija tuo neužsiėmė. Be to, Kelių direkcija pradėjo vykdyti užsakovo funkcijas kelių statybos ir remonto srityje.
Tapti pirmuoju Kelių direkcijos vadovu Jūs pakvietėte Gintarą Striauką. Kodėl būtent jį?
Visi buvome išėję iš planinės sistemos ir mėgdavome komanduoti, trūko
darbuotojų iniciatyvos. Kelininkai buvo įpratę, kad ministerija yra jų valdymo
organas, kuris visus nurodymus turi „nuleisti iš viršaus“. Teko sukurti savarankišką struktūrą, kuri vykdytų specifines funkcijas. Taip suradome jauną ir drąsų
vadovą, kuris atitiko nepriklausomybės dvasią ir galėjo dirbti ne planinės sistemos, o rinkos sąlygomis. Ilgai konsultavausi, kalbėjausi su man gerai pažįstamais žmonėmis – tiek su darbų vykdytojais, tiek su viršininkais. Visi jie man
nurodė gabų ir energingą Trakų autokelių valdybos viršininką Gintarą Striauką.
Pradėjau klausinėti, išsiaiškinau, kas jis toks. Net pasikviečiau į pokalbį amžinatilsį jo tėvą Joną Striauką, kurį labai gerbiau. Jis paaiškino, kad apie šį žmogų
negali kalbėti nei teigiamai, nei neigiamai, kadangi jis jo sūnus. Taip poną Gintarą paskyriau Kelių direkcijos vadovu ir, atrodo, neapsirikau.
Kalbama, kad G. Striaukas turėjo ypatingas teises – esą neprivalėjo niekam kitam Susisiekimo ministerijoje paklusti, išskyrus Jums asmeniškai. Ar iš tikro taip buvo?
Teisybės yra. Buvau labai žingeidus, itin domėjausi, kas vyksta kiekvienos
transporto rūšies srityje, todėl su vadovais stengdavausi bendrauti tiesiogiai.
Tačiau Gintaras ir pats to pripažinimo pasiekė savo veiklumu ir verslumu. Šis
valdžios trokštantis vyras tikrai buvo nepėsčias.
Kam ir kada kilo mintis, kad reikia sumažinti rajoninių autokelių valdybų skaičių ir įkurti tiek kelių priežiūros įmonių, kiek šalyje buvo apskričių?
Manau, kad tai logiška. Tuomet Lietuvoje buvo apskričių sistema, o autokelių valdybos buvo gana silpnos. Jas stiprinti nutarta formuojant stambesnius
kelių priežiūros vienetus. Tada maniau, kad regionai bus tokia jėga, kuri taps
kelių savininkais, tačiau atsitiko truputėlį kitaip. Mano supratimu, vis dėlto jie
turėtų būti tiesioginiai kelių savininkai ir jausti asmeninę atsakomybę už jiems
patikėtą šalies turtą. Šiuo metu valstybės prižiūrimų kelių savininkė yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kuri duoda komandas „iš viršaus“. Nežinau, gal ir gerai jie viską daro.
Kalbama, kad 1993–1995 m. Kelių direkcija atliko didelį darbą, kai
jos atstovai vykdavo į šalies rajonus ir autokelių valdybų viršininkus
kalbino geranoriškai jungtis į regionų kelių įmones. Tačiau esą buvo
ir nemažai nepatenkintų, kurie skundėsi Jums tiesiogiai. Ar iš tiesų
taip ir vyko šis procesas?
Natūralu, kad vykstant reformai atsiranda numatomais pokyčiais nepatenkintų žmonių. Taip, pas mane atvažiuodavo autokelių valdybų vadovai, bet
mes jau buvome nutarę keisti sistemą, kuri, manau, pasiteisino. Nelabai pritariu tam, kad norėdamos užsidirbti regionų kelių įmonės ėmėsi kelių statybos ir
remonto darbų arba, kitaip tariant, uždarbiauja, nors turėtų būti kelių savininkai ir atsakyti už kiekvieną savo prižiūrimo kelio lopinėlį. Šiandien galima teigti, kad jos nelabai skiriasi nuo tų įmonių, kurios buvo prieš reformą.
Kuriant Kelių direkciją ir regionines kelių įmones, buvo pasirinktas
skandinaviškas, o ne, tarkime, vokiškas ar koks nors kitoks valdymo
modelis. Kas turėjo įtakos šiam pasirinkimui?
Kelininkai jau tuomet nemažai važinėjo po užsienį. Buvo tokia Pabaltijo šalių kelių asociacija, kuri susidraugavo su Skandinavijos kelininkais. Skandinavai

mus supažindino su savo kelių sistema, kuri pasirodė tinkama ir mums. Beje,
tada ne taip jau buvo paprasta pasirinkti. Šiandien pilnas internetas žinių, daug
kas apkeliavę ne tik Europą, bet ir visą pasaulį, o tuomet reikėjo greitai daryti,
ir viskas. Tas modelis nebuvo toks jau blogas.
Gal galite papasakoti apie tai, kaip ir kokiu tikslu buvo įkurtas Kelių fondas?
Dažnai sakau, kad jei kelininkams kažką gero ir nuveikiau, tai pirmiausia –
Kelių fondo įkūrimas. Buvo metas, kai keliai ėmė merdėti. Nepriklausomybės laikotarpio pradžioje valstybės biudžetas buvo tuščias. Galėjai pas finansų ministrą
vaikščioti, kiek nori, ir kiekvieną kartą jis sakydavo: „Ateik vėliau.“ Nieko nepadarysi, tokie buvo laikai. Teko nedelsiant kažko imtis, kad atsirastų lėšų keliams. Sužinoję apie Kelių fondų egzistavimą kitose šalyje, bandėme po truputį jį įteisinti ir Lietuvoje. Laimė, tuomet buvo gerai kelių sritį išmanantis Algirdas Brazauskas, kuris skatino prižiūrėti vertingą sovietmečio palikimą – Lietuvos kelius, kad
vėliau nereikėtų milžiniškų lėšų jiems atstatyti. Kelių fondo įkūrimas buvo mūsų
bendras darbas. Fondas veikė kelerius metus, o po to finansų ministrai jį sėkmingai panaikino. Ką padarysi, bet tai nutiko jau man išėjus iš Susisiekimo ministerijos. Amžinatilsį Algirdą Brazauską vertinau kaip labai išmanų ir gabų daugeliui
dalykų, ypač valdymui, žmogų. Su juo galėjau pasitarti daugeliu klausimų, juolab kad bėdų transporto sektoriuje būta įvairių. Dažniausiai jis labai gerai patardavo, niekada nebuvo pasipūtęs, kaip kai kurie premjerai, ir iš tiesų tarnavo Lietuvai.
Kaip įvertintumėte kelių infrastruktūros plėtrą Lietuvoje ir dabartinę šalies kelių būklę?
Ji nėra bloga. Be abejo, visada norisi daugiau ir geriau, ir galimybių tam
pakanka, tačiau jas reikia vertinti realiai. Lietuva iš ES gaunamą finansavimą
turėtų išnaudoti efektyviai. Gal mes kai kur pradėjome gyventi per daug turtingai, gal prisiperkame nebūtinų mechanizmų? Ar tikrai reikėjo regionams
galingų asfaltbetonio bazių? Viską reikia sukoncentruoti į kelių priežiūrą, kuri ir
yra pagrindinis kelių priežiūros sistemos darbas, o ne duobių lopymas ar kažkokių aikštelių stumdymas, rajono aikščių asfaltavimas. Be abejo, tam, kad išlaikytume europinį automobilizacijos lygį, reikėtų daugiau lėšų. Jų yra, kiek yra
pagal Lietuvos galimybes. Nemanau, kad dabartinis premjeras nesupranta kelininkų, tačiau galbūt bėdų turi Finansų ministerija. Reikėtų gerai pagalvoti, ar
nevertėtų apmokestinti kelius?
2009 m. atėjo ekonominė krizė. Tiek kelininkai, prižiūrintys kelius,
tiek rangovai, juos statantys ar rekonstruojantys, susidūrė su įvairiais sunkumais, kurių padariniai juntami iki šiol. Kaip manote, ką turėtų nuveikti šalies valdžia, kad kelių sektorius išliktų stiprus?
Ne tik transporto sektoriuje nėra gera padėtis. Panaši ji, sakykime, ir sveikatos apsaugos srityje, ir valstybės saugume. Reikalauti iš valstybės, kad tik
kelių sektorius būrų prioritetinė sritis, turbūt negalima. Kelininkai tikrai nėra
skriaudžiami – gauna paramos beveik tiek, kiek prašo. Valstybės biudžetas
kasmet didėja, taigi, matyt, didės pinigai ir kelių priežiūrai. Žinoma, galime
per vienerius metus visus tiltus pastatyti, bet visi suprantame, kad mes dar neturime tokios ekonominės galios kaip stipriausios Europos šalys. Mes tik gėrimės, kas ten yra gražu, bet turime skaičiuoti ir savus pinigėlius.
Pastaraisiais metais dažnai vasarojate Šilalės rajone. Kaip ten gyvena žmonės, kokiais keliais jie naudojasi?
Manau, kad visa Lietuva vystosi tolygiai ir gerai. Gražėja ir Šilalė. Miestelis sutvarkytas, savivaldybė dirba gerai, nepaisant kai kurių politinių niuansų.
Politikos Lietuvoje yra daug, net per daug, tačiau visas šalies ūkis auga ir žmonių gyvenimas gerėja. Šilalės keliai sutvarkyti, šiukšlės surinktos, žolė nupjauta. Kelininkai turi geros technikos. Tik jaučiu nedidelę nuoskaudą, kad nyksta
senos mūsų kelininkų tradicijos, mažėja pagarba šiai profesijai. Taip yra galbūt
tik dėl itin sustiprėjusių komercinių dalykų. O gal specialistus rengiančios mokyklos nebemoka jaunimui įdiegti to švento jausmo – atsidavimo ir pagarbos savo pasirinktai profesijai? Juk kelias kelininkui turėtų būti kaip savo gimtinės ar tėvynės dalis. Ši profesija iš tiesų yra labai garbinga, kelininkai ja turi didžiuotis, nes keliai – mūsų valstybės turtas ir veidas.
Ko norėtumėte palinkėti šios garbingos profesijos atstovams?
Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti tuo, ką turime, – galingomis kelių statybos įmonėmis, išsilavinusiais ir gerai dirbančiais kelių priežiūros įmonių darbuotojais, šiuolaikiška technika ir pažangiomis technologijomis.
Linkiu, kad kelininkams netrūktų pagarbos savo profesijai, kad dirbtų vardan savo šalies, būtų kolegiški ir į savo veiklą įdėtų kuo daugiau širdies.
Atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmasis susisiekimo ministras,
kelių inžinierius, technologijos mokslų dr. Jonas Biržiškis.
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Žinomas Lietuvos kelių inžinierius, technologijos mokslų daktaras Jonas
Biržiškis, šių metų pavasarį atšventęs 83-ąjį gimtadienį, niekada nepamirš,
su kokiomis kliūtimis, 1990 m. atkūrus šalies nepriklausomybę, susidūrė
jo vadovaujama Susisiekimo ministerija. Ir tik stiprus pareigos jausmas
bei didelis patriotizmas pirmajam atkurtos Lietuvos susisiekimo ministrui
padėjo pasiekti, kad iš SSSR perimta ir į Vakarų Europos transporto tinklus
integruota šalies transporto sistema imtų netrukdomai funkcionuoti.
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Tremtinių sūnui, automobilių kelių
studijas baigusiam su pagyrimu
Vilniaus inžinieriniame statybos
institute, Sibiras tapo kliūtimi
dirbti mokslinį darbą, tačiau tai
nesutrukdė padaryti puikią karjerą
kelių sektoriaus gamybos srityje. Apie
kelius, praeitį ir dabartį kalbėjomės su
asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos
pirmininku Rimvydu Gradausku.
kalbėjosi Algirdas Aušra

Galbūt pradėkime nuo to, kaip klostėsi Jūsų gyvenimas vos tik įžengus į
kelių sektorių: kur studijavote, ką dirbote baigęs mokslus?
Studijavau tuometiniame Vilniaus inžinieriniame statybos institute (VISI) automobilių kelių specialybę. Mokslus pradėjau 1973 m., baigiau 1978 m. su pagyrimu (raudonu diplomu). Man buvo pasiūlyta likti instituto Kelių katedroje ir tęsti mokslinius darbus. Dabar, turėdamas didelę kelininko patirtį, manau, kad galbūt ir gerai, kad nedirbau mokslinio darbo, nes, ko gero, man jis nebūtų patikęs.
Jį dirbti man sutrukdė faktas, jog gimiau Sibire. Sužinojęs apie tai katedros vedėjas ponas Sakalauskas apgailestaudamas pasakė, kad, deja, esu tremtinių vaikas:
„Tu, brolau, darbo pasižvalgyk gamyboje, nes dirbti akademinį darbą negalėsi.“
Tuo metu ne itin kas iš mano kolegų norėjo dirbti Vievio kelių valdyboje Nr. 6,
todėl pasirinkau ją – buvo netoli Vilniaus. Nuo sostinės labai nutolti nenorėjau,
nes tėvai turėjo gauti butą. Jei būtų likę vieni du, būtų gavę labai mažą būstą. Tais
laikais butas Vilniuje buvo didelė vertybė. Turėjau būti vis dar registruotas Vilniuje,
tad Vievis man tiko ir patiko. Ten dirbau daugiau nei dvejus metus. Iš karto gavau
galbūt per daug sudėtingus darbus. Žinote, kaip būna, kai besimokantį plaukti
įmeta į vandenį – geriausia, kai pats išplauki. Panašiai buvo ir man. Aikštelės viršininkas Babilius buvo atleistas iš pareigų ir, nors kelis mėnesius nesutikau užimti jo
darbo vietos, Kelių valdybos viršininkas Juozas Stepankevičius, sakykime, geruoju
privertė juo tapti. Taigi, šiek tiek per jaunas tapau Kaišiadorių aikštelės viršininku.
Su kokiais iššūkiais susidūrėte naujose pareigose?
Vieni iš pagrindinių mano darbo objektų buvo hidroakumuliacinės elektrinės statyba, privažiavimo keliai, kelias Antakalnis – Jieznas. Nuo Rumšiškių ėjęs kelias buvo
apsemtas, todėl teko tiesti naują atkarpą. Šis darbas man tikrai patiko, bet taip jau nutiko, kad teko pereiti dirbti į Respublikinę gamybinę automobilių kelių valdybą. Ji, be
abejo, buvo Vilniuje. Naujas darbo pasiūlymas reiškė darbą arčiau namų, nes vis dėlto
tas važinėjimas iš manęs atimdavo po 6 valandas kasdien. Normaliam gyvenimui tai
trukdė, nes tuo metu jau buvau sukūręs šeimą, susilaukęs dukters, reikėjo skirti daugiau
dėmesio artimiesiems. Kadangi hidroakumuliacines elektrinės statybos darbai dažnai
buvo nevykdomi, atsiliekama nuo grafikų, tekdavo dirbti šeštadieniais ar net ir sekmadieniais. Todėl ir pasirinkau darbą gamybinėje valdyboje, nors už jį buvo mokama dukart mažiau. Ne visada pinigai gyvenime yra pats svarbiausias dalykas.
Iš pradžių dirbau Dispečeriniame-gamybiniame skyriuje, po to perėjau į
Techninį skyrių, pas amžinatilsį poną Imbrasą, labai puikų kelių specialistą. Dar
vėliau tapau Karjerų ūkio skyriaus viršininku. Juo dirbdamas ir sulaukiau Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo.
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Ką ypatingo asmeniškai Jums atnešė naujasis šalies laikotarpis?

Rimvydas Gradauskas:
„Man labai pasisekė, kad
esu kelininkas“

Pirmasis susisiekimo ministras, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Jonas Biržiškis pakvietė mane dirbti į Susisiekimo ministeriją. Darbas buvo įvairus. Ministerijoje tuo metu buvo Kelių departamentas, bet pastebėjome, kad kažkas čia negerai: negali gi ministras, politinė figūra, kas mėnesį pasirašinėti šimtus kelių tiesimo darbų atlikimo aktų. Taip 1991 m. kovą gimė atskiros kelininkų institucijos
kaip gamybinio vieneto idėja.
Po poros mėnesių su Gintaru Striauku įkūrėme Lietuvos automobilių kelių direkciją ir perėjome dirbti į naują įmonę, įsikūrusią Jono Basanavičiaus gatvėje. G.
Striaukas buvo Kelių direkcijos generalinis direktorius, o aš dirbau jo vieninteliu
pavaduotoju – techniniu direktoriumi. Vėliau, kai pamatėme, kad užduočių ir veiklos ratas pradėjo plėstis, atsirado žymiai daugiau veiklos, dirbti pavaduotoju atėjo Jonas Puluikis, dar vėliau atsirado ir trečiasis pavaduotojas Valdas Kazakevičius.
Kuriant Kelių direkciją buvo šioks toks Susisiekimo ministerijos Kelių departamento pasipriešinimas, nes jo atstovai įžvelgė įtakos praradimą. Tačiau vėliau aistros aprimo, viskas atsistojo į savo vietas.
Kelių direkcijos sukūrimas buvo teisingas žingsnis. Direkcija perėmė visą šalies kelių infrastruktūrą. Puikus organizatorius, turintis gerų idėjų ir suprantantis laikotarpį G. Striaukas buvo išsireikalavęs absoliučią autonomiją – už atliktus
darbus atsiskaitydavo tiesiogiai tik susisiekimo ministrui. Direkcijoje dirbo labai
puikus kolektyvas, kuris taip pat lėmė naujos institucijos sėkmę. Kelių direkcijoje
tuomet dirbę žmonės buvo labai kompetentingi specialistai, lojalūs savo įmonei
ir dideli kelių sektoriaus patriotai.
Tuo metu Kelių direkcija turėjo 44 pavaldžias įmones – Automobilių kelių valdybas pagal rajonų skaičių. Kodėl vėliau ši struktūra keitėsi į 10
regioninių įmonių šalyje?

Tuometė struktūra nebuvo gera, nes kiekvieno rajono keliais buvo rūpinamasi tik griežtai paisant valdomos teritorijos ribų. Ekonomiškumo ir logistikos požiūriu tai nebuvo racionalu.
Be to, rajonų kelių įmonė įmonei buvo nelygi, o įmonės vadovas – įmonės
vadovui nelygus. Buvo svarbus vadovo požiūris į darbą, sugebėjimas suburti ir išlaikyti kolektyvą. Vieni dirbdavo labai gerai, kiti – šiaip sau. Visa tai privertė pagalvoti apie tai, kaip galima pagerinti darbą regionuose.
Pirmas toks žingsnis buvo įmonės „Automagistralė“ sukūrimas 1993 m. Visos šalies magistralės buvo perduotos jai prižiūrėti. Iš pradžių – Vilnius – Kaunas
– Klaipėda, po to – Vilnius – Panevėžys. Juk automagistralių priežiūrai keliami
visai kiti reikalavimai nei krašto ar rajoninių kelių.
Šiuo metu „Automagistralės“ vadovas kupinas ryžto perimti ir magistralinį kelią „Via Baltica“. Šią jo mintį, manau, reikėtų labai rimtai apsvarstyti, nes būtų dar
racionaliau išnaudojamos valstybės lėšos ir automagistralių priežiūros technika.
Vėliau 10 regioninių kelių įmonių atsirado pagal šalies teritorijos suskirstymo apskritimis principą. Tokiu būdu buvo optimizuotas valdymas – nuo 44 iki 10
sumažėjo įmonių vadovų, buhalteriniai reikalai buvo centralizuoti. Jau 20 metų,
kai šios įmonės egzistuoja, ir šiandien aišku, kad toji reforma buvo sėkminga.
Ar šios reformos metu būta pasipriešinimo? Kas buvo labiausiai nepatenkintas?
Buvo visko. Mums buvo sakoma, kad darome nesąmones, kad bus blogai.
Mes, kaip Kelių direkcijos vadovai, buvome gana jauni žmonės, todėl pasigirsdavo
kalbų, kad tie„vaikai“ kvailystes krečia, o tik vyresni kelininkai žino, kaip reikia dirbti. Kiek žinau, ir tuomečiam ministrui J. Biržiškiui tuo pačiu klausimu įkyriai galvą kvaršino vadinamieji kelininkai-autoritetai, bet ministras mus stipriai palaikė.
Savo šiltų darbo vietų su gera alga labiausiai nenorėjo prarasti kai kurie Automobilių kelių valdybų vadovai. Tačiau 34 iš jų turėjo su tuo susitaikyti.
Labai gerai, kad tuo metu konkursų nebuvo, nes dabartiniai konkursai – tik
akių dūmimas, žaidimai. Būtų geriausia, kad ir dabar jų nebūtų. Duodi kandidatui
į tam tikrą darbo vietą įvykdyti svarbias užduotis ir žiūri – susidorojo su jomis, puiku, tinka dirbti. Taip darbuotojas būtų vertinamas pagal jo gebėjimus ir supratimą.
Taigi, naujuosius regioninių kelių įmonių vadovus pasirinkome pagal jų sugebėjimą organizuoti darbą ir pasiektus rezultatus. Beje, visi kiti gavo darbo pasiūlymų, tačiau kai kurie dirbti pavaduotojais nepanoro. Dauguma išrinktų geriausių vadovų dirba iki šiol.
Kiek laiko buvote vienu iš Kelių direkcijos vadovų?
Praėjus ketveriems mano darbo metams Kelių direkcijoje, tuometis ministras
J. Biržiškis vėl pakvietė sugrįžti į ministeriją dirbti viceministru. Šias pareigas ėjau
visą ministro kadenciją. Kai ministru tapo Algis Žvaliauskas, pastarasis man pasiūlė
ministerijoje likti. Pusmetį dar tęsiau viceministro darbą, bet atlyginimas buvo toks
mažas, kad susiradau kitą darbą – asociacijoje „Linava“ tapau skyriaus viršininku.
Galbūt neįtikėtina, bet alga ten buvo tris kartus didesnė nei viceministro. Po to buvau išrinktas „Linavos“ prezidentu. Juo pabuvau trejus metus. Susisiekimo ministru tapus Gintarui Striaukai, šis pakvietė mane sugrįžti į ministeriją ir padėti dirbti.
Teko ne tik su juo, bet ir su vėlesniu ministru Alfonsu Dailiu Barakausku dirbti komandoje. Buvau priskirtas prie liberalų, tad atėjus į valdžią socialdemokratams iš viceministro pareigų teko pasitraukti. Tuomet ir atėjau į asociaciją „Lietuvos keliai“. Kiek vėliau
tų pačių socialdemokratų buvau pakviestas Susisiekimo ministerijoje dirbti sekretoriumi.
Tokie politiniai vėjai, manau, buvo žalingi. Geri specialistai, išmanantys savo
darbą, dėl tam tikros nustatytos politinės formulės ar politikavimo neturėtų būti
„paliekami už borto“. Juk blogai, kai turimos žinios ir įdirbis nueina perniek, visomis tomis vertybėmis nepasinaudojama realiame gyvenime, ir štai turime, ką
turime. Gaila, kad tai varžo valstybės vystymąsi. Manau, kad jei ne politinės peripetijos, po 25 metų šalies transporto sektoriaus rezultatai būtų daug geresni.
Dažnai palyginu mūsų Lietuvą su mano tėvo nepriklausoma Lietuva. Turėtume pripažinti, kad anais laikais, per trumpesnį nepriklausomybės periodą, buvo
padaryta gerokai daugiau. Sąlygos buvo tikrai prastesnės. Nebuvo jokių europinių pinigų, viską teko atlikti savo jėgomis, kitaip tariant, už lašinius ir pieną,
bet požiūris buvo labiau patriotiškas ir lėšos buvo naudojamos daug efektyviau.

Nėra konkurso, kuris įvyktų be teismo, o teismų procedūros tęsiasi ilgai, skundų nagrinėjimų teismuose lygiai taip pat yra įvairūs. Blogiausia, kad tai daroma ne
vardan veiklos, ekonomikos, o tiesiog tam, kad būtų trukdoma konkurentui. Šiemet
net pusmetį nevyko jokie kelių tiesimo darbai, kuriems sutrukdė ginčai teismuose.
Kaip apibūdintumėte savo patirtį, įgytą dirbant kelininku?
Mano biografija nenuobodi – dukart susisiekimo viceministras, dukart Susisiekimo ministerijos sekretorius, darbas Kelių direkcijoje, „Linavos“ prezidento
pareigos, sugrįžtuvės į asociaciją „Lietuvos keliai“.
Manau, gerai tai, kad man teko dirbti tai vienoje, tai kitoje barikadų pusėje.
Nuoširdžiai linkėčiau, kad tie valdininkai, kurie vienoje vietoje dirba ilgiau nei 7
metus, pereitų į kitą barikadų pusę – pabūtų versle bent trejus metus ir po to vėl
sugrįžtų į valdininkus. Jie visai kitaip pradėtų vertinti daugelį dalykų. Ilgas buvimas vienoje barikadų pusėje yra ydingas, kenkiantis mąstyti valstybiškai. Valstybės tarnautojai kartais įsivaizduoja esą neklystantys, nekritikuotini, todėl jie labai
dažnai yra arogantiški ir net nesivargina paklausti, kaip jų sukurtas įstatymas veikia gyvenime, ar jis pasiteisino.
Versle ydingas yra vien tik pelno siekis, nes pro šalį praeina daug įvairių gyvenimo dorybių. Viena ir kita barikadų pusė turi savo pliusų ir minusų, kuriuos perpratęs gali daug sėkmingiau dirbti.
Man labai pasisekė, kad esu kelininkas. Iš tikrųjų žmonės, dirbantys kelių sektoriuje, nepaprastai padorūs – garbingi, pareigingi, darbštūs, tvarkingi ir kūrybingi. Žmogiškuoju faktoriumi visada džiaugiausi, bet administraciniu – ne. Gaila,
kad sovietiniais metais šioje srityje vyravęs planinis ūkis buvo daug kuo iškreiptas.
Didžiausias kuriozas būdavo tas, kad svarbiausia užduotis buvo ne kelių statyba, o technikos veikimo užtikrinimas. Dabar tai sunkiai suprantama. Be abejo, tada medžiagų stygius irgi buvo tragedija. Būdavo nustatytas bitumo, asfaltavimo kiekių limitas. Pinigų pakako, bet už juos negalėjai įsigyti reikiamo kiekio
technikos ar medžiagų. O dabar pagrindinė bėda yra per mažas finansavimas.
Kelių sektorius iki šiol problemiškas yra tuo, kad pinigus skiria valstybės biudžetas. Dar prie ministro J. Biržiškio buvo įgyvendinta gera idėja įkurti kelių finansavimo fondą, nes keliais naudojasi visi. Žodžiu, kas jais naudojasi, tas ir turi sumokėti.
Pagrindinis Kelių fondo mokestis buvo įmonių apyvartinis mokestis. Vėliau atsirado
pinigai, surenkami iš degalų akcizo. Teisinga, bet kai kurie yra labai nelaimingi, kad
moka šį akcizą, tarkime, ir Lietuvos geležinkeliai. Jie sako nesinaudoją automobilių
keliais, bet pamiršta, kad krovinio nuo durų iki durų jie iki šiol negali pristatyti. Tai
padaro automobilių transportas, todėl tokie pasvarstymai yra klaidingi.
Kurie iš 25-erių Lietuvos nepriklausomybės metų kelių sektoriui buvo
geriausi finansiškai?
Tokių gerų metų būta, kai kelių finansavimui buvo skiriama 80 proc. surenkamų
degalų akcizo mokesčio. Tačiau tai buvo labai trumpai – 2007–2008 m. Kai 2009 m.
nurėžė finansavimą, taip ir stinga pinigų keliams iki šiol. Transporto sektoriaus kuriamas šalies BVP kasmet auga. Šiuo metu šis rodiklis artėja prie 14 proc., kai viskas prasidėjo vos nuo 6 proc., bet skiriami asignavimai keliams yra tarsi sausas davinys. Tai
labai neteisinga ir turėtume daug ko pasimokyti iš kaimynų lenkų. Buvo laikai, kai
keikdavome Lenkijos kelius. Dabar mus keikia tranzitu keliaujantys transportininkai.
Esate asociacijos „Lietuvos keliai“ pagrindinis vadovas. Pagal kokius
kriterijus įmonės tampa asociacijos narėmis? Kaip jas pavyksta suvienyti bendriems tikslams?
Asociacija vadovaujasi savo tvirtais principais ir nemato reikalo bent jau kol
kas juos keisti. Norinti tapti asociacijos nare kelių įmonė pirmiausia įvertinama
pagal jos elgesį rinkoje, jos padorumą.
Nenorime būti masinė organizacija, kuri jungia visas kelių sektoriaus įmones. „Lietuvos keliai“ yra pažangą kelių sektoriuje skatinanti asociacija, kuriai priklauso ne tik kelių tiesimo, bet ir projektavimo įmonės, mokslo įstaigos, tiekėjai.
Manau, kad asociacijos narėmis turėtų būti ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, taip pat – šalies regionų kelių įmonės.
Asociacija yra tarsi kelių, kaip šalies ūkio šakos, gildija, kuri tvarko kelių tiesimo taisykles, atestaciją, įmonių ir darbuotojų kokybinius vertinimus. Tai su kon-

Dažnai palyginu mūsų Lietuvą su mano tėvo nepriklausoma Lietuva.
Turėtume pripažinti, kad anais laikais, per trumpesnį nepriklausomybės
periodą, buvo padaryta gerokai daugiau. Sąlygos buvo prastesnės. Nebuvo jokių
europinių pinigų, viską teko atlikti savo jėgomis, kitaip tariant, už lašinius ir pieną,
bet požiūris buvo labiau patriotiškas ir lėšos buvo naudojamos daug efektyviau.
Knygelėje „Žemaičių plentas“ rašoma, kad to plento statyba vyko sėkmingai,
savo jėgomis ir lėšomis, o vienintelė blogybė buvo ta, kad metalą tiltų statybai
teko pirkti ir atsigabenti iš Vokietijos. Tai buvo įvardinta kaip didžiausias minusas.
Ar ne taip reikia rūpintis šalies ekonomika?
Kokius didžiausius minusus įžvelgiate šiandienos kelių sektoriuje?
Šiuo metu visai nekreipiame dėmesio, ar kelių ir tiltų statybai bei remontui
naudojamos lietuviškos, ar užsienietiškos medžiagos. Daugiau dėmesio turėtume skirti lietuviškam verslui, domėtis, į kurios valstybės iždą mokami mokesčiai.
Valstybė, kaip darbų užsakovas, turėtų skirti didesnį dėmesį tam, ar darbų rangovas yra pareigingas mokesčių mokėtojas. Deja, šių dienų realija rodo, kad pasiekėme tokį tašką, kai pagrindinė blogybė kelių srityje yra nebe pinigų trūkumas, o
mūsų nustatyta viešųjų pirkimų tvarka ir amžini teisminiai ginčai.

kurencija visai nesusiję dalykai. Nesikišame į kelių darbų kainos vertinimus, apskritai – nei į ekonomiką, nei į rinkos dalykus. Pati rinka sureguliuoja kelių sektoriaus įmonių kaštus.
Asociacijos nariai nagrinėja bendrus jiems rūpimus klausimus. Sakykime,
šiuo metu mums visiems labai rūpi būsima naujoji viešųjų pirkimų tvarka, kuri
įsigalios kitais metais.
Kartais įmonės dėl konkurencinių dalykų susiginčija. Tokiais atvejais esu didelių sankcijų už nepagrįstus skundus šalininkas. Manau, kad būtina pakoreguoti teisės aktus, kurie numatytų solidžias pinigines baudas, jeigu įmonė buvo neteisi.
Be to, manau, kad pas mus yra per daug valdininkų. Jų skaičius turėtų mažėti.
Visiems kelininkams, ir ne tik jiems, norėčiau palinkėti padorumo puoselėjimo, vienybės, kaip sakoma mūsų valstybės himne, ir brolybės. Nuoširdžiai linkiu,
kad atsikratytume to lietuviško geno graužti vienas kitą.
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Egidijus Skrodenis: „Mokomės iš to, kas buvo vakar, bet šią dieną planuojame pagal rytdienos iššūkius“
Beveik šimtmečio patirtis
Bet kaip sakoma: nėra ateities be praeities pamatų, o mūsų kelininkų patirtis ir stiprybė glūdi šimtmetį menančioje istorijoje. Ir tada buvo rengiamos programos ir įgyvendinamos. Tai buvo daroma labai efektyviai, nes net gūdžiais
sovietiniais laikais Lietuvos keliai garsėjo kaip kokybiški, ilgaamžiai ir patikimi. Anuomet kitų tarybinių respublikų atstovai atvirai pavyduliaudavo: „Pas jus
keliai kaip Vakaruose.“ Toks vertinimas pelnytas ne atsitiktinai, nes tuomečiai
Lietuvos kelių statytojai ir prižiūrėtojai šioje srityje jau buvo sukaupę nemenką patirtį.
Tačiau keliai patys nepasistatė: juos planavo, projektavo ir statė aukščiausios kompetencijos specialistai. Pagrindinė centrinė organizacija buvo šiandieninės LAKD pirmtakė – Plentų, vandens kelių ir uostų valdyba. Ji įsteigta
1918 m. gruodžio 6 dieną. Iš pradžių jai priklausė 1196 km kelių. Per tarpukario Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį valdyba išgyveno keletą reorganizacijų: 1924 m. buvo pavadinta Plentų ir vandens kelių valdyba, o 1936 m. reorganizuota į Kelių valdybą, kurią sudarė 3 direkcijos – sandėlių, vandens kelių ir eismo. 1928 m. valdybos žinioje buvo 1701 km plentų ir grįstų kelių, 6190
km žvyruotų I rūšies ir 7691 km II rūšies vieškelių. Iš viso Kelių valdybos akiratyje buvo 15582 km kelių.
1940–1944 m. Lietuvai lėmė tris okupacijas: Sovietų Sąjungos (1940), Vokietijos (1941) ir vėl Sovietų Sąjungos (1944). Per tą trumpą laikotarpį teko pakelti ir Antrojo pasaulinio karo negandas. 1944 m. liepos 17 dieną buvo įkurta
Lietuvos SSR vidaus reikalų komisariato (nuo 1946 m. ministerijos) Plentų valdyba. Reikėjo skubiai imtis karo nuniokotų kelių atkūrimo, tiesti naujas automobilių transporto arterijas.
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Lietuvos kelių indėlis į mūsų gerovę
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Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vadovas Egidijus Skrodenis: „Šiandien mokomės iš to, kas buvo vakar, bet šią dieną
planuojame pagal rytdienos iššūkius. Suprantama, kad minėtos naujovės iš mūsų darbuotojų pareikalaus būtinybės dirbti nuolatinio budėjimo režimu:
teks nuolat tobulinti profesinius įgūdžius, diegti naujoves, taikyti jas prie mūsų specifinių sąlygų, o svarbiausia, nepamiršti, kad už visų jų gyvena ir dirba
paprastas pilietis, kuris tenori vieno paprasto dalyko – tiesiog laiku ir saugiai pasiekti darbą, namus, sodybą.“

Tai, kuo šiandien visi intensyviai naudojamės ir be ko paprasčiausiai
negalėtume nė žingsnio žengti, buvo pradėta kurti beveik prieš šimtmetį ir
visuomet reikalavo specialių žinių, atsakingo požiūrio ir nemenkų investicijų.
Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklas šiandien nusidriekė daugiau
kaip 21 tūkst. km, o jo prižiūrėtojai ir puoselėtojai, išgyvenantys sudėtingą
laikmetį, optimizmo semiasi iš garbingos praeities ir tradicijų. Kaip buvo
vakar, yra šiandien ir ko derėtų tikėtis rytoj – atsakymą į šiuos ir kitus
klausimus padės rasti dabartinis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos vadovas Egidijus Skrodenis.
Evaldas Tamariūnas

L

ietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
LAKD) buvo įsteigta 1991-ųjų kovo 1 dieną. Ji pradėjo organizuoti bei koordinuoti valstybinės reikšmės automobilių kelių atkūrimą, plėtrą, modernizavimą
ir funkcionavimą. Atsistojusi ant nemenko šimtmečio patirties pamato, šiandien
LAKD yra šiuolaikiška, moderni įstaiga, kuri savo veiklą grindžia viešumo ir efektyvaus valdymo principais, o jai patikėta prižiūrėti daugiau kaip 21 tūkst. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių.
„Toks nemenkas „ūkis“ iš kiekvieno mūsų darbuotojo reikalauja didelės atsakomybės, aukštos kompetencijos bei kokybės ir puikių organizacinių sugebėjimų“, – sako dabartinis LAKD vadovas E. Skrodenis.

Suprantama, kad tokia veikla privalo remtis ne tik griežtomis taisyklėmis, bet ir geranoriškumu, noru kurti ir padėti visuomenei, inžineriniu sumanumu, kūrybišku požiūriu, realizuojamu
naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais. Tai savo ruožtu suformuoja rimtus reikalavimus, kuriuos įvardija pagrindiniai direkcijos tikslai:

Svarbiausi LAKD tikslai yra tik trys, bet juose glūdi visos išpildymo aplinkybės, užduotys:
• įgyvendinti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros valstybės politikos kryptis;
• įgyvendinti Susisiekimo ministerijos rengiamas automobilių kelių priežiūros
ir plėtros programas;
• organizuoti valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtojimą, modernizavimą ir funkcionavimą.
„Jau daugelį metų pagrindinis LAKD prioritetas yra užtikrinti saugų eismą. Ar
tiesiame naują kelią, ar remontuojame anksčiau nutiestą, ar organizuojame kelių
priežiūros darbus, visuomet eismo sauga yra tas pagrindas, kuriuo grindžiamas
mūsų darbas“, – sako E. Skrodenis.

„Direkcijos kolektyvui pasakiau: sveikinu ir dėkoju, tai kiekvieno iš mūsų ir
mūsų bendrų siekių įvertinimas. Tačiau nuo šiol privalėsime dirbti dar geriau, nes
iš čempionų visi tikisi tik aukso medalių“, – pasakojo E. Skrodenis.
LAKD stengiasi savo veiklą orientuoti taip, kad būtų sukurta ir išplėtota tokia infrastruktūra, kurios priežiūros kaštai ateityje būtų mažiausi, būtų užtikrintas aukštas eismo saugumo lygis, trumpėtų kelionių trukmė, mažėtų taršos lygis
ir gerėtų mūsų, kaip tranzitinės valstybės, įvaizdis.
Tam, kad būtų įgyvendinti visi keliami tikslai ir uždaviniai, kad prisitaikytume
prie sparčiai besikeičiančio pasaulio, o visi eismo dalyviai galėtų saugiai ir patogiai keliauti ir ateityje, LAKD pasirengė specialias programas, kuriomis vadovaujantis bus plėtojamas kelių tinklas.

Darniosios valstybinės reikšmės kelių plėtros programa

Socialinis
teisingumas

Aplinkosauga

• protinga kelionė – laiku kelių naudotojams suteikiama informacija, naudojant pažangias technologijas, apie kelio būklę, galimas kliūtis, įvykusius
nelaimingus atsitikimus;

Judrumas
Ekoniminis
vystymasis

• patikima kelionė – kelių naudotojams kelyje neturi kilti nenumatytų situacijų, bet koks galimas netikėtumas kelyje turi būti numatytas ir pašalintas; aiški kelionė be nenumatytų situacijų, o joms įvykus – operatyvus jų šalinimas;
• prieinamumas – užtikrintas, socialiai orientuotas visų visuomenės narių
susisiekimas kelių infrastruktūra, atsižvelgiant į poreikį ir ekonominę naudą;

Švari kelionė

Socialinis teisingumas

• tobulinti kelius ir jų tinklą.

Kad tai būtų pasiekta, LAKD nusibrėžė pagrindines automobilių
kelių plėtros kryptis, kurios užtikrintų darnios automobilių kelių tinklo plėtros aspektus:

• judumas – sklandaus eismo dalyvių judėjimo užtikrinimas;

Ekonominis
vystymasis

Saugi kelionė

• dirbti ekonomiškai ir efektyviai, sudarant tinkamas eismo sąlygas, kad susisiekimas valstybinės reikšmės keliais būtų saugus, greitas, patogus, nekenktų aplinkai;

Darnios plėtros principai

• saugi kelionė – saugi kelių infrastruktūra, apsauganti nuo galimų kelio
naudotojų klaidų;

Valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros kryptys

• tenkinti visuomenės ir kelių naudotojų poreikius;

LAKD stengiasi savo veiklą orientuoti taip, kad būtų sukurta ir
išplėtota tokia infrastruktūra, kurios priežiūros kaštai ateityje būtų
mažiausi, būtų užtikrintas aukštas eismo saugumas lygis, trumpėtų kelionių
trukmė, mažėtų taršos lygis ir gerėtų mūsų, kaip tranzitinės valstybės, įvaizdis.

Nors ir netiesiogiai, bet rūpestis eismo sauga atsispindi ir senesniuose, ir
naujausiuose LAKD veiklos tobulinimo pasiekimuose, o tai matyti gerėjančioje
avaringumo statistikoje. Dėl eismo dalyvių patogumo prieš kelerius metus LAKD
iniciatyva įkurtas pirmasis Baltijos šalyse modernus Eismo informacijos centras,
kuris eismo dalyviams teikia svarbią informaciją visą parą. Kad būtų užtikrintas
kokybiškas ir efektyvus tiek LAKD, tiek kelių tinklo valdymas, 2015 m. rugpjūčio
17 d. LAKD įdiegta sertifikuota ir funkcionuojanti kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautiniu mastu pripažįstamo LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
Ko gero, dėl visų šių pastangų 2015 m. LAKD buvo išrinkta geriausia valstybės institucija Lietuvoje.

Tik su tokia didžiule patirtimi ir nuoširdžiu darbu buvo sukurtas Lietuvos
valstybinių automobilių kelių tinklas, kuris šiandien siekia daugiau nei 21 tūkst.
km. Šalį kerta daug svarbių tarptautinių maršrutų. Dėl tokio kelių tinklo ir geografinės padėties transportas tapo vienu iš svarbiausių Lietuvos ekonomikos
skatinimo ir verslo sektorių. Lietuvos transporto sektoriaus sukuriama BVP dalis
yra didžiausia tarp Europos šalių ir sudaro apie 13 proc. Automobilių kelių tinklas
leidžia sėkmingai funkcionuoti transporto ir logistikos ūkio šakoms, o visiems
eismo dalyviams suteikia galimybę saugiai ir nevaržomai keliauti.
Tačiau gyvenimas nestovi vietoje, keičiasi verslo ir visuomenės poreikiai, keičiasi transporto priemonės, tad norint užtikrinti kokybišką ir saugų susisiekimą
jau dabar ir ateityje būtina vystyti darnų valstybinės reikšmės kelių tinklą, atsižvelgti į socialinio teisingumo, ekonominio vystymosi ir aplinkosaugos aspektus.
Bendruoju automobilių kelių plėtros ir modernizavimo tikslu turi tapti pusiausvyra tarp aplinkosaugos, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo, ekonominio ir
socialinio vystymosi interesų, visuotinės ekonominės visuomenės gerovės kūrimo bei socialinės atskirties mažinimo.

Darni
plėtra

Protinga kelionė

Aplinkosauga
Patikima kelionė

Prieinamumas

• švari kelionė – išlaikomos sąlygos, kad kelių transporto infrastruktūra statybos ir naudojimo metu nedarytų reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir
visuomenės sveikatai.
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginiuose planavimo dokumentuose pabrėžiama visų ūkio šakų darnios plėtros būtinybė, o tai reiškia, kad šiuolaikinė susisiekimo sistemos politika turi remtis ilgalaikiu integruotu požiūriu, pagrįstu atsakomybe ateinančioms kartoms. Nacionalinėje
darnaus vystymosi strategijoje pabrėžiamas ilgalaikis tikslas sukurti saugią,
ekonomiškai efektyvią ir palankią aplinkai transporto sistemą. Darnios plėtros tikslai siekiami saugaus eismo, kelių tinklo plėtros, kelių tinklo priežiūros, aplinkosaugos ir ITS interesus integruojant į valstybinės reikšmės kelių
plėtros programą, numatant pagrindinius tikslus ir priemones jiems pasiekti. LAKD, atsižvelgdama į situaciją, kartu su mokslininkais parengė specialią
2015–2020 m. programą, kurios strateginis tikslas – užtikrinti būtiniausius
gyventojų ir šalies ūkio susisiekimo poreikius. Šios programos įgyvendinimui
numatyti trys tikslai.
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Pirmas programos tikslas – didinti krovinių ir keleivių judumą,
prižiūrint, modernizuojant ir plėtojant valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklą. Šiam tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
• pirmas uždavinys – modernizuoti ir plėtoti valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklą. Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtra tiesiogiai
veikia valstybės ekonomikos raidą. Valstybinės reikšmės automobilių keliais
pervežama apie 62 proc. bendro krovinių kiekio, pervežto Lietuvos Respublikoje. Valstybinės reikšmės kelių tinklas labai svarbus šalies ekonomikai, todėl valstybinės reikšmės kelių tinklo modernizavimas padidins automobilių
kelių transporto panaudojimo efektyvumą, patikimumą, užtikrins judumą ir
gerins eismo saugą, o visa tai padidins kelių transporto konkurencingumą.
Priemonės, kurios leis įgyvendinti šį uždavinį:
• modernizuoti ir plėtoti TEN-T tinklą. Ši priemonė apima šiuos darbus: kompleksinis TEN-T tinklo modernizavimas, saugų eismą gerinančių priemonių
diegimas TEN-T tinkle, aplinkkelių tiesimas TEN-T kelių tinkle;
• modernizuoti ir plėtoti valstybinės reikšmės kelių tinklą visoje Lietuvos Respublikoje. Ši priemonė apima šiuos darbus: krašto ir rajoninių kelių tinklo
modernizavimas, tiltų, viadukų, estakadų, tunelių ir pralaidų statyba bei rekonstrukcija, aplinkkelių tiesimas.
• antras uždavinys – užtikrinti valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo
funkcines ypatybes. Kelių priežiūros darbai užtikrina reikiamą kelio techninę ir estetinę būklę, važiavimo kokybę, saugų eismą ir pailgina kelių tarnavimo laiką. Valstybinio kelių tinklo priežiūros darbai skirstomi į dvi stambias
grupes: nuolatiniai darbai ir periodiniai darbai, kurie užtikrina funkcines valstybinės reikšmės kelių tinklo ypatybes. Priemonės, kurios leis įgyvendinti šį
uždavinį:
• vykdyti nuolatinę priežiūrą valstybinės reikšmės keliuose. Ši priemonė apima
šiuos darbus: nuolatinės priežiūros vykdymas valstybinės reikšmės keliuose
žiemą ir vasarą, kelio pažaidų užtaisymas, kelių horizontalaus ženklinimo atnaujinimas, kitų kelio infrastruktūros statinių pažaidų ištaisymas;
• užtikrinti valstybinės reikšmės kelių funkcines ypatybes. Ši priemonė apima
šiuos darbus: paprastojo, kelių su žvyro danga ir kapitalinio kelių dangų remonto darbų vykdymas, tiltų, viadukų, estakadų, tunelių ir pralaidų remontas;
• teisiškai įregistruoti valstybinės reikšmės kelių tinklą. Ši priemonė apima šį
darbą: vykdyti kelių ir kelių infrastuktūros statinių inventorizaciją.
• trečias uždavinys – plėtoti intelektines transporto sistemas ir paslaugas. Intelektinės transporto sistemos ir paslaugos užtikrina kelių naudotojų poreikius, didina eismo saugą, gerina kelių transporto valdymą ir kontrolę. Priemonės, kurios leis įgyvendinti šį uždavinį:
• diegti ITS ir kitas inovacijas. Ši priemonė apima šiuos darbus: elektroninės
kelių rinkliavų sistemos diegimas, daugiafunkcės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos diegimas, eismo valdymo sistemos diegimas;
• plėtoti transporto informacinę infrastruktūrą. Ši priemonė apima šiuos darbus: eismo informacijos centro modernizavimas, valstybinės reikšmės kelių
eismo informacinės sistemos plėtojimas, kelių duomenų e. paslaugos sukūrimas, viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos (VINTRA)
plėtojimas.

• valdyti eismo saugą. Ši priemonė apima šiuos darbus: valstybinės reikšmės
kelių saugumo auditų ir poveikio eismo saugumui vertinimų, saugumo patikrinimų (inspekcijų) valstybinės reikšmės keliuose ir kelių tinklo saugos valdymo vykdymas;

Antras programos tikslas – didinti eismo saugą valstybinės reikšmės keliuose, kuriam pasiekti numatytas šis uždavinys:
• gerinti eismo saugą valstybinės reikšmės keliuose. Eismo sauga Lietuvos
valstybinės reikšmės keliuose, palyginti su kitomis ES šalimis, nepaisant eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičiaus žymaus sumažėjimo, vis dar išlieka prasta.
2013 m. duomenimis, milijonui gyventojų tenka 85 žuvusieji eismo įvykiuose. Priemonės, kurios leis įgyvendinti šį uždavinį:
• diegti inžinerines eismo saugos priemones. Ši priemonė apima šiuos darbus: pėsčiųjų-dviračių takų tiesimas, apšvietimo įrengimas pavojingose vietose, sankryžų rekonstrukcija, šalikelių saugumo didinimas, greičio mažinimo priemonių įrengimas, automatinės greičio kontrolės diegimas;

• prisidėti prie ŠESD išsiskyrimo mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo
didinimo. Ši priemonė apima šiuos darbus: elektromobilių įkrovimo vietų
diegimą šalia valstybinės reikšmės kelių.

• formuoti saugią visuomenės elgseną keliuose. Ši priemonė apima šiuos darbus: mokymų inžinieriams rengimas, konkursų, skirtų saugaus eismo įgūdžių ugdymui, organizavimas, informacinių leidinių apie saugaus eismo būklę rengimas, saugaus eismo akcijų rengimas, švietėjiškų saugaus eismo projektų vykdymas.
Trečias programos tikslas – išlaikyti, apsaugoti ir gerinti supančios aplinkos kokybę bei visuomenės sveikatą, kuriam pasiekti numatomi šie uždaviniai:
• pirmas uždavinys – vykdyti neigiamų pasekmių aplinkai prevenciją. Valdant
kelių infrastruktūrą ir jos plėtrą svarbu laikytis prevencijos principo, siekiant
neviršyti leistinų poveikio aplinkai normų, išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai, nepažeisti teritorijų apsaugos ir veiklos jose reglamentų. Priemonės, kurios leis įgyvendinti šį uždavinį:
• valdyti kelių poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Ši priemonė apima
šiuos darbus: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės
sveikatai vertinimas, pagrindinių kelių (> 3 mln. aut./m.) strateginių triukšmo žemėlapių atnaujinimas (2016 m. situacija), triukšmo prevencijos plano
(2019–2023 m.) parengimas;
• tobulinti kelių poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai valdymą. Ši priemonė apima šiuos darbus: mokslo / tiriamųjų darbų, normatyvinių / rekomendacinių dokumentų rengimas.
• antras uždavinys – mažinti kelių infrastruktūros neigiamą poveikį aplinkai.
Neišvengus reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai
planavimo priemonėmis, būtina numatyti ir įdiegti atitinkamas poveikį mažinančias ir / ar žalą kompensuojančias priemones. Priemonės, kurios leis
įgyvendinti šį uždavinį:
• diegti technologiškai modernias ir efektyvias aplinkosaugines priemones. Ši
priemonė apima šiuos darbus: poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinančių sprendimų (kelių eismo triukšmą mažinančių priemonių, biologinės įvairovės apsaugos priemonių, priemonių vandens telkiniams apsaugoti
nuo taršos kelio nuotekomis ir ekstremaliomis sąlygomis bei kt. aplinkosauginių priemonių) diegimas;
• prižiūrėti ir prireikus rekonstruoti įdiegtas aplinkosaugines priemones. Ši
priemonė apima šiuos darbus: aplinkosauginių priemonių inventorizavimas,
apžiūros, nuolatinės priežiūros vykdymas, ilgalaikių aplinkosauginių priemonių remontas, rekonstravimas.
• trečias uždavinys – prisidėti prie aplinkos kokybės ir žmonių sveikatos gerinimo, siekiant nustatytų nacionalinių tikslų. Siekiant darnaus kelių infrastruktūros valdymo ir plėtros, būtina suderinti ekonominius (poreikį ir galimybes) ir aplinkosauginius siekius, didinti aplinkosaugos veiksmingumą, siekti
įgyvendinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos darnios plėtros politiką
aplinkos apsaugos ir susisiekimo srityse, formuojančių strateginių dokumentų nuostatas. Priemonė, kuri leis įgyvendinti šį uždavinį:

Programa prisidės prie ES ir nacionaliniuose dokumentuose iškeltų strateginių tikslų, o ją įgyvendinus bus pasiekta:
• pagerės susisiekimas TEN-T keliais;
• sutrumpės kelionės laikas automobilių keliais;
• sumažės autotransporto priemonių eksploatacinės sąnaudos;
• pagerės eismo valdymas ir kontrolė automobilių keliuose;
• padidės automobilių kelių transporto panaudojimo efektyvumas;

Dėl eismo dalyvių patogumo prieš kelerius metus
LAKD iniciatyva įkurtas pirmasis Baltijos šalyse
modernus Eismo informacijos centras, kuris eismo dalyviams
teikia svarbią informaciją visą parą.

padidės automobilių kelių transporto konkurencingumas;
sumažės socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp regionų;
sumažės eismo įvykių;
sumažės eismo įvykiuose sužeistų ir žuvusių skaičius;
kelionės automobilių keliais taps saugesnės;
sumažės neigiamas poveikis aplinkai;
pagerės visuomenės sveikata;
sumažės ŠESD išskyrimas;
bus skatinama automobilių keliuose naudoti elektromobilius.

Taip pat įgyvendinant programą planuojama siekti gerų rezultatų ir kitose srityse, pavyzdžiui, gamtinės aplinkos srityje bus:
• siekiama, kad kelių infrastruktūros plėtros / modernizavimo sprendimai prisidėtų prie ŠESD emisijos mažinimo; energijos efektyvumo didinimo;
• skatinamas alternatyvaus kuro naudojimas;
• plėtojama aplinkos apsauga; ne tik mažinamas potencialus neigiamas poveikis aplinkai, bet ir pagal galimybes gerinama aplinkos kokybė; išsaugomas kraštovaizdžio savitumas, biologinė įvairovė.
Socialinėje-ekonominėje srityje bus siekiama:
• darnus infrastruktūros plėtojimas palaiko ir gerina gyventojų gyvenimo kokybę, prisideda prie gyvenviečių aktyvinimo, suteikia socialinio vystymo postūmį ypatingai šalies periferijai, mažina socialinę atskirtį; tokiu būdu ne tik
pasiekiama teigiamų poveikių socialinei aplinkai, bet ir netiesiogiai prisidedama prie visuomenės sveikatos gerinimo, sveikatos netolygumų mažinimo;
• palaikomos, skatinamos kitos (ne automobiliu) keliavimo rūšys (pėsčiųjų,
dviratininkų), sudaro sąlygas ekologiškam, aktyviam, sveikam susisiekimui
ir poilsiui, taip pat mažina netolygumus, socialinę atskirtį;
• esama infrastruktūra išnaudojama efektyviai; palaikoma žemę tausojanti ir
efektyvi kelių plėtra.
O visuomenės sveikatos srityje bus siekiama:
• mažinant reikšmingiausių sveikatos rizikos veiksnių − eismo įvykių, oro taršos, triukšmo − neigiamą poveikį, užtikrinama geresnė sveikata, ilgesnė gyvenimo trukmė, mažesni sveikatos netolygumai.

Lietuvos kelių vizija iki 2030 m.
Lietuvos automobilių kelių sektorius susiduria su daugeliu iššūkių, kurie tolimoje ateityje galimai turės neigiamas pasekmes, todėl yra svarbu sukurti efektyvią ilgalaikę strategiją, kuri suvaldytų esamus procesus, padėtų pasiruošti naujiems ateities iššūkiams ir pasiekti teigiamus rezultatus. Tam parengta Lietuvos
Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros strategija iki 2030 m.
Tai turi būti tvirtas pamatas Lietuvos ateities keliams. Šis strateginis dokumentas
bus skirtas automobilių kelių naudotojams ateityje užtikrinti efektyvios ir aukštos
kokybės eismo paslaugas, leidžiančias nevaržomai vykdyti savo kasdieninę veiklą, kuri padeda užtikrinti socialinę ir ekonominę gerovę.
2030 m. strateginė programa, be abejo, remiasi darnios plėtros
principais ir aprėpia keturis pagrindinius automobilių kelių sektoriaus tikslus: judėjimo laisvė, visapusiška sauga, aplinkos ir visuomenės sveikatos interesų užtikrinimas, efektyvus resursų valdymas.
Įgyvendinus programą iki 2030 m., tikimasi:
• vykdyti tarptautinių koridorių plėtrą (nutiesti trūkstamas automagistrales);
• išasfaltuoti intensyviai naudojamus rajoninius kelius su žvyro danga;
• prisidėti prie nenutrūkstamos kelionės užtikrinimo;
• įdiegti eismo valdymo ir kontrolės sistemas (greičio valdymo ir įspėjimo, eismo įvykių nustatymo ir kt.) pagrindiniuose transporto koridoriuose;
• diegti efektyvias inžinerines eismo saugos priemones susidarančiuose ir numatomuose avaringuose ruožuose. Aktyviai siekti 2030 m. valstybinės reikšmės keliuose avaringų ruožų skaičių sumažinti iki minimumo;
• didinti saugaus eismo informacinę sklaidą. Naudoti efektyvesnes, didesnę
įtaigą visuomenei darančias informacijos pateikimo priemones, metodus;
• išplėsti ir pritaikyti valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą platesniam panaudojimui;
• plėtoti / modernizuoti infrastruktūrą, skatinančią viešojo maršrutinio ir dviračių transporto plėtrą;
• prisidėti prie spartesnės elektromobilių krovimo / baterijų keitimo infrastruktūros plėtros;
• tęsti sistemingą aplinkos triukšmo lygio valdymą prie valstybinės reikšmės
kelių;
• sukurti kelių tiesimo medžiagų energijos sąnaudų per visą medžiagos gyvavimo ciklą apskaičiavimo metodikas (nuo žaliavos gavybos iki kelio dangos paklojimo) ir skatinti projektuotojus ir kelių tiesimo įmones minėtas metodikas naudoti.
„Šiandien mokomės iš to, kas buvo vakar, bet šią dieną planuojame pagal
rytdienos iššūkius. Suprantama, kad minėtos naujovės iš mūsų darbuotojų pareikalaus būtinybės dirbti nuolatinio budėjimo režimu: teks nuolat tobulinti profesinius įgūdžius, diegti naujoves, taikyti jas prie mūsų specifinių sąlygų, o svarbiausia, nepamiršti, kad už visų jų gyvena ir dirba paprastas pilietis, kuris tenori vieno paprasto dalyko – tiesiog laiku ir saugiai pasiekti darbą, namus, sodybą“,
– sakė dabartinis LAKD vadovas E. Skrodenis.
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Valstybinės reikšmės kelių tinklą sudaro per 21 tūkst. kilometrų. Šių kelių
priežiūrai prieš dvidešimt metų buvo įkurta 11 valstybės įmonių. Dešimt
valstybinių įmonių buvo įkurta apskričių teritorijų pagrindu: „Alytaus
regiono keliai“, „Kauno regiono keliai“, „Klaipėdos regiono keliai“,
„Marijampolės regiono keliai“, „Panevėžio regiono keliai“, „Šiaulių regiono
keliai“, „Tauragės regiono keliai“, „Telšių regiono keliai“, „Utenos regiono
keliai“, „Vilniaus regiono keliai“. Valstybinė įmonė „Automagistralė“ buvo
įkurta linijiniu pagrindu.
Kristina Latviūnienė

P

agrindinis visų šių įmonių tikslas – valstybinės reikšmės kelių priežiūra, neviršijant skiriamo finansavimo, užtikrinanti kelių naudotojų poreikius (saugų,
nepertraukiamą, patogų ir ekonomišką eismą) ir mažinanti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros finansavimo
dinamika 2001–2015 m.
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Apie tai, kokius tikslus puoselėja valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios
įmonės, pasakojo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas dr. Dainius Miškinis.

Kelių priežiūros užduotys
Per dvidešimties metų gyvavimą įmonės sustiprėjo: įsigijo reikalingą įrangą ir transporto priemones kelių priežiūros darbams, pasistatė smėlio ir druskos mišinių sandėlius.
„Šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(toliau – Kelių direkcija), įgyvendindama valstybinės reikšmės automobilių kelius prižiūrinčių įmonių savininko teises ir pareigas, nustato įmonėms privalomus
kelių priežiūros darbus ir vykdo valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo,
statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas“, – pasakojo direktoriaus pavaduotojas D. Miškinis.
Pagrindinės Kelių direkcijos įmonėms nustatytos užduotys, neviršijant gaunamo valstybės finansavimo:
1. išlaikyti kelių priežiūros normatyvų nustatytą kelių priežiūros lygį;
2. užtikrinti saugų, patogų, nepertraukiamą ir ekonomišką automobilių eismą
valstybinės reikšmės keliuose;
3. mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
Valstybinių kelių priežiūrą įmonės atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet
patvirtinamos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo sąmatoje numatytų kelių priežiūrai skirtų lėšų ir Kelių direkcijos valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų užduotyje nurodytų kelių priežiūros lygių pagrindu.

Per visą įmonių gyvavimo laikotarpį buvo ir pakilimų, ir blogesnių laikotarpių. Pats skaudžiausias buvo prieš 6–7 metus kai įmonių kelių priežiūrai skiriamas finansavimas sumažėjo daugiau nei 31 proc. iki 70 mln. eurų.
Po tokio finansavimo sumažėjimo įmonės buvo priverstos mažinti savo
administracines išlaidas, atsisakyti dalies savo tiesioginių funkcijų. Deja, tuo
metu įmonėms, siekiančioms išgyventi, teko atleisti dalį darbuotojų.
Įmonės nuolat optimizuoja savo veiklą ir diegia bei taiko naujausius inžinerinius bei technologinius procesus, siekdamos mažiausiomis sąnaudomis vykdyti savo funkcijas – atlikti valstybinės reikšmės kelių priežiūrą.
„Per dvidešimt metų sąžiningai atliekamas darbas išlepino vairuotojus. Ar
yra vasara, ar – žiema, visi nori važiuoti greitai ir saugiai ištisą parą. Ir jeigu tik
pasnigo ar atsirado plikledis, vairuotojai kaltina kelininkus, kad jie nevykdo savo
funkcijų, nors galbūt pagal numatytą priežiūros lygį rajoninį kelią reikia pradėti
valyti tik tada, kai bus nuvalyti magistraliniai ir krašto keliai, – situaciją keliuose aiškino direktoriaus pavaduotojas. – Žinoma, žmonėms, gyvenantiems prie
krašto ar rajoninės reikšmės kelių, šie keliai yra svarbiausi, jie jais veža vaikus į
mokyklas, patenka į darbą ir nori jais važiuoti greitai ir saugiai. Kelininkai kaltinami neatlikę darbų, palikę slidžius kelius, kad juos „žiema kiekvienais metais už-

Darbuotojų skaičiaus kitimas įmonėse 2008–2015 m.
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Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas dr. Dainius Miškinis: „Per dvidešimt metų sąžiningai
atliekamas darbas išlepino vairuotojus. Ar yra vasara, ar – žiema, visi nori važiuoti greitai ir saugiai ištisą parą. Ir jeigu tik pasnigo ar atsirado plikledis,
vairuotojai kaltina kelininkus, kad jie nevykdo savo funkcijų, nors galbūt pagal numatytą priežiūros lygį rajoninį kelią reikia pradėti valyti tik tada, kai bus
nuvalyti magistraliniai ir krašto keliai. Žinoma, žmonėms, gyvenantiems prie krašto ar rajoninės reikšmės kelių, šie keliai yra svarbiausi, jie jais veža vaikus
į mokyklas, patenka į darbą ir nori jais važiuoti greitai ir saugiai. Kelininkai kaltinami neatlikę darbų, palikę slidžius kelius, kad juos „žiema kiekvienais
metais užklumpa netikėtai“, tačiau kiekvienam tokiam kaltintojui reikėtų pagalvoti, ar jo „žiema neužklupo netikėtai“, ar laiku pasikeitė padangas, ar jų
protektorius yra tinkamas, ar pasikeitus eismo sąlygoms buvo pasirinktas saugus greitis?“

klumpa netikėtai“, tačiau kiekvienam tokiam kaltintojui reikėtų pagalvoti, ar jo
„žiema neužklupo netikėtai“, ar laiku pasikeitė padangas, ar jų protektorius yra
tinkamas, ar pasikeitus eismo sąlygoms buvo pasirinktas saugus greitis?“ – situaciją komentavo D. Miškinis.
Nepaisant to, kelininkai, nuriję dažnai nepelnytą kritikos piliulę, kiekvieną
dieną eina ir dirba savo darbą – atlieka valstybinės reikšmės kelių priežiūrą.

Keletą skaičių apie įmonių veiklos rezultatus
Per 2014 m. valstybinės reikšmės automobilių kelius prižiūrinčios valstybės
įmonės gavo 79 756 tūkst. eurų pajamų, t. y. 1 proc. daugiau, palyginti su 2013
m. 2013–2014 m. įmonių gautos pajamos, 2015 m. planuojamos bei 2014 ir
2015 m. I pusmečio faktinių pajamų pasiskirstymas pagal veiklas pavaizduotos
1 lentelėje.
Nors įmonių gaunamos pajamos kasmet nežymiai didėja, šis augimas nepadengia žaliavų ir medžiagų kainų kitimo (~ 4 proc. kasmet).

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

2,8
2,6
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius
2,4
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Šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos, įgyvendindama valstybinės reikšmės automobilių kelius
prižiūrinčių įmonių savininko teises ir pareigas, nustato įmonėms privalomus
kelių priežiūros darbus ir vykdo valstybinės reikšmės kelių projektavimo,
tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų
užsakovo funkcijas.

2015

1 lentelėje matyti, kad dėl šios priežasties 2015 m. I pusmečio ne pagrindinės veiklos pajamos, palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, yra mažesnės.
2014 m. grynasis įmonių pelnas prieš pelno mokestį siekė 1 346 tūkst. eurų,
t. y. 107,3 proc. daugiau, palyginti su 2013 m. Visos įmonės 2014 m. baigė pelningai. 2014-ųjų įmonių veiklos rezultatas (pelnas prieš apmokestinimą) ir jo
palyginimas su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu pateiktas 3 paveiksle.
„Dažnai viešoje erdvėje pasigirsta pasisakymų apie visų Lietuvos sektorių
valstybės valdomas įmones, jų blogus veiklos rezultatus ar per mažą pelną ir sumokėtus dividendus. Kelių priežiūrą atliekančių įmonių darbas yra nedėkingas
veiklos rezultatų atžvilgiu. Kuo daugiau įmonės atlieka kelių priežiūros darbų, tuo
patiria didesnes pagrindinės veiklos sąnaudas, tuo veiklos rezultatas yra blogesnis. Kitaip sakant, kuo mažiau bus dirbama rutininės priežiūros darbų, tuo veiklos
rezultatas iš pagrindinės veiklos bus geresnis“, – aiškino Kelių direkcijos atstovas.
Kelių direkcija nustato įmonėms metines veiklos užduotis ir vienas iš reikalavimų yra nenuostolinga įmonių veikla. Siekti pelno kelių naudotojų sąskaita, suteikiant jiems blogesnes kelių priežiūros paslaugas, yra neteisinga. Už lėšas, skiriamas kelių priežiūrai, įmonės privalo suteikti maksimaliai geresnes kelių priežiūros paslaugas kelių naudotojams, bet vykdydamos nenuostolingą įmonių veiklą.
2014 m. įmonių sąlyginis darbuotojų skaičius buvo 2666 žmonės ir, palyginti
su 2013 m., jis sumažėjo 9 žmonėmis. 2015 m. 6 mėnesių laikotarpiu įmonių sąlyginis darbuotojų skaičius buvo 2601 žmogus ir, palyginti su 2014 m. tuo pačiu
laikotarpiu, jis sumažėjo 44 žmonėmis (šis žmonių skaičiaus sumažėjimas susijęs
su rangovinės veiklos apribojimais).
„Turbūt kiekvienam darbuotojui, kad ir kur jis dirbtų, ypač aktualus yra jo
uždirbamas darbo užmokestis. 2014 m. įmonių darbuotojų vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis siekė 736 eurų, palyginti su 2013 m., jis padidėjo 8 proc. 2015
m. 6 mėnesių įmonių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekė
747 eurus, palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, jis padidėjo 7 proc.“, – situaciją kelių priežiūros įmonėse nupasakojo D. Miškinis.
Tačiau vidutinis darbo užmokestis kelių priežiūrą atliekančiose įmonėse yra
sąlyginai mažas ir artimas vidutiniam darbo užmokesčiui Lietuvoje.
Vidutinės mėnesinės įmonių pajamos, tenkančios vienam įmonių darbuotojui, 2014 m. siekė 2 493 eurų, t. y. 1,4 proc. daugiau, palyginti su 2013 m.
Vidutinės mėnesinės įmonių pajamos, tenkančios vienam įmonių darbuotojui 2013 ir 2014 m., pateiktos 4 paveiksle.

3 pav. 2013 ir 2014 m. įmonių veiklos rezultatas, pelnas
(nuostolis) prieš apmokestinimą.
Alytaus regiono keliai

Per 2013 ir 2014 m. valstybinės reikšmės automobilių kelius prižiūrinčios
valstybės įmonės patyrė kiek daugiau nei 78 mln. eurų išlaidų. Per 2013 ir 2014
m. įmonių patirtos išlaidos, 2015 m. išlaidų planas bei 2014 ir 2015 m. I pusmečio faktinės išlaidos pagal veiklas pavaizduotos 2 lentelėje.
Sustiprėjusios įmonės atlieka kelių priežiūros darbus bei sėkmingai atlieka ir
kitus smulkius komercinius darbus: rengia kelių techninius projektus, atlieka inventorizaciją, kelių taisymo ar kapitalinio remonto darbus.
Tačiau įmonėms, kurios buvo įsteigtos vykdyti kelių priežiūrą, svarbiausias
prioritetas turėtų išlikti kelių priežiūra bei saugaus eismo užtikrinimas. Kai dirbama „dešimtyje darbų“ su tais pačiais žmogiškaisiais ištekliais, kelių priežiūros
darbų atlikimas šiltuoju metų laiku kai kada vėluoja. Įgyvendinant valstybės kontrolės pastebėjimus 2015 m. pradžioje, Kelių direkcijoje buvo priimtas sprendimas, kad įmonių ne pagrindinės veiklos pajamos neturėtų būti didesnės nei 20
proc., o pagrindinės veiklos (kelių priežiūros) pajamos sudarytų daugiau kaip 80
proc. nuo visų pajamų.

1 lentelė. Įmonių gautų pajamų pasiskirstymas pagal veiklas, tūkst. eurų

– 1 040
– 28,6 proc.

3,0

BMC

BMC

Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių tikslai, užduotys, rezultatai

Pajamos pagal veiklas
2013m. faktas 2014 m. faktas 2015 m. planas 2014 m. I pusmečio faktas 2015 m. I pusmečio faktas
Pagrindinės veiklos pajamos
57 308
58 296
60149
28 994
31 134
Rangovinės veiklos pajamos
19 366
19 190
14791
7 124
6 127
Kitos veiklos pajamos*
2 151
2 209
2309
622
718
Finansinės veiklos pajamos
62
61
53
28
12
Pajamos iš viso:
78 887
79 756
77302
36768
37 991

* – tai pajamos iš įprastinės, bet netipinės veiklos: už patalpų, įrengimų, technologinės įrangos, transporto priemonių nuomą; už ilgalaikio turto pardavimą; už
eksploatuojamų karjerų gamtinių medžiagų (žvyro, smėlio ir kt.) ir kitų medžiagų pardavimą; už įmonei priklausančiu specialiuoju transportu (įranga) atliekamas paslaugas tretiesiems asmenims; lėšos, gaunamos iš valstybės biudžeto, keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti ir kt.

2 lentelė. Įmonių patirtos išlaidos pagal veiklas, tūkst. eurų
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Sąnaudos pagal veiklas 2013m. faktas 2014 m. faktas 2015 m. planas 2014 m. I pusmečio faktas 2015 m. I pusmečio faktas
Pagrindinės veiklos sąnaudos
53 378
53 643
55580
26 825
28 513
Rangovinės veiklos sąnaudos
16 825
16 333
12519
5 601
4 913
Kitos veiklos sąnaudos
1 490
1 549
1937
385
428
Finansinės veiklos sąnaudos
9
1
1
0
9
Bendrosios ir administraci6 536
6 884
6702
3 323
3 397
nės sąnaudos
Sąnaudos iš viso:
78 238
78 410
76 739
36 134
37 260

2013
2014

Kauno regiono keliai
Klaipėdos regiono keliai
Marijampolės regiono keliai
Panevėžio regiono keliai
Šiaulių regiono keliai
Tauragės regiono keliai
Telšių regiono keliai
Utenos regiono keliai
Vilniaus regiono keliai
Automagistralė
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4 pav. Vidutinės mėnesinės įmonių pajamos eurais,
tenkančios vienam įmonės darbuotojui 2013 ir 2014 m.
Alytaus regiono keliai
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Lietuvos valstybinės reikšmės keliai – didelis valstybės turtas ir vizitinė kortelė

Audronė Tamašauskaitė

J

. Gedvilo teigimu, valstybė, puikiai suvokdama kelių svarbą, įsteigė būtent tokias įmones, kurios privalo užtikrinti kokybišką kelių būklę, kad būtų sudarytos
sąlygos saugiam ir patogiam eismui keliuose.
Lietuvos pagrindiniai keliai yra transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dalis. Itin svarbus šalies tranzitui transeuropinis koridorius kerta Lietuvą keliomis
pagrindinėmis jungtimis: iš pietų į šiaurę – intensyviausio eismo tarptautinė
magistralė „Via Baltica“, iš rytų į vakarus – kelias Klaipėdos uosto link.
Vilnius – Kaunas – Klaipėda yra antras šalyje pagal eismo intensyvumą kelias. Pakankamai daug transporto priemonių važiuoja ir keliais Vilnius – Panevėžys bei Kaunas – Zarasai.
Lietuvos dešimties regionų kelių įmonės prižiūri ne tik pagrindines valstybės
arterijas – magistralinius kelius, bet ir krašto bei rajoninius kelius. Vietinės reikšmės keliais rūpinasi savivaldybės. Vienuoliktajai valstybės kelių įmonei „Automagistralė“ tenka labiau specifinė veikla – prižiūrėti automagistrales Vilnius – Klaipėda ir Vilnius – Panevėžys.
„Ne paslaptis, kad kelių, kur didesnis eismo intensyvumas, dangos labiau dėvisi. Kitas svarbus dalykas yra susijęs su krašto keliais – šie nukentės, jei visą dėmesį skirsime tik magistraliniams keliams. Ne mažiau svarbus tikslas yra ir žvyrkelių skaičiaus šalyje mažinimas, jų asfaltavimas“, – išvardijo bene svarbiausius
kelininkų siekius LAKD direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už regioninių įmonių ir kelių priežiūrą.
Kelių sektoriaus specialistas neslepia, kad turime dar daug rajoninių kelių su
žvyro danga, ir tai nemaža bėda (iš 13 tūkst. km rajoninių kelių 7 tūkst. km – su
žvyro danga). Pirmumą asfaltuoti vienus ar kitus žvyrkelius lemia ir eismo intensyvumas, ir šalia jų esančių objektų svarba ar lankytinos vietos. Po truputį einama į priekį. Dabartinės Vyriausybės programoje numatyta, kad per jos kadenciją bus išasfaltuota 600 km žvyrkelių. Šią Vyriausybės programos užduotį Lietuvos
automobilių kelių direkcija įgyvendins.

BFL

Visi šalies keliai svarbūs
Mažiausiai prižiūrimų valstybinės reikšmės kelių tenka įmonei „Telšių regiono keliai“ – 1310 km (899 km rajoninių, 344 km krašto ir 67 km magistralinių
kelių). Daugiausia – „Šiaulių regiono keliams“ – 2786 km (atitinkamai 1957 km,
603 km ir 226 km). Tiesa, šiauliečius pagal krašto kelių ilgį lenkia Vilniaus ir Kauno regionai (atitinkamai 702 km ir 620 km).
Pasak direktoriaus pavaduotojo J. Gedvilo, Vilniaus regionas eismo požiūriu
yra vienas iš labiausiai intensyvių. Taip pat pakankamai daug transporto priemonių važinėja ir Kauno, Marijampolės, Panevėžio regionų prižiūrimais keliais.
Pagrindinė valstybės įmonė, prižiūrinti magistralinius kelius, yra „Automagistralė“, tačiau po dalį jų tenka prižiūrėti ir kiekvieno šalies regiono kelių įmonei.

Būtinos technikos pakankamai
„Visos įmonės turi pakankamai technikos, kurią nuolat atnaujina. Sovietinio
paveldo įmonėse beveik nelikę – pagrindinė technika yra šiuolaikinė. Tarybiniai
autogreideriai jau tapę muziejiniais eksponatais“, – tęsė vienas iš LAKD vadovų.
Įmonių technika yra skirtinga, nes jos pačios nėra tolygios pagal prižiūrimų kelių kiekį. Įsigyjama nauja technika turi būti ekonomiškai pagrįsta. Jos reikia tokios, kuri dirbtų. Vienintelės mašinos, kurios gali nedirbti vasarą, yra barstytuvai. Savivartės dirba, o pati barstymo įranga – ne. Daugiausia savivarčių turi
Kauno regionas (44), mažiausiai – Tauragės ir Klaipėdos (20). Remonterių daugiausia tenka „Panevėžio regiono keliams“ ir „Šiaulių regiono keliams“ – po 2,
kitos įmonės jų turi po 1, o „Klaipėdos regiono keliai“ ir įmonė „Automagistralė“ – nei vieno.
Frezų Šiaulių regiono kelių priežiūros įmonei tenka net 8, Utenai ir Kaunui –
po 7, Vilniaus – 6, Klaipėdos ir Panevėžio – po 5, „Telšių regiono keliams“ ir „Automagistralei“ – po 4, Tauragės, Alytaus, Marijampolės regionų įmonėms – po
3. Ratinių traktorių daugiausia turi valstybės įmonės Šiaulių, Kauno ir Panevėžio
regionuose (40, 32 ir 31), mažiausiai – 15 – „Telšių regiono keliai“. Autogreiderių
mažiausiai tenka tauragiškiams (10), daugiausia – šiauliečiams (30). Ekskavatorinių ir frontalinių krautuvų daugiausia turi „Šiaulių regiono keliai“ – 25, mažiausiai „Marijampolės regiono keliai“ – 8. Pagal kelių tarnybos automobilių skaičių
taip pat pirmauja Panevėžys ir Šiauliai (35 ir 33). Kiek kuklesnės Vilniaus ir Kauno regionų įmonės bei „Automagistralė“ – po 30. Mažiausiai jų turi Telšiai – 14.
„Kiekviena įmonė techniką perka pati. Veikia įmonių valdybos, kurios padeda pasirinkti veiklos strategiją. Įmonės prižiūri kelius, o lėšas, reikalingas keliams
rekonstruoti, planuoja Kelių direkcija, atsižvelgdama į įmonių siūlymus ir skiriamą valstybės finansavimą“, – pabrėžė LAKD direktoriaus pavaduotojas J. Gevilas.
ARTŪRO AUŠROS

Dešimt šalies regionų
kelių įmonių ir vienuolikta
– VĮ „Automagistralė“
– prižiūrinčios Lietuvos
kelius, šiemet švenčia
savo veiklos 20-ties metų
sukaktį. „Šių įmonių veikla
yra itin svarbi, nes mūsų
šalies valstybinės reikšmės
keliai – didelis turtas.
Esame tranzito šalis, tad
mūsų keliai yra ir vizitinė
Lietuvos kortelė. Vos
tik kirtęs valstybės sieną
žmogus pagal jų būklę
susidaro pirmą įspūdį
apie valstybę“, – sakė
Lietuvos automobilių kelių
direkcijos (LADK) prie
Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas
Juozas Gedvilas.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Gedvilas: „Ne paslaptis, kad kelių, kur didesnis
eismo intensyvumas, dangos labiau dėvisi. Kitas svarbus dalykas yra susijęs su krašto keliais – šie nukentės, jei visą dėmesį skirsime tik magistraliniams
keliams. Ne mažiau svarbus tikslas yra ir žvyrkelių skaičiaus šalyje mažinimas, jų asfaltavimas.“
„Rajoniniai keliai jungia pagrindines gyvenvietes, krašto keliai jungia rajonų
centrus, magistraliniai keliai – mūsų šalį su kitomis valstybėmis. Taigi, visi keliai
yra svarbūs“, – pabrėžė LAKD administracijos darbuotojas.
Pasak jo, kelius būtina greideriuoti, labiausiai nusidėvėjusius sluoksnius atnaujinti, asfalto duobes išlyginti, jei neįmanoma ištisinių kelio dangos sluoksnių
remontuoti, nes stinga lėšų, būtina bent jau sustabdyti kelio irimą, riboti eismą
Visos valstybinės kelių priežiūros įmonės vykdo tą pačią funkciją – prižiūri valstybės kelius. Priežiūros lygiai nustatomi pagal kelių svarbą. Nuo to priklauso ir finansavimas. Kuo daugiau svarbesnių kelių regione yra, tuo finansavimas didesnis.
Tarkime, pirmos kategorijos, 4 eismo juostų magistralinio kelio vieno kilometro priežiūra žiemą (6 mėn.) II priežiūros lygiu kainuoja 10 tūkst. 627 eurų, I
lygiu – 16 tūkst. eurų; kitų magistralinių kelių (2 eismo juostos) vieno kilometro
II priežiūros lygis kainuoja 5 tūkst. 314 eurų, I lygis – 8 tūkst. eurų.
Padidinti magistralinių kelių priežiūrą vienu lygiu kainuotų apie 50 proc. daugiau lėšų. Valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygiai, atsižvelgiant į esamą kelių
priežiūros finansavimą, nustatyti didžiausiu galimu efektyvumu.
„Jei nesutvarkyti keliai, blogai visiems – tiek transportui, tiek gyventojams.
Viena vertus, turime važiuoti saugiai ir patogiai, kita vertus, jei kelias labai duobėtas, jis trukdo saugiam greičiui“, – patikino LAKD direktoriaus pavaduotojas.
Būna situacijų, kai kelius gadina pavasario polaidžiai, kurių padariniams likviduoti skiriama papildomai lėšų. Kelių direkcijai šalies regionų įmonės teikia
siūlymus, kurie keliai labiausiai nusidėvėję, kur reikia juos rekonstruoti, o kur kapitališkai remontuoti. Vienur galbūt pakanka paprasto remonto, o kažkur galbūt
reikia tiltą ar viaduką rekonstruoti.
Tiltams ir viadukams tvarkyti numatyta atskira finansavimo eilutė. Informacinės priemonės, kelio ženklai, atitvarai – viskas kelių projektuose yra apskaičiuojama. Jei statinys avarinis, juo eismas jokiu būdu negali vykti. Anot pavaduotojo J. Gedvilo, laimė, tokių statinių pas mus nėra.

Svarbiausia – tinkama priežiūra
Daugiausiai darbuotojų turi valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ – 363,
VĮ „Kauno regiono keliai“ – 329 ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“ – 312. Mažiausiai
darbuotojų yra „Telšių regiono keliuose“ – 140 ir įmonėje „Tauragės regiono keliai“ – 166. Valstybės įmonėje „Automagistralė“ dirba 306 darbuotojai.
Pasak J. Gedvilo, nors minėti skaičiai yra skirtingi, regionų kelių priežiūros
įmonėse vienam darbuotojui tenkantis kelių ilgis yra panašus. Prižiūrimų kelių
ilgis, tenkantis vienam specialiąsias funkcijas atliekančiam darbuotojui, svyruoja nuo 11,7 km iki 8,3 km. Įmonėje „Automagistralė“ – 1,4 km. Šis rodiklis išsiskiria iš bendro vidurkio dėl veiklos specifiškumo.
„Pagal turimų kelių ilgį didesnės regiono kelių įmonės yra Šiaulių, Vilniaus,
Kauno ir Panevėžio. Taip pat – „Automagistralė“. Likusios yra šiek tiek mažesnės
ir pagal turimus kelius, ir pagal jų plotą ar ilgį, ir pagal darbuotojų, technikos, ke-

lių tarnybų skaičių. Vienur yra 6 tarnybos, kitur – 3“, – patikslino LAKD pavaduotojas.
Daugiausia lėšų skiriama Vilniaus, Kauno ir Šiaulių regionų keliams. Visos
įmonės gali dalyvauti konkursuose rangos darbams atlikti, bet pagrindinė jų
funkcija – užtikrinti valstybinių kelių priežiūrą, todėl svarbu, kad per papildomus
darbus nenukentėtų pagrindiniai.
Trys įmonės – „Kauno regiono keliai“, „Šiaulių regiono keliai“ ir „Panevėžio regiono keliai“ – turi asfalto gamyklas, vadinasi, jų darbo pajėgumai asfaltavimo darbams atlikti yra didesni. Tačiau, pasak direktoriaus pavaduotojo, tam, kad įmonė
imtųsi vienokių ar kitokių kelių tiesimo darbų, ji turi būti atestuota tokiems darbams
atlikti ir privalo parodyti, ką gero jau yra nuveikusi. Taigi, valstybinės reikšmės kelius
prižiūrinčios įmonės dažniausiai dirba mažesniuose objektuose, nes didesnių apimčių kelių statybos darbams atlikti reikalinga ir atitinkama technika. O įmonių turimi mechanizmai labiau pritaikyti esamiems keliams prižiūrėti, nei naujiems tiesti.

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros kaina žiemą
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Laukia profesionalių mechanizatorių
„Jaunimas labiausiai nori dirbti didžiuosiuose miestuose. Juos sunkiau suvilioti į Naująją Akmenę ar, pavyzdžiui, į Zarasus. Bet tam yra skatinimo priemonės. Karjerą pradeda darbininku, o įmonė gali nusiųsti mokytis į kolegijas ar universitetus. Nieko amžino nėra, taip pat ir įmonių kadrų srityje reikia kaskart atsinaujinti“, – mano J. Gedvilas.
LAKD ne kartą organizavo susitikimus su VGTU studentais, kuriems buvo pasakojama apie skatinimo priemones, pasirinkus kelininko profesiją, apie tai, kad
pastaroji yra aukštai vertinama, ypač šalies rajonuose, todėl tikrai verta ją rinktis.
J. Gedvilo giliu įsitikinimu, kelininko profesija tikrai neišnyks. Esą yra labai
gerų pavyzdžių, kai jaunimas grįžta į tėviškę, miestelius, gauna kelių įmonėse
darbą. Tiesa, ne viskas yra lyg sviestu patepta – šiuo metu šalies regionų kelių
priežiūros įmonėms labiausiai trūksta profesionalių mechanizatorių. Mat daug
juos ruošusių mokyklų užsidarė, daug jų neberuošia.
LAKD, siekdama sumažinti minėtų specialistų stygių, bendrauja su Kauno
kolegija, siekia įgyvendinti ne vieną skatinamąją rinktis šią profesiją priemonę.
Pats LAKD direktoriaus pavaduotojas sako 1977 m. įstojęs į tuometį Vilniaus
inžinierinį statybos institutą (VISI) ir jį sėkmingai baigęs su kelių inžinerijos specialybe. 10 metų dirbo Vilniaus miesto kelių statybos ir remonto valdyboje Nr.2,
17 metų – Vilniaus miesto savivaldybėje. Kelių direkcijoje – nuo 2010 m. Iš pradžių 3 metus dirbo Vietinių kelių skyriuje vedėjo pavaduotoju, o direktoriaus pavaduotoju tapo prieš dvejus metus. Žodžiu, šio specialisto darbo stažas kelių sistemoje tikrai solidus – nuo 1982 m.
„Kuruoju vietinius kelius, dalis mano darbo siejama su savivaldybėmis pagal
Kelių priežiūros ir plėtros programą. Man tenka visi valstybinių kelių priežiūros
klausimai: finansavimas, paprastasis asfalto dangų ir žvyrkelių remontas, priežiūrų kontrolė, įmonių veikla“, – išvardijo J. Gedvilas.
Jo manymu, Lietuvoje per 20 tūkst. km valstybinių kelių tinklas yra optimalus. Yra dalis valstybinių kelių, kurie patenka į jau išnykusias teritorijas. Su savivaldybėmis vyksta diskusijos, kad tokie keliai galėtų būti įrašyti į vietinių kelių balansą. Savivaldybės savo ruožtu siūlo kelius, kurių svarba išauga, nes suintensyvėja eismas, kad šie taptų valstybinės reikšmės keliais. Toks procesas vyksta nuolat.
Kai 1938 m. buvo atidaromas Žemaičių plentas, dar tais laikais žmonės pasakė tokią tiesą, kuri, matyt, visais laikais buvo aktuali: „Kas neturi gerų kelių, tas
neturi gero gyvenimo. Geri keliai sukuria gerą gyvenimą. Todėl visų mūsų rūpestis – turimą didžiulį turtą ir strateginę reikšmę – šalies kelius ir jų statinius būtina puoselėti, prižiūrėti ir saugoti.“
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Petras Tekorius: „Požiūris į kelius labai pasikeitė“

kio intensyvumo šiek tiek kentėdavo kokybė, todėl kelių specialistas įsitikinęs,
kad darbų pikas negerai, geriau, kai viskas suplanuota ir darbai vyksta pamažu.
Nukritimai ir pakilimai esą tik išbalansuoja bendrą situaciją.
„Požiūris į kelius labai pasikeitė. Kasmet dalyvaujame seminaruose, išvykstame į užsienį, pasisemiame naujos patirties. Būdavo, žvyrkelius asfaltuodavome standartiškai (6 cm asfalto), ir visiems tiko. Pasirodo, to visai nereikia. Reikia atsižvelgti į eismo intensyvumą, kelio perspektyvas“, – paaiškino P. Tekorius.
Lietuvos kelininkai pramoko tiesti lengvas asfalto dangas. Jos visiškai tinka žvyrkeliams, ir vieno kilometro kaina 30–40 proc. pigesnė. Jie suprato, kad
nuolat reikia skaičiuoti. Anksčiau labiausiai prižiūrėti magistraliniai keliai, dabar stengiamasi ir dėl eismo saugumo, ir dėl komforto visuose keliuose. Rekonstruodami kelius kelininkai būtinai atsižvelgia, kad atsirastų takai ir pėstiesiems, ir dviratininkams. Žodžiu, žiūrima plačiau, o požiūris tampa vakarietiškas.
Tiesa, ES pastaruoju metu ne itin nori finansuoti žvyrkelių asfaltavimo darbų. Kaip bus?
„To paties norėčiau paklausti mūsų politikų, kaip jie mano. Už dyką nepadarysime. Turime programas. Viena jų – gyvenviečių asfaltavimą – vystome kartu
su Žemės ūkio ministerija. Esame parengę ir vadinamųjų „zebrų“ – trumpesnių
nei 3 km žvyruotų atkarpų tarp asfaltuotų ruožų – asfaltavimo programą. Turime
net jų sąrašus. Tegul tik politikai pasako, kad tam skirs lėšų, ir mes iš karto imsimės darbo“, – entuziastingai pareiškė P. Tekorius.
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Provėžos keliuose

Darbų virtinė kelių sektoriuje neturi pabaigos, nes ekonomika auga, o
visuomenės poreikiai kinta. Tai natūralu. Lietuvoje požiūris į kelius jau
senokai platus, vakarietiškas. Taip sako Petras Tekorius, 16 metų dirbantis
Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotoju.
Audronė Tamašauskaitė

P

. Tekorius prisipažįsta, kad į kelių sektorių jį atvedė paprasčiausias atsitiktinumas. 1976 m. baigęs tuomečio Kapsuko (dabar Marijampolė) J. Jablonskio
vidurinę mokyklą, jis panoro toliau mokytis Vilniuje.
„Žinojau, kad noriu studijuoti sostinėje, o kur, neturėjau supratimo. Man pasakė, kad Vilniuje yra studentų miestelis, ten – aukštosios mokyklos, važiuok. Atvažiavęs į sostinę, važiavau troleibusu, išlipau studentų miestelyje, tiesiai prie Vilniaus inžinierinio statybos instituto (VISI), dabartinio Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), ir takeliu nuėjau“, – prisimena P. Tekorius.
Instituto pirmame aukšte jis iš karto pateko į Priėmimo komisiją. Peržiūrėjo
įvairiausias specialybes, bet išsirinko jam gražiu ir skambiu pavadinimu – miestų statybą. Pateikė dokumentus. Vidurinę mokyklą baigė tik labai gerais ir gerais
pažymiais, todėl būsimam studentui tereikėjo laikyti tik 2 egzaminus iš keturių.
Studijų metais atlikdamas praktiką P. Tekorius suprato, kad miestų statybos
specialybė yra labai artima kelininkams. Jau tada teko rekonstruoti prie Aušros
Vartų esančią sankryžą, tiesti pagrindinę Baltupių gatvę.
„Normaliai išmokau dirbti jau per praktiką. Po truputį supratau, ką reikės
dirbti, kuo tai kvepia. Studijos ypač pradėjo patikti nuo trečio kurso, kai prasidėjo
specialybės disciplina“, – patikino vienas iš dabartinių LAKD vadovų.

Tapo Trakų kelininku
Dar studijų metais P. Tekorius sukūrė šeimą. Jo žmona taip pat baigė miestų statybą ir gavo paskyrimą į Senuosius Trakus – kaimą Trakų rajono rytuose,

pradėjo dirbti projektuotoja Trakų statybinių medžiagų kombinate. Apsigyveno
bendrabutyje.
„Paskyrimą gavau į Marijampolę, arčiau tėvų, bet norėdamas būti kartu su
žmona pradėjau ieškoti darbo aplink Trakus. Šiaip ne taip radau Trakų autokelių
valdyboje. Įsidarbinau meistru“, – teigė jis.
Tuo metu Trakų autokelių valdyboje aukštąjį išsilavinimą turėjo tik direktorius, vyriausiasis inžinierius ir meistru pradėjęs dirbti P. Tekorius. Pastarajam iš
karto patikėjo objektus, statomus pagal „Kelprojekto“ projektus. Visi kiti meistrai,
darbų vykdytojai buvo savamoksliai.
„Naują kelią stačiau prie Bražuolės upės, rekonstravau kelią su autobusų stotelėmis, aikštelėmis. Darbas buvo su brėžiniais. Po 3–4 metų tapau darbų vykdytoju. Pradėjau vadovauti didesniam darbuotojų būriui, nes buvo daug rankų darbo, net kelius žiemą barstydavome rankomis, vadovavau meistrams“, – tęsė direktoriaus pavaduotojas, kurio priežiūrai priklausė Vievio – Semeliškių zona.
Tuo metu buvo labai daug žvyrkelių, tad teko, daugiausia žiemą, atlikti daug
žvyravimo darbų, nes vasarą būdavo kitos svarbios veiklos. Trakų autokelių valdyba naudodavosi Verkšnionių karjeru, kuris buvo valstybinis, tačiau turėjo daug
pusiau legalių ar nelegalių kolūkių karjerų.
„Tardavomės su kolūkių pirmininkais ir naudodavome, nes žvyro nuolat trūkdavo. Vasaros metu atlikdavome labai daug paviršiaus apdaro, kitaip tariant asfalto, dangų remonto darbų. Ant asfaltbetonio dangų išpildavome bitumą ir padengdavome pajuodinta skaldele“, – aiškino LAKD direktoriaus pavaduotojas
prisiminęs, kad Trakų autokelių valdyboje turėjo labai gerą brigadą. Ją net Vievio KSV-6 valdyba samdydavo.

P. Tekoriaus teigimu, vienos provėžos atsiranda dėl konstrukcijos, kitos
– dėl plastiško mišinio: „Jei mažai skaldos, bitumas minkštas, jis tikrai
įsispaus. Dangos storis gali būti vos 4 cm, bet jei įdėsime 80 proc. skaldos, o į
bitumą – dar ir polimerinių priedų, 5–6 metus net nepamatysime provėžų.“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius: „Darbų virtinė keliuose niekada nesibaigs.
Ekonomika vystosi, keičiasi eismo srautai, atsiranda nauji visuomenės poreikiai. Taip bus visą laiką ir amžinai. Mūsų užduotis – padaryti kelius saugius ir
komfortiškus.“

Pareigos ir naujas būstas

Pinigus veždavo maišuose

P. Tekorių tada labai agitavo stoti į Komunistų partiją, o jis kategoriškai atsisakė, tad jam buvo pažadėta pilka perspektyva – „būsi amžinas darbų vykdytojas.“
Kelininkas su tuo susitaikė, tačiau toji pranašystė neišsipildė.
Atėjo vadinamosios „perestroikos“ laikai. Pirmą kartą vyko Trakų autokelių
valdybos direktoriaus rinkimai, kuriuos P. Tekorius pavadino cirku: „Partijos komitetas „stūmė“ savo atstovą iš Trakų, bet konkursą labai nedidele persvara laimėjo Gintaras Striaukas – jaunas specialistas iš Respublikinės gamybinės autokelių valdybos.“
G. Striaukas pažadėjo darbuotojams pastatyti du gyvenamuosius namus. Kai
laimėjo, jam labai reikėjo savo komandos. Atėjo pas P. Tekorių paklausti, ar jis būsiąs jo pavaduotoju. Jam tuometis darbų vykdytojas P. Tekorius atsakė: „Kam man
tų bėdų? Darbų vykdytoju dirbti esu įpratęs, o viršininku – nenoriu.“ Tuo metu jis
su šeima gyveno 9 kvadratinių metrų bendrabučio kambaryje. Kai G. Striaukas
pasiūlė „padaryti“ butą, būsimas jo pavaduotojas pareiškė, kad čia jau kita šneka, ir pasiūlymą priėmė.
Iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo buvo likę vos keleri metai, kai P. Tekorius tapo G. Striauko pavaduotoju. Pastarasis iš karto buvo įpareigotas statyti kelis naujojo direktoriaus žadėtus gyvenamuosius namus, jam buvo patikėta ir kelių priežiūra.
Statybinės medžiagos buvo deficitas, tad teko jų gauti per pažintis – važinėti pas kolegas tai į Trakų darbų vykdymo barą, tai į Trakų rajono statybos organizaciją. P. Tekoriaus uošvė dirbo Didžiasalio keramikos plytų gamyklos Realizacijos
skyriaus viršininke. Toje gamykloje jis gavo plytų.
„Žodžiu, išsisukau kaip įmanydamas, susivežėme medžiagas ir pastatėme
tuos du namus – dviaukščius aštuonbučius. Butai nebuvo dideli – visi 2 kambarių“, – tęsė LAKD pavaduotojas.
P. Tekoriaus šeima apsigyveno kitur – Vievio autokelių valdybos ir Vievio autotransporto įmonės statyto namo bute Elektrėnuose. Gavo 3 kambarių butą devynaukščiame name.
Susitvarkęs buitį P. Tekorius galėjo ramiai sau dirbti ir gyventi, bet Lietuvoje
prasidėjo neramumai. Padvelkus pirmiesiems būsimos laisvės gūsiams, Vilniuje
buvo sustiprintos sovietų kariuomenės pajėgos.
Iš Elektrėnų į darbą Trakuose tarnybine mašina kone kasdien važinėjęs P. Tekorius ne kartą susidūrė su postuose stovinčiais šarvuočiais ir jį stabdžiusiais kareiviais.
„Nejauku būdavo, kai ginkluoti vyrai stabdydavo. Tikrindavo, ką vežu. Tuo
metu turėjau tarnybinį „kabluką“, todėl mašinos bagažinėje visada būdavo dėžė
su smėlio ir žvyro mišiniu bei kastuvu. Ne visada patikėdavo, kad esu kelininkas.
Iš pradžių labai tikrindavo, ar tame smėlyje ko neslepiu. Vėliau mane jau iš tolo
pažindavo, ir paliko ramybėje“, – prisiminė neramius laikus P. Tekorius.

1990 m. atkurta šalies nepriklausomybė kelininkams atnešė nemažai iššūkių. „Prasidėjo blokada. Keliuose nebuvo ką veikti, nes stigo pinigų. Dar sovietmečiu palaikėme ryšius su baltarusiais, tad su Gintaru Striauku nuvykome į vieną kaimyninės šalies kelių įmonę. Lėšų, kurios dar buvo vadinamos Černobylio
pinigais, skirtų kaimams su rajonų centrais sujungti, jie gaudavo daug, bet kažkodėl neišnaudodavo. Kelių valdybos jiems ne itin rūpėjo. Tad nieko nelaukę pasisiūlėme ten dirbti“, – tęsė P. Tekorius.
Į Berezino miestą išvyko kone pusė Trakų autokelių valdybos darbuotojų, kurie statė baltarusiams naujus kelius. Vieną savaitę Baltarusijoje darbams vadovavo G. Striaukas, kitą – P. Tekorius, kuris sako svečioje šalyje patyręs visokių anekdotinių situacijų.
„Lietuvoje tuo metu labai trūko rublių. Atlyginimus kas mėnesį „Volga“ su
kasininke veždavome iš Baltarusijos maišuose grynais pinigais. Vieną kartą – beveik 1 mln. rublių! Tada gyvenome neblogai: kai kitų įmonių vadovų algos buvo
250 rublių, mes sau leisdavome gauti po 600–700 rublių kas mėnesį. Tiesa, tai
truko nepilnus metus“, – patikslino pašnekovas.
„Aukso amžius“ Baltarusijoje mūsų kelininkams pasibaigė, kai Lietuvoje ėmė
cirkuliuoti laikini lietuviški pinigai „vagnorkės“, be to, buvo uždaryta Lietuvos ir
Baltarusijos valstybės siena.

Susikūrė Kelių direkcija
Atėjo 1993-tieji. Ekonominė situacija Lietuvoje buvo labai prasta. Iš Trakų autokelių valdybos direktoriaus pareigų pasitraukė G. Striaukas, kuris ėmė vadovauti ką tik įkurtai Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Manoma, kad ministras Jonas Biržiškis jam patikėjo naujas atsakingas pareigas, nes šis puikiai vadovavo
Trakų autokelių valdybai.
„Trakuose likau aš ir vyriausiasis inžinierius. Dviese dalinomės vieną greiderį,
nes nebuvo ką veikti“, – pasakojo P. Tekorius.
Anot jo, tų pačių metų pabaigoje G. Striaukas sumanė kurti valstybės įmonę
„Automagistralė“, kuriai tuomet buvo skirta prižiūrėti tik kelius Vilnius – Kaunas,
Kaunas – Klaipėda ir Vilnius – Panevėžys.
„1994 m. pavasarį atėjau ten dirbti, ir vėl viskas prasidėjo iš naujo. „Automagistralė“ tuo metu prižiūrėjo kelią nuo Žiežmarių iki Vilniaus, turėjo vieną bazę Vievyje, o mums reikėjo po truputį perimti ir kelius, ir bazes
iki pat Klaipėdos“, – tvirtino tuometis „Automagistralės“ direktoriaus pavaduotojas.
Taigi, reikėjo operatyviai projektuoti, statyti, įrengti bazes, perimti prižiūrėti
kelius. Pinigus skyrė Kelių direkcija. Po kokių trejų metų „Automagistralės“ darbuotojai jau buvo „nuėję“ iki Klaipėdos ir pasistatę naują bazę Karčiupyje, ją išplėtę Vievyje, senus statinius suremontavę šalia Klaipėdos Endrijave, ir vieną jų
čia visai naują pastatę.

Maždaug ketverius metus P. Tekoriui teko dirbti be atostogų ir be poilsio dienų ir pavyko sulaukti įvertinimo – 1999 m. buvo pakviestas dirbti Kelių direkcijoje. Į naują darbovietę ne itin veržėsi – esą „Automagistralėje“ buvo sukurta visa
reikiama infrastruktūra, tad tik dirbk ir norėk. Tačiau P. Tekoriui buvo paaiškinta,
kad tai ne prašymas, o įsakymas. Ką gi, teko dalyvauti konkurse ir nuo 1999 m.
rugsėjo tapti Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotoju.

Darbas darbą vijo
Naujajam Kelių direkcijos darbuotojui teko būti atsakingam už statybas, naujas technologijas, techninę priežiūrą ir tiltus. Tuo P. Tekorius rūpinasi iki šiol.
„Man labai padėjo tai, kad dar dirbdamas „Automagistralėje“ buvau susipažinęs su visa europine technine priežiūra. „Automagistralėje“ lankydavosi anglai,
su kuriais bendraudamas anglų kalbos ir europietiško požiūrio į techninę priežiūrą gerokai pramokau“, – prisipažino pavaduotojas.
Kai jis pradėjo dirbti Kelių direkcijoje, Panevėžio aplinkkelis jau buvo pastatytas. Svarbus objektas buvo kelio Vilnius – Kaunas rekonstrukcija, įrengiant sustojimo juostą sunkvežimiams ir avarinėms situacijoms išvengti.
Didėjo eismo intensyvumas. Minėtas kelias tapo saugesnis – buvo paplatintas, gavus ES lėšų pagal projektą „Phare“. Pasak P. Tekoriaus, tuo metu buvo absoliučiai apleistas mūsų magistralinių kelių tinklas, o eismas labai padidėjo, todėl
labai reikėjo stiprinti magistralinių kelių dangas.
„Ekonomika ėmė stiprėti, atsirado lėšų. Buvo įkurtas geras dalykas – Kelių
fondas, į kurį niekas negalėjo kišti rankų. Žinodavome, kiek maždaug pinigų bus
fonde, planuodavome darbus neabejodami, kad niekas iš mūsų tų lėšų nepaims“,
– tvirtino LAKD direktoriaus pavaduotojas.
Kelininkai nuolat didino asfaltbetonio dangų priežiūros kilometrų skaičių. Reikėjo atstatyti dangas, todėl ėmė daugiau kloti asfaltbetonio sluoksnių magistraliniuose ir krašto keliuose. Buvo pasiektas pikas, kai Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų buvo surinkta neįtikėtinai daug, tačiau po to atėjo ekonominis nuosmukis. Krizės metu kelių sektoriaus specialistams teko sukti galvas, kaip ir kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti kuo
geresnių rezultatų.

Žvyrkelių buvo sumažėję
P. Tekoriaus teigimu, 2007–2013 m. ES finansiniu laikotarpiu iš Sanglaudos fondo daugiausia lėšų teko magistraliniams keliams „Via Baltica“ ir Vilnius
– Kaunas – Klaipėda, o struktūrinių ES fondų lėšomis buvo išasfaltuota labai
daug žvyrkelių.
Per metus asfaltu būdavo padengiama iki 500 kilometrų žvyruotų kelių. Prieš
minėtą ES finansinį periodą asfaltuotų žvyrkelių buvo iki 40 proc., o jam pasibaigus – jau iki 60 proc. Vienu metu kelininkai atlikdavo tiek asfaltavimo darbų, kad
kitąsyk net pritrūkdavo resursų – ir transporto, ir skaldos, ir bitumo. Deja, dėl to-

Į klausimą, kodėl pagrindiniuose šalies keliuose gana greitai atsiranda provėžų, LAKD direktoriaus pavaduotojas P. Tekorius atsakė, kad taip yra dėl dviejų dalykų. Pasak jo, nuo sovietinių laikų likusių magistralinių kelių konstrukcija buvo
apskaičiuota 8 ar 10 t ašiai, dabar yra 11,5 t, ir pati kelio konstrukcija nebeišlaiko
apkrovų. Tokius ruožus, žinoma, reikia rekonstruoti iš naujo.
„Kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda yra normali konstrukcija. Danų mokslininkai buvo atvykę ir sakė, kad jos užteks dar ilgam. Tuo metu buvo populiaru
kloti plastiškus asfalto mišinius, kuriuos iš viso reikia naikinti. Būtina kelio dangą frezuoti ir dėti skaldos ir mastikos asfaltbetonį su modifikuotu bitumu“, – paaiškino kelių specialistas.
Direktoriaus pavaduotojas patikino, kad anksčiau ar vėliau, priklausomai nuo
apkrovimo, provėžų vis tiek atsiranda. Net ir vokiečiai, kelius dengiantys tuo pačiu mišiniu, kaip ir Lietuvoje, kas 4–5 metus savo kelių viršutines dangas keičia.
P. Tekoriaus teigimu, vienos provėžos atsiranda dėl konstrukcijos, kitos – dėl
plastiško mišinio: „Jei mažai skaldos, bitumas minkštas, jis tikrai įsispaus. Dangos
storis gali būti vos 4 cm, bet jei įdėsime 80 proc. skaldos, o į bitumą – dar ir polimerinių priedų, 5–6 metus net nepamatysime provėžų.“
Jis neslėpė, kad šalies keliuose yra daug ruožų su provėžomis. Tarkime, kelyje tarp Marijampolės ir Kalvarijos provėžos atsirado dėl minkšto viršutinio sluoksnio, o ne dėl konstrukcijos. Kelio Vilnius – Panevėžys dangos normalią būklę sovietmečiu kelininkai palaikydavo remikseriu.
„Juo pakaitinama ir pakeliama danga, pridedama truputį šviežio asfalto ir vėl
viską iš naujo paklojama. Taip provėžos panaikinamos, bet trumpam – vos 3–4
metams“, – aiškino kelininkas.
Kelio Vilnius – Kaunas konstrukcija pagal europinius standartus, atitinkančius dabartinius reikalavimus, buvo pradėta stiprinti tik gavus ES paramą. Be
abejo, provėžų ateityje atsiras ir minėtame kelyje, nes asfaltbetonis nėra standi
medžiaga, bet taip nutiks gerokai vėliau – po maždaug 10 metų.

Veiklos pakaks ilgam
P. Tekorius užsiminė, kad Lenkijoje bandoma imtis betoninių kelio dangų. Esą
Suvalkų aplinkkelis bus statomas su betono danga. Anot direktoriaus pavaduotojo, šiuo požiūriu yra ir pliusų, ir minusų. Provėžų nebus, bet kelias bus slidesnis,
bus daugiau rūpesčių kelininkams – teks nuolat prižiūrėti deformacinius pjūvius
tarp betoninių plokščių.
Bent jau pradėtoje rekonstruoti magistralėje „Via Baltica“, pasak Kelių direkcijos vadovo, to nenumatoma daryti, tačiau dėl klimato atšilimo mąstoma apie
kietesnio bitumo taikymą. Juk tokių vasarų anksčiau, kai ilgą laiką kaitina per 30
laipsnių karštis, kuris yra kone peilis viršutiniams kelio sluoksniams, būdavo retai. Kaisdamas asfaltas deformuojasi ir nespėja atsistatyti, kai keliu vilkikas paskui vilkiką rieda.
„Kelias Ryga – Šiauliai – Kaliningradas taip pat laukia rimtos rekonstrukcijos, kurią atlikus dalis transporto srautų aplenktų magistralę „Via Baltica“. Ateityje
Šiauliai su Panevėžiu bus sujungti automagistrale. Ruošiame nuo Klaipėdos Šilutės link apie 10 km 4 eismo juostų kelią. Palangos link jis yra, bet jį reikia rekonstruoti“, – tęsė P. Tekorius ir pridūrė, kad didžiausio dėmesio, deja, šiuo metu prašosi mūsų prastos būklės krašto keliai.
Anot jo, Klaipėda – Šilutė – labai avaringas kelias, ypač žiemą. Tai krašto kelias, bet jis taip pat yra ir TEN-T dalis, todėl jame itin svarbu gerinti saugų eismą. Nuo Klaipėdos iki Šernų sankryžos bus įrengtos 4 eismo juostos su
būsimu pietiniu įvažiavimu į uostą. P. Tekorius mano, kad reikėtų ir Karmėlavos aplinkkelio šalia Kauno. Kelio Kaunas – Zarasai esą pakanka, tik reikia
baigti jį rekonstruoti, sustiprinti dangą. Kelyje Vilnius – Utena iki Nemenčinės sankryžos irgi numatoma įrengti 4 eismo juostas. Ilgametis kelių specialistas mato būtinybę tą patį padaryti ir kelyje nuo Vilniaus iki Trakų, pastarojo aplinkkelį nutiesti.
„Darbų virtinė keliuose niekada nesibaigs. Ekonomika vystosi, keičiasi eismo
srautai, atsiranda naujų visuomenės poreikių. Taip bus visą laiką ir amžinai“, –
savo nuomonę išsakė vienas Kelių direkcijos vadovų P. Tekorius.
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972 m. baigęs vidurinę mokyklą, B. Vaičiulionis įstojo į tuometį Vilniaus inžinierinį statybos institutą (VISI), kurį 1978 m. baigė ir gavo paskyrimą į Molėtų kelių valdybą. Iš pradžių dirbo inžinieriumi, o po metų jau tapo vyriausiuoju inžinieriumi. Kaip tik tada prasidėjo betonkelio Vilnius – Utena statyba, kurioje jaunam specialistui teko nemažai dirbti.
„Toji pradžia man nebuvo labai lengva ir paprasta. „Įsivažiavau“ į vyriausiojo
inžinieriaus pareigas pakankamai sunkiai. Su amžinatilsį kelių valdybos viršininku Radzinausku pokalbių buvo įvairių. Vienu metu net pabėgti iš ten norėjau, bet
nepavyko. Neišleido. Vadovas man tada pasakė: „Iš vyriausiojo inžinieriaus pareigų savo noru neatleidžiame, kai norėsime tai padaryti, tavęs nepaklausime“, –
kaip šiandien prisimena Alytaus regiono kelininkų vadovas.
Jis mano, kad sunkumų kildavo dėl patirties stokos ir galbūt per didelių norų:
„Iš karto norėjau nuraškyti nuo dangaus žvaigždes ir mėnulį. Nepavyko. Kurį laiką buvo prasta nuotaika. Bet paskui, po metų, visa inžinerijos institute gauta teorija buvo pritaikyta praktiškai, ir viskas buvo gerai.“

Rimtas išbandymas – betonkelis
B. Vaičiulionis neslepia, kad betoninio kelio Vilnius – Utena statyba jam buvo
didelis egzaminas, iššūkis ar išbandymas. Kelių specialistas paneigė mitą, kad jis
buvo statomas kariniais tikslais. Anuomet labai trūko bitumo, kuris buvo deficitinė medžiaga kelių statyboje. Tuo metu Tiumenėje buvo tiesiamas būtent betonkelis. Naujojoje Akmenėje turėjome savo cemento. Nusipirkus betono klojimo
mašiną, buvo pabandyta jį nutiesti. Daugiau tokių kelių Lietuvoje nėra.
„Apskritai betoninis kelias yra normalus kelias, tik mūsų atveju tai pirmas
toks kelias, kurio problemos – prastas tarpų tarp plokščių užsandarinimas, – prisipažįsta buvęs Molėtų kelių valdybos vadovas. – Siūlės tarp plokščių buvo užpil-

tos, kaip aš sakau, „iš arbatinuko plastiku su kepure“, toji greitai susinešiojo, prasidėjo dulkių ir akmenukų rinkimasis plyšiuose, ir plokštės užstrigo.“
Pasak pono Broniaus, jei tarpai tarp plokščių būtų buvę užpilti gera mastika,
jie vasarą susispaustų, žiemą išsiplėstų, ir į plyšius jokių akmenų ar kitokių šiukšlių nebūtų pribyrėję.
„Jau esu šiek tiek gyvenimo matęs, todėl sakau: kelias ir tiltas yra gyvi daiktai. Jie juda. Tai plečiasi, tai traukiasi. Nepaisėme, todėl betonkelyje atsirado problemų. Kita vertus, betoninis kelias Vilnius – Utena daugumai to krašto žmonių
atvėrė langą į pasaulį. Jį tiesiant raistynai, pelkynai, durpynai virto labiau civilizuotu gamtovaizdžiu“, – sako B. Vaičiulionis.
Daug aukštos kokybės betoninių kelių yra Lenkijoje, Vokietijoje. Važiuoji – jokių siūlių, jokio dundėjimo garso nėra. Intensyviam eismui esą toks kelias ypač
tinkamas. Svarbu tik, kad būtų nutiestas kokybiškai.

Iš Molėtų – į Varėną
1987 m. B. Vaičiulioniui buvo patikėtos Varėnos autokelių valdybos viršininko pareigos. „Tai mano tėviškė: visi giminės čia, žmona irgi iš čia, mes abu dzūkai.
Tačiau atvykus į Varėną palengvėjimo nebuvo, nes atsirado kitų problemų. Maždaug metų reikėjo visai darbo specifikai perprasti, su žmonėmis susipažinti, susibendrauti“, – atvirauja kelininkų vadovas.
Tuomet Varėna turėjo asfalto gamyklą. Joje buvo net trys asfalto maišyklės.
Molėtuose jis su asfalto gamyba nebuvo susipažinęs, todėl teko pasitempti. Bitumo stigo, bet jo vis tiek gaudavo net ir papildomai. Atvykdavo tuometės Sovietų Sąjungos valdžios atstovų, juos deramai Druskininkuose Varėnos ir Alytaus
kelininkai sutikdavo ir vėliau būdavo „apdovanoti“ pageidavimais, o ypač bitumu.
Tame Dzūkijos krašte labai daug dirbta su dervomis. Asfalto maišyklėse
buvo gaminami karšti mišiniai. Taigi, ten daug dervabetonių nutiesta. Jie jau

„Mano supratimu, prižiūrėti kelius mums sekasi. Vyksta
pavasario ir rudens kelių apžiūros, specialistai mus įvertina gerai,
pagal surinktus bedefekčių kelių procentus esame pirmajame trejetuke“, –
prasitarė „Alytaus regiono kelių“ direktorius B. Vaičiulionis.

ne vieną dešimtmetį tarnauja, tik nuolat tenka atlikti paviršiaus apdailą, kad kelias neirtų.
„Visko buvo. Esame sulaukę ir statybininkų, ir įvairių valdžios atstovų grasinimų, bet nieko, išgyvenome“, – pasakodamas šypsojosi B. Vaičiulionis.
Vieną kartą teko jam smarkiai su vienu įtakingu sovietiniu funkcionieriumi
susiginčyti. Po karšto ginčo su aukštu valdininku apie kelių tiesimą jis jau buvo
pasirengęs palikti darbą, bet, kad ir kaip būtų keista, vėliau jiedu tapo geriausiais draugais, o valdžios atstovas nuo tol visada paisydavo kelininko nuomonės.
„Esu kelininkas, o ne politikas. Tiesiu kelius, juos prižiūriu. Iki šiol su politikais stengiuosi nei daug bendrauti, nei labai draugauti. Kelius tvarkome, kur
to reikia, o ne todėl, kad šalia kelio stovi kažkokio pono sodyba. Pirma nutiesdavome kelią, o tik po to sužinodavome, kad vienas ar kitas įtakingas valdininkas ten gyvena. Derindami projektus apie tai nežinojome“, – tikina kelių
specialistas.
Vien Varėnos autokelių valdyboje tuomet buvo apie 300 darbuotojų, kai visame Alytaus regione kelininkų dabar yra maždaug perpus mažiau – 167.
Tačiau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Varėnos autokelių valdyboje darbuotojų skaičius buvo smarkiai apkarpytas, ėmė mažėti ir darbų apimtys.

Planus sujaukė krizė
1995 m. buvo įsteigtos regioninės kelių priežiūros įmonės, ir B. Vaičiulionis
gavo pasiūlymą tapti „Alytaus regiono kelių“ direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už kelių priežiūrą.
„Tai vėlgi buvo šioks toks iššūkis. Iki šiol gyvenu Varėnoje, o į darbą Alytuje
važinėju kasdien. Ir taip – jau 20 metų. Važiavimo maršrutų turiu daug ir įvairių
– 5 ar 8 – per Druskininkus, Lazdijus, per kitą pusę, todėl važinėdamas galiu stebėti ir kontroliuoti regiono kelių būklę.“
2008 m. jis tapo įmonės „Alytaus regiono keliai“ direktoriumi, o maždaug po
metų problemų pažėrė ekonominis sunkmetis. Teko mąstyti ir veikti, kad galėtume įveikti iškilusius sunkumus.
Anot vadovo, svarbiausia būdavo sumokėti žmonėms atlyginimus ir turėti
pinigų degalams: „Kelius prižiūrėjome. Darbuotojų atlyginimai buvo sumažinti,
bet jie nevėlavo. Darbingų žmonių neatleidinėjome, atleidome pensininkus, kurie, mano manymu, turėjo iš ko gyventi. Keli buvo išėję savo noru. Iš 210 darbuotojų liko 160.“
Ne tik atlyginimai buvo mažesni, bet ir darbo dienos trumpesnės. Bet žmonės suprato – visi žinojo, kaip įmonė verčiasi iš to, kiek lėšų turi.
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Valstybės įmonės „Alytaus
regiono keliai“ direktorius
Bronius Vaičiulionis sako
esąs kelininkas, kuris niekada
nepataikavo valdžiai. Jam
svarbiausia – saugūs ir
patogūs keliai visiems eismo
dalyviams. Savo karjerą
pradėjęs Molėtų krašte,
ją tęsti jis grįžo į gimtąją
Dzūkiją, kur, užauginęs du
sūnus kelininkus, dirba iki
šiol.
Sunkiu metu buvo uždaryta Varėnos asfalto gamykla, bet veikusi viena asfalto maišyklė iki šiol dar neišardyta, o tik užkonservuota, todėl bet kada ją galima atkurti darbui.
Pasak įmonės vadovo, jei norima atlikti papildomus darbus, reikia turėti ir
papildomų darbuotojų. Juos galima įdarbinti, bet reikia rasti patikimus žmones,
nes prastai dirbti negalima.
„Mes esame valstybės įmonė ir turime daryti geriau nei bet kas kitas. Jei parašyta, kad pagrindas turi siekti 10 cm, tai tiek jis ir turi siekti. Visos numatytos
medžiagos turi būti panaudotos, – tvirtina B. Vaičiulionis. – Šiuo metu papildomai uždirbame nedaug. Aikšteles darome, konkursuose dalyvaujame. Vienus laimime, kitus pralaimime. Būna įvairiai. Po truputį uždirbame – šiemet mažiau,
pernai daugiau. Žvyras mums atsieina pigiau, nes turime savo žvyro karjerą, o
asfalto kainas diktuoja konkurentai. Pernai prisidūrėme 25 proc. metinio biudžeto, šiemet kol kas tik 14 proc.“

Per pastaruosius metus tuose keliuose įrengta ne viena žiedinė sankryža,
daug salelių, kalnelių, todėl avaringumas sumažėjo. Ir į Alytų, ir į Druskininkus
driekiasi geri, prižiūrėti keliai.

Miškovežius pažabojo įstatymai
Pasak B. Vaičiulionio, Alytus tebeturi problemų su pramone, vis neatsigauna.
Bet jei pramonė pakyla, ir keliai gali būti labiau gadinami. Projektai daromi, pirmyn žiūrima, bet viską lemia lėšos.
„Laimė, šiemet mažiau kraujo gadina miškovežiai. Įsigaliojo nauji įstatymai,
kai baudžiami ir vežėjai, ir savininkai. Pažanga didelė. Būdavo, jei Transporto inspekcijos pareigūnai budi viename ruože, medienos vežėjai važiuoja kitais keliais.
Dabar miškovežiai būna mažiau pakrauti. Tačiau į Lenkiją labai daug miško išve-

Regiono keliai – prižiūrėti
„Mano supratimu, prižiūrėti kelius mums sekasi. Vyksta pavasario ir rudens
kelių apžiūros, specialistai mus įvertina gerai, pagal surinktus bedefekčių kelių
procentus esame pirmajame trejetuke“, – prasitarė „Alytaus regiono kelių“ direktorius B. Vaičiulionis.
Pasak vadovo, mažėjant valstybės finansavimui, kelininkams skiriamos užduotys išlieka, nes žmonės reikalauja geros kelių priežiūros. Alytaus regiono kelininkai žiemą stengiasi nuvalyti visus kelius, nesvarbu, kokios yra numatytos priežiūros normos. Barsto truputį mažiau, bet pakankamai. Kelio dangos prastėja,
nes stinga investicijų joms atnaujinti. Direktoriaus manymu, jei taip bus ir toliau, ne tik Alytaus regione, bet ir visoje Lietuvoje kelių perspektyvos nieko gero
nežada.
„Visi keliai mūsų regione – dar sovietiniais metais tiesti. Pusiau naujas yra
Daugų kelias, rekonstruotas kelias Alytus – Kaunas – Balbieriškis, pusė Simno
kelio taip pat atnaujinta. Visi kiti keliai – seni“, – pabrėžė B. Vaičiulionis.
Likusiai Simno kelio daliai rekonstruoti buvo paskelbtas konkursas, bet rangovams pradėti darbus trukdo teisminiai ginčai.
Karšti keliai yra Alytus – Kaunas – Druskininkai, Vilnius – Druskininkai ir Alytus – Lazdijai – Lenkijos siena. Alytaus regiono keliu nuo Lenkijos pusės pastaruoju metu ypač padaugėjo sunkiasvorio transporto. Kelyje Vilnius – Druskininkai lengvojo transporto ypač gausu penktadienio ir sekmadienio vakarais. Iš tos
pačios Varėnos ar Alytaus labai daug žmonių važiuoja dirbti į sostinę.

žama, pasienio keliukai ten irgi labai kenčia“, – papasakojo Alytaus regiono kelininkų vadovas.
Jo vadovaujamiems kelių priežiūros darbuotojams pavyko sutvarkyti daugumą regiono tiltų ir viadukų. B. Vaičiulionis sako dabar, kai sutvarkytas buvęs labai
prastos būklės Merkinės tiltas per Nemuną, jis galįs ramiai miegoti.
Alytaus regioninė kelių įmonė beturi kelis sovietinius greiderius ir MAZ-us.
Visa likusi technika – vakarietiška. Tačiau ir jai jau apie 10–15 metų, todėl tenka
paremontuoti, suderinti. Gerai, kad įmonėje yra jaunų žmonių, išmanančių elektroniką. Apie juos viršininkas kartais juokaudamas pasako, kad jie bando blusas pakaustyti.
„Valstybės užsakomai kelių priežiūrai turime netgi per daug technikos. Įsivaizduokite, kad žiemą vos per 12 valandų galime viso regiono kelius išvaduoti
nuo sniego. Labiausiai mums nepatinka nulinė ar svyruojanti nuo +1 iki -1 laipsnio temperatūra, kai tai drėgna, tai šąla. Tuo metu kelias yra ypač pavojingas“, –
aiškino B. Vaičiulionis.

Šeimoje – ne vienas kelininkas
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„Alytaus regiono kelių“ vadovas Bronius Vaičiulionis: „Kelias ir tiltas – gyvi daiktai“

„Alytaus regiono kelių“ direktorius neslepia, kad jo pensija jau čia pat, tačiau
kokius dvejus metelius dar norėtų padirbėti. Mėgsta šis žmogus ir pauogauti, ir
pagrybauti, ir pažvejoti. Tik per tuos darbus pomėgiai vis atidedami į šalį. Nors
šiemet nusipirko naują meškerę, bet dar nežvejojo, nes nebuvo kada. Ateityje žuvavimo malonumo stengsis nebeatidėlioti.
„Nesu karalius, kad mano darbo kėdę įpėdinis paveldėtų, bet įmonėje yra
jaunų žmonių, kurie galėtų tapti mano pamaina. Tiesa, mano pareigos yra laimimos konkurso būdu. Kyla klausimas, ar tas šaunus jaunimas norės jame dalyvauti?“ – garsiai mąstė ilgametis regiono kelių vadovas.
Ponas Bronius su žmona užaugino du sūnus, kurie šiuo metu gyvena Vilniuje. Abu jie pasirinko kelininko profesiją: jaunėlis dirba bendrovėje „Problematika“,
o vyresnėlis, dirbęs įmonėje „Kelprojektas“, neseniai iš ten išėjo.
B. Vaičiulionis turi ir marčią, ir dvi anūkes, kurios dažnai aplanko savo senelį.
Sūnaus žmona – taip pat kelininkė. Ji dirba Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos.
B. Vaičiulionis turi dar ir savo kaimą, kur gyvena jo mama. Žemės yra, sodas,
darbo nestinga, juolab kad nesinori, kad tėviškės sodyba būtų apleista. Galbūt ne
taip gerai, kaip tėvai ar seneliai, bet kelininkas nepamiršo arti, akėti ir šienauti. Jis
myli ir bites:„Yra keli bičių kelmai. Visa tai daugiau hobis nei nauda. Tai tokie mieli mano širdžiai žaidimai“, – juokavo B. Vaičiulionis.
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iame nuostabios gamtos, miško turtais apdovanotame krašte visą laiką pagarbiai buvo žiūrima į kelius, tvarkingai ir nuoširdžiai juos prižiūrint, saugant,
puošiant pakeles, tiltų sankasas. Dzūkai mokėjo vertinti sunkų kelininko darbą,
didžiavosi žmonėmis, kuriems buvo patikėta tiesti kelius, lengvinančius kasdienį gyvenimą, trumpinančius atstumus keliuose, gerinančius tarpusavio bendravimą.
Kokį kelią nuėjo Dzūkijos krašto žmonės tvarkydami kelius, kalbėjomės su
įmonės „Alytaus regiono keliai“ ilgamečiais darbuotojais.

Juozas Glinevičius, VĮ „Alytaus regiono keliai“
direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už kelių priežiūrą
Gimiau ir augau Trakuose. 1976 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus
inžinerinį statybos institutą (VISI). 1981 m. baigęs mokslus, įgijau inžinieriaus
statybininko kvalifikaciją, automobilių kelių specialybę.
Po mokslų įsidarbinau Trakų autokelių valdyboje. Pirmasis mano, kaip darbų vadovo, objektas buvo kelio Trakai – Padvarionys platinimas. Pamenu, darbus pradėjome nuo kelio žymėjimo, platinome žemės sankasą, ilginome pralaidas. Šis objektas nebuvo sudėtingas, tačiau daug ko turėjau išmokti. Darbo karjeros pradžioje susidūriau visai su kitais iššūkiais, palyginti su studijomis ir įgytomis

teorinėmis žiniomis institute. Labai geranoriškai tuomet man talkindavo ir patardavo „senas vilkas“ – kelių meistras Algis Večerinskas. Pamenu, dirbant šiame
objekte teko platinti kelio pralaidas, tačiau prieš tai turėjome operatyviai išsiurbti vandenį. Tam tikslui naudojome specialų siurblį, kurio užkurtas variklis kaukdavo kaip traktorius. Šypseną dabar kelia ir kita mūsų naudota technika: rusiški
GAZ, ZIL automobiliai, tuometiniai autogreideriai, turėtas vadinamasis sunkusis
greideris, kurio viduje ūžė tanko variklis. Pastarąjį greiderį dabar galima pamatyti Lietuvos kelių muziejuje Vievyje.
Kitas objektas, kurio darbams vadovavau, buvo žvyrkelio Semeliškės – Baubonys įrengimas. Vietoj kaimo keliuko turėjome nutiesti apie 3 km naujo žvyruoto kelio. Įrengėme žemės sankasą, pralaidas, pagrindą ir pačią žvyrkelio dangą.
Tiesiant šį kelią pasižymėjo itin nagingas, tiesiog juvelyriškai buldozeriu DT-75
dirbantis Mečislovas Šareika.
Tai pat įdomi patirtis mano karjeros pradžioje buvo ir vadovavimas statant
Alytaus skydinį-blokinį 5 kambarių namą. Taip buvo todėl, kad buvau atsakingas ir už pagalbinę gamybą bei stalių dirbtuves. Šis namas buvo skirtas vienam
iš mūsų įmonės darbuotojų. Jis su šeima neturėjo kur gyventi, todėl jis tuo metu
pirmas stovėjo eilėje gyvenamajam būstui gauti, nes anuo metu gyvenamąjį plotą suteikdavo įmonė.
Nuo 1985 m. iki pat 1995 m. dirbau Lazdijų autokelių valdyboje vyriausiuoju
inžinieriumi. Į Lazdijus teko persikelti po Kelių direkcijos siūlymo, be to, ten buvo
pasiūlytas ir gyvenamasis plotas. Kaip tik tuo metu ten buvo statomas komunalinis penkiaaukštis namas, todėl mane viliojo ir aukštesnės pareigos, ir gyvenamasis plotas, nes tuo metu su žmona susilaukėme sūnaus. Be to, Dzūkijos kraštas
garsėjo ežerais, miškais, pilnais grybų ir uogų. Lazdijuose su šeima apsipratome
greitai, dzūkai priėmė šiltai, kolektyvas įmonėje buvo labai draugiškas.
Lazdijuose pirmas mano darbo iššūkis buvo 1986-ųjų atšiauri žiema: daug
pustė, keliai greitai tapdavo neišvažiuojamais. Teko aktyviai dalyvauti žiemos tarnybos darbe, organizuoti kelių valymo ir barstymo darbus. Daugelyje užpustytų
kelių, valydami gausiai prisnigtą sniegą, turėjome įrengti ir prasilenkimo aikšteles.
Vienas rimtesnių pirmųjų mano objektų Lazdijuose buvo žemės sankasos ir
skaldos pagrindo įrengimas tiesiant kelią Veisiejai – Lazdijai. Juodos kelio dangos įrengimo darbus atliko rangovas. Tuo metu techninės priežiūros inspektorius
Feliksas Martinkus buvo pasigaminęs skersinio nuolydžio matavimo šabloną,
kuriuo mums leido naudotis kelio statyboje. Šiuo šablonu matuodami pagrindo
skersinius nuolydžius (ypač viražuose), galėjome pagreitinti darbus. Šiais laikais
tai sunkiai suvokiama, nes darbai gali būti valdomi kompiuterinėmis programomis, užtikrinančiomis projekte numatytus techninius parametrus, bet tais laikais
dirbdavome kitaip, vyravo rankų darbas. Tuomet technika negalvodavo už žmogų ir patys darbuotojai turėjo būti atsakingi už tikslų projekte numatytų reikalavimų išpildymą. Tai nebuvo paprasta, bet labai stengėmės. Šiame prisiminimų eta-

pe norėčiau paminėti savo darbo virtuozą autogreiderininką Česlovą Stankevičių,
kuris dirbdavo tiesiog puikiai. Kasant griovius, atliekant kelio pagrindų įrengimo darbus, kiekvienas meistras pageidaudavo turėti jį savo objekte. Č. Stankevičius autogreiderininkų meistriškumo varžybose nuolat laimėdavo prizines vietas.
Nuo 1995 m. rugpjūčio VĮ „Lazdijų automobilių keliai“ buvo prijungta prie
naujai įsteigtos įmonės „Alytaus regiono keliai“ ir pertvarkyta į Lazdijų kelių tarnybą. Buvau paskirtas šios tarnybos viršininku. Pradirbęs 13 metų viršininku,
2008 m. gavau pasiūlymą tapti „Alytaus regiono kelių“ direktoriaus pavaduotoju.
Apsispręsti turėjau per savaitę. Kiek sunku buvo palikti kolektyvą, nes buvau gerai įsigilinęs į paskirtas užduotis, žinojau visas savo tarnybos bėdas, visus kelius,
įvairius darbų niuansus. Bet nusprendžiau išbandyti dar vieną gyvenimo iššūkį –
sutikau eiti regiono kelių direktoriaus pavaduotojo pareigas. Į Alytų nepersikėliau,
su žmona likome gyventi Lazdijuose.
Liūdna, bet šiuo metu situacija Lietuvos keliuose blogėja. Tas pats vyksta ir
mūsų regione. Kelių priežiūrai skiriamas finansavimas neužtikrina kelių būklės
stabilumo, tuo labiau – pažangos. Teko girdėti palyginimą, kad kelias kaip dantis,
jei jo negydai iškart, situacija tik blogėja. Taip ir su keliais: jei jie nuolat prižiūrimi, atnaujinami, investicijų reikia mažiau, tačiau jeigu kelias su juoda danga apleidžiamas, vėliau į jį reikės investuoti daugiau. Yra nustatyta, kad Lietuvos kelių
juodosios dangos silpnėja, atsiranda provėžų, bitumas netenka sankabumo, ištrupa asfalto mineralinės medžiagos, lūžinėja juodos dangos kraštai.
Nepakankamai prižiūrint žvyrkelius, jie nudulka, nebelieka sluoksnio profiliavimui. Silpniausiose vietose lūžta žvyro danga. Šie procesai ypač pasireiškia
pavasarinio polaidžio metu.
Tikimės, kad artimiausiais metais valstybės finansavimas keliams gerės, galėsime intensyviau juos atnaujinti. Įsitikinę, kad Lietuvos keliai geri, tarsi užmigome ant laurų. Bet, pavyzdžiui, kaimyninės Lenkijos keliai sparčiai gerėja ir greitai mokytis turėsime iš jų.
Džiaugiamės, kad Kelių direkcijai padedant, keletą praėjusių metų skirdami
didelį dėmesį eismo saugumui Alytaus regiono keliuose, labai sumažinome avaringumą. Rekonstruojame sankryžas į žiedines arba su salelėmis, taikome įvairias
greičio reguliavimo priemones. Nustatyta, kad įrengus žiedinę sankryžą, įskaitinių įvykių avaringumas sumažėja beveik 100 proc.
Vis dėlto Lietuvoje yra kelių su juodomis dėmėmis. Šiuo metu mūsų regione nustatytos trys juodos dėmės keliuose Nr. 128 Naujieji Valkininkai – Daugai –
Alytus, Nr. 131 Alytus – Simnas – Kalvarija ir Nr. 132 Alytus – Seirijai – Lazdijai.
Be to, turime nemažai kelių ruožų, kuriuose avaringumas balansuoja ties pavojinga riba. Užbėgdami nelaimėms už akių privalome nagrinėti situacijas, numatyti avaringumo mažinimo priemones. Pavyzdžiui, kelio Alytus – Simnas – Kalvarija 5-ame kilometre nuo Alytaus yra įgyvendintos saugaus eismo priemonės,
tačiau vis tiek įvyksta avarijų, panašiai kaip ir kelio Alytus – Seirijai – Lazdijai at-

karpoje tarp Alytaus ir Talokių gyvenvietės. Talokiuose planuojame įrengti sankryžą su saugumo salelėmis, tikimės, kad tai padės sumažinti avaringumą.
Vasara baigėsi, atėjo ruduo, artėja žiemos sezonas. Žiemai ėmėme ruoštis dar pavasarį. Slidžių kelių barstymui Varėnoje, Lazdijuose ir Alytuje esančius
sandėlius užpildėme smėlio ir druskos mišiniu. Barstytuvai ir sniego valytuvai
paruošti darbams, laukia žiemos sezono. Grįžtantys iš vasaros darbų krovininiai
automobiliai, autogreideriai, traktoriai yra ruošiami žiemos tarnybos darbams
taip pat pagal numatytą technikos paruošimo ir eksploatavimo grafiką. Taigi,
žiemos laukiame be baimės, bet ir viliamės, kad ji nebus labai sunki ir nepareikalaus per daug lėšų, skirtų kelių priežiūrai.
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Teko girdėti, kad jaunos, tik besikuriančios nepriklausomos Lietuvos vienu svarbiausių rūpesčių ir uždavinių buvo
sutvarkyti per karo suirutę sudarkytus, gerokai apleistus kelius. Tuo tikslu 1918 m. gruodį buvo įkurta Plentų, vandens
kelių ir uostų valdyba, įpareigota tvarkyti ir prižiūrėti sausumos bei vandens kelius. Prie naujosios valdybos buvo
įsteigti penki kelių rajonai, kuriems tolygiai buvo paskirstytos aptarnavimo zonos. Viena jų įsikūrė Alytuje. Pirmą
kartą ji paminėta Susisiekimo ministerijos etatų sąraše 1920 m. gegužės 12 d. Ši data laikytina Dzūkijos krašto kelių
centralizuoto valdymo ir tvarkymo pradžia.

Angelė Krasickienė, VĮ „Alytaus regiono keliai“
ekonomistė
Užaugau Dzūkijoje, Alytaus rajone. Kelių sektoriuje dirbu jau 40 metų, nuo
1974-ųjų. Esu baigusi tuometinį Kauno politechnikumą, įgijusi kelininkės specialybę. Iš pradžių įstojau į radioelektronikos specialybę, bet pasimokiusi pusmetį supratau, jog tai ne mano. Pakeičiau specialybę, nes kelininkų kurse buvo daugiau merginų, pamaniau, kad ten man bus jaukiau.
Po mokslų, kai buvo skirstomi paskyrimai, pasirinkau dirbti arčiau tėviškės.
Pradėjau dirbti tuometinėje Alytaus autokelių eksploatavimo linijinėje valdyboje. Iš pradžių dirbau Kaniūkų punkte vyresniąja meistre. Buvo nelengva, nes tu-

rėjau tik teorinių žinių, o dirbti teko su „senais vilkais“ kelininkais, savo amato žinovais.
Su laiku, palaikant vadovybei ir įgijus praktikos, gavau savarankišką pirmą objektą – kelio žvyravimo darbų priežiūrą. Padedant punkto viršininkui,
valdybos inžinieriui ir patyrusiems kelininkams, darbus atlikome pagal visus
numatytus reikalavimus.
Tais pačiais metais ištekėjau, išėjau į vaikų priežiūros atostogas, o sugrįžus į darbą po metų man buvo pasiūlytas darbas įmonės administracijoje, tapau normuotoja. Šį darbą dirbau nuo 1976 m. iki 1988 m. Buvau atsakinga už
meistrų pildomus tam tikrus dokumentus, jų skaičiuojamus atlyginimus, medžiagų paskyras. Man reikėdavo tikrinti, ar teisingai pritaikomi įkainiai apskaičiuojant užmokestį darbininkams. Reikėdavo net važinėti po objektus, tikrinti, ar darbuotojai laiku atvažiuoja į darbą, ar laiku išvažiuoja. Darbas buvo įdomus, nes ne visuomet reikėjo sėdėti kabinete, be to, aš buvau baigusi mokslus
apie kelius, todėl turėjau nuovokos ir apie kelių dangas, sudėtį, vykdomus darbus. Laisvesniu laiku padėdavau skyriaus ekonomistei, kartu skaičiuodavome
atlyginimus, darbo našumą, balansus, rašydavome aktus. 1988 m. ekonomistei išėjus į pensiją, man buvo pasiūlyta jos vieta – tapau ekonomiste. Nors keitėsi politinė ir ekonominė situacija šalyje, ekonomistų skaičiavimai iš esmės ir
dabar nepakito. Kelininkas privalo viską numatyti ir suskaičiuoti taip, kad tiesiami keliai ir jų priežiūra būtų pelningi įmonei. Žinoma, man pačiai tapus ekonomiste, išaugo atsakomybė, bet buvusi kolegė man buvo atvira, noriai dalijosi savo žiniomis, patirtimi, tad naujos pareigos man nebuvo visiška naujiena,
ekonomistės darbą jau žinojau neblogai.
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1995 m., kai įmonė buvo reorganizuota į „Alytaus regioninius kelius“, taip ir
likau ekonomiste. Šiose pareigose dirbu iki šiol. Kai vyko įmonių reorganizacija,
mano darbas pakito, nes buvo labai įdomu, reikėjo sujungti trijų rajonų: Alytaus,
Lazdijų ir Varėnos įmonių veiklą į vieningą sistemą, vykdėme didžiulius skaičiavimus.
Tuo metu kiekvieno rajono įmonė prisijungė su savais balansais, problemomis, darbo specifika. Prisijungusių įmonių ekonomistės tapo buhalterėmis, dirbome visos kartu, kol sukūrėme naują vieningą regioninę apskaita.
Pamenu, kol neturėjome kompiuterių, viskas buvo skaičiuojama popieriuje ranka, darbo krūvis buvo didžiulis. 1995 m. rugpjūtį prijungus Lazdijų kelių tarnybą, rugsėjį – Varėnos, tų pačių metų pabaigoje su kolegėmis
jau skaičiavome bendrą įmonių balansą. Iššūkių buvo nemažai, viską turėjome suvienodinti, nes iš pradžių kelių tarnybose skyrėsi net atlyginimų tarifai. Reikėjo siekti kompromisų, skaičiuoti, kalbėtis, derėtis tiek su tarnybų vadovais, tiek ir su paprastais darbuotojais. Mėgstu savo darbą ir kolektyvą, kuriame dirbu.
Kadaise sulaukiau pasiūlymų pasukti į kitą sritį – ekonomiką, bet niekada
nesigailėjau, nes širdyje likau kelininke. Dar prieš įmonei įsigyjant kompiuterį
1993 m., įgijau kompiuterinio raštingumo pažymėjimą, mokėmės dirbti kompiuteriais, įvaldėme naujas nepažįstamas programas. Ėmėme jausti, kaip buhalterijos ir raštvedybos programos palengvino darbą, nes sumažėjo monotoniško
skaičiavimo, popierizmo.
Kai mintimis atsigręžiu 40 metų atgal ir pasižiūriu į savo sritį iš ekonomistės
pozicijų, galiu pasakyti, kad iš esmės niekas nepasikeitė. Statant kelius normatyvai nepakito, tik jie buvo labiau pritaikyti Lietuvos ekonomikai ir šalies keliams.
Kelias vis tiek turi būti nutiestas, ir nutiestas gerai.
Metams bėgant gal kiek labiau keitėsi darbo apmokėjimo sistema. Anksčiau
buvo atlyginimų ribos, todėl vadovybė galėjo skatinti gerus darbuotojus tik labai
griežtose ribose. Dabar ribos kiek platesnės. Anksčiau, jei žmogus užėmė tam tikrą etatą, jo atlyginimas galėjo būti tik toks, koks buvo nurodytas pagal užimamas pareigas. Jeigu kuris darbuotojas dirbo blogai, jis turėjo būti perkeltas į žemesnes pareigas, jei gerai, norint jam mokėti daugiau, reikėjo perkelti į aukštesnes pareigas.
Šiais laikais ypač svarbu tai, kad įmonė dirbtų pelningai, racionaliai naudotų resursus. Ypatingi laikai buvo ir atėjus ekonomikos krizei, kai sumažėjo valstybės finansavimas keliams. Viską reikėjo peržiūrėti, ieškoti būdų taupyti, mažinti
išlaidas. 2008 m. buvome nutarę dirbti 4 dienas per savaitę, nešildėme dalies patalpų, susispaudę sėdėjome kabinetuose, buvo stipriai sumažinti atlyginimai. Tačiau įmonės kolektyvas darniai išgyveno. Kartu laukėme geresnių laikų, tikėjomės, kad valstybės ekonomikos situacija pagerės, finansavimas kelių priežiūrai
taip pat bus peržiūrėtas.
Su vyru užauginome sūnų ir dukrą ir mūsų atžalos baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Dukra įgijo geležinkelių srities, o sūnus – transporto
srities išsilavinimus. Šiuo metu sūnus dirba vokiečių kapitalo transporto įmonėje vadovaujamą darbą, dukra – maitinimo įmonėje taip pat yra viena iš vadovų.
Kelininko specialybės jie nepasirinko, nors yra baigę tiksliuosius mokslus kaip ir
aš. Džiaugiuosi, kad jie surado savo kelią.
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Praėjusio amžiaus pradžioje tankiausias plentų tinklas buvo Pietų Lietuvoje

Romualdas Balčiūnas, VĮ „Alytaus regiono keliai“
Alytaus kelių tarnybos viršininkas
Baigęs vidurinę mokyklą iš pradžių norėjau būti transportininku, tiksliau –
mechaniku. 1980 m. stojau į tuometinį Kauno politechnikumą, bet ačiū Dievui
neįstojau. Automechanika tuomet buvo savotiškai prestižinė specialybė, aš taip
pat svajojau ją įgyti ir taisyti „žiguliukus“. Pamenu, statyba man irgi patiko. Neįstojęs į automechanikus, politechnikume įstojau į autokelių eksploataciją ir statybą. Bestudijuojant 1982 m. mane paėmė į tarybinę armiją, o iš jos grįžęs 1984
m. sėkmingai baigiau mokslus ir nuo 1985 m. pradėjau dirbti Alytaus autokelių
valdyboje techniku.
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Darbe mane pasitiko šaunus kolektyvas, dirbdavome visada su ugnele. Vėliau tapau kelių priežiūros punkto viršininku Kaniūkuose, o nuo 2008 m. – Alytaus kelių tarnybos viršininku. Beje, tik pradėjęs dirbti supratau, kad reikia siekti
mokslų ir 1985 m. įstojau į Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) neakivaizdines studijas. Po trejų studijų metų mokslus mečiau. Prie mokslų grįžau vėliau ir
tik 2005 m. sėkmingai baigiau studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete.
Kelininko specialybės niekuomet nebuvau apleidęs, visada dirbau tik šioje srityje. O tarp mano kolegų buvo visko. Atsidarius sienoms, kai prasidėjo laisvosios
prekybos, vadinamųjų spekuliantų, laikai, daug rimtų žmonių išėjo į tokį „verslą“, prekiavo lietuviškomis prekėmis Lenkijoje, Jugoslavijoje. Iš ten veždavo prekes
į Lietuvą. Dabar džiaugiuosi, kad nesusigundžiau greitu uždarbiu prekyboje, neišėjau iš kelininkų ir sėkmingai su kolektyvu pergyvenome ne vieną ekonomikos krizę.
Šiuo metu gyvenu Alytuje Pulko gatvėje, pastate, kuriame kadaise buvo Autokelių valdyba – mano darbovietė. Likimas savotiškai pasišaipė iš manęs, kad
pirmą kartą į šį pastatą atėjau kaip darbuotojas siekti karjeros, o dabar čia gyvenu. Tiesiog su laiku įmonė išsikėlė į kitą pastatą, o buvusios administracinės patalpos buvo privatizuotos ir paverstos gyvenamaisiais butais. Gretimai stovi du
namai ir beveik visi jų gyventojai – buvę ir esami kelininkai.
Kadangi kelininko duoną jau valgau tris dešimtmečius, kiekvienas kelias
aplink Alytų yra išvaikščiotas, gerai pažįstamas ir palytėtas ne po vieną kartą.
Dabar turime modernią techniką. Tuo metu, kai pradėjau dirbti, punkte turėjome vieną automobilį GAZ, tevažiuojantį 30 km/val. greičiu, tad jei norėdavome apvažiuoti kokį kelią, tokia mašina tegalėdavome per dieną nuvažiuoti vieną
maršrutą, tarkime Kaniūkai – Daugai, ir viskas. Mano kelių priežiūros zona buvo
Nemunaitis, Daugai. Dirbdavome šiuose keliuose, taip pat ir miškuose. Daugiausiai ruošdavome kelių pagrindus, tiesdavome žvyrkelius. Dabar turime daug
šiuolaikinės technikos, sovietinės beveik nebenaudojame. Specifiniams darbams
turime dar sovietinius traktorius MTZ ir K-700. Jais naudojamės tik esant labai gilioms žiemoms, kai keliuose prisninga stori sniego sluoksniai.
Daug dėmesio skiriame kelių priežiūrai ir rangoviniams darbams. Žiemą svyruojant temperatūrai tiltai ir viadukai greitai apledėja, tampa slidūs. Siekdami optimizuoti išlaidas, galvojame pirkti mažą barstytuvą, kad didelių automobilių nereikėtų varyti didelius atstumus, jog šie pabarstytų nedidelius kelio ruožus. Manome,
kad automobiliu su įmontuotu barstytuvu galėtų važinėti budintis meistras, galintis pats įvertinti kelio dangą ir esant reikalui pabarstyti tam tikrus ruožus. Beje, ne
tik tiltai, bet ir kitos probleminės vietos keliuose greitai gali tapti slidžios. Per tiek
darbo metų mintinai žinau, kur ir kada taip gali atsitikti. Pavyzdžiui, kelyje Alytus –
Daugai posūkis ties 44 kilometru labai greitai gali apledėti, taip pat ir kelio danga
pirmame miškelyje važiuojant Daugų link (ten pastatėme greičio ribojimo ženklus).
Kelyje Daugai – Meškučiai esame apriboję krovininių automobilių eismą, nes
kelio danga sena, be to, ten įsikūrę karjerai, senos ir naujos gyvenvietės, taigi įvairių automobilių eismas labai intensyvus. Džiaugiamės, kad bent per gyvenvietes
besidriekianti šio kelio atkarpa yra išasfaltuota, nes žvyrkeliai labai stipriai dulka.
Tikimės, kad laikui bėgant visas kelias bus išasfaltuotas. Taip pat ir Stakliškių žvyrkelis, kurio 3 kilometrus ruožo mums priklauso prižiūrėti.
Kadangi užmiestyje mokyklų mažėja, beveik nėra tokio mūsų prižiūrimo kelio, kad
juo nevažiuotų mokyklinis autobusas. Mokyklos įsikūrusios Nemunaityje, Makniūnuose, Pivašiūnuose, Butrimonyse, dar iš mūsų prižiūrimų vietų dalis mokinių autobusiukais vežami ir į Merkinės mokyklą. Net iš Alytaus kaimo dalis vaikų mokykliniais autobusiukais važiuoja į Pivašiūnus. Taigi, judėjimas didelis. Jeigu vairuotojai rimti, patyrę, net
ir sningant tikrai visais keliais galima važiuoti, tik vairuotojas turi pasirinkti saugų greitį.
Apskritai džiaugiamės, kad pastaruoju metu mūsų prižiūrimuose keliuose nebuvo skaudžių avarijų. Gana seniai, kai dar nebuvo rekonstruotas kelias Alytus – Daugai, avariją
patyrė lietuvių prekybininkų autobusiukas, skubėjęs grįžti iš Lenkijos. Pačiam teko traukti žmonių kūnus iš sumaitoto automobilio. Pamenu, žuvo keturi keleiviai. Priežastis –
vairuotojas nepasirinko saugaus greičio, galbūt net užmigo prie vairo, nes avarija įvyko
ankstų rytą. Menu ir kitą avariją kelyje Alytus – Merkinė vėlyvą rudenį, tuomet skaudžią
avariją patyrė dvi moterys, važiavusios tiesiog plikomis padangomis. Tokiais atvejais kalti tikrai ne kelininkai, nors neretai yra bandoma apkaltinti būtent juos.
Alytaus kelių tarnybos viršininku tapau 2008 m., prieš pat atslenkant ekonomikos
krizei. Iš darbo teko atleisti apie 30 darbuotojų. Iš 50 dabartinių darbuotojų (sovietmečiu jų buvo apie 140) nuolatinis branduolys sudaro apie 20 žmonių. Tai savo darbą mylintys žmonės, su kuriais dirbu jau ne vienerius metus, esame puikiai susidirbę. Buvo ir
tokių, su kuriais dirbau, kai dar nebuvau vadovas. Kai juo tapau, kai kurie iš jų tai sunkiai priėmė, todėl teko kalbėtis, su kai kuriais net atsisveikinti. Juk man, kaip vadovui,
svarbiausia, kad mano sprendimai tinkami būtų ne draugystei, o darbui.
Laisvalaikį mėgstu leisti tėviškėje Kaišiadorių rajone, sodyboje. Ten nusiraminu,
atgaunu jėgas. Su žmona užauginome du sūnus, vienas turi nuosavą verslą, kitas yra
reklamos specialistas. Bandžiau vieną jų patraukti į kelininko profesiją, deja, jam nepatiko dirbti sunkiomis oro sąlygomis. Savo atžaloms leidau patiems ieškoti savarankiško gyvenimo kelio. Žmona kilusi iš Kauno. Kai susituokėme, ji sutiko kraustytis
į mažesnį miestą Alytų. Iš pradžių gavome tik mažytį apleistą kambarėlį, susiremontavome, vėliau persikėlėme į butą. Buvome jauni, dėl buities sąlygų daug nesukome
galvos, nes galvojome tik apie ateitį. Menu, kiek džiaugsmo buvo, kai nusipirkome
pirmą šaldytuvą ar nespalvotai rodantį televizorių. Daug laimės buvo ir 1995 m. nusipirkus pirmą „Opel Eskona“ markės automobilį.
Kai tėtis kelininkas, kelininkais tampa visa šeima. Jeigu oras atšiaurus, pusto,
jie jau žino, kad tėčio nematys ir dienomis, ir naktimis. Dabar dirbti lengviau, mūsų
amatą palengvina technika bei informacinės technologijos. Kita vertus, anksčiau ir
eismas buvo mažesnis. Mažiau buvo tiek lengvųjų automobilių, tiek sunkiasvorių,
kenkiančių keliams. Daug prekių buvo gabenama geležinkeliais. Dabar kelius laužo,
išspaudžia provėžas perkrauti sunkiasvoriai automobiliai. Savaitgaliais jie iš esmės
nėra tikrinami, dėl to stipriai perkrauti alina Lietuvos kelius. Mūsų krašto kelius prieš
porą metų gerokai apgadino miškavežiai, kai Alytaus rajone vasarą praūžė didžiulė
vėtra, sudarkiusi daug miškų plotų. Tvarkydami medieną, miškavežiai apgadino nemažai mūsų prižiūrimų kelių, teko juos remontuoti iš įmonės pinigų.
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Algis Vičkačka, VĮ „Alytaus regiono keliai“
Varėnos kelių tarnybos viršininkas
1979 m. baigiau vidurinę mokyklą Valkininkuose, o 1984 m. baigiau ir tuometinio Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) Miesto statybos fakultetą, kuriame įgijau automobilių kelių specialybę. Gavau paskyrimą į tuometinę Varėnos autokelių valdybą, pradėjau dirbti darbų vykdytoju. Po aukštojo mokslo dar 45 paras teko tarnauti karinėje tarnyboje Karmėlavoje, lauko stovykloje. Ten man buvo suteiktas atsargos leitenanto laipsnis.
Iš pradžių porą mėnesių dirbau kelių priežiūroje, vėliau – kelių statyboje, remonte.
Turėjome savo asfaltbetonio bazę (vėliau bazė buvo užkonservuota, mūsų iniciatyva prieš
trejus metus buvo bandyta šią bazę prikelti, deja, negavome valdžios sutikimo) su trimis
maišyklėmis, darydavome kelių kapitalinį remontą, paviršiaus apdorojimą. Po 40 km per
metus atlikdavome kelių kapitalinį remontą, dalį jų nutiesdavome. Vėliau kurį laiką dirbau
viršininko pavaduotoju, buvau atsakingas už eksploataciją, o 1988 m. tapau vyriausiuoju
inžinieriumi. Tai buvo techninis darbas, ir man jis nebuvo sunkus. Jei moki skaityti brėžinius, mėgsti skaičiavimus, šis darbas nėra sudėtingas. Nereikia pamiršti, kad planinės ekonomikos laikais medžiagos, finansavimas, kiti darbai buvo planuojami trejiems metams
į priekį. Pavyzdžiui, bitumą susiveždavome per žiemą, kelio pagrindą rengdavome pirmais metais, asfaltbetonio dangą klodavome antrais. Įmonės vadovo ir pavaduotojo darbas nebuvo labai apibrėžtas ar konkretus, bet įtampos buvo daug. Atsitikus kokiam nors
nenumatytam įvykiui net ir ne darbo metu, privalėdavome važiuoti ir išsiaiškinti situaciją.
Kelių priežiūros darbas labiau susijęs su netikėtumais, ypač žiemą. Net ir vasarą pasitaikydavo audrų, jos sukeldavo išplovas, lūždavo medžiai. Žiemos metu
būdavau „pririštas“, todėl iš rajono negalėdavau išvykti, be to, turėdavau visada
būti pasiekiamas telefonu.
1995 m. tapau Varėnos kelių tarnybos viršininku. Nepriklausomos Lietuvos
metu didžiausiu iššūkiu tapo turėti gerus kelius kiek galima mažesnėmis sąnau-

domis. Pinigai kelių priežiūrai skiriami metų pradžioje ir turime suktis kaip įmanydami.
Šiuo metu technikos mums pakanka, 90 proc. jos vakarietiška, moderni, bet
turime ir du tarybinius traktorius MTZ, vieną MAZ. Manome, kad tarybinių traktorių reiktų visiškai atsisakyti, nes planuojame pirkti galingesnę vakarietišką techniką. Deja, būna ir taip, kad technikos negalime panaudoti visu jos pajėgumu, nes
nėra tiek darbų, kiek mes galėtume jų atlikti. Stengiamės dalyvauti konkursuose,
gauti rangovinių darbų, nors konkurencija mūsų rajone milžiniška. Tenka konkuruoti su didžiulėmis statybų įmonėmis, kurios pastaraisiais metais imasi ir smulkių objektų, į kuriuos anksčiau net nežiūrėdavo. Apie 40 proc. savo lėšų užsidirbame iš rangovinių darbų. Be jų būtų sunku išgyventi, nes finansavimas pastaraisiais
metais sumažėjo. Laimėjome savivaldybės konkursus, trijose seniūnijose remontuojame žvyrkelius, greideriuojame, asfaltuojame, valome sniegą.
Net ir žiemą pustant ar šąlant technika reikalinga pirmas keturias darbo valandas, o paskui ji laisva, galėtume dirbti ir papildomus darbus. Magistralinius
kelius turime nuvalyti ir pabarstyti per tris valandas, krašto – per keturias. Beje,
sovietinė technika buvo siauros paskirties, todėl galėdavo atlikti tik vieną funkciją. Žiemą atidirbę barstytuvai vasarą stovėdavo. O dabartinė technika pasižymi
tuo, kad kiekvienas automobilis yra daugiafunkcis.
Net jeigu vėl kelių sektorius būtų finansuojamas kaip iki 2008 m., reikėtų laiko, kad kelių būklė pagerėtų, nes dabar dėl nepakankamo finansavimo tiek nespėjame atstatyti, kiek keliai nusidėvi. Paviršiaus apdarai beveik nunykę, anksčiau
jų sutvarkydavome iki 35 km, dabar – po 6–7 km. Turėtų būti skiriamas didelis
finansavimas, jei norėtume, kad Lietuvos keliai būtų sutvarkyti per artimiausius
metus, nes pastaraisiais metais dangos labai stipriai nusidėvėjo. Kai važiuojame
automobiliu 90 km per val. greičiu, kelio danga dar atrodo nebloga, bet kai pasivaikštai pėsčiomis, ruošdamas duobes užtaisymui, vaizdas visai kitas. Taip pat ir
su žvyrkeliais: jie baigia išdulkėti, beveik nebėra greideriuojamo sluoksnio. Būna
ir taip, kad iš rangovinių uždirbtų priedų vykdome kelių priežiūrą. Daugelis žvyrkelių išdulkėję, nes per metus nudulka apie 2 cm kelio paviršiaus, o jei 10 metų jo
neatstatinėji, nebelieka ką greideriuoti.
Varėna garsėja miškais, taigi pjaunama mediena, ypač naktimis netikrinami miškavežiai važiuoja perkrauti, gadina žvyrkelius, provėžoja asfaltuotus kelius. Beje, daugelis kelių yra nutiesti seniau ir jų dangos apskaičiuotos mažesniam transporto srautui.
1984 m. mano darbo pradžioje buvo 230 darbuotojų, dabar liko 47 ir 9 techniniai darbuotojai. Kolektyvas darnus, susidirbęs. Labai norėtume, kad finansavimas kelių sektoriuje gerėtų, išliktų geri atlyginimai ir geri darbuotojai. Nes jeigu
netikėtai prarasime keletą darbuotojų, ypač žiemą, pasekmės bus skaudžios, nes
nevalomas judrus kelias per keletą valandų gali tapti pavojingas.
Su žmona užauginome dvi dukras. Jos jau suaugusios, viena studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universitete transportą ir logistiką ir greitai įgys magistro laipsnį, dirba; kita kurį laiką gyveno ir dirbo JAV, Kanadoje, dabar gyvena Dubline, siekia geriau pažinti pasaulį. Kol kas anūkų neturime, tad su žmona džiaugiamės, kad galime daugiau laiko skirti sau. Mėgstame keliauti, ne kartą buvome Skandinavijos, Europos bei Azijos šalyse.

Technikos požiūriu prakutome nuo 1995 m., kai kūrėsi regionų
keliai, nes gavome vakarietiškos technikos. Pamenu, džiaugėmės
gavę barstytuvų, paskui kasmet geros naujos vakarietiškos technikos
daugėjo. Šiuo metu numatome, kokios būtiniausios technikos mums
reikės darbams atlikti, todėl taupome pinigus, kad galėtume nusipirkti.
Privalome būti racionalūs, gerai apsvarstyti būsimus pirkinius, nes kai
kurios mašinos skirtos iš esmės vasaros darbams, kitos – daugiau žiemai.
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Robertas Radzevičius, VĮ „Alytaus regiono keliai“
Lazdijų kelių tarnybos kelių inžinierius
Esu kilęs iš Lazdijų rajono, Papartėlių kaimo. Baigęs tuometį Kauno politechnikumą, autokelių eksploatacijos ir statybos specialybę, 1976 m. gavau paskyrimą į Varėnos autokelių valdybą. Iš pradžių dirbau meistru, gyvenau bendrabutyje. Deja, greitai buvau pašauktas į karinę tarnybą, kur tarnavau Leningrado apskrityje radiolokacijos daliniuose. Vėliau buvau perkeltas tarnauti Suomių įlankoje Estijai priklausančioje saloje, taip pat į radiolokacijos dalinį. Toje saloje žmonės
negyveno. Tarnybos metu sėdėdavome prie ekranų, o laisvalaikiu vaikštinėdavome po miškus, grožėdavomės gamta.
1979 m. grįžęs iš armijos dirbau Lazdijų autokelių valdyboje normuotoju, tada pagrindinis mano užsiėmimas buvo skaičiuoti atlyginimus remiantis išrašytais aktais. 1980 m. tapau inžinieriumi, tuomet daugiau tekdavo dirbti prie popierių, rašydavau sąmatas, aktus, taip pat važinėdavau
po objektus. Po kurio laiko vedžiau ir 1981 m. su žmona gavome kuklų butą
mediniame name. Dar prieš kuriantis regiono keliams kurį laiką pavadavau
ir vyresnįjį inžinierių. Tada reikėdavo nemažai važinėti į Vilnių, teikti ataskaitas valdžiai.
1995 m. susikūrus įmonės „Alytaus regiono keliai“ Lazdijų kelių tarnybai,
toliau dirbu kelių inžinieriumi. Dabar man nebereikia ruošti sąmatų, nes tai
atlieka sąmatininkas, ruošiu tik defektinius aktus, kiti darbai išliko tie patys.
Pasikeitė kai kurie reikalavimai. Atkūrus nepriklausomybę, dokumentai buvo
pritaikyti Lietuvai, tapo griežtesni, bet iš esmės mano darbo specifika nepakito.
Dabar mūsų darbai daugiau susiję su kelių priežiūra, anksčiau darbų
spektras buvo platesnis: įrenginėdavome sankasas, kelių pagrindus. Šiuo
metu žvyruojame kelius, kasame griovius, atnaujiname dangą, tvarkome
kelkraščius, remontuojame, rengiame pralaidas. Sovietmečiu kelių sektoriuje dirbo daugiau žmonių, buvo didžiulės darbų apimtys, nors kokybės buvo
žiūrima ir tuomet. Dabar darbų ir darbuotojų yra sumažėję, o reikalavimai
kokybei tapo kiek aukštesni, padaugėjo ir dokumentacijos, įvairių aktų. Tarkime, dabar pralaidos įrengimui reikia surašyti apie 12 aktų, anksčiau užtekdavo tik 6.
Žmona dirba prekybos srityje, užauginome sūnų ir dukrą. Sūnus dirba vadybininku Alytaus „Snaigėje“, transporto skyriuje, dukra dirba chemike veterinarijos laboratorijoje, yra baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Abu vaikai įgijo
aukštojo mokslo išsilavinimus, turi magistro laipsnius. Džiaugiamės tapę seneliais, turime anūkę. Vasarą visa šeima mėgstame darbuotis sode, grybaujame,
kartais važiuoju žvejoti.
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Viktoras Jurcaitis, VĮ „Alytaus regiono keliai“ techninio
skyriaus viršininkas

Jonas Alvydas Baublys, VĮ „Alytaus regiono keliai“
Varėnos kelių tarnybos vairuotojas

Pažintis su keliais mano gyvenime prasidėjo 1971 m., baigus Mažeikių vidurinę
mokyklą. Po mokyklos įstojau į Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI), automobilių kelių specialybę. Po mokslų paskyrimą gavau į Alytaus automobilių kelių valdybą,
kur pradėjau darbų vykdytojo pareigas. Iš pradžių apsigyvenau kambarėlyje, įkurtame virš darbo kabinetų palėpėje administraciniame pastate, dabartinėje Alytaus Pulko gatvėje. Po pusantrų metų greta iškilo kelininkų daugiabutis, ten ir gavau butą.
Pirmasis mano darbo objektas buvo kelyje Antakalnis – Jieznas. Džiaugiuosi,
kad buvau paskirtas dirbti šalia patyrusio darbų vykdytojo, nes galėjau semtis praktinės patirties. Vėliau atsakomybės ėmiausi pats. 1989 m. tapau vyresniuoju inžinieriumi. Tada daugiau atsirado darbo prie popierių kabinete, į mano pareigas įėjo ir
darbų kontrolė. 1995 m., kuriantis „Alytaus regiono keliams“, kurį laiką dirbau vyresniuoju inžinieriumi, Alytaus kelių tarnybos viršininku, galiausiai tapau įmonės „Alytaus regiono keliai“ techninio skyriaus viršininku. Tuomet buvau atsakingas už sąmatas, projektus, darbų priežiūrą, kontrolę, darbų priėmimą, derinimą. Trumpai tariant, numatytiems darbams ruošėme techninę dokumentaciją, ją ruošiame ir dabar.
Man 1976 m. atvažiavus į Alytų ir ėmus dirbti, technika nebuvo nauja, geresnę
techniką gaudavo kelių statytojai, o mes dirbome prie kelių priežiūros ir nedidelių remonto darbų. Pavyzdžiui, barstytuvai buvo įrengiami nurašytuose ZIL automobiliuose, kuriems savivartyje pritaisydavo barstyklę. Net ir druskos ne visada turėdavome,
o barstomas smėlis neretai užšaldavo. Ekskavatoriai taip pat buvo negalingi, maži.
Įmonei nuosavo transporto trūko, todėl teko nuomotis iš kitų organizacijų. Būdavo
ir taip, kad užsakai 10 nuomojamų mašinų, gauni vieną, nes kitos buvo išnuomotos
didesniems objektams. Be to, technika gedo, jos priežiūrai reikėjo daug mechanikų.
Buvo naudojama tokia praktika: kitur nurašyti automobiliai pas mus atitarnaudavo po
20 metų. Juos nuolat remontuodavome, o tai taip pat atsieidavo nemažus pinigus.
Ypač atsakingas kelininkų darbas žiemą. Jie keliasi anksčiausiai ir dirba tikrai pasiaukojančiai. Kartais net darosi pikta skaitant interneto puslapių antraštes, neva keliai nenuvalyti, kelininkai pramiegojo pūgą ar panašiai. Jeigu daugelis pasėdėtų prie barstytuvo vairo ar šiaip kabinoje nuo 4 valandos ryto, apie kelininkų darbą kalbėtų visai kitaip.
Savo darbą mėgstu, esu juo patenkintas, manau, kad mano gyvenimas susiklostė gana sėkmingai. Su žmona užauginome sūnų ir dukrą, turime du anūkus.
Sūnus gyvena ir dirba logistikos įmonėje Vilniuje, yra baigęs socialinius mokslus.
Dukra yra baigusi anglų kalbos studijas Vilniaus pedagoginiame universitete. Ji
kurį laiką mokytojavo, vėliau išvažiavo į Didžiąją Britaniją, dirbo, ištekėjo už škoto.
Šiuo metu jie abu gyvena Dubajuje. Jos vyras miestų projektuotojas, o ji, deja, tik
namų šeimininkė, nes Dubajuje rasti darbo moteriai užsienietei yra labai sunku.

Baigęs mokyklą pora metų mokiausi profesinėje mokykloje vairuotojo specialybės. Po to dvejus metus tarnavau sovietinėje armijoje Estijoje ir Baltarusijoje. Nuo 1979 m. dirbu kelių sektoriuje. Kai įsidarbinau, įmonė vadinosi Varėnos
autokelių kelių valdyba. Kelių sektoriuje dirbu jau 35-erius metus. Iš pradžių apie
6 metus vairavau bitumvežį. Po kurio laiko bitumo poreikis sumenko, todėl trejus metus teko vairuoti MAZ savivartį, nes juo žiemą barstydavome kelius. Vėliau įmonės vadovai man paskyrė savivartį IVECO, prie jo vairo sėdėjau apie dešimt metų. Žiemą šiuo automobiliu valydavome kelius, vasarą atlikdavome įvairius darbus. Prieš trejus metus gavau naują RENO savivartį su priekaba. Esu labai
patenkintas minėtu automobiliu.
Kai dabar palyginu modernią vakarietišką techniką ir sovietinius ZIL ar MAZ,
sunku net prisiminti pastaruosius. Sovietinė technika gedo beveik kas savaitę, tekdavo remontuoti. Remontuojant automobilį buvo skaičiuojamas mažesnis atlyginimas, todėl stengdavomės suremontuoti sugedusią techniką kiek galima greičiau.
Dabartinė technika gal ir sunkiau pataisoma, bet genda daug rečiau. Tą
patį automobilį galima naudoti įvairaus pobūdžio darbams. Savo darbu esu
patenkintas, dirbu su ugnele. Žinoma, dar šauniau būtų, jeigu atlyginimas
būtų kiek didesnis. Kiti stebisi, kaip aš galiu žiemą keltis 3 val. ryto, kai dar
visiškai tamsu, ir važiuoti į darbą. Esu įpratęs, todėl atsikeliu, papusryčiauju,
sėdu į nuosavą automobilį, stovintį prie namų, ir važiuoju į įmonės garažą pasiimti tarnybinės mašinos. Būna, kad žiemą darbą jau pradedame 3 val. ar 4
val. ryto, valome ir barstome kelius. Jei sninga, važiuojame nurodytu maršrutu pakartotinai.
Vasarą su mašina vežu žvyrą, asfaltą, pilame kelkraščius, dirbame kitus darbus. Kai kurie pažįstami stebisi, kad ypač žiemą esu pririštas prie darbo. Kadangi galiu bet kada sulaukti skambučio, jog esu kviečiamas į darbą, apie alkoholio
vartojimą negali būti nė kalbos. Tačiau man toks darbas patinka.
Kai ėmiau dirbti pas kelininkus, šioje srityje dirbo ir mano uošvis, uošvės brolis, jie buvo mechanikai. Uošvis, pradirbęs dvidešimt metų, išėjo į užtarnautą poilsį. Kai kurie kiti giminaičiai iš žmonos pusės taip pat buvo kelininkai. Žmona dirba medicinos srityje. Užauginome dvi atžalas. Dukra baigė pedagogikos mokslus,
sūnus turi nuosavą autoservisą, remontuoja automobilius. Prieš kurį laiką abu
duoną užsidirbo emigracijoje, bet vėliau grįžo atgal į Lietuvą, nugalėjo gimtųjų namų ilgesys. Abu yra sukūrę šeimas, turi vaikų. Su žmona džiaugiamės keturiais anūkais.
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Vidmantas Lisauskas: „Esu patenkintas tuo keliu, kurį nuėjau“
te buvo tikrai reikalinga“, – savo nuomonę išsakė valstybinės kelių įmonės
vadovas.
Iš kito Lietuvos krašto atvykęs direktorius pirmiausia stengėsi adaptuotis
naujoje aplinkoje, pažinti įmonėje dirbusius žmones, juos įvertinti. Iš pradžių
teko vadovauti tik Kauno autokelių valdybai, per kelis mėnesius sutvarkyti visus
juridinius vienos įmonės likvidavimo, kitos – „Kauno regiono kelių“ su 6 padaliniais – įkūrimo reikalus, suformuoti administraciją.
„Savo veiklą Raseinių kelių tarnyba pradėjo nuo nulio. Kėdainių autokelių
valdyba oficialiu įmonės padaliniu tapo 1996-aisias, nes dar turėjo ankstesnių
sutarčių ir įsipareigojimų, kuriuos reikėjo įvykdyti. Nebuvo paprasta iš atskirų buvusių įmonių sulipdyti vieną“, – prisiminė įmonės direktorius.
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Dėmesys magistralei „Via Baltica“

Valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ direktorius Vidmantas Lisauskas
sako į kelių sektorių patekęs atsitiktinai. Ukmergės 2-oje vidurinėje
mokykloje būsimas kelininkas mokėsi išties gerai, todėl turėjo ne vieną
pasirinkimo galimybę. Tiesa, statybų sritis traukė turbūt labiausiai, juolab kad
tuomečiam moksleiviui vasaros atostogų metu tekdavę padirbėti statybose.
Tik likimas jo norus pakoregavo savaip ir nuvedė kitu keliu, kurį V. Lisauskas
vadina tikrai įdomiu ir prasmingu.
Audronė Tamašauskaitė

M

okykla, tarpukariu pastatyta A. Smetonos gimnazija, išsiskyrė ne tik savita
architektūra ir buvusios šiokios tokios prabangos likučiais, bet ir buvo tiems
laikams gana pažangi, netrūko įvairiausios visuomeninės veiklos – galėjai lankyti chorą, dramos ir šokių būrelius, sportuoti, moksleivių ansamblis bandė mėgdžioti bitlus, raumenis pumpavo kultūristai.
„Dalyvavau beveik visur, tačiau rimčiausiai domėjausi futbolu. Tai buvo hobis, didelių lūkesčių su juo nesiejau, bet teko ir Lietuvos aukščiausios lygos futbolo komandos „Vienybė“ sudėtyje pažaisti“, – prisiminė jis.
Vasarą dirbo statybose, kad prisidurtų pinigų, nes tėvai gyveno kukliai, tačiau šis užsiėmimas savotiškai patiko ir nebuvo veikla per prievartą. Domėjosi ir
inžineriniais sprendimais.
1970 m. V. Lisauskas įstojo į tuometį Vilniaus inžinierinį statybos institutą
(VISI). Vykdamas į šalies sostinę jis mąstė apie studijas instituto Miestų statybos fakultete, tačiau pokalbio su profesoriumi Steponu Roku metu gavo pasiūlymą mokytis kelininku ir pats nepajuto, kaip sutiko.
„Sutikau tiesiog spontaniškai. Automobilių keliai, inžinerija – nelengva, plataus profilio specialybė. Darbo daug, reikėjo rengti projektus, ir bendrabučio są-

lygomis tai nebuvo labai paprasta. Tačiau keisti profesiją nenorėjau nei studijuodamas, nei baigęs mokslus. Atliktos praktikos neišgąsdino, jos savotiškai sekėsi,
ir pajutau, kad specialybė man patinka“, – tęsė įmonės vadovas.

Grįžo į Ukmergę
„Kauno regiono kelių“ direktorius neslėpė, kad baigęs institutą teorinių žinių
turėjo pakankamai, bet praktikoje buvo žalias.
Jauną specialistą traukė į gimtus kraštus, todėl sugrįžo į savo miestą. Norėjo dirbti kelių statybos organizacijoje, bet pastaroji svajonė neišsipildė – pateko į
Ukmergės autokelių eksploatavimo valdybą.
„Paskyrimą galėjau rinktis, nes pagal studijų baigimo rezultatus kurse buvau
trečias ar ketvirtas. Jau buvau vedęs. Vilniaus universitete anglų kalbą studijavusi žmona taip pat ukmergiškė, turėjome sūnų, dar ir todėl pasirinkau Ukmergę“,
– paaiškino V. Lisauskas.
Ukmergės autokelių valdyboje darbų vykdytoju jis dirbo 5 metus, tačiau viskas prasidėjo nuo darbo Techniniame skyriuje, braižant remonto darbų vykdymo
grafikus. Į kelininkų šeimą jauną specialistą „įvedęs“ valdybos vyriausias inžinierius, šviesaus atminimo Vytenis Ruseckas, labai nudžiugo, kai jo mokinys vos per
porą dienų kokybiškai nubraižė grafiką, kurio tikėtasi tik po mėnesio.

Šilutės krašte yra daug tiltų, tarp jų nemažai tikrai egzotiškų, dar vokiečių
laikais statytų . Tekdavo jais rūpintis. Įmonė įsigijo nemažai technikos,
rekonstravo asfaltbetonio bazę, naują geležinkelio atšaką įrengė, nes reikėdavo iškrauti
nemažai skaldos, druskos, kitų medžiagų, sutvarkė įmonės teritoriją ir aplinką.

Nuotykių kupina pradžia
Susirgus senbuviui darbų vykdytojui, teko skubiai perimti jo darbus. Buvo
žiema. Naujasis darbų vykdytojas nuvyko į pirmąjį objektą – vieną iš kelio Deltuva – Vepriai ruožų. Ten jo ir laukė nuotykiai.
Pirmiausia jis susipažino su moterimi, vairavusia „valandinę“ mašiną GAZ51. Julė, toks buvo jos vardas, ir padėjo naujokui išsisukti iš netikėtos situacijos.
„Objekte pamačiau gal 20 sunkvežimių, vežusių žvyrą. Reikėjo jį operatyviai
ant kelio paskleisti, nes šalo, o traktorininkas, turėjęs tampyti prikabinamą greiderį, miegojo statybiniame vagonėlyje. Pasimečiau. Tačiau padėti suskato ta pati
Julė. Pusiau apgirtusį kolegą ji išmetė lauk iš vagonėlio, šis šaltyje greitai atsigavo, prablaivėjo, ir tą dieną susitvarkiau visus numatytus darbus“, – pasakodamas
nusijuokė Kauno regiono kelininkų vadovas.
Anot jo, tais laikais išgėrinėjantys kelininkai nieko nestebino, kartais jie ir į
darbą neateidavo, bet rasti su jais bendrą kalbą pavykdavo, darbai judėjo į priekį.
Antrasis akibrokštas šiame darbe buvo susijęs su buitimi. Jaunai šeimai su
sūneliu pabodo glaustis pas tėvus, įsidrąsino paprašyti buto.
„Viršininku tuomet buvo Grigorijus Kravcovas – geraširdis žmogus, bet labai
karšto būdo. Jis pasakė: „Pastatysi namą pagal tipinį projektą, butą turėsi. Lėšų
bus skirta, bet iš valdybos sandėlio medžiagų negausi.“ Žodžiu, suktis teko taip,
kaip išmaniau, juolab kad tais laikais statybinės medžiagos buvo didelis deficitas. Pradėti naują kvartalą plyname lauke dėl 10 butų taip pat buvo sudėtinga“,
– kaip šiandien prisimena ponas Vidmantas.
Savo jaunai šeimai stogu virš galvos rūpinęsis V. Lisauskas turėjo susidoroti su
ne viena problema. Pirmiausia – gauti statybinių medžiagų. Namas buvo mūrijamas iš geltonų plytų, tuomet gamintų Daugėlių statybinių medžiagų kombinate. Pirmam aukštui jų pakako, o antrajam pritrūko.
Jaunojo darbų vykdytojo būta apsukraus. Jis rado būdą, kaip patekti pas Lietuvos Plano komiteto pirmininko pavaduotoją (pagal tuometę hierarchiją ši pareigybė buvo bene aukštesnė nei dabartinio ministro), kurio ir paprašė plytų. Šis
ne tik atrėžė, kad jų neduos, bet ir V. Lisauskui girdint nurodė savo sekretorei daugiau klientų su tokiais smulkiais klausimais į jo kabinetą neįleisti. Tačiau aplinkiniais keliais dalį plytų davė, likusias pavyko išpešti užsimezgus neblogiems santykiams su gamykla. Namą statė beveik 4 metus, iki 1980-ųjų, bet savo tikslą –
turėti būstą – V. Lisauskas pasiekė.

Valdžia išsuko nuo tarnybos
Tuo metu, kai V. Lisauskui buvo pasiūlyta vykti į Tauragės autokelių valdybą,
jis su žmona jau gyveno ką tik pastatytame bute, buvo gimęs ir antrasis jųdviejų
vaikas. Pasirodo, Tauragėje vyriausiasis inžinierius buvo pakviestas į tarnybą armijoje, todėl prireikė naujo darbuotojo.

VĮ „Kauno regiono keliai“ direktorius Vidmantas Lisauskas: „Dabar, kai atsigręžiu atgal, galiu pasakyti, kad gyvenau ne veltui. Kiekviena mano diena
buvo vis kitokia, kupina pačių įvairiausių smulkmenų, bet darbas – įdomus ir prasmingas. Esu patenkintas tuo keliu, kurį pasirinkau.“

„Ukmergėje ir mane ne kartą yra kvietę į karinį komisariatą, tačiau žmona
tuomet laukėsi kūdikio, nepaėmė. Ta pati problema pasikartojo Tauragėje po pusės darbo metų – grėsė būti pašauktam į karinę tarnybą. Ministerijos vadai tada
mane išsuko“, – paatviravo kelių specialistas.
Pasak jo, tuomet Tauragės autokelių valdyboje buvo sudėtinga situacija. Darbų nestigo. Reikėjo likviduoti prie geležinkelio stoties buvusią morališkai pasenusią asfaltbetonio bazę, tačiau naujoji dar tik buvo statoma, todėl senąją teko eksploatuoti slapčia. Tai truko apie pusantrų metų.
Vyriausiojo inžinieriaus darbas buvo susijęs su planų vykdymu. Teko tvarkyti
žvyro karjerą, kasdien įdarbinti dešimtis iš autotransporto įmonės samdomų savivarčių – ji irgi turėjo vykdyti savo planus. Neturint patikimos asfaltbetonio gamyklos tai nebuvo taip paprasta.
V. Lisausko žmona su vaikais gyveno atskirai – Ukmergėje. Po metų jis gavo
butą Tauragėje, tačiau vėlgi nebaigtame statyti blokiniame name. Ir vėl teko suktis, kaip gauti trūkstamų statybinių medžiagų. Jų buvo, bet pavykdavo gauti ne
kiekvienam. Statybininkų nesamdė, prabangos nesivaikė, daug ką įsirengė pats
savo rankomis, gavęs apdailos medžiagų „per blatą“. Žodžiu, išbandymų nestigo
ir ten. Tačiau ir Tauragėje ilgiau neužsibuvo.
Pasikeitė Tauragės autokelių valdybos viršininkas, o V. Lisauskui buvo pasiūlyta vykti į Šilutę. Apie tai jis pasakė savo sutuoktinei, bet ši atsakė, kad dar toliau
į Žemaitiją nevažiuos. Tuomečiam autoritetingam kelininkų vadovui Česlovui Radzinauskui teko gerokai padirbėti, kol įkalbėjo.

Šilutėje – geraširdžiai žmonės
Šilutėje jis tapo kelininkų viršininku. Būsto iš karto irgi niekas neskyrė, todėl glaudėsi įmonės svečių kambaryje. Žmona ir du vaikai liko Tauragėje. Po pusantrų metų V. Lisauskas gavo 3 kambarių butą miesto centre, bet jį įsirengdamas vėl pradėjo nuo sienų.
„Į Šilutę vykti ne itin norėjau, bet tas kraštas man paliko labai gerą įspūdį. Ten
dirbau daugiau nei 12 metų ir daugelį sutiktų žmonių iki šiol noriu minėti tik geruoju. Pamenu, skubiai reikėjo ekskavatoriaus. Pakako vieno skambučio melioratoriams, ir būtina technika buvo pristatyta į objektą. Puikiai sugyvenau ir su autotransportininkais, statybininkais“, – prisiminęs patikino V. Lisauskas.
Gamta ten savita. Vietos žmonės labai mėgavosi žvejyba, bet jam šis pomėgis „neprilipo“ – stigo laiko. Prie šio vadovo pasikeitė kartos, ne vieną naują darbuotoją būtent jis priėmė.
Šilutės krašte yra daug tiltų, tarp jų nemažai tikrai egzotiškų, dar vokiečių laikais statytų . Tekdavo jais rūpintis. Įmonė įsigijo nemažai technikos, rekonstravo
asfaltbetonio bazę, naują geležinkelio atšaką įrengė, nes reikėdavo iškrauti nemažai skaldos, druskos, kitų medžiagų, sutvarkė įmonės teritoriją ir aplinką. Ne-

mažai darbų tekdavo atlikti ir kaimyniniame Šilalės rajone, nes vietinių kelininkų pajėgumai buvo menkesni.

Potvyniai darė daug žalos
Šilutės autokelių valdyba, kuriai V. Lisauskas pradėjo vadovauti 1982 m.,
buvo nemaža įmonė. Joje dirbo iki 250 žmonių. Ir tuomet jau buvo kalbama apie
estakadą į Rusnę.
1981 m. žemiausiame užliejamame maždaug 500 m ilgio ruože buvo supiltas kelio pylimas, tikintis, kad potvynio vanduo pratekės pro kiek arčiau Šilutės esančią estakadą. Prasidėjus neeiliniam tų metų potvyniui, pylimas buvo nuplautas per keletą valandų.
Įdomumo dėlei V. Lisauskas papasakojo, kad prieš potvynį į visas puses pradeda bėgti pelės, po to sujuda smulkesni gyvūnai, tada pasigirsta šniokštimas
vandens, kuris didele jėga ima skverbtis per pievas, ir galop į kelius išbėga didieji laukiniai žvėrys.
Potvyniai kelininkams pridarydavo daug žalos tiesiog akimirksniu. Nutiestus žvyrkelius vietomis nuplaudavo, ledų lytys tiltus apgadindavo. Nors stichijos metu žmonių perkėlimu rūpindavosi vietos valdžia, netrūkdavo darbo ir kelininkams tvarkant vandens išgraužtas asfalto duobes, atstatinėjant užlietų kelių ženklinimą, renkant ir perdavinėjant duomenis apie apsemtus ruožus ir apsėmimo gylį.
„Kuo toliau nuo Šilutės, tuo baisiau įvairiems valdininkams viskas atrodė.
Buvo sudarytos sąlygos žmonėms iš potvynio zonos evakuoti, bet dauguma jų
savo namų nepalikdavo. Pabundi, o po lova telkšo vanduo, į būsto sienas ledo lytys trinasi. Egzotika, bet pavojinga...“, – potvynius vaizdžiai apibūdino buvęs Šilutės kelininkų vadovas.

Kelių sektoriaus reforma
Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe. Po penkerių metų, 1995-ųjų pavasarį, balandžio 13 d., V. Lisauskas pradėjo dirbti Kaune.
Tapti naujos Kauno įmonės vadovu jam pasiūlė tuo metu Kelių direkcijos generaliniu direktoriumi dirbęs Gintaras Striaukas. V. Lisauskas iškart sutiko, nes norėjo grįžti į vidurio Lietuvą, arčiau namų ir uošvių (tėvai jau buvo mirę), kurie tuomet jau buvo sulaukę vyresnio amžiaus, sirguliavo. Jo žmona dar apie metus dirbo ir gyveno Šilutėje, po to ir ji atvyko į Kauną.
„Atkūrus šalies nepriklausomybę buvo sudėtingas metas. Darbų kasmet
mažėjo, lėšų stigo, dalį darbuotojų teko atleisti, tad kelių priežiūra buvo tik
šiokia tokia. Išlaikyti daugiau kaip keturiasdešimt visuose Lietuvos rajonuose
esančių įvairaus dydžio ir galimybių kelių priežiūros įmonių buvo mažai vilčių, todėl kelių sektoriuje nuspręsta vykdyti reformą, kuri tų dienų konteks-

Susisiekimo ministerijai tuomet vadovavo ministras Jonas Biržiškis, kuris labai prisidėjo prie kelių reformos. Buvo įkurtas Kelių fondas, nes reikėjo pinigų kelių priežiūrai ir naujesnei technikai įsigyti. Tuo metu kelininkams labai trūko apyvartinių lėšų, stigo jų ir darbuotojų atlyginimams.
„Ne iš gero gyvenimo privalėjome itin taupyti. Turėjau specialų sąsiuvinį, kuriame rašydavau, ką perkame. Net ir tokias smulkmenas kaip varžtų pirkimas
kontroliuodavau“, – paatviravo „Kauno regiono kelių“ vadovas.
Pamažu, ypač technikos parke, padėtis gerėjo. Našiau dirbančios mašinos
įmonei buvo daug naudingesnės. Pavyzdžiui, senasis kelių barstytuvas vienu
pakrovimu galėjo pabarstyti vos 5 km, o naujasis jau įveikdavo iki 40 km atstumą.
„Neturėjome nei vieno kompiuterio, bet ir juos įsigijome, išmokome naudotis. Pamažu susitvarkėme darbo sąlygas, pastatėme druskos sandėlius ir stogines, kelių priežiūros techniką ėmėme laikyti po stogu“, – geraisiais pokyčiais pasidžiaugė direktorius.
Įmonei „Kauno regiono keliai“ priklauso 90 km magistralės „Via Baltica“ Kauno, Prienų ir Kėdainių rajonų ribose. Pasak V. Lisausko, šis kelias įmonei yra ir
džiaugsmas, ir skausmas. Eismo intensyvumas magistralėje labai didelis, todėl
ypač didelis dėmesys skiriamas jo priežiūrai žiemą (kelias prižiūrimas 24 valandas per parą), saugaus eismo priemonių diegimui.
Dideli transporto srautai sukoncentruoti magistraliniame kelyje Kaunas –
Zarasai – Daugpilis, kai kuriuose įmonės prižiūrimuose krašto keliuose – Jonava
– Kėdainiai – Šeduva, Kaunas – Prienai – Alytus ir kt.
V. Lisausko teigimu, tiltų būklė palaipsniui blogėja. Tai susiję ir su ekonominio nuosmukio metu sumažėjusiu finansavimu, ir su senomis technologijomis.
Nekokybišką tiltų hidroizoliacinę medžiagą graužia druskos, turėklai rūdija, nes
jie nėra cinkuoti – tokius įrengti būdavo didelė prabanga.

Pagarba pavaldiniams
V. Lisauskas teigė, kad ekonomikos pakilimo Lietuvoje metais kelininkų stigo, tačiau įmonė didelių problemų neturėjo. Tai galbūt lemia neblogos darbo sąlygos. Atlyginimai nėra dideli, bet garantuoti, pagrįsti ir laiku mokami.
„Stengiamės dirbti tvarkingai, atsakingai. Manau, kad didelės įtakos geram
klimatui mūsų kolektyve turi garbingas, padorus ir sąžiningas elgesys su pavaldiniais“, – patikino „Kauno regiono kelių“ vadovas.
Šiuo metu įmonėje yra apie 20 proc. priešpensinio amžiaus darbuotojų. Įmonės direktorius mano, kad šių žmonių išėjimo iš darbo vajaus nebus – savo darbo vietas jie paliks juk ne vienu metu.
„Be to, nesame jau tokie nusenę, turime ir jaunimo. Pripažįstu – jaunų specialistų iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto ateina mažai, nes nedaug jų
baigia kelių mokslus arba pasuka pas mūsų privačius konkurentus. Iš Aleksandro Stulginskio universiteto pas mus jaunimo ateina daug, bet ne visi čia pritampa“, – apie jaunų specialistų problemą kalbėjo V. Lisauskas ir pridūrė, kad neblogus specialistus ruošia Kauno kolegija, kuriems sudaromos sąlygos toliau mokytis VGTU.
Įmonės direktorius teigė, kad „Kauno regiono keliuose“ dirbantys žmonės yra
kolegiški, darbštūs ir geranoriški. Žodžiu, suformuotas geras kolektyvas.

Įdomus ir prasmingas darbas
Šiuo metu „Kauno regiono keliai“ apie ketvirtadalį įmonei skiriamų valstybės biudžeto lėšų uždirba papildomai, atlikdami rangos darbus. Į klausimą,
kaip teks dirbti, kai jų dalis sumažės iki 20 proc., direktorius V. Lisauskas atsakė: „Problema ne ta, kaip įmonė išsivers. Įmonė prisitaikys. Man labiau skauda galvą dėl to, kad pradedame nustekenti kelius – mūsų ir mūsų tėvų sukurtą turtą.“
Pasak kelininko, neskirdami reikiamo dėmesio šalies automobilių keliams, elgiamės neūkiškai, neapdairiai.
Tačiau V. Lisauskas nebuvo linkęs savo pokalbio baigti liūdna gaida, juolab
kad Lietuvos regionų kelių įmonės šiemet švenčia gražų 20 metų jubiliejų. Anot
direktoriaus, yra kuo pasidžiaugti, nes per tą laiką kelininkai nuveikė daug naudingų savo šaliai ir jos žmonėms darbų.
„Dabar, kai pensija ir man nebetoli, galiu pasakyti, kad gyvenau ne veltui.
Kiekviena mano diena buvo vis kitokia, kupina pačių įvairiausių smulkmenų, bet
darbas – įdomus ir, tikiuosi, prasmingas. Esu skolingas savo šeimai, bet patenkintas tuo keliu, kurį pasirinkau“, – nuoširdžiai prisipažino įmonės „Kauno regiono keliai“ vadovas.
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Jolanta Tamošaitienė
Lietuva be kelių būtų atsilikusi valstybė, todėl mes didžiuojamės ne tik krašto keliais, bet ir puikiais žmonėmis – kelininkais, pasiaukojusiais ir prisidėjusiais
savo nuoširdžiu darbu, džiaugsmais ir pasiekimais prie mūsų šalies istorinio, kultūrinio ir ekonominio paveldo. Kaip sekėsi prižiūrėti, puoselėti ir išsaugoti Vidurio Lietuvos kelius, kalbėjomės su valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ darbuotojais.

BMC

Magistraliniai ir krašto
keliai, vietomis nutiesti kaip
instrumentų stygos, savo
harmonija, skambesiu ir
dundėjimu jungia Vidurio
Lietuvos lygumas ir kalnelius,
vingiuoja tarp sraunių upių ir
peršokdami daugybę upelių
įsilieja į mūsų krašto nuostabius
vaizdus. Daugelis Lietuvos
poetų ir rašytojų yra paskyrę
savo kūrybos tomus Raseinių,
Kėdainių, Jonavos, Prienų,
Birštono, Kaišiadorių ir,
svarbiausia, laikinosios sostinės
Kauno peizažams, grožiui ir
istorijai nupasakoti.
Jonas Andriuška, VĮ „Kauno regiono keliai“ Raseinių
kelių tarnybos viršininkas
Kelių sektoriuje atsiradau atsitiktinai, bet dėl to visiškai nesigailiu. Jaunystėje buvau linkęs į miškininkystę ir savo ateitį siejau su šia sritimi, tačiau kaime nebuvo, kas
nukreipė, patarė, ką turėčiau studijuoti norėdamas tapti miškininku. Atsitiktinai į rankas pateko knygelė, kur buvo spausdinami interviu su būsimais inžinieriais, aprašymai apie kelius buvo labai vaizdingi. Taigi nutariau pabandyti ir 1968 m. baigęs vidu-

Kauno regiono kelių tarnyboms svarbiausias – magistralinis kelias
„Via Baltica“, kurio tenka prižiūrėti per 90 km. Kol šis tarptautinės
reikšmės kelias buvo naujas, rūpesčių buvo mažiau. Deja, laikui bėgant
įsispaudė provėžos, tapo sunku prižiūrėti kelią žiemos metu, o valyti ir barstyti
jį privaloma nuolat (kartais net po 4 kartus per parą), nes tai svarbi transporto
arterija, kuria nuolat juda didelis automobilių srautas. Šiais metais buvo
atnaujintas 21 km kelio „Via Baltica“ ruožas.

rinę mokyklą Kaltinėnuose Šilalės rajone įstojau į Kauno politechnikos institutą, Vilniaus filialą (automobilių kelių specialybę). 1973 m. jau baigiau Vilniaus inžinerinį
statybos institutą (VISI), susiformavusį iš minėto Kauno politechnikos instituto filialo.
Iš karto po studijų paskyrimas mane nukreipė dirbti į Raseinių Kelių remonto statybos valdybą. Būtent tuo metu pro Raseinius buvo nuspręsta tiesti automagistralę, todėl reikėjo specialistų, turinčių aukštąjį kelininko išsilavinimą. Taigi,
prie šio svarbaus objekto ėmiau dirbti ir aš, tapau darbų vykdytoju.
Pirmiausiai tiesėme automagistralę ruože maždaug 15 km nuo Raseinių, vėliau šalia dabartinės „Karpynės“. Kelio darbus pradėjome nuo žemės darbų. Pavyzdžiui, kur dabar yra „Karpynė“, anksčiau buvo įsikūręs žuvininkystės tarybinis ūkis,
ten tyvuliavo tvenkiniai, driekėsi pelkės. Beje, vieną tvenkinį naujai tiesiama automagistralė padalijo perpus. Įdomūs darbai šioje vietoje buvo ir dėl to, kad tiesdami kelią per minėtas pelkes, radome karinių sviedinių, kuriuos išvežė kariškiai. Taip
atsitiko dėl to, kad Antrojo pasaulinio karo metais ties Raseiniais yra buvę didžiuliai
mūšiai. Vėliau tiesdami automagistralę, bazę perkėlėme prie Viduklės, nes taip buvo
greičiau ir lengviau organizuoti darbus, mažiau laiko sugaišdavome važinėjimuisi.
1976 m. ėmiau dirbti 11-toje kelių statybos valdyboje, nes automagistralės
tiesimo keliai buvo perduoti šiai valdybai. Naujoje darbovietėje buvau paskirtas
vyresniuoju darbų vadovu. Ir toliau dirbau prie automagistralės, nes tiesėme kelią iki Viduklės geležinkelio stoties.

skaičius
Žiemą barstomi krašto keliai ir rajoniniai
keliai, kurių eismas daugiau kaip
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automobilių per parą.
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1978 m. grįžau dirbti į Raseinius, tik tuomet senoji valdyba buvo pervadinta į Raseinių autokelių eksploatacinę linijinę valdybą. Ten vyresniuoju inžinieriumi dirbau iki 1995 m., kai buvo reorganizuojamos kelių įmonės. Taigi, iki kelių regionų pertvarkos teko dirbti ne tik prie automagistralės, bet ir tiesti kelių sankasas, įrengti pagrindus keliams Raseiniai – Baisiogala, Raseiniai – Radviliškis, Raseiniai – Kelmė. Taip pat statėme tiltelius per Upę, Lapišę, Luknę, Blindį. Darbus
kasmet atlikdavome pagal nustatytus grafikus, nes kelių sektoriuje dirbo daug
patyrusių specialistų. Mano minėtų rajoninių asfaltuotų kelių dangos laiko iki šių
dienų, ir tik kai kuriems iš jų buvo atlikti paviršiaus šiurkštinimo darbai. Kitiems
keliams, kuriems šiurkštinimas dar nėra atliktas, jo labai reikėtų, nes kai kurios
dangos skaičiuoja daugiau nei 25-erius metus, yra labai nusidėvėjusios.
Tais laikais turėjome ne tik daug darbuotojų, bet ir technikos. Tiesiog ir darbų
buvo daug, ir technika nebuvo tokia naši, dažnai gesdavo. Dirbdavome mašinomis
ZIL, MAZ, rusiškais greideriais, turėjome galingus traktorius K-701. Taigi, daug automobilių reikalavo ir ypač daug degalų, tačiau tuomet niekas jo neskaičiavo ir netaupė. Litras dyzelino kainavo apie 3 kapeikas. Būdavo net kuriozų su degalais. Jie
turėjo būti nurašomi pagal transporto priemonės darbo valandas. Kartais automobiliai prastovėdavo, nes vairuotojai nevažinėjo visą dieną. Degalai turėjo būti nurašyti, todėl susikaupdavo ir tiesiog buvo pripilta pilna cisterna atliekamų degalų.
Gendančiai technikai aptarnauti reikėdavo ir daug mechanikų, būdavo, kad
sugedęs automobilis buvo remontuojamas mėnesį, du, nes reikėdavo išsitekinti detales, sugedus varikliui, jį perrinkti. Pavyzdžiui, Raseiniuose, mano pirmojoje darbovietėje, kelių remonto statybos valdyboje dirbo 44 ITD žmonės, vien
mechanikų buvo 8, dar dirbo technikai, normuotojai, meistrai. Beje, kvalifikuotų darbuotojų algos buvo didesnės už darbų vykdytojo, žmogaus su aukštuoju išsilavinimu. Antai, dirbdamas po mokslų aš gaudavau 160 rublių per mėnesį, o
kvalifikuotas mechanizatorius po 200 rublių. Taip buvo daroma ir dėl darbuotojų
kaitos, nes patyręs darbininkas greitai galėjo pakeisti darbo vietą, darbo pasiūla
buvo didelė. Visi žino ir tai, kad mechanikai, technikai ar kiti darbuotojai nevengdavo ir taurelės, kartais tekdavo ir pasibarti, kad darbai aktyviau judėtų į priekį.
Tačiau turiu akcentuoti, kad buvo ir labai puikių specialistų, atsidavusių darbui.
Tais laikais į darbą mus vežiodavo įmonės autobusas. Aš pats 1978 m. gavau automobilį „Moskvič“, o po dvejų metų – „Volgą“. Įdomus dalykas anuo metu
buvo tai, kad su „Volga“ galėdavo važinėtis tik viršininkas, o paprastesniems darbuotojams normali „Volga“ turėjo būti perdaryta į „pikapą“. Taigi, gavus „Volgą“
tekdavo ją gadinti, ir tokį perdarytą „pikapą“ gavau ir aš.
Man ėmus dirbti Raseiniuose, šalia darbovietės įmonė man nuomojo kambarį pas netoliese gyvenantį žmogų, tačiau po keleto mėnesių jau gavau dviejų kambarių butą, po kurio laiko vedžiau. Vėliau apsigyvenome keturių kambarių
bute, dar vėliau rekonstravome sodo namelį ir iki šiol gyvename jame. Žmona kilusi iš Aukštaitijos Pakruojo rajono. Į Raseinius ji taip pat atvyko dirbti pagal paskyrimą sesele ligoninėje. Su žmona užauginome dvynukes.
1995 m. kuriantis regionams, mano darbovietė Autokelių eksploatacinė linijinė valdyba skilo į Raseinių kelių tarnybą prie įmonės „Kauno regiono keliai“ ir į
įmonės „Automagistralė“ Raseinių padalinį. Man buvo pasiūlyta tapti naujai kuriamos Raseinių kelių tarnybos viršininku. Mūsų kelių tarnyba turėjo palikti ankstesnes gamybines patalpas ir įsikelti į kitas, kur stovėjo tik apleisti garažai, turėjome viską susikurti iš naujo. Pamažu pasistatėme, įsirengėme administracijos
patalpas, druskos sandėlį, kitas gamybines patalpas. Tie gautieji garažai tiesiog
stovėjo pelkėje, turėjome supilti nemažai grunto, kad kieme nesikauptų vanduo.
Kuriantis tarnybai ne tik darbo aplinką reikėjo susikurti, bet ir formuoti kolektyvą.
Iš ankstesnės įmonės daug aukštesnes pareigas turėjusių darbuotojų perėjo dirbti į „Automagistralę“, o mes kolektyvą turėjome lipdyti iš tų, kurie liko. Naujesnė
ir galingesnė technika taip pat atiteko ne mums, nes „Automagistralė“ ir jos priežiūra laikyta svarbesniu objektu.
Po įmonių padalijimo pas mus, Raseinių tarnyboje, dirbo 70 žmonių, o šiuo
metu tik 45. Kaip ir visose tarnybose sumažinome darbuotojų skaičių prasidėjus sunkmečiui. Šiuo metu darbuotojų skaičius įmonėje optimalus. Mūsų rajone specifika ta, kad savivaldybė neskelbia konkursų rangos darbams. Žvyravimą,
sniego valymą atlieka specialūs padaliniai prie seniūnijų. Kiti konkursai mums
taip pat nepalankūs, nes asfaltą turime vežtis iš Kauno, taigi kaštai išauga, konkurso laimėti negalime. Turime išgyventi iš kelių priežiūrai skirtų pinigų ir reikia stipriai taupyti. Jeigu žiema pasitaiko švelni, dalį pinigų sutaupome, lengviau
galime gyventi ir kitu laikotarpiu. Būna ir tokių metų, kai juos baigiame su minusiniu biudžetu. Žiemą barstomi krašto keliai ir rajoniniai keliai, kurių eismas
daugiau kaip 1000 automobilių per parą, pavojingi ruožai (stačios įkalnės, staigūs posūkiai), o tokių, beje, mūsų prižiūrimose teritorijose nemažai. Bet tikimės, kad valdžios atstovai atkreips dėmesį į kelių sektorių ir finansavimas artimiausiu metu didės.
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Kauno regiono keliai jungia Lietuvą su išoriniu pasauliu

Vaidas Stravinskas, VĮ „Kauno regiono keliai“
Kėdainių tarnybos viršininkas
Manau, kad tapti kelininku mane pastūmėjo aplinka, kurioje augau.
Mano tėtis Stasys Stravinskas – kelininkas, pradėjęs dirbti kelių sektoriuje nuo 1966 m. Jis buvo ilgametis Pasvalio AKV viršininkas, nuo 1995 m. įmonėje „Panevėžio regiono keliai“ dirbo direktoriaus pavaduotoju, buvo atsakingas
už kelių priežiūrą. Taigi kelininko duona man pažįstama nuo mažumės. Vasaros
atostogų metu jis dažnai mane pasiimdavo kartu, kai važiuodavo tikrinti, kaip
vykdomi kelių tiesimo ir priežiūros darbai. Man, vaikui, šis darbas atrodė labai
vyriškas, įdomus, dinamiškas.
Teko matyti, kaip buvo tiesiami pagrindiniai to meto mūsų rajono keliai.
Seneliai gyveno Dzūkijoje, dažnai važiuodami ilgą kelią iš Panevėžio į Merkinę
stebėdavome, kaip keičiasi ir gerėja Lietuvos keliai, diskutuodavome apie darbų eigą.
1991 m. baigęs vidurinę mokyklą, svarsčiau studijuoti Kauno politechnikos
instituto filiale Panevėžyje, bet neišsirinkęs širdžiai mielos specialybės, nuvažiavau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VGTU), tuometinę Kelių katedrą,
ir pridaviau dokumentus. Po ketverių studijų metų tapau automobilių kelių bakalauru. Vėliau tęstinėse studijose įgijau kelių inžinieriaus specialybę. Taip pat turiu aplinkos inžinerijos magistro diplomą.

Man bestudijuojant, į VGTU atvažiavo bendrovės „Panevėžio keliai“ direktorius Algimantas Butkūnas ieškoti darbuotojų. Kadangi buvau iš Panevėžio, su
direktoriumi sutarėme, kad po studijų dirbsiu pas juos. 1996 m. baigęs studijas, ėmiau dirbti darbų vykdytoju „Panevėžio keliuose“. Vyko šiaurinio Panevėžio
aplinkkelio statybos, darbus pradėjome nuo trasos žymėjimo. Teko dirbti įrengiant kelio sankasą, kloti dangos pagrindo sluoksnius.
Technika tuomet dar buvo sovietinė, tik vėliau buvo nupirktas vienas kitas
vakarietiškas įrenginys, automobilis, mobiliojo ryšio taip pat dar nenaudojome.
Iki bazės spręsti problemų kartais tekdavo ir pėstute nueiti pora kilometrų. Pirmajame savo objekte teorines žinias pritaikiau praktikoje. Iš pradžių buvo visko,
būdavo, kad ir suklysdavau, bet tos klaidos nebuvo esminės, viską galėjome pataisyti darbų metu. Iškildavo ir kitų bėdų: pavesdavo technika, darbuotojai... Kasdien tekdavo susidoroti su iššūkiais, bet darbas patiko.
Mano pirmaisiais darbo metais nebuvo vykdomi europiniai projektai, finansavimas buvo menkas. Pamenu, iš pradžių darbams keliuose teturėjau kelis savivarčius
sunkvežimius, buldozerį, volą ir taip teko suktis, kad įvykdyčiau man paskirtus darbus.
Vėliau teko padirbėti ir prie magistralinio kelio „Via Baltica“ rekonstrukcijos
darbų. Man buvo patikėtos padalinio vadovo pareigos. Buvo rekonstruojamos dvi
kelio atkarpos Panevėžio ir Kėdainių rajonuose, iš viso 21 km. Taigi darbų apimtys didėjo, didėjo ir atsakomybė.
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2001 m. balandį gavau pasiūlymą eiti Kėdainių kelių tarnybos viršininko pareigas. Aišku, pareigos buvo aukštesnės, bet nerimą kėlė tai, kad iš Panevėžio važiuoju į mažesnį miestą. Pasvarstęs supratau, kad mane apėmė noras išbandyti save naujose pareigose, nes reikėjo vadovauti 70 žmonių kolektyvui. Viliojo ir
tai, kad Kėdainių kelių tarnyba garsėjo savo nuveiktais darbais ir gerais specialistais. Ilgametis Kėdainių įmonės vadovas Kazimieras Zigmantas tapo tarnybos inžinieriumi ir padėjo adaptuotis naujose pareigose. Kadangi nevengiu bendrauti
su darbuotojais, kolektyve greitai radome bendrą kalbą.
Iš pradžių į darbą teko važinėti iš Panevėžio. Tai 60 km atstumas, nors važiuodamas į darbą galėdavau apžiūrėti kelių būklę, nuolatinis lakstymas į darbą ir atgal taip pat mane vargino. Kadangi tarnybos patalpose buvo keletas butų, buvo
leista viename jų apsigyventi ir man. Žmona liko Panevėžyje, po poros mėnesių gimė pirmas sūnus, todėl vis vien tekdavo dažnai važiuoti į Panevėžį. Galiausiai į minėtą butą atsikraustė ir žmona. Ėmėme gyvenimą kurti Kėdainiuose. Radome draugų, pažįstamų, dar po kurio laiko įsigijome namą, gimė antras sūnus.
Dabar visas mūsų gyvenimas, pomėgiai ir laisvalaikiai verda Kėdainiuose, jaučiamės čia įleidę šaknis. Panevėžyje vis dar lankomės, nes tai mano vaikystės miestas, ten gyvena mano mama, brolis. Jis taipogi pasirinko kelininko profesiją, dirba „Panevėžio keliuose“.
Man ėmus vadovauti Kėdainių kelių tarnybai, pastatai reikalavo remonto,
technika, kaip ir kitose kelių tarnybose, buvo nudėvėta, tačiau po truputį tvarkėmės, jautėme augimą iki pat 2008 m. Deja, atėjus sunkmečiui, teko stipriai taupyti, iš darbo turėjome atleisti pensinio amžiaus darbuotojus bei keletą mažiau
reikalingų specialistų. Nuo 70 darbuotojų kolektyvas sumažėjo iki 50. Vienu metu
lėšų taupymo sumetimais dirbome tik 4 dienas per savaitę, bet darbo našumą
didino išaugusi darbuotojų kvalifikacija, atnaujinama technika, pamažu prisitaikėme dirbti ir su mažesniu darbuotojų būriu.
Iš mūsų prižiūrimų kelių svarbiausiu laikyčiau magistralinį kelią „Via Baltica“,
kurio prižiūrime 55 km. Kol šis tarptautinės reikšmės kelias buvo naujas, rūpesčių turėjome mažiau. Deja, laikui bėgant įsispaudė provėžos, tapo sunku prižiūrėti kelią žiemos metu, o valyti ir barstyti jį turime nuolat (kartais net po 4 kartus
per parą), nes tai svarbi transporto arterija, kuria nuolat juda didelis automobilių
srautas. Šiais metais buvo atnaujintas 21 km kelio „Via Baltica“ ruožas.
Iš viso prižiūrime 554,12 km kelių, iš jų nemažai svarbių krašto kelių: Jonava
– Kėdainiai – Šeduva, Kėdainiai – Krekenava – Panevėžys, Aristava – Kėdainiai
– Cinkiškiai, Kėdainiai – Šėta. Daugeliui jų jau reikėtų rimto remonto, bet, deja,
kol kas apsiribojame tik jų priežiūros darbais. Kėdainių rajone turime 32 tiltus, kai
kurių amžius siekia net 50 metų. Daugeliui iš jų reikalingas kapitalinis remontas.
Mūsų tarnyboje kolektyvas draugiškas, susiformavęs, esant reikalui, kiekvienas yra pasiruošęs pakeisti vieni kitus darbe. Kai darbuotojai išeina į pensiją, jų
vietas stengiamės perduoti jauniems ir perspektyviems specialistams. Administracijos darbuotojų amžiaus vidurkis siekia 50 metų, eilinių darbuotojų ir mechanizatorių – 45 metai. Kėdainiuose yra ir kitų rimtų įmonių darbdavių, bet darbas
mūsų kelių tarnyboje taip pat yra gana vertinamas ir geidžiamas. Artėjant pavasariui ir gausėjant darbų apimtims, sulaukiame nemažai norinčių dirbti mūsų kolektyve. Kas įsidirba, lieka ilgam. Žmones čia traukia geros darbo sąlygos, gana
nauja vakarietiška technika, darbo stabilumas. Džiaugiamės, kad kasmet sulaukiame jaunuolių, norinčių atlikti praktiką mūsų kelių tarnyboje.
Kasmet stengiamės dalyvauti konkursuose, kad atliktume kuo daugiau rangos darbų. Reikia paminėti, kad konkurencija Kėdainiuose didžiulė, kadangi tai
geografinis Lietuvos centras, į konkursus suguža įmonės iš Kauno, Raseinių,
Ukmergės. Kai rangos darbų prasme metai būna geri, gebame papildomai užsidirbti iki 25 proc. nuo gaunamo finansavimo iš biudžeto.
Mane žavi, kad kelininko darbas nėra monotoniškas, kiekvieną dieną tenka
spręsti vis kitas problemas. Vadovaudamas Kėdainių kelininkų kolektyvui ir organizuodamas darbus, pusę savo darbo laiko praleidžiu keliuose, atidžiai stebėdamas jų būklę ir vykdomus darbus. Savo tarnyboje bandome pritaikyti, diegti įvairias inovacijas, žengti koja kojon su šiuolaikiniais technikos pasiekimais.
Aš, kaip kelininkas, galiu pasakyti, kad Lietuvos keliai pribrendo rimtoms investicijoms, nes keliai – šalies veidas ir pasididžiavimas. Visiems malonu važinėti lygiais, neduobėtais ir nedulkančiais keliais. Tikimės, kad artimiausiu metu investicijos į kelių sektorių tik augs.
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Skirmanta Žemaitienė, VĮ „Kauno regiono keliai“
Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus vyresnioji
inžinierė
1972 m. baigiau vidurinę mokyklą Marijampolėje, vėliau – tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI), miesto statybos specialybę. Mama dirbo
statybos organizacijoje buhaltere, gal tai ir padarė man įtaką, kad pasirinkau būtent tokią specialybę. Kelių sektoriuje, Kauno kelių eksploatavimo linijinėje valdyboje, pradėjau dirbti 1977 m., gavusi paskyrimą iš VISI.
Tuomet jau buvau ištekėjusi, pasitarėme su vyru ir nutarėme, kad Kaunas
mums tiks abiems. Vyras tuo metu dirbo Ignalinoje. Man pradėjus dirbti Kaune,
persikėlė ir jis, taip pat rado laisvą vietą ir ėmė dirbti kelių sektoriuje.
Iš pradžių abu su vyru dirbome gamybos meistrais skirtinguose padaliniuose. Nors iš šalies tai gal atrodė nemoteriškas darbas, bet man jis patiko. Kadangi buvau gamybos meistrė, atėjusi dirbti gavau pirmąjį objektą žvyrkelyje Kaunas – Pakuoiis. Kai kur reikėjo pakelti sankasą, kitur ištiesinti kelią. Iš pradžių turėjau tik teorinių žinių, o pradėjusi dirbti iš karto susidūriau su griežta darbine
praktika. Man pačiai objekte reikėjo padirbėti nivelyru ir teko išsitraukti net instituto geodezijos studijų užrašus, kad pagilinčiau žinias praktikoje. Tačiau po truputį įsivažiavau į darbų rutiną, atėjo patirtis ir pasitikėjimas savo jėgomis. Smagu buvo ir tai, kad darbininkai, nors jiems vadovavo jauna moteris, maloniai priėmė kolektyve, palaikė mane.
Kitiems toks darbas gal atrodo vyriškas, nes oro sąlygos būna visokiausios:
lyja, pusto ar pučia stiprus vėjas, kepina saulė. Tačiau man šis darbas labai patiko,
buvo smagu, kad nereikia sėdėti užsidarius kabinete. Patiko ir tai, kad dirbau laukuose, sprendžiau įvairias technines užduotis, organizuodavau darbus.
Po 15 metų, šiek tiek pasikeitus įmonės darbų pobūdžiui, pradėjau dirbti kelių priežiūroje meistre, vėliau tapau darbų vadove. Tuomet reikėjo vadovauti nedideliems kelių remonto ir priežiūros darbams. Kelių priežiūroje mano pareigos
daugiau buvo organizacinio pobūdžio.
1995 m. reorganizavus kelių sektorių, po metų tapau naujai įkurtos valstybinės kelių priežiūros įmonės „Kauno regiono keliai“ inžiniere. Nuo tada daugiau

laiko turėjau praleisti kabinete prie popierių, buvo daug skaičiavimų. Pagrindiniu
mano darbo baru tapo sąmatų skaičiavimas.
Kelių direkcijai metų pradžioje skyrus lėšas kelių priežiūrai, numatydavome
darbus visiems metams, atlikdavome skaičiavimus, ruošdavome darbų sąmatas.
Tapusi inžiniere, sėdau prie kompiuterio, reikėjo išmokti naudotis specialiomis
programomis. Iš pradžių buvo kiek sunkoka, bet greitai išmokau, prisitaikiau ir
prie darbo kabinetine. Po kurio laiko atsirado specialiosios sąmatų programos,
teko dalyvauti mokymuose, išmokau dirbti ir su šiomis programomis. Taigi, jau
19 metų, kai dirbu kanceliarinio pobūdžio darbą. Pripratau, todėl ir nesigailiu.
Dabar žiemos metu esu atsakinga ir už žiemos kelių priežiūros tarnybą. Ši
tarnyba darbą pradeda dar prieš šaltąjį sezoną. Parengiame dokumentus, darbo grafikus, kuriuose numatyta, kaip vyks kelių priežiūros darbai žiemos metu
įvairaus lygio keliuose. Jau prasidėjus šaltajam sezonui, turiu palaikyti ryšį su Kelių direkcija bei kitomis kelių tarnybomis. Jeigu, tarkime, ėmė pustyti vienos tarnybos prižiūrimame kelyje, pranešame ir kitai, kad ruoštųsi gamtos stichijai. Taip
pat palaikau ryšį ir su gyventojais, išklausau jų nusiskundimus, sprendžiame, kaip
tikslinga reaguoti. Vasarą tvarkau eismo apribojimo dokumentus, išrašinėju leidimus tvarkyti komunikacijas keliuose.
Niekada nesigailėjau, kad dirbu kelių sektoriuje. Man patinka, kad darbas ne
monotoniškas. Vis kažką sužinai, išmoksti ką nors naujo, ir mane tai traukia, nes
dirbame draugiškame kolektyve. Gera, kai einant į darbą nereikia galvoti, kaip čia
reikės nesutikti vieno ar kito žmogaus.
Laisvalaikiu mėgstu skaityti, keliauti, dirbti sode, lankau koncertus, teatrą,
parodas... Džiaugiuosi bet kokiu laisvalaikiu. Jau 36 metai, kai dainuoju chore
„Leliumai“.
Mano du sūnūs jau suaugę, sukūrę šeimas. Džiaugiuosi augančiais penkiais
anūkais. Vyresnysis sūnus baigė buvusį Kūno kultūros institutą edukologijos bakalauro ir biologijos mokslų magistro studijas. Prieš keletą metų pasitraukė iš aktyvaus sporto ir dirba odontologijos srityje. Šiek tiek treniruoja jaunuosius sportininkus. Gyvena netoli Kauno. Jaunesnysis baigė Kauno technologijos universitetą (KTU), įgijo statybos bakalauro diplomą. Dabar su šeima gyvena Čikagoje, užsiima interjerų verslu.

Jaroslavas Vackonis, VĮ „Kauno regiono keliai“ darbų
saugos specialistas
Gimiau 1948 m. vasario mėn. 14 d. Skrebinų kaime, Jonavos rajone, ūkininkų
Stasio ir Rozalijos Vackonių šeimoje. Abu tėvai jau mirę. Turiu jaunesnį brolį Igną.
1959 m. baigiau Aukštigalių pradinę mokyklą Jonavos rajone, vėliau – Žinėnų septynmetę. Didesnių mokslų negalėjau siekti dėl tėčio ligos – turėjau padėti dirbti ūkyje.
Vėliau 1962–1965 m. mokiausi Žeimiuose Žemės ūkio technikume. Po trijų kursų šį technikumą panaikino, tad teko tęsti mokslus Bartkuškio technikume.
1966 m. baigęs mokslus įgijau zootechniko specialybę.
Iš pradžių dirbau Jonavos rajono kolūkyje „Kelias į taiką“ žemės ūkio darbų
brigadininku. Po kurio laiko ten buvo mažinami etatai, todėl manasis etatas taip
pat buvo panaikintas. Taigi, nutariau traukti į Kauną ieškoti darbo. 1968 m. įsidarbinau Kauno autokelių eksploatavimo linijinės valdybos (Kauno AKV) Babtų
punkte antros kategorijos meistru.
Vasaros metu daugiausiai atlikdavome kelių priežiūros darbus, šienaudavome pakeles. Tais laikais nušienauti pakeles buvo didžiulis darbas, nes darbininkai šienaudavo rankiniu būdu – dalgiais. Žiemą užsiimdavome kelių valymu ir smėlio barstymu. Pamenu, žiemos buvo sniegingos, kelius greitai užpustydavo, o technikos neturėjome tokios kaip dabar. Dirbdavome rusiškais buldozeriais, greideriais, o užpustytus kelius „prapūsdavo“ vadinamieji rotoriai, kurių
viduje burzgė tanko variklis. Pamenu ir druskos saugyklas, kurios buvo įrengtos IX forto teritorijos statiniuose. Druską gaudavome mažomis pakuotėmis,
jas turėdavome išardyti rankomis, maišyti su smėliu ir paruošti mišinį barstyti. Prisimenu ir tai, kad tais laikais buvo praktikuojama įdomi strategija –
prie užpustomų kelio ruožų buvo sodinamos gyvatvorės – neva dėl mažesnio sniego pustymo. Deja, realybėje buvo kitaip. Būdavo taip, kad tose vietose, kur buvo gyvatvorės, vėjas kaip tik užpustydavo kelius ir susikaupdavo didžiulės sniego kepurės.
1968 m. buvau išsiųstas į Kauno autokelių mokomąjį kombinatą mokslams,
kur įgijau kelio meistro specialybę, o 1974 m. įgijau ir laboranto kvalifikaciją.

Ėmęs dirbti Kaune, gyvenau bendrabutyje. Po ketverių metų gavau dviejų
kambarių butą, jame gyvenome kartu su mama, nes ji viena negalėjo kolūkyje
gyventi ir man reikėjo ją prižiūrėti.
1980 m. vedžiau žmoną – pedagogę. Nuo to laiko bute gyvenome trise.
Po penkerių metų (1974 m.) perėjau dirbti į Kauno autokelių valdybos techninį skyrių inžinieriumi, vėliau – vyresniuoju inžinieriumi. Atlikdavau įvairaus
pobūdžio užduotis: tikrindavau darbų atlikimo kokybę, skaičiuodavau sąmatas, rengdavau projektus, reikėdavo važiuoti į objektus, niveliuoti, prižiūrėti darbų eigą.
1981–1989 m. buvau atsakingas už darbų kontrolę ir priėmimą. Finansavimas buvo skiriamas iš kelių kapitalinio remonto lėšų, kurias galėjo gauti tik kelius turinčios ir prižiūrinčios įmonės, tokios kaip mūsų. Naujų objektų kapitalinei statybai lėšų skirdavo mažai, tad rangovai statybą vykdydavo iš
kelių kapitaliniam remontui skirtų lėšų. Objektų statybos metu patys objektai buvo įtraukti į mūsų (priežiūrą ir remontą atliekančios įmonės) kelių balansą, o baigus statybą – perduodami į statybą vykdžiusio rangovo balansą. Tuo laiku rangovais, kurie vykdė anksčiau minėtus darbus iš kelių kapitalinio remonto lėšų, buvo Kauno tiltų statybos valdyba Nr. 1 (TSV-1), Kauno
kelių statybos valdyba Nr. 10 (KSV-10), Kelių statybos medžiagų įmonių susi-

vienijimas „Granitas“ (KSMĮS „Granitas“), Palemono tiltų konstrukcijų gamykla (Palemono TKG).
Darbų kontrolė ir priėmimas iš rangovų buvo labai atsakingas ir sunkus dabas, nes bankai, finansuojantys objektų statybą, vykdė kontrolinius matavimus ir
radę didesnį neatitikimą projekto sprendiniuose, perduodavo medžiagą prokuratūrai tolimesniam tikrinimui. Ypač sunku buvo kontroliuoti ir priimti atliktus darbus iš KSMĮS „Granitas“, kadangi objektų statyba vyko visoje Lietuvoje: Klovainiuose, Drąseikiuose, Darbėnuose, Palangoje, Lapėse, Kaune, Vilniuje, Kurkliuose, Kvėdarnoje, Poškuose ir kitur. Ukrainos Respublikoje ši įmonė turėjo dvi granitinės skaldos gamyklas ir karjerus Sarnų rajone Seliščės kaime. Ten buvo statomi
įvairūs objektai gamyklos poreikiams. Reikėdavo vykti į komandiruotes, tikrinti ir
priimti jų atliktus darbus.
1984 m. kėliau profesinę kvalifikaciją tuometiniame Vilniaus inžineriniame
statybos institute (VISI). Nuo 1990 m. tapau atsakingas ir už darbų saugą.
Nuo 1991 m. tuometinio viršininko Juozo Napoleono Lapačinsko buvau paskirtas darbo apsaugos ir saugumo technikos inžinieriumi, o nuo 1995 m., įsikūrus valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“, tapau darbų saugos inžinieriumi
(šiuo metu specialistu), juo dirbu iki šiol – jau 25-erius metus. Mano kuruojama
darbų sauga apima daug sričių: gaisrinę saugą, aplinkosaugą, mokymus, cheminių medžiagų sunaudojimo įmonėje apskaitą. Tenka dirbti ne tik kabinete, bet ir
važinėti po objektus, tikrinti, ar darbuotojai instruktuoti pagal atitinkamas darbų
saugos instrukcijas, tikrinti žurnalus, rašyti protokolus.
Kasmet įmonės darbuotojus tenka mokyti patiems (atliekame vidinius mokymus), kai kuriuos specialistus, kurių mokymui mums nepakanka kompetencijos, siunčiame išklausyti darbų saugos kursus į „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos
mokymo centrą“ ar į kitas mokymo įstaigas.
Mano, kaip darbų saugos specialisto, darbas gana įtemptas, nes mums priklauso šešios kelių tarnybos ir darbai vyksta įvairiose vietose. Nors darbuotojai išmokyti, ne visada gali viską atlikti teisingai pagal darbų saugos reikalavimus, o
nelaimė gali įvykti bet kada... Stengiuosi reguliariai važinėti po objektus, tikrinti, ar dirbantieji dėvi darbo aprangą, ar avi darbui skirtą avalynę ir naudoja kitas apsaugos priemones. Taip pat tikrinu, ar teisingai pastatyti kelio ženklai, darbo vietų aptvėrimai vykdant darbus kelyje. Beje, priklausomai nuo darbų pobūdžio, kelio remonto vietos turi būti aptvertos pagal nustatytas ir patvirtintas darbų saugos schemas.
Norint įvykdyti saugos reikalavimus, įmonei reikia nemažai investuoti į kelininkų specialią aprangą, kitas specialiąsias priemones. Taip pat reikia pirkti kelio ženklus, techniką, kitas darbui reikalingas priemones. Pavyzdžiui, šienaujantis
pakeles darbuotojas turi vilkėti specialią aprangą, mūvėti pirštines, užsidėti šalmą, būti su akiniais, ausinėmis. Būna, kad man atvažiavus tikrinti, kai kurie paburba, neva ko aš čia reikalauju ir gaišinu jų laiką. Darbuotojams tenka priminti,
kad visos darbų saugos taisyklės ir instrukcijos „parašytos krauju“. Daugelis mūsų
meistrų ir darbų vadovų yra seni vilkai, keliuose dirba jau ne vienerius metus, supranta darbų saugos reikiamybę, stengiasi vykdyti mano nurodymus ir reikalauja darbuotojų laikytis saugaus darbo režimo. Kelininko duona gana sunki, darbas alinantis tiek vasarą, tiek žiemą, dėl to įmonėje ilgesnį laiką dirba tik atsidavę
kelininko profesijai darbuotojai. Kokius nors raštiškus įspėjimus rašyti man tenka gan retai. Gerai, kad visi suprantame, jog svarbiausia – darbuotojo saugumas.
Ne veltui sakoma: „Saugokis, žmogau, ir Dievas tau padės.“

Norint įvykdyti saugos reikalavimus, įmonei reikia nemažai investuoti į
kelininkų specialią aprangą, kitas specialiąsias priemones. Taip pat reikia
pirkti kelio ženklus, techniką, kitas darbui reikalingas priemones. Pavyzdžiui,
šienaujantis pakeles darbuotojas turi vilkėti specialią aprangą, mūvėti pirštines,
užsidėti šalmą, būti su akiniais, ausinėmis. Būna, kad man atvažiavus tikrinti,
kai kurie paburba, neva ko aš čia reikalauju ir gaišinu jų laiką. Darbuotojams
tenka priminti, kad visos darbų saugos taisyklės ir instrukcijos „parašytos krauju“.
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Valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“ nuo jos įkūrimo dienos
vadovauja kelininkų dinastiją tęsiantis įmonės direktorius Petras Kaučikas,
nuėjęs savo tėvo pėdomis, kuris dirbo kelių meistru dar buvusiame Varnių
rajone (dabar Varnių seniūnija Telšių rajone). Pasukęs savo pirmtako keliu
ir baigęs Vilniaus inžineriniame statybos institute (VISI) kelių inžinieriaus
specialybę, P. Kaučikas gavo paskyrimą dirbti Klaipėdoje. Čia jis įleido
šaknis ir nuo to laiko rūpinasi kokybiškų ir saugių eismo sąlygų užtikrinimu
Klaipėdos regiono keliuose.
Audronė Tamašauskaitė

„M

ano tėvas iš pradžių dirbo tuometiniame Varnių kelių eksploatacijos ruože, o paskui – Kelmės kelių valdyboje. Ir aš, ir mano brolis pasirinkome
kelininko profesiją“, – prisiminė P. Kaučikas.
Po paskyrimo jis 1976 m. pradėjo dirbti Klaipėdos kelių statybos valdyboje
meistru, vėliau – darbų vykdytoju, dar kiek vėliau – vyresniuoju darbų vykdytoju. Kai Klaipėdos autokelių valdybai prireikė inžinieriaus, 1988 m. minėtos įmonės vadovai pasiūlė jam užimti vyriausiojo inžinieriaus pareigas.
1995 m. vyko valdymo kelių reforma ir Klaipėdos autokelių valdybos bazėje
įsikūrė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“. P. Kaučikas buvo pakviestas vadovauti naujai
įkurtai regioninei įmonei. Tuo metu tai buvo didelis iššūkis, nes įmonei buvo priskirtos Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo autokelių valdybos, tapusios įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Kelių tarnybomis. Vėliau buvo įkurta Šilutės kelių tarnyba,
kuri įsiliejo į darnų regiono kelių priežiūros kolektyvą. Regiono kelių tarnybos turėjo labai daug pasenusių pastatų, kurie bėgant laikui buvo modernizuoti kelių
fondo lėšomis. „Svarbu, kad tie pastatai ir toliau būtų tinkamai prižiūrimi“, – susirūpinęs sakė P. Kaučikas.
Kelių tarnybose dirba po kelis žmones, kurių veikla nėra gamybinė, nes jie
stebi kelių būklę, rūpinasi kelių priežiūros darbais, atlieka pirminius projektavimo
darbus, kuruoja duomenų bazę.
Pirmoje darbovietėje, Klaipėdos kelių statybos valdyboje, P. Kaučikui teko
dirbti kelių priežiūros darbus. „Prižiūrėjome Klaipėdos automagistralę, iš pradžių

– nuo Klaipėdos iki Vėžaičių, vėliau – iki Endriejavo, dar vėliau – iki pat Šilalės
rajono ribos. Dirbant darbų vykdytoju teko formuoti Jakų žiedą, tiesti privažiavimo kelius. Penkerius metus esu dirbęs Vėžaičių asfaltbetonio gamykloje, kuri priklausė Klaipėdos kelių statybos valdybai Nr. 1, todėl apie asfalto gamybos ypatumus žinau viską“, – pokalbį tęsė įmonės direktorius.
Darbas Kelių valdyboje P. Kaučikui buvo arčiau širdies. Pagrindinė jo, kaip
vyriausiojo inžinieriaus, veikla buvo organizuoti gamybą, tiesti kelius ir kuruoti įmonės padalinių veiklą. Dviejų rajonų, kuriuose tuomet jam teko daugiausia dirbti: Klaipėdos ir Kretingos, kelių geografiją jis teigia žinąs kaip savo penkis pirštus.

skaičius

Užtvindytame kelyje į Rusnę prasideda
automobilių perkėlimas, kai vandens
lygis pasiekia daugiau nei
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Prasta technika ir puikus asfaltas
„Sovietiniais metais visos autokelių valdybos vykdė gana daug asfaltavimo
darbų. Į administracinį darbą man visai nereikėjo kištis, nes organizavau gamybą
– reikėjo tiesti kelius“, – pasakojo P. Kaučikas.
„Klaipėdos regiono kelių“ direktorius kaip šiandien pamena: „Į svečius atvyko
vengrų kelininkų delegacija, o mes vykdėme kelio paviršiaus apdorojimo darbus, ir
kai užsieniečiams buvo parodyta, su kokia technika dirbome, mūsų kelininkus jie pavadino aukščiausios klasės specialistais. Svečiams mūsų kelių technika pasirodė labai
jau prasta. Beje, jie neklydo – taip ir buvo. Asfalto klotuvas buvo reguliuojamas rankiniu būdu, o asfalto danga būdavo paklojama nepriekaištingai ir labai profesionaliai.
Iki šiol keliuose yra puikiai išsilaikiusių tokių asfalto dangų“, – didžiavosi P. Kaučikas.
Įmonės vadovas mano, kad tuo metu medžiagos kelių statybai buvo labai kokybiškos, todėl net trisdešimtmečio asfalto kai kurie ruožai dar iki šiol yra pakankamai geros būklės ir išlaiko eismo srautus keliskart didesnius, nei buvo projektuota.
Pasak direktoriaus, prie didžiųjų šalies miestų būdavo daugiau asfaltuojama,
todėl ir asfalto dangų tose vietose daugiau išlikę. Tiesa, daug tokių kelių jau yra
rekonstruoti, bet dar yra ir neatnaujintų ruožų dėl pinigų stygiaus. Normalus asfalto tarnavimo laikas, P. Kaučiko vertinimu, vidutiniškai siekia 15 metų. Jei kelias
nerekonstruojamas ilgiau, natūralu, kad kelio būklė tampa apgailėtina.

Įmonė turi aiškią viziją
„Turime aiškią savo darbų viziją – daugybę planų, statybos leidimų, tačiau koją kiša
finansavimo trūkumas. Tai ir yra pagrindinis kliuvinys, trukdantis įgyvendinti visus mūsų
regiono kelių būklės gerinimo planus“, – apgailestavo„Klaipėdos regiono kelių“ vadovas.
P. Kaučiko tvirtinimu, nutiko ne itin malonus dalykas: išasfaltuota labai daug
žvyrkelių, o pinigų anksčiau tiestoms asfalto dangoms rekonstruoti neliko. Paradoksalu: rajonuose asfaltuoti žvyrkeliai atrodo geriau nei kiti keliai arčiau rajonų centrų.
„Tiesą sakant, esame atsukę nugaras kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms, nors gyventi šalia žvyrkelių yra baisus dalykas. Jei, tarkime, tarybiniais laikais tokiais keliais pravažiuodavo nuo 5 iki 10 mašinų per dieną, dabar jų skaičius
siekia 100 ir daugiau. Taigi, tie žmonės nuolat gyvena dulkėse. Tam, kad pagerėtų jų gyvenimo kokybė, reikia baigti asfaltuoti bent jau pagrindinius kelių maršrutus“, – savo nuomonę pareiškė regiono kelių vadovas.
Civilizacija šiais laikais plečiasi šalia didžiųjų šalies miestų ir rajonų centrų.
Nutiesti Palangos ir Priekulės aplinkkeliai, Gargždams taip pat pastatytas apvažiavimas, bet jo neturi nei Skuodas, nei Kretinga, kurie taip pat dejuoja, nes ir
jiems reikia aplinkkelių.
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Klaipėdos regiono kelininkus motyvuoja darbo sąlygos ir įmonės vadovo dėmesys

Anot įmonės direktoriaus, Klaipėdos krašto rajoniniams miestams būtinai
reikia apvažiavimų, juolab kad tai pajūrio regionas. Vasarą čia apstu automobilių, kuriais atvyksta daug poilsiautojų – nuolatinės grūstys keliuose, avarijos kelia galvos skausmą visiems.
Kitas dalykas – Klaipėdos uostas, į kurį iš visų pusių kelių transportu gabenami kroviniai. Direktoriaus manymu, krašto kelius būtina nuolat prižiūrėti ir atnaujinti jau vien todėl, kad jais keliauja dideli sunkiasvorių transporto priemonių
srautai, kurie smarkiai blogina kelių būklę.
„Džiaugiamės, kad turime gerą magistralę Vilnius – Kaunas – Klaipėda, bet
kelio atkarpą Šilutė – Klaipėda verkiant turime rekonstruoti, nes jos būklė tikrai
apgailėtina“, – pabrėžė „Klaipėdos regiono kelių“ vadovas.

Rūpesčių kelia ne tik poilsiautojai
P. Kaučikas įvardijo patį avaringiausią šio krašto kelio ruožą. Tai – Šilutė –
Klaipėda. Eismas jame intensyvus, kelio danga provėžuota, dalis kelio ruožų –
avarinės būklės, nes pastaruoju metu čia įvyko labai daug skaudžių avarijų, nusinešusių ne vieną gyvybę. Tiesa, vienas geras darbas jau atliktas. Klaipėdos regiono kelininkai panaikino daug medžių pakelėse, kad kelias būtų mažiau pavojingas, ypač žiemos metu.
Bėda ta, kad atostogaujantys poilsiautojai, skubantys į pajūrį automobiliais,
būna atsipalaidavę ir sukelia nemažai avaringų situacijų. Įmonė saugiam eismui
užtikrinti išleidžia labai daug pinigų.
„Įdiegtos saugaus eismo priemonės padarė savo teigiamą darbą. Žingsnis
po žingsnio, auklėjame tautą. Avaringumas šiuo metu nedidėja – stabilizavosi, ir tai yra didelis mūsų pasiekimas. Atvykę poilsiautojai galbūt didelio avaringumo lygio nesukelia, tačiau rūpesčių tikrai pridaro“, – kalbėjo įmonės vadovas.
Nemažai problemų kilo ir prie Klaipėdos įsikūrus sunkiasvorio transporto
svorio kontrolės punktui.
Atsirado norinčiųjų išvengti minėtos kontrolės ir daug važinėjančiųjų rajoniniais bei krašto keliais. Pastarieji nėra pritaikyti sunkiam transportui, todėl „Klaipėdos regiono keliai“, susiderinę su Valstybine kelių transporto inspekcija (VKTI)
ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos, ėmėsi nepopuliarių priemonių. Su policijos pagalba buvo apribotas eismas tranzitiniam sunkiasvoriui transportui daugelyje Klaipėdos ir Kretingos rajonų kelių.
„Vietos transportui netrukdome dirbti, bet apribojame tranzitinį, jei jis nėra
aptarnaujantis transportas. Pastatėme kelio ženklus, o visą situaciją turi kontroliuoti kelių policija“, – paaiškino P. Kaučikas.

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius Petras Kaučikas: „Turime aiškią savo darbų viziją – daugybę planų, statybos leidimų, tačiau koją kiša
finansavimo trūkumas. Tai ir yra pagrindinis kliuvinys, trukdantis įgyvendinti visus mūsų regiono kelių būklės gerinimo planus.“

Opi problema – užlieti keliai
Rūpesčių yra ir dėl užliejamų kelių. Daugiausia tokių yra Šilutės rajone, nes
ten upės suteka į Nemuną, dėl vandens lygio svyravimų kyla potvyniai. Klaipėdos rajone jų mažiau, nes fiksuojamas tik mažesnių upelių vandens išsiliejimas.
Neretai išsilieja Minija.
„Pagrindinė mūsų problema Šilutės rajone yra kelias į Rusnę. Ten gyventojų
daug ir su potvyniais dažnai sutampa stintų žvejyba. Taigi, daug problemų kyla perkeliant automobilius užlietu keliu“, – pasakojo Klaipėdos regiono kelininkų vadovas.
Užtvindytame kelyje į Rusnę prasideda automobilių perkėlimas, kai vandens
lygis pasiekia daugiau nei 20 cm. Traktoriais su priekabomis per parą yra perkeliama net iki 800 automobilių. Jei potvynis trunka apie pusantro mėnesio, automobilių perkėlimas įmonei gali kainuoti per 80 tūkst. eurų.
Pastaraisiais metais daug kalbama apie estakados į Rusnės salą statybų būtinybę, bet sprendimas dar nėra priimtas. Potvyniai taip pat kenkia ir keliams: nuplauna žvyrą, net ir kelio sankasas, išgraužia keliuose duobes.
„Vieną kartą prie Kintų buvo išsiliejusi Minija ir vanduo nuplovė apie 18 m
kelio. Vietoj jo liko 5 m gylio duobė, ir viskas, – prisiminė P. Kaučikas. – Praėjo
nemažai laiko, kol jį atstatėme. Jei po potvynių reikia atlikti didelės apimties kelių atstatymo darbus, samdome rangovus. Žvyrkelius atstatome savo jėgomis.“

Kelių technikos pakanka
„Klaipėdos regiono kelių“ vadovas prasitarė, kad įmonė dar turi vieną kitą likusį iš sovietinių laikų greiderį, sunkvežimį MAZ ir rotorinį sniego valytuvą URAL.
Pastarasis labai gelbsti žiemą, siaučiant didelėms pūgoms. Nors kuro „suvalgo“
daug, storą sniego sluoksnį įveikia tik ši technika.
„Kelių technikos turime pakankamai. Nusidėvėjusią ir nebetinkamą pakeičiame nauja. Jai įsigyti naudojami amortizaciniai atskaitymai kelių priežiūros technikai atnaujinti. Vakarietiškos technikos kainos didelės. Didžioji technika – šiuolaikiški barstytuvai – kainuoja apie 130–140 tūkst., o autogreideriai – apie 200
tūkst. eurų. Tad natūralu, kad jos daug ir dažnai negalime nupirkti. Esame įrengę stogines technikai laikyti, druskų sandėliai pastatyti, tad šiais klausimais ne-

bereikės rūpintis ateityje kelerius metus“, – situaciją aiškino įmonės vadovas.
VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ ištisinių asfaltbetonio dangų nebeįrenginėja.
Dažniausiai įmonė dalyvauja tik LAKD skelbiamuose saugaus eismo priemonių
įdiegimo ir dviračių takų tiesimo konkursuose.
Pasak P. Kaučiko, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių konkursuose įmonė taip pat
dalyvauja, bet dažniausiai juos pralaimi. Kodėl? Savivaldybių netenkina įmonės siūloma
darbų kaina, kuri joms per didelė. Tačiau dirbti nepelningai vien todėl, kad būtų dirbta,
Klaipėdos kelininkai nenori. Darbo organizavimas ir kokybės garantijos bei kelių technikos nusidėvėjimas kainuoja žymiai daugiau nei konkurso laimėjimą lemianti kaina.

Ateityje tikisi didesnio finansavimo
Įmonėje „Klaipėdos regiono keliai“ šiuo metu dirba 220 darbuotojų. Kolektyve yra daug jaunų žmonių, kuriuos motyvuoja ir geros darbo sąlygos. Beje, kelininko darbas kai kuriose šeimose perduodamas iš kartos į kartą.
Prieš ekonomikos krizę atlyginimai įmonėje buvo didesni. Sunkmečiu sumažėjo ne tik darbo užmokestis, bet ir įmonės darbuotojų skaičius.
„Šiandien didelėmis algomis pasigirti negalime, bet tikimės, kad ateityje finansavimas tikrai pagerės. Kadrų kaita nėra didelė. Yra jaunimo, kuris padirbėjo
užsienyje ir vėl grįžo atgal į mūsų įmonę“, – teigė P. Kaučikas.
Darbuotojai į direktorių dažnai kreipiasi dėl darbo sąlygų gerinimo. Prašo ir pagalbos dėl rimtų asmeninių problemų, kurias visada stengiamasi padėti išspręsti.
Pas įmonės vadovą P. Kaučiką patekti nėra sudėtinga, tad iš anksto darbuotojams užsiregistruoti dėl priėmimo tikrai nereikia. Jeigu nėra galimybės darbuotojams, dirbantiems Kelių tarnybose, kreiptis tiesiogiai į įmonės direktorių, prašymai yra perduodami per tarnybų vadovus. Kadangi P. Kaučikas reguliariai lankosi visose Kelių tarnybose, vizito metu vietiniai darbuotojai turi galimybę kreiptis į įmonės direktorių ir tiesiogiai.
Klaipėdos kelininkai daug bendrauja su regiono seniūnijų vadovais, kad žinotų, ko
juose gyvenantiems žmonėms labiausiai reikia kelių priežiūros ir saugaus eismo srityse. Visi keliami klausimai ar pasiūlymai yra svarstomi kartu su vietinėmis bendruomenėmis ar jų atstovais, ir taip yra pasiekiami visuomenei naudingi sprendimai.

Asfalto klotuvas buvo reguliuojamas rankiniu būdu, o asfalto danga
būdavo paklojama nepriekaištingai ir labai profesionaliai. Iki šiol
keliuose yra puikiai išsilaikiusių tokių asfalto dangų.
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Pamario kelininkams padeda ir jūrų valdovai
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Kaip trumpai galima apibudinti
kelininkus iš Pamario krašto?
Tvirto charakterio, nes didžioji
jų dalis kilusi iš žemaičių,
užgrūdintų šaltų žiemų ir
karštų vasarų. Pavasariais
kelininkai sulaukia potvynių,
rudenį ruošia techniką žiemai
ir skaičiuoja per vasarą atliktų
darbų gausybę.
Jolanta Tamošaitienė

Kad pagerėtų kelių
priežiūra, reikia didinti
finansavimą – technikos ir
specialistų, išmanančių darbą,
pakanka.

Baigęs mokyklą Raseiniuose, 1978 m. įstojau į Vilniaus inžinerinį statybos
institutą (VISI), kuriame įgijau inžinieriaus statybininko specialybę. Prieš dešimtmetį įgijau ir magistro laipsnį VGTU universitete.
Mano atėjimas į kelių sektorių buvo gana įdomus. Po bakalauro studijų gavau
paskyrimą dirbti Vidaus reikalų ministerijoje. Plėtėsi miestai, reikėjo eismo organizavimo specialistų, bet sugrįžęs po trijų mėnesių atostogų (tuo metu po mokslų „atostogos“ buvo trys mėnesiai specialiųjų privalomųjų karinių mokymų, kuriuos baigus suteikdavo atsargos leitenanto laipsnį) į ministeriją priimtas nebuvau dėl nežinomų priežasčių. Matyt, valdžiai kažkas užkliuvo mano biografijoje
ar galbūt tai, kad kai kurie mano giminaičiai buvo ištremti į Sibirą.

Gedimino prospekte Vilniuje užėjau į tuometinę Transporto ir plentų ministeriją. Jie paskambino į Klaipėdos autokelių valdybą ir ten buvo pasakyta, kad jiems
reikalingi darbuotojai. Susikroviau daiktus ir išvažiavau Klaipėdon, ir jau trisdešimt dveji metai, kai dirbu uostamiestyje. Teko būti darbų vykdytoju, Kretingos
kelių tarnybos vadovu, Klaipėdos kelių tarnybos vadovu, o 1995 m. kuriantis regiono keliams, tapau „Klaipėdos regiono kelių“ direktoriaus pavaduotoju ir esu
atsakingas už kelių priežiūrą.
Man atėjus dirbti, rimtos kelių priežiūros, tokios kaip dabar, buvo mažai. Realiai ji atsirado tik susikūrus regionams. Neturėjome tokios technikos kaip dabar,
nebuvo ir tokių reikalavimų kelių priežiūrai, darbų tempai taip pat buvo lėtesni. Iš pradžių dirbau prie kelių statybos darbų, asfaltavimo. Tiesėme ir rekonstravome magistralinį kelią Klaipėda – Liepoja, privažiavimą prie antrosios perkėlos
Neringoje, krašto kelią Kartena – Kūlupėnai – Salantai. Daugiausiai prakaito iš-
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Vytautas Gružas, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už kelių priežiūrą
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laipėdos regiono kelininkų portretas panašus į būrus Kristijono Donelaičio
poemoje „Metai“, tik keliais šimtmečiais pažengusius į priekį, įvaldžiusius
technologijas, pažabojusius sunkiai nuspėjamo ir nuolat besikeičiančio klimato
išdaigas, perpratusius žmonių charakterius, gyvenimo tempą ir susidraugavusius
su Baltijos jūros ir Kuršių marių valdovais.
Kaip įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ darbuotojai rūpinasi krašto keliais,
apie meilę pasirinktai profesijai, kalbėjomės su įmonės specialistais, atidavusiais
savo jaunystę darbui, širdį ir gebėjimus – keliams ir tiltams.
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liejome prie kelių Kretingos rajone. Teko prisidėti prie visų kelių, kurie būdavo rekonstruojami ir rajone. Techniką, kuria tuomet dirbome, dabar reikėtų apžiūrėti muziejuje Vievyje. Asfalto klotuvai, volai buvo valdomi tik rankiniu būdu, be
to, jie dažnai gedo. Volai buvo per sunkūs, asfaltas nebuvo toks kokybiškas kaip
dabar, kad toks volas juo važiuotų. Bet sugebėdavome ir tokiomis sąlygomis nutiesti puikius kelius, iš kurių daugelis tarnauja iki šiol, tereikėjo keliskart apdoroti kelio dangos paviršių.
Dirbdamas darbų vykdytoju imdavau vieną objektą ir jį vykdydavau iki visiško pridavimo, nes paprastai objektai buvo tokie, kur blaškytis negalima. Rudenį,
kai baigdavome pagrindinius objektus, prasidėdavo smulkesnių rangos darbų sezonas. Pavyzdžiui, kolūkiai užsakydavo nutiesti keliukus, bet būdavo taip, kad turėjome atidėti kelio tiesimo darbus vienoje vietoje ir su visa technika keltis kitur.
Su sovietmečiu dabartinę kelių priežiūrą sunku būtų net lyginti. Dabar pasikeitė tiek technika, tiek reikalavimai, darbų terminai, darbuotojų darbo valandų
reglamentavimas. O labiausiai nepriklausomybės laikotarpiu išaugo reikalavimai
kelių priežiūrai. Dabar labai griežtai nurodoma, kokios kategorijos kelias per kokį
laikotarpį turi būti nuvalytas, pabarstytas, vasarą – nušienautas. Dokumentuose
yra nurodyti priežiūros lygiai ir privalu jų laikytis. Dėl informacinių technologijų,
šiuolaikiškos technikos greičiau galime reaguoti į pasikeitusias oro sąlygas. Tarkime, kelyje prie Šventosios interaktyviai galime matyti kelio situaciją, dangos storį, kitus parametrus – fiziškai ten važiuoti nereikia.
Mano darbas toks, kad esant ekstremalioms oro sąlygoms (pustymas, stiprus
apledėjimas), turiu būti pasiekiamas telefonu visą parą. Įvykus avarijai, skambina policija, skambina meistrai pasitarti dėl darbų, skambina ir tarnybų viršininkai. Mūsų dokumentuose yra terminas „ypač sudėtingos oro sąlygos“, kai net valomas kelias gali apledėti, būti užpustytas. Tuomet jau kiekvienas vairuotojas privalo būti budrus, dėmesingas, turi pagalvoti, ar jam verta sėsti prie vairo, nes už
lango oras toks, kad kelininkai fiziškai jau nebegali užtikrinti saugių eismo sąlygų. Esant tokiai situacijai, paprastai priimame sprendimą valyti kelią ir naktį,
nors, tarkime, tas kelias naktį neturi būti valomas.
Kad pagerėtų kelių priežiūra, reikia didinti finansavimą – technikos ir specialistų, išmanančių darbą, pakanka.

Viktoras Baltmiškis, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
Klaipėdos kelių tarnybos viršininkas
1969 m. baigiau tuometinę Telšių 3-iąją vidurinę mokyklą. Mano dėdė, kuris dirbo Klaipėdos Kelių remonto ir statybos valdyboje apželdinimo meistru, pakvietė mane vasarą padirbėti jų įmonėje. Tiesą sakant, tuomet net negalvojau
būti kelininku, bet smalsumas nugalėjo ir nutariau pabandyti. Daug mano artimųjų dirbo miškininkais, tokią profesiją svarsčiau rinktis ir aš. Mano tėtis ir senelis buvo eiguliai, todėl miško darbai man buvo pažįstami nuo vaikystės. Tėtis svajojo, kad tapčiau miškininku, tačiau jo svajonė neišsipildė – tapau kelininku. Kitas mano dėdė taip pat dirbo kelininku, bet Mažeikių kelių valdyboje.
Klaipėdos Kelių remonto ir statybos valdyboje buvau priimtas dirbti meistru.
Tais pačiais metais rudenį buvau išsiųstas mokytis į Autokelių mokymo kombinatą Kaune. Pasimokęs pusę metų, grįžau dirbti į Klaipėdą, o 1971 m. įstojau į Kauno politechnikumą, kuriame studijavau autokelių ir tiltų statybą ir eksploataciją.
Tais laikais jie ruošdavo inžinierius, mokslai buvo labai rimti, praktiką atlikau Panevėžio penktojoje statybos valdyboje.
1974 m. po mokslų vėl grįžau į Klaipėdą, man pasiūlė Priekulės kelių punkto viršininko pareigas. Gyvenau Palangoje su dėde, nes jis turėjo namą. Kiekvieną dieną važinėjau autobusais į Klaipėdą, o iš čia – į Priekulę. Nemažas galas kelio
sunkumų nesudarydavo, nors kelionė į vieną pusę užtrukdavo pusantros valandos.
1976 m. buvau paskirtas Palangos kelių remonto punkto viršininku. Čia pradirbau iki 1995 m. Kadangi tais metais buvo panaikintas Palangos kelių remonto punktas, mane paskyrė dirbti Kretingos kelių tarnybos viršininku. Vykdant kelių
priežiūros reorganizaciją, punktai, tokie kaip Palangoje, buvo panaikinti, prijungiant juos prie kelių tarnybų. Palangos kelių remonto punktas buvo prijungtas prie
Kretingos. Pagrindinė mūsų kelių tarnybos veikla tapo kelio Klaipėda – Palanga
priežiūra ir remontas. Visus kelius, priklausančius Kretingos kelių tarnybai, teko išvaikščioti, apžiūrėti juos po keletą kartų, iki šiol pamenu beveik visus kelių vingius.
Nuo 2007 m. kovo buvau paskirtas Klaipėdos kelių tarnybos viršininku.
Mėgstamą Kretingą palikau, nes tiesiog buvau rotuotas, kai iš Klaipėdos kelių
tarnybos pareigų pasitraukė ankstesnis viršininkas. Man pačiam keisti darbo vie-

tą buvo sunkoka, nes Kretingos tarnyboje buvau įleidęs šaknis. Kretingoje jau
buvo suburtas puikus kolektyvas, buvome suremontavę darbo patalpas, sutvarkę daug sunkesnės būklės kelių.
Karjeros pradžioje, kai dar tik pradėjau vadovauti kelių darbams, pagrindinė mūsų technika buvo autogreideris, buldozeris, o vėliau ir barstytuvas. Kai jų
dar nebūdavo, žiemą kelių barstymui buvo naudojama žmonių fizinė jėga. Sovietiniais laikais net ir rusišką asfalto klotuvą ne visi kelininkai turėdavo. Pamenu, užtaisant duobes paruošimo darbai buvo atliekami rankomis, dirbome kastuvais ir laužtuvais. Pakelių šienavimas taip pat vykdavo rankomis, šienaudavome
dalgiais. Ir tokio pobūdžio darbą žmogus dirbdavo ne dieną, o mėnesius per visą
vasarą. Tačiau iš tų laikų įstrigo tai, kad kelininkai, nors ir daug dirbdami fiziškai,
buvo atsidavę darbui. Beje, sovietiniais metais kelių sektoriui reikalavimai buvo
aukštesni nei dabar, o juos įvykdyti reikėjo be vakarietiškos technikos. Iki gegužės vidurio pakelės turėdavo būti jau nušienautos, taip pat turėjo būti vykdomi ir
kiti kelių remonto darbai. Visko fiziškai spėti buvo neįmanoma. Geresni atlyginimai būdavo kelių statyboje, melioracijoje. Taigi, mums žmonių nuolat trūkdavo,
nemaža buvo ir darbuotojų kaita. Tačiau džiaugdavomės, kad turėjome nemažai
ir senų darbuotojų, išmanančių ir mylinčių savo darbą.
Kai dirbau Kretingoje, atsirado vakarietiškos technikos. Darbą palengvino
barstytuvai, juos dėdavome į MAZ automobilius, barstydavome smėlį su druska.
Nebereikėjo laužtuvų taisant duobes, gavome automatinių frezų.
Mano dėdė meistru dirbo iki 1980 m. Kartais klausdavau jo patarimo, aptarinėdavome visus darbus bei kitus reikalus. Džiaugiuosi, kad ir jaunoji karta –
mano sūnus Paulius, tapo kelininku. Jis dirba „Klaipėdos regiono kelių“ Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininku. Jis baigė Vilniaus Gedimino technikos
universitetą ir savo profesija yra patenkintas, kelininko duonos atsisakyti nežada.
Važiuodamas namo, visada stebiu kelią, toks jau kelininko būdas. Nors mano
kelias iš darbo namo priklauso Kretingai, jeigu ką nors pastebiu, skambinu kolegoms pranešti. Pavyzdžiui, žiemą kolegos anksti ryte gali būti nuvalę sniegą, bet
man važiuojant apie 7 val. ryto situacija gali būti pakitusi. Mums taip pat skambina gyventojai, kad nuvalytume ar taisytume kelius. Smagu, kad esant skubiai
situacijai, žmonės patys reaguoja, ieško pagalbos.
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taip pat taps puikiais mūsų komandos nariais. Manau, svarbi sąlyga pritraukti jaunus
specialistus yra tai, ką dabar daro įmonės„Klaipėdos regiono keliai“ vadovybė – sudaro sąlygas jauniems specialistams mokytis ir neakivaizdžiai studijuoti.
Važinėju iš Salantų į Kretingą kiekvieną rytą. Kartais važiuoju trumpesniu, o
kartais ir ilgesniu maršrutu, kad galėčiau įvertinti kelių būklę ir mūsų darbuotojų
pastangas. Aišku, važiuoti keliais kaip paprastas žmogus aš jau negaliu, jei ką pastebiu taisytino, skubiai informuoju kolegas.
Kadangi esame kelių tarnyba, pavaldi „Klaipėdos regiono keliams“, nemažai
bendraujame su įmonės vadovais. Įmonės direktorius ar jo pavaduotojai neretai
patys važiuoja regiono keliais, daugiau dėmesio skirdami magistraliniams bei kitiems keliams. Būna, kad išsako pastabas. Bent kartą per mėnesį bendraujame susitikę įmonėje, aptariame planus, peržiūrime dokumentus, paruoštas ataskaitas.
Mūsų tarnyba iš viso prižiūri 495 km kelių, 156 km iš jų – žvyrkeliai. Pastarųjų turėjome dar daugiau, bet nemažai jų išasfaltavome, pasitelkę ES fondų lėšas.
Dabar vis daugiau miestiečių keliasi į kaimiškas vietoves, dygsta solidūs gyvenamieji namai ir kvartalai. Taigi gyventojai skundžiasi, kad jiems tenka važinėti vis
dar dulkančiais žvyrkeliais. Deja, kol kas jiems nieko pažadėti negalime, nes dulkėtumo mažinimui lėšų nenumatyta.
Kitas kelias Klaipėda – Kretinga yra stipriai apkrautas, nes per parą čia pravažiuoja apie 10 tūkst. automobilių – daug Kretingos gyventojų dirba Klaipėdoje. Jį taip pat turime kruopščiai prižiūrėti tiek žiemą, tiek vasarą. Daug kelių yra
kalnuotose vietovėse. Žiemą juos privalome itin kruopščiai valyti. Pagal eismo
saugumo priežiūros programą, mažindami avaringumą keliuose, esame pristatę nemažai greičio ribojimo ženklų bei įdiegę kitas greitį mažinančias priemones.
Neramumų mums kelia ir kelias Šiauliai – Palanga, nes dėl didelio transporto kiekio jame atsirado provėžos ir jos kasmet gilėja. Artimiausiu metu čia reikės
daryti kapitalinį kelio remontą.
Džiaugiuosi dirbdamas kelininko darbą, esu išbandęs įvairias šios profesijos
pakopas: ir meistro, ir inžinieriaus, ir vadovo. Tai man suteikia platesnį požiūrį. Labiausiai mano darbe žavi ryškus rezultatas. Kaip smagu žvelgti į atnaujintą kelią, kur anksčiau žiojėjo duobės! Kaip smagu važiuoti nauju keliu! O darbuotojams norėčiau padėkoti už supratimą, kai reikia dirbti ir naktimis, ir ankstyvais rytais, įvairiomis oro sąlygomis.

apie kadrų kaitą, nes tais laikais vien per mėnesį pasikeisdavo dešimtys žmonių.
Darbą buvo galima susirasti lengvai, taigi darbuotojai nebijodavo keisti įmonių.
Informaciją apie kadrų skaičių, darbuotojus tekdavo spausdinti su įrašu„slaptai“. Pati nesuprantu, kur buvo slaptumas, bet tais laikais buvo tokia tvarka.„Slaptas“ ataskaitas tekdavo nešti į Kretingos paštą, kuriame buvo specialus skyrius,
ten priimdavo mūsų paruoštus dokumentus. Darbovietėje man patinka draugiškas kolektyvas, patinka darbo specifika. Mano darbe reikia būti labai atidžiam,
kantriam, kruopščiam. Šiomis savybėmis ir pasižymiu. Kiti stebisi, kad neturėtų
tiek kantrybės spausdinti, suvedinėti duomenis, bet man toks darbas tinkamas.
Sovietiniais metais turėjome tik vieną spausdinimo mašinėlę ir aš viena spausdindavau įvairiausius raštus. O perspausdinti dokumentus reikėdavo nebūtinai tik įvėlus klaidą,
būdavo, kad, pavyzdžiui, pasikeisdavo finansavimo eilutė. Pasikeitus tik vienam skaičiui
viskas turėdavo būti perspausdinta. Dabar kompiuteriu surinktus dokumentus galima rasti net ir po dešimties metų, juos redaguoti, atnaujinti, padauginti. O seniau ir dauginimo
aparato juk nebuvo. Šiuo metu dokumentacijos apskritai yra padaugėję, su viena spausdinimo mašinėle tikrai neišsiverstume. Kadangi kiti darbuotojai turi kompiuteris, dalį raštų
jau gali paruošti jie patys. Taigi sekretorių darbas labai pakito ir tai džiugina.

• Sauso ir sudrėkinto mišinio
barstymas arba tik druskos
tirpalo purškimas vienu
barstytuvu.
• Tinkamiausio nuledinimo būdo
parinkimas priklausomai nuo oro
ir kelio sąlygų.
• Galimybė naudoti visų tipų
barstymo medžiagas.
• Patogi ir tiksli valdymo sistema.

Artūras Meškys, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
Kretingos kelių tarnybos viršininkas
1988 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojau į tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI), Kelių tiesimo ir aerodromų statybos specialybę. Tai buvo
paskutinė inžinierių laida mūsų institute.
Baigęs mokslus, bandžiau kurti verslą, nepavyko. 1995 m. įsidarbinau „Klaipėdos regiono keliuose“, Kretingos regiono tarnybos Salantų meistrijoje. Čia vyresniuoju meistru išdirbau apie dešimt metų. Salantų meistriją sujungus su Darbėnų meistrija, buvau perkeltas dirbti vyresniuoju inžinieriumi mūsų kelių tarnyboje. Pradirbau dvejus metus – iki 2007 m. Ankstesnį kelių tarnybos viršininką
Viktorą Baltmiškį perkėlus į Klaipėdą, tapau Kretingos kelių tarnybos viršininku.
Dabar tarp mūsų prižiūrimų kelių yra du magistraliniai keliai: Šiauliai – Palanga, Klaipėda – Liepoja. Juos reikia itin prižiūrėti tiek žiemą, tiek vasarą. Vasarą renkame šiukšles, šienaujame, atstatome kelio ženklus, žiemą valome sniegą, barstome. Nemažai kelių turime Minijos ir Salantų upių slėniuose. Žiemą juos barstome
pagal pirmąjį rajoninių kelių priežiūros lygį, nes priešingu atveju vietiniai gyventojai negalės išvažiuoti. Nuvalę magistralinius kelius, skubame valyti ir barstyti šiuos.
Mano karjeros pradžioje, kai dar dirbau meistru, technika, žinoma, buvo rusiška. Daugiausia buvo ZIL ir MAZ markių automobilių, ir tik vėliau technika ėmė
keistis. Iš pradžių gavome valytuvus, barstytuvus, vokiškus greiderius. Dabar sovietinės technikos jau beveik nebeturime, o tą, kurią dar turime, saugome ypatingiems atvejams. Šiuo metu nei technika, nei įrankiai ne bėda. Turime viską, ko
reikia, šiemet turime gauti naują greiderį.
Kelių tarnybos viršininku tapau kaip tik prieš ekonomikos krizę – 2008 m. Dėl lėšų
stygiaus teko mažinti darbuotojų skaičių. Atleidome keletą pensinio amžiaus darbuotojų, taip pat kelis darbo drausmės pažeidėjus. Mažinami buvo ir atlyginimai, vietoj
penkių darbo dienų dirbome keturias. Aišku, kai kurie darbuotojai buvo nepatenkinti
tokiomis permainomis, tačiau didžioji dauguma liko ir toliau dirbo. Šiuo metu didelės
darbuotojų kaitos nėra, vienas greiderio mašinistas nutarė išbandyti jėgas užsienyje,
emigravo. Trys jauni specialistai, jau dirbantys meistrai, baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, o anksčiau mokslus buvo krimtę Kauno kolegijoje. Tikimės, kad jie

Zita Buitvydienė, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
Kretingos kelių tarnybos sekretorė-apskaitininkė
1978 m. baigiau Kretingos žemės ūkio technikumą, gavau paskyrimą dirbti
Rokiškyje, bet ten pradirbau tik dvejus su puse metų.
1981 m. Kretingos autokelių eksploatavimo linijinėje valdyboje įsidarbinau sekretore. Čia vietoje išmokau spausdinti mašinėle, o kai atsirado kompiuteriai, teko
lankyti kursus. Prisimenu, kai dirbau spausdinamąja mašinėle ir jokių klaidų ataskaitose ar atsakinguose raštuose privalėjau nepalikti. Suklydus, visas lapas būdavo naujai perspausdinamas. Spausdindavau darbų ataskaitas, protokolus, buhalterinius balansus, aktus, sąmatas. Dabar jau ir inžinieriai, ir kiti specialistai kai kuriuos
popierius gali paruošti kompiuteriu. Seniau jie rašydavo ranka, o spausdindavau aš.
Taigi kompiuteris labai palengvino raštvedybą. 1993 m. „Kretingos kelių valdyba“
buvo sujungta su „Klaipėdos automobilių kelių valdyba“. 2001 m. gavome pirmą
kompiuterį, iš pradžių savarankiškai išmokau dirbti programa „Word“, o dėl rimtesnių programų lankiau kursus. Dabar moku dirbti ir buhalterine programa „Agnum“,
atlieku daug apskaitos darbų. Vedu medžiagų, atsarginių dalių, įrankių apskaitą.
Šiuo metu sekretorių darbas stipriai pakito: interaktyviai galima matyti viso
regiono dokumentus, tai daryti leidžia dokumentų valdymo programos, elektroninis paštas. Pamenu, sovietmečiu dirbome ne tik spausdinimo mašinėle, bet ir
teletaipu. Juo buvo galima siųsti trumpąsias žinutes. Dažniausiai juo naudodavomės pranešdami Kelių direkcijai trumpus buhalterinius faktus: kiek sunaudojome medžiagų tam tikram objektui ir panašiai. Taip pat turėdavome pranešti
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Automobilių perkėlimas
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• Sąnaudų mažinimas ir aplinkos
tausojimas.

Liudvikas Šmitas, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
Skuodo kelių tarnybos viršininkas
1970 m. baigęs Skuodo Žadeikio vidurinę mokyklą, įstojau mokytis į tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI). Besimokant institute, teko pabuvoti su studentais Jakutijoje, kur tiesėme kelią Jakutskas – Vladimirovkas. Kadangi Jakutijoje vyrauja amžinas įšalas, tiesiant kelią teko susidurti su grunto įšalo sunkumais, ypač iškasose.
1975 m. baigęs VISI ir įgijęs kelių inžinieriaus specialybę, spalio 8 d. pradėjau dirbti Vievio kelių statybos valdyboje (KSV) Nr. 6. Tuo metu KSV vadovavo Juozas Stepankevičius, kuris yra Lietuvos kelių muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas. Vievį pasirinkau dėl šeimyninių aplinkybių, nes buvau jau vedęs, o žmona dar mokėsi tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute. Jai reikėjo važinėti į Vilnių, o Vievis pagal paskyrimų pasirinkimą buvo
arčiausiai. Įsidarbinęs valdyboje kelių meistru, vėliau buvau paskirtas darbų vykdytojo
pareigoms. Darbas sekėsi gerai, todėl buvau paaukštintas iki vyresniojo darbų vykdytojo. Iš
esmės visus kelio darbus vykdėme magistralės Vilnius – Panevėžys ruože prie Ukmergės.
Man pradėjus dirbti meistru, darbams magistralėje tuo metu vadovavo Algimantas Janušauskas. Dirbau šalia puikaus vadovo ir įgijau tikrai nemažai patirties. Vėliau teko vadovauti pačiam.
Kadangi esu kilęs iš Skuodo, 1979 m. Susisiekimo ministerijos vadovai pasiūlė man važiuoti dirbti į „Skuodo kelių ruožą“ vyresniuoju inžinieriumi. Pasiūlymą
priėmiau ir tų pačių metų sausį pradėjau darbą Skuode, nes R. Misevičius buvo
perkeltas dirbti į Širvintas. Vyriausiu inžinieriumi dirbau iki 1994 m. gegužės mėnesio, nes nuo tada buvau paskirtas viršininko pavaduotojo pareigoms.
1995 m., reorganizavus Lietuvos kelių sistemą, „Skuodo kelių ruožas“ tapo Skuodo kelių tarnyba, kurioje tęsiau darbą vyriausiuoju inžinieriumi. Šiose pareigose dirbau
iki 2001 m. gegužės, o nuo gegužės iki pat šiol dirbu Skuodo kelių tarnybos viršininku.
Kaip jau minėjau, esu vedęs, su žmona užauginome du sūnus ir dukrą. Abu
sūnūs pasirinko kelininko specialybes: vienas dirba mano vadovaujamoje kelių
tarnyboje inžinieriumi, kitas – Klaipėdos kelių tarnybos viršininko pavaduotoju.
Skuodo kelių tarnyba prižiūri 85,3 km krašto kelių, 276,5 km rajoninių kelių bei 31
tiltą, bendras kelių ilgis – 668,5 km. Didesnė kelių dalis yra su asfalto danga, bet nemažai turime ir neasfaltuotų rajoninių kelių. Žvyrkeliai Skuodo rajone sudaro apie 140 km.

Kombinuotas barstytuvas RASCO SOLID C išsiskiria savo universalumu
lyginant su standartiniais barstytuvais. Žiemos technikos operatorius,
naudodamas moderniausią barstytuvo valdymo sistemą EPOS20, bei
vertindamas oro sąlygas, turi galimybę parinkti optimaliausią nuledinimo
būdą - sauso ar sudrėkinto mišinio barstymą arba tik druskos tirpalo
purškimą. Nuledinimo medžiagos panaudojamos tinkamiau ir efektyviau.
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* alyva sertifikuota kaip degalus taupanti trijose tarptautinėse institucijose: TÜV Rheinland, Millbrook, UTAC

VAŽIUOKITE LENGVIAU
Dėl ypatingai gero alyvos takumo ir specialių priedų, TOTAL Rubia ir
ELF Performance Fuel Economy alyvos padeda optimizuoti transporto
parko techninę priežiūrą ir sumažinti jo išlaikymo sąnaudas.
Nelaukite rytojaus, pakeitę savo alyvos tiekėją
sutaupykite iki 3%* degalų sąnaudų jau šiandien.

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Biuras: Lvovo g. 89

Elektrėnų g. 6 (IIa)

Dubysos g. 58

Pramonės g. 21C (III a.)

Tel. (5) 210 91 80

Mob.8 682 25343

Sandėlis/parduotuvė:
Dariaus ir Girėno g. 99
Tel. (5) 213 54 83

Tel. (46) 34 39 34

Tel. (41) 50 77 60

Mob. 8 612 16169

Mob. 8 640 27914

Antanas Kubaitis, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Šilutės
kelių tarnybos Žemaičių Naumiesčio meistrijos meistras

Algirdas Jakubauskas, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
Šilutės kelių tarnybos viršininkas

Dar iki kariuomenės dirbau Šilutės melioracijos valdyboje. 1967 m. išėjau į
kariuomenę, grįžęs 1969 m. nebuvau apsisprendęs, ką dirbsiu. Iš pradžių trumpam grįžau prie melioracijos darbų, vėliau nutariau rinktis kelininko duoną, įsidarbinau tuometinėje Šilutės kelių tarnyboje meistru. Beje, ir kariuomenėje mano
veikla buvo susijusi su keliais. Tarnavau Mongolijoje, ten baigiau kursus ir gavau
sprogdintojo pažymėjimą. Tokie žmonės dirbdavo karjeruose. Baigęs neakivaizdinius mokslus tuometiniame Kauno politechnikume, įgijau kelininko inžinieriaus
specialybę, tapau darbų vykdytoju, kartu dirbau Šilutės punkto viršininku.
Darbų buvo daug: tiesėme kelius, statėme tiltus. Mums priklausė keliai apie
Žemaičių Naumiestį, Šilutę, Šilalės link. Darbų vykdytoju išdirbau beveik 20 metų.
Nėra Šilutės rajone tokio kelio, kur nebūčiau kaip nors prisidėjęs. Ir į kitas meistrijas siųsdavo dirbti – Pagėgių, Šilalės. Per tiek darbo metų buvo įvairiausių atvejų.
Menu, tiesėme kelią prie Šilalės. Prasidėjusi liūtis nuplovė dalį dangos, kelio ženklų neturėjome, todėl nuvažiavęs budėjau automobilyje visą naktį įjungęs žibintus, kad perspėčiau vairuotojus apie grėsmę. Tai įvyko penktadienio vakarą. Ryte
išsikviečiau savo darbuotojus ir lietaus padarinius likvidavome per savaitgalį.
Kelininko profesija man patiko ir patinka dėl to, kad darbas nekabinetinis, negali užsisėdėti vienoje vietoje. Daug darbų gryname ore. Aišku, oro sąlygos ne visada lepina, tačiau kelininkai užsigrūdinę, į savo darbą, darbo valandas nežiūri biurokratiškai, padeda gyventojams. Pavyzdžiui, kai vienkiemius užklumpa gili žiema,
o ten miršta žmogus, kelininkai nuvalo sniegą iki velionio namų, būna, jeigu pusto, laukia, kol palaidos ir kelias gedulingai procesijai valomas atgal į namus. Aišku,
dėl lėšų stygiaus negalime nuvalyti visų periferinių kelių, būna, gyventojai pyksta, burnoja. Kai kurie mano pažįstami, kitų profesijų atstovai, stebisi, kaip galima
dirbti per karščius vasarą, tačiau kelininkai su laiku pripranta prie tokių oro sąlygų.
Dabar labiausiai mūsų prižiūrimus kelius ardo sunkiasvoriai automobiliai, jų
srautai nesuvokiamai dideli. Išvažiavę iš Klaipėdos sunkiasvoriai automobiliai turi
pravažiuoti muitinės punktą, kur yra sveriami. Vairuotojai vengia svarstyklių, dėl to
didelis jų srautas traukia Šilutės link. Kitas judrus mūsų prižiūrimas kelias nuo Že-

Gimiau ir augau Vilkaviškyje. 1978 m. baigęs mokyklą įstojau į tuometinį Kauno
politechnikumą, pasirinkau kelininko specialybę. Šio darbo jau buvau ragavęs, nes baigus aštuonias klases tėtis vasarai buvo įdarbinęs į melioracijos statybos valdybą, ten
dirbome prie dvi gyvenvietes jungusio kelio. Baigęs studijas paskyrimą gavau Klaipėdoje, bet pasirinkau dirbti man mielesnėje Šilutėje. Daug buvau prisiklausęs iš draugų
apie Kuršių marias, žvejybą, susidomėjau šiuo kraštu. Be to, nuo jaunų dienų mėgau
žvejoti. Mano darbo pradžioje 1978 m. įmonė vadinosi „Šilutės linijinė kelių automobilių valdyba“. Dirbau ten iki 1999 m. direktoriaus pavaduotuoju, atsakingu už gamybą.
Vėliau gavau pasiūlymą dirbti įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Šilutės kelių
tarnyboje viršininku. Įsidarbinau pirmas ir turėjau nemažai prisidėti prie kelių tarnybos kūrimo. Taigi atsitiko taip, kad paskui mane čia įsidarbino ir nemažai buvusios darbovietės darbuotojų, kitus priėmėme naujus, išmokėme dirbti keliuose.
Iš pradžių neturėjome nieko: nei pastatų, nei biuro, nei technikos. Išsinuomojome patalpas, dirbome trijuose kabinetuose, o iš ankstesnės įmonės nuomojomės techniką darbams keliuose.
Senoji įmonė buvo privatizuota, ji užsiėmė kelių tiesimu, o susikūrusi „Klaipėdos regiono kelių“ Šilutės kelių tarnyba užsiėmė kelių priežiūra, jų turėjome
apie 760 km. Pradėjome formuoti kolektyvą, rinkomės darbuotojus. 1999 m. iš
Kelių direkcijos gavome keletą autogreiderių ir automobilių. Pirmi metai nebuvo lengvi, paskui po truputį įsivažiavome. Rudeniop įsigijome patalpas, ėmėme
jas remontuoti. Buvo labai svarbu dirbtuvėse įrengti buitines patalpas, kad darbuotojai persirengtų, nusipraustų. Antrais metais jau beveik nebereikėjo samdyti
technikos, po truputį komplektavomės patys. Nuo 2002 m. jau dirbome tik sava
technika. Nors ir sunkūs, tarnybos kūrimo metai buvo labai įdomūs, veiklūs. Tuomet subrendau, užsigrūdinau kaip vadovas, susiformavo kolektyvo branduolys.
Nemažas iššūkis buvo 2002 m., kai užliejus Rusnės apylinkes buvome įpareigoti nemokamai kelti gyventojus per užlietas teritorijas. Iki to laiko vietiniai gyventojai buvo keliami komerciniu būdu. Perkėlimui įsigijome tralų, porą nuomojomės, ir ėmėme dirbti. Nustatėme maksimalų vandens lygį – iki 80 cm., taip
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maičių Naumiesčio Šilutės link, čia kasdien pravažiuoja apie 4 tūkst. automobilių.
Šis kelias dar prieš 30 metų tebuvo 2,5 m. pločio. Paplatinome ir kelias laiko iki šiol.
Jau devynerius metus esu Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys, atstovauju kelininkams. Prieš penkerius metus su savivaldybės keliais situacija buvo liūdnoka. Pastaruoju metu rajono savivaldybės dėmesys keliams padidėjo, jie po truputį tvarkomi,
žvyruojami. Savivaldoje stengiuosi labiausiai atkreipti dėmesį į kaimų gyventojus: gatvių apšvietimą, duobių taisymą, asfaltavimą. Antai Stubrių gyvenvietėje bus įrengta
autobusų stotelė, sutvarkytas kelias. Taip pat duobėti keliai buvo sutvarkyti Degučių,
Bikavėnų gyvenvietėse. Žemaičių Naumiestyje su bendraminčiais esame įsteigę „Gerumo namus“ – labdaros organizaciją. Iš LNK televizijos esame net gavę apdovanojimą – „Gerumo sparną“. Ši organizacija renka aukas, organizuoja paramą daiktais vargingiau gyvenantiems, šeimoms, kurias ištiko gaisras ar kita bėda. Gyventojai mane jau
pažįsta, jei kas turi išaugtų vaikų rūbelių, nenaudojamos veikiančios buitinės technikos,
baldų, veža mums arba prašo, kad mes pasiimtume ir tuomet dovanojame kitiems.
Dvi mano dukros ir sūnus yra jau suaugę žmonės. Sūnus baigė Kauno kolegijoje verslo vadybą ir jau trečius metus dirba Šilutės kelių tarnybos Žemaičių Naumiesčio meistrijos darbininku. Tikiuosi, kas jis bus mano pamaina.
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Skuodo kelių tarnyboje, įskaitant ir administraciją, dirba 36 darbuotojai. Sovietiniais laikais čia dirbo net 120 darbuotojų, o iki pastarosios ekonomikos krizės
– 60 darbuotojų. Krizės metu nemažą dalį darbuotojų teko atleisti. Buvo skaudu,
bet nieko kitaip negalėjome padaryti.
Skuodo rajono gyventojai labiausiai skundžiasi žvyrkeliais: jie dulka, jais sunku važinėti, neretai kyla avarinės situacijos.
Pastaruoju metu dėl lėšų stygiaus yra sumažėjęs kelių priežiūros finansavimas, išasfaltuojame labai mažai kelių rajone. Dar daug neišasfaltuotų kelių yra gyvenvietėse. Žmonės labai skundžiasi. Vasarą greideriuojame, o kadangi žvyrkelio dangos nudulka, greitai
neliks ir greideriuojamojo sluoksnio. Pastaraisiais metais atnaujiname tik po 3 km žvyrkelių ir labai sumažėjo kelių su juodosiomis dangomis rekonstrukcijos darbų. Anksčiau per
metus išasfaltuodavome po 5 km ir daugiau, o dabar šie atstumai sumažėjo perpus. Siekiant išlaikyti kelių būklę, tinkamą saugiam eismui, turėtume gauti dvigubai daugiau lėšų.
Pagrindiniai keliai, kuriuos prižiūrime su ypatingu dėmesiu – krašto keliai
Skuodas – Plungė (Nr. 169), Kretinga – Skuodas (Nr. 218), Mažeikiai – Skuodas
(Nr. 170) ir keliai, kertantys Lietuvos ir Latvijos pasienį. Šių kelių priežiūrai skiriame daugiausiai dėmesio žiemą ir vasarą.

pat ėmėme budėti. Gyventojų kėlimas vyko nuo 6 iki 21 val. Taip keliame iki šiol.
Automobilių perkėlimas tetrunka apie 3 min. Esant potvyniui, perkeliame daugiau kaip 800 automobilių. Reikia paminėti, kad prie tralų dirbantys kelininkai turi
plušti sunkiomis oro sąlygomis, kęsti šaltį, drėgmę, prasilaužti ledą. Beje, per metus gali būti net du potvyniai – rudenį ir pavasarį. Džiugu, kad pastaruosius dvejus
metus iš Rusnės apylinkių gyventojus tereikėjo kelti po vieną dieną, nes kitomis
dienomis vandens lygis neviršijo 20 cm ribos, automobiliai pravažiuodavo patys.
Nuo 2009 m., atslinkus ekonomikos krizei, iškilo ir nauji iššūkiai, sumažėjo
atlyginimai, turėjome atleisti apie 30 proc. darbuotojų. Sumažėjo ir rangovinių
darbų. Stengėmės ne šiaip atleisti darbuotojus, o išleisti pensininkus.
Iš esmės kadrų klausimas dabar mums nėra aktualus. Turime stiprų, susiformavusį kolektyvą. Skaudu tik tai, kad jauni žmonės padirba, pramoksta kelininko profesijos ypatumų ir nutaria emigruoti, duoną uždirbti kitose Vakarų šalyse: Anglijoje,
Lenkijoje, Skandinavijoje, kur kelininkų atlyginimai gerokai didesni. Kad pritrauktume jaunus žmones, atlyginimai Lietuvoje turėtų išaugti. Ir ne tik atlyginimai, bet ir
skiriamos keliams lėšos. Kai važinėdavau po Lenkiją prieš 15 metų, net minties nebuvo stebint jų kelius, kad kada nors lygiuosimės į juos. Neseniai teko važiuoti per
Lenkiją iki Zakopanės ir ryškiai pagerėjusi situacija jų keliuose gerokai nustebino.
Dalyvaujame savivaldos konkursuose dėl kelių priežiūros, greideriuojame seniūnijos kelius, iki 20 proc. metinio biudžeto prisiduriame iš rangos darbų.
Mūsų prižiūrimas kelias Šilutė – Klaipėda jau nuo senų laikų blogai pagarsėjęs avaringumu, ypač dėl vokiečių laikais pakelėse susodintų medžių. Šiuo metu
avaringumą kiek sumažinome kai kuriuose ruožuose iškirtę medžius.
Taip pat Vyriausybė jau kuris laikas žada, kad Rusnės link bus tiesiama estakada. Projektas jau yra ir tikimės, kad 2017 m. čia vyks paruošiamieji darbai. Šiuo
metu jau atliktas poveikio aplinkai tyrimas.
Kelininkai – užgrūdinti žmonės, jie kantriai dirba bet kokiomis oro sąlygomis. Net sumažėjus finansavimui darbuotojai neišsilakstė, nestreikavo. Kelininko darbe mane žavi ne tik darnus mūsų kolektyvas, bet ir tai, kad galime gražinti
Lietuvos aplinką. Kaip smagu važiuoti nauju tiltu ar sutvarkytu keliu ir žinoti, kad
ir tu, tavo darbuotojai prie to prisidėjo.
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Juozas Litvinas: „Keliai – mūsų turtas, pasididžiavimas ir valstybės vizitinė kortelė“
Stiprus krizės smūgis
Stiprų smūgį kelių sektoriui smogė 2009 m. ekonomikos krizė. Anot direktoriaus J. Litvino, neigiamus sunkmečio padarinius kelininkai, deja, jaučia iki šiol.
„Vėl teko sumažinti darbuotojų skaičių. Atleidome 70 darbuotojų, liko 175
žmonės. Iš darbo išėjo ne tik paprasti kelio darbininkai, bet ir meistrai. Žymiai sumažėjo atlyginimai“, – guodėsi įmonės „Marijampolės regiono keliai“ vadovas.
Pasak jo, dirbtinai buvo sumažinti kelių priežiūros lygiai. Apie trejus metus magistralė „Via Baltica“ nebuvo prižiūrima visą parą, kaip tai atliekama šiuo metu. Tiesa, sniego valymo darbai žiemą vykdavo dieną ir naktį, tačiau barstymo – toli gražu.
Kelių reformos ar ekonomikos krizės metu J. Litvinui sunkiausia buvo atleisti iš darbo žmones. Ir direktoriui džiaugiasi širdis, kai į įmonę ateina dirbti nauji specialistai. Neseniai meistre pradėjo dirbti moteris, baigusi Vilniaus Gedimino technikos universitetą.
„Auginti specialistą mums nėra lengva. Darbo vietų skaičius labai limituotas,
o naują darbuotoją gali priimti tik į laisvą darbo vietą. Tai numatyti nėra paprasta,
nes kadrų kaita pas mus labai maža“, – tvirtino Marijampolės kelininkų vadovas.
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Supranta iš pusės žodžio

VĮ „Marijampolės regiono keliai“ direktorius Juozas Litvinas: „Auginti specialistą įmonėje mums nėra lengva. Darbo vietų skaičius labai
limituotas, o naują darbuotoją galima priimti tik atsilaisvinus darbo vietai. Tai numatyti nėra paprasta, nes kadrų kaita pas mus labai maža.“

Kiekvieną pirmadienį „Marijampolės regiono kelių“ direktorius J. Litvinas į
pasitarimą kviečia visų trijų – Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių kelių tarnybų
viršininkus, kurie jam yra pavaldūs.
Per ilgus darbo metus pats nuobaudų negavęs J. Litvinas stengiasi skaudžiai
nebarti ir savo pavaldinių. Direktorius sako, kad ant kelių tarnybų viršininkų tarsi ir nėra už ką pykti. Nebent pabarama už tai, kad kitąsyk kelių tarnybos padaro
daugiau darbų nei įmonė turi pinigų. Tuomet yra patiriami nuostoliai.
„Mane darbuotojai supranta iš pusės žodžio. Kartoti, kad būtina atlikti vieną ar
kitą darbą, tenka labai retai“, – Vilkaviškyje tebegyvenantis ir į darbą kasdien po 30
km pirmyn ir atgal važinėjantis J. Litvinas iš tiesų džiaugiasi savo pavaldiniais.
Direktorius sako niekada nesišvaistąs darbuotojais ir be rimtos priežasties atlyginimų jiems nemažinąs. Kelininkų darbo užmokestis susideda iš pagrindinės ir kintamosios dalies. Pastarąją yra tekę ne daugiau kaip 10 proc. mažinti, nors leidžiama didinti ar mažinti iki 20 proc. Maža to, dažniausiai atlyginimai darbuotojams būtent iki
tų 20 proc. yra didinami už gerą darbą, ypač jei tai leidžia įmonės sukauptos lėšos.
„Marijampolės regiono kelių“ darbuotojams premijos nebeskiriamos, nes
įmonė nebeturi pelno.

Magistralė „Via Baltica“ ir kiti rūpesčiai

„Keliai – mūsų turtas, pasididžiavimas ir valstybės vizitinė kortelė“, – teigia
valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“ direktorius Juozas Litvinas,
gimęs ir augęs Šakiuose, Vilniaus inžinieriniame statybos institute (VISI)
įgijęs kelių statybinių mašinų specialybę ir save laikantis tikru kelininkų
vaiku. „Mano tėvas buvo kelių mechaniku, juo tapau ir aš“, – paaiškino
įmonės direktorius, savo darbe neišvengęs nei streso, nei anekdotinių
situacijų, tačiau niekada neturėjęs nė menkiausios nuobaudos.
Audronė Tamašauskaitė
Šakių Zigmo Angariečio vidurinę mokyklą J. Litvinas baigė 1970 m. pavasarį, o tų pačių metų rudenį jau pradėjo studijuoti Vilniuje. Studijos tuo metu truko penkerius metus.
„Mano tėvas buvo įmonės„Šakių kelių ruožas“ kūrėjas, vėliau dirbo kelių mechaniku Šakių autokelių valdyboje. Pamenu tuos laikus, kai mūsų statomo namo
kieme stovėjo daug kelių technikos. Galbūt ir tai turėjo įtakos mano specialybės
pasirinkimui, gal taip buvo nuo mažens man įskiepyta meilė technikai. Juk vikšrinį traktorių pirmą kartą pabandžiau vairuoti būdamas vos pirmoje klasėje. Tada
kokį puskilometrį gatvės sniego nuvaliau. Važiavau tą puskilometrį pirmyn ir atgal“, – prisiminė kelių technikos specialistas.
Dar būdamas moksleivis J. Litvinas dirbdavo mechanizatoriumi, nors traktorininko pažymėjimo neturėjo. 10 klasę baigęs septyniolikmetis lygindavo kelius
prie vikšrinio traktoriaus DT-75 prikabintu greideriu. Taip jis pavaduodavo atostogų išėjusius kelininkus. Vairuodamas traktorių jaunuolis skendėjo dulkėse, buvo
karšta ir trošku, bet tai neatbaidė pasirinkti svajojamą specialybę.
Studijuodamas VISI praktikas taip pat atlikdavo Šakiuose. Vasaros metu po 2
mėnesius dirbdavo tai paprastu kelio darbininku, tai mechanizatoriumi. Tuomet
jau turėjo vairuotojo pažymėjimą, kurį gavo sulaukęs vos pilnametystės, tad Šakių autokelių valdyboje studentui buvo leidžiama vairuoti ne tik vikšrinius, bet

ir ratinius traktorius. Kontrolės itin griežtos anuomet nebuvo, o juk J. Litvino tėvas toje įmonėje dirbo vyriausiuoju mechaniku, todėl sūnus šia proga naudojosi aktyviai.
Taip, galima sakyti, artimai su keliais jis ir susipažino dar studentiškais laikais.

Nuo mechaniko iki pavaduotojo
Po studijų J. Litvinas gavo paskyrimą dirbti Vilkaviškio autokelių valdyboje.
Nelabai norėjo vykti į šį miestą – toks niūrus jis jam atrodė. Tuomet labai traukė
Jurbarkas, juolab kad žinojo – ten pradėtas statyti tiltas, būtų įdomu dirbti. Deja,
Jurbarke naujų specialistų tąsyk nereikėjo.
Vilkaviškyje, kaip jaunas specialistas, iš karto gavo kambarį bendrabutyje, o
po metų vedė ir gavo butą.
Vilkaviškio autokelių valdyboje būsimas direktorius trejus metus dirbo mechaniku, po to buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už kelių priežiūrą.
„Dirbdamas mechaniku prižiūrėjau techniką. Ne, pats jos neremontuodavau,
organizuodavau darbą, vadovavau technikos remonto ir priežiūros darbams. Būdavo ir taip, kad mechanizatoriams parodydavau, kaip reikia dirbti su technika.
Mat nuo vaikystės pradėjęs domėtis kelių technika tuo metu jau buvau tikras šios
srities praktikas“, – atviravo įmonės vadovas ir pridūrė, kad iki šiol nepraleidžia
progos išbandyti kiekvieną naują įmonės techniką.

Techninių avarijų magistralėje „Via Baltica“ įvyksta kone kasdien.
Nenuostabu, juk juo nuolat juda tranzitinio transporto kolonos. Tačiau
dėl įdiegtų įvairių saugaus eismo priemonių gausos, jo žiniomis, itin skaudžių
įvykių šiek tiek sumažėjo.

1979 m. pradėjęs dirbti pavaduotoju J. Litvinas ne tik ėmė vadovauti kelių priežiūrai, bet ir toliau kuravo mechanikų tarnybos darbą. Pasak jo, tuo metu
70 proc. įmonės veiklos sudarė kelių statybos darbai, kuriais daugiausia rūpinosi
įmonės direktorius ir vyriausiasis inžinierius.

Kelininkai juto skriaudą
Sovietmečiu kelių technikos stigdavo. Tada dar daug būdavo traktoriais tempiamų greiderių, tekdavę žvyrą ant kelių barstyti ir kastuvais. Nebuvo paprasta, nes reikėjo žvyrą ant kelio paskirstyti tolygiai, taip mažinant tikimybę duobėms atsirasti.
J. Litvinas sako įžvelgiąs tuomet kelininkams darytą skriaudą – transportininkai mašinomis būdavo daug geriau aprūpinami nei kelių sektoriaus įmonės.
Žiemos metu intensyviausiai vykdavo kelių valymo darbai. Pagrindinė technika, būtina pastariesiems atlikti, buvo prie traktorių prikabinami sniego verstuvai ir prie sunkvežimių kėbulų pritvirtinami smėlio barstytuvai. Nemažai technikos kelininkai gaudavo ir iš melioratorių. Žiemos būdavo daug labiau snieguotos nei dabar – pusnys siekdavo 2 metrus. Technikos reikėdavę daug. Kitąsyk keliuose sniegą valydavo 40 ar 50 vienetų papildomai samdytų technikos vienetų.
Direktorius atsimena dar vieną itin snieguotą žiemą, buvusią 1995 m. Pusnis
tada nuo kelio teko stumdyti net balandžio mėnesį.

Kuriozai su tarnybine mašina
Vilkaviškio autokelių valdybos direktoriaus pavaduotoju tapęs J. Litvinas pradėjo važinėti naujutėlaičiu tarnybiniu automobiliu „Moskvič“, kitaip dar vadintu „kabluku“.
„Toji mašina tada buvo laikoma geru gamykliniu automobiliu. Tiesa, juo važiuojant buvę streso. Pamenu, nauja mašina leidausi nuo kalniuko, kai pajutau,
kad atsisakė stabdžiai. Kelyje aplenkiau greiderį, pasukau į kalniuką ir pamažu
sustojau. Paaiškėjo, kad„išlindo“ gamyklinis brokas, nes nuo cilindriuko atsikabino stabdžių kaladėlės“, – kaip šiandien incidentą kelyje pamena tuometis Vilkaviškio autokelių valdybos direktoriaus pavaduotojas.
Jo tarnybinis automobilis „Moskvič“ buvo pakankamai lengva mašina. Ja,
ypač žiemą, buvo galima visai paprastai nuslysti į griovį, todėl J. Litvinas joje vežiodavosi maišą žvyro ne tik keliams pabarstyti, bet ir automobilio stabilumui užtikrinti. Kastuvas ir žvyras praversdavo ir mašinai užklimpus.
„Vieną ankstų, vėjuotą ir dar tamsų žiemos rytą man bešnekant su kelyje
greideriu dirbusiu mechaniku, pamačiau, kaip mano tarnybinį automobilį vėjas
slidžiu keliu stumia į šoną. Variklis išjungtas, vairuotojo nėra, o mašiną vėjas nupūtė nuo kelio, ir ji nuslydusi atsidūrė griovyje. Gerai, kad šalia buvo greideris, kuriuo nustumtą automobilį pavyko atgal ištempti ant kelio“, – anekdotišką situaciją primenantį nutikimą su tarnybine mašina pasakojo kelininkas.

Vadovas trijuose asmenyse
Vilkaviškio autokelių valdybos direktoriaus pavaduotoju J. Litvinas dirbo iki
1983 m. – ketverius metus, o vėliau tapo šios įmonės viršininku. Tapo labai netikėtai – vieną penktadienį, išlydint į užtarnautą poilsį ilgametį kelininką, sekretorė
pavaduotoją pakvietė prie telefono, ir šis sužinojo, kad jo viršininkas išvyksta į Kauną, ir todėl nuo pirmadienio Autokelių valdybai privalo pradėti vadovauti būtent jis.
Su J. Litvinu dėl paskyrimo naujoms pareigoms niekas iš anksto nekalbėjo, todėl vėl
prisiminusio tą lemiamą dieną įmonės vadovo balse buvo juntama jaudulio gaida.
Pasirodo, Vilkaviškio rajono partijos komitete šis reikalas jau buvo aptartas
būsimam direktoriui nieko nežinant, o kiek vėliau naujoji kandidatūra, kaip ir
įprasta, buvo patvirtinta ministerijos kolegijoje.
„Taip ir tapau viršininku. „Kabluku“ nebevažinėjau, sėdau į beveik naują „Volgą“, – patikino buvęs Vilkaviškio kelininkų vadovas.
Tapęs direktoriumi J. Litvinas neturėjo pavaduotojo, o po metų iš darbo išėjo
ir vyriausiasis inžinierius, tad maždaug dvejus metus darbe jam teko suktis už tris.
Pirmuoju šio direktoriaus pavaduotoju dirbo Valdas Kazakevičius, kuris iš Vilniaus buvo perkeltas į Vilkaviškį, o vyriausiu inžinieriumi pradėjo dirbti Vytautas
Vilutis. Tada J. Litvinas lengviau atsiduso – darbo krūvis sumažėjo.

„Autokelių valdybos viršininkas tapo vyriausiuoju inžinieriumi, bet, kaip
supratau, nuoskaudos nejuto, nes žinojo, kad pokyčių bus, vyko kelių reforma.
Mane, kaip naująjį įmonės vadovą, kolektyvas, sakyčiau, sutiko labai draugiškai“,
– pokalbį tęsė pašnekovas.
Pirmoji naujojo direktoriaus užduotis – parengti planus reorganizacijai, kurios tikslas buvo sujungti regiono rajonų kelių tarnybas. Pasak J. Litvino, buvo
sunkus periodas, todėl antrą kartą patirti tą patį jis nenorėtų.
„Nežinau, kaip buvo kituose regionuose, tačiau pas mus teko sujungti tris labai
dideles įmones – Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių, – pasakojimą tęsė direktorius.
– Visos jos turėjo asfaltbetonio bazes ir vykdė kelių statybą. Reformos metu buvo
sakoma, kad užsiimsime tik kelių priežiūra, tad jokių asfaltbetonio gamyklų pasilikti negalėjome. Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių asfaltbetonio gamyklos iš pradžių
buvo išnuomotos tuo metu dar valstybės įmonei „Alkesta“, o vėliau jai buvo perduotos. Tai reiškė, kad teks atleisti nemažai žmonių, kurių dirbo tikrai daug – apie 600.“
Kai kurie darbuotojai pradėjo ieškotis darbo kitur, nes iš tokio didelio būrio
žmonių teturėjo likti tik 250–270. J. Litvinas geru žodžiu paminėjo buvusį „Alkestos“ generalinį direktorių Vytautą Zambacevičių, kuris perėmė tris asfaltbetonio gamyklas su visais jų darbuotojais.

Už bitumą – dešrų ir gėrimų

Prasidėjo antrasis kvėpavimas

Vilkaviškio kelininkai tais laikais dirbo intensyviai, nors statybinių medžiagų
kelių statybai labai trūkdavo. Mišinio su derva keliuose patiesdavo apie 10 km per
metus, asfaltbetonio – nuo 10 iki 20 km.
„Nors asfaltbetonis tada buvo didelis deficitas, turėjome bazę ir savo įmonės
poreikiams jo pasigamindavome patys. Blogesnė padėtis buvo su bitumu. Norint
jo gauti daugiau, reikėjo sugebėti suktis“, – neslėpė J. Litvinas.
Dėl bitumo dažnai vykdavo į Mažeikių gamyklą. Tam, kad jo gautų, veždavo
ir dešrų, ir gėrimų, ir net pinigų. „Nuo dovanų kiekio ir bitumo kiekiai priklausydavo“, – pajuokavo direktorius.
Lauktuvių, kurios paspartindavo bitumo gavimą, į gamyklą kelininkai veždavo mažiausiai kartą per metus. Procesui paspartinti kai kada į pagalbą būdavo pasitelkiami
ir kolūkių pirmininkai, kurie taip pat buvo labai suinteresuoti savo kolūkių kelių būkle.
Vilkaviškio kelininkų įmonės darbuotojai vasaros metu tiesdavo savo kelius,
o rudeniui atėjus, pradėdavo ir iki Naujųjų metų rangos darbus tęsdavo kolūkių teritorijose.
J. Litvinui vadovaujant, iš Kybartų į Vilkaviškį buvo perkelta nauja asfaltbetonio bazė. Direktorius tai įvardina kaip vieną svarbiausių nuveiktų darbų.

Sunkus periodas – kelių reforma
Vilkaviškio autokelių valdybai J. Litvinas vadovavo iki 1995 m. Prieš 20 metų
jis tapo valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“, įkurtos buvusios Marijampolės autokelių valdybos bazėje, direktoriumi ir juo dirba iki šiol.

Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių autokelių valdybos į vieną darinį buvo sujungtos ir oficialiai kaip viena įmonė ėmė veikti nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. Nuo to
laiko smarkiai sumažėjo darbuotojų, o nuo 1996 m. sausio 1 d., pasak direktoriaus J. Litvino, prasidėjo visai naujas įmonės gyvenimas. Kaip jis atrodė?
„Dirbome mažiau, ypač vasarą. Iš pradžių buvo keista, nes buvome pripratę prie aktyvios veiklos. Šiek tiek tiesėme kelių ir toliau, bet pamažu kelių statybos darbų atsisakėme. Šiuo metu mūsų kelių priežiūros darbai sudaro net 90–95
proc. visų darbų“, – patikslino „Marijampolės regiono kelių“ vadovas.
Darbų mažiau, todėl ir technikos tiek nereikėjo, teko iš viso jos kiekio atsirinkti reikalingiausius mechanizmus. Daug kelių technikos, kuri atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę buvo morališkai pasenusi, teko nurašyti, nemažai – parduoti.
„Dar įmonės nebuvo sukurtos, mes jau lankėmės Vokietijoje ir domėjomės
vakarietiška kelių technika. Pradėjome nuo šiuolaikiškų barstytuvų ir pamažu perėjome prie naujesnės technikos“, – akcentavo ilgametis kelių įmonės vadovas.
Pinigų stigo, bet daugiausiai technika buvo perkama centralizuotai. Pas kelininkus atkeliaudavo nauji sunkvežimiai, prie kurių buvo pritvirtinti barstytuvai,
kiti būtini kelių priežiūrai mechanizmai.
„Technikos parko atnaujinimu labai rūpinosi Kelių direkcija, o su naujos technikos gavimu prasidėjo tarsi antrasis kelių įmonių kvėpavimas. Pasikeitė ir požiūris
į kelininkus. Kelių sektoriuje išgyvenome savotišką pakilimą“, – aiškino J. Litvinas.
Kelininkai tuo metu nuveikė labai daug darbų – vykdė žvyrkelių asfaltavimo, juodųjų kelio dangų atnaujinimo programas ir kt. Lėšų tam buvo skiriama pakankamai.

Marijampolės regiono kelininkai gyvena prie tarptautinės magistralės „Via
Baltica“, todėl puikiai žino, koks atsakingas darbas yra šio kelio priežiūra.
Dar dirbdamas Vilkaviškio autokelių valdyboje J. Litvinas sako pasisėmęs nemažos patirties, kai vilkaviškiečiai talkino Marijampolės autokelių valdybai tiesdami antrą kelio Kaunas – Marijampolė eismo juostą. Taip pat didžiuojasi gavę
padėką už operatyviai ir kokybiškai nutiestą 5 km ilgio kelią nuo Kalvarijos iki Lietuvos ir Lenkijos valstybės sienos.
Jau tada direktorius nujautė, kad magistralėje „Via Baltica“ labai greitai didės eismo intensyvumas, tačiau kai kurie ekspertai automobilių srautų padidėjimą prognozavo tik 2015 m., o tokį, koks magistralėje yra šiuo metu (iki 15 tūkst.
automobilių per parą), – prognozavo tik 2020-tiems metams.
„Dideli transporto srautai mūsų prižiūrimoje „Via Baltica“ dalyje buvo pasiekti
jau 2000 m., o dar po 2 metų jie ėmė augti kaip ant mielių. Šiame kelyje šiuo metu
net 60 proc. sudaro krovininis transportas“, – esamą problemą paaiškino J. Litvinas.
Techninių avarijų magistralėje „Via Baltica“, jo teigimu, įvyksta kone kasdien.
Nenuostabu, juk juo nuolat juda tranzitinio transporto kolonos. Tačiau dėl įdiegtų
įvairių saugaus eismo priemonių gausos, jo žiniomis, itin skaudžių įvykių šiek tiek
sumažėjo. Manoma, kad rūpesčių kelyje „Via Baltica“ sumažės ir po ką tik prasidėjusios kelio ruožų rekonstrukcijos darbų.
Daug kas problemišku dėl eilių Kybartų pasienyje įvardija ir kelią Kybartai –
Marijampolė – Kaliningradas, tačiau, pasak direktoriaus, kol kas jis yra pakankamai pralaidus, tad Marijampolės kelininkams didelių problemų tranzitinis kelias
į kaimyninę šalį bent jau šiuo metu nekelia.

Medžiotojas su nemažu stažu
Marijampolės regiono kelininkų vadovas mėgsta leistis į medžioklę, tačiau
bent 20 metų beveik kasdien važinėdamas iš Vilkaviškio į Marijampolę ir atgal
kelyje nesutiko nei lapės, nei kiškio.
„Iš Rūdžių giraitės kelių link labai migruodavo šernai, tačiau ją užtvėrėme ir
problema išnyko“, – prasitarė jis.
J. Litvinas su savimi medžioklinio šautuvo nesivežioja ir paaiškino, kodėl. Mat bet
kurioje vietoje į žvėrį šauti nevalia, be to, būtina turėti medžioklės lapą, nes to reikalauja
medžiotojų būrelio, kuriam jis priklauso, taisyklės. Žodžiu, jokios saviveiklos negali būti.
Įmonės direktorius medžioja nuo to laiko, kai dar dirbo Vilkaviškio autokelių valdybos viršininko pavaduotoju, tad sako esąs medžiotoju su solidžiu stažu. Kai prasideda medžioklės sezonas, į medžioklę išvyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
„Turiu šešis medžioklinius šautuvus – du graižtvinius, tris lygiavamzdžius ir
vieną orinį“, – mielai išvardino savo, kaip medžiotojo, turtą J. Litvinas.
Baigdamas pokalbį direktorius pabrėžė, kad svarbiausia kelių sektoriuje, kaip
ir kituose darbo baruose, yra atsakingas ir darbštus žmogus, kuris tikrai daug gali
nuveikti šalies labui, todėl dėmesio jam ir pagarbos neturi būti stokojama.
Taip pat J. Litvinas akcentavo, kad jokiu būdu negalime apleisti savo kelių –
mūsų turto, pasididžiavimo ir vizitinės Lietuvos kortelės.
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Saulius Beržis, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Panevėžio kelių
tarnybos viršininkas

Rolandas Žagaras įmonės „Panevėžio regiono keliai“ direktoriumi dirba jau beveik 20 metų. Kelininko darbą jis pamilo dar jaunystėje: „Matydavau dirbančius
kelininkus. Labai žavėdavausi jų darbais ir technika, tai man paliko didelį įspūdį. Be to, tėtis yra dirbęs kelio meistru tuometinėje Biržų autokelių valdyboje.
Prisimenu, kaip mane dar mokinį pasiimdavo kartais į darbą ir tuomet viskas būdavo labai įdomu: žavėjo kelio darbų technika, kelininkai ir patys keliai.“

Jolanta Tamošaitienė

A

titarnavęs tarybinėje armijoje R. Žagaras įgijo inžinieriaus kelininko specialybę, po kurio laiko apsigynė ir magistro laipsnį. Nuo 1984 m. dirbo Biržų kelių
valdybos kelių meistru, inžinieriumi, vyresniuoju inžinieriumi. Dar prieš sujungiant
įmones R. Žagarui nuo 1992 m. kurį laiką toje pačioje įmonėje teko padirbėti ir vadovu, o 1996 m. jis buvo paskirtas įmonės „Panevėžio regiono keliai“ direktoriumi.
Vadovas džiaugėsi, kad Biržų kelių valdyboje teko pereiti visas darbų pakopas – nuo paprasto darbuotojo iki kelių įmonės direktoriaus. Tai jam suteikė neįkainojamos patirties išmanyti įvairių pakopų darbuotojų darbo specifiką, gamybinius kelių tiesimo ir priežiūros niuansus. Be to, R. Žagaras dirbdamas krimto
mokslus Vilniaus Gedimino technikos universitete neakivaizdiniu būdu. „Šią sritį
jau buvau pažinęs praktiškai, todėl ir mokslai ėjosi sklandžiai. Kai jau dirbi būtent
toje srityje, kurioje ir mokaisi, daug atsakingiau žiūri į studijas. Be to, visas teorines žinias iš karto gali pritaikyti praktikoje. Pirmieji studijų metai, kai buvo daug
bendrųjų dalykų, buvo kiek sunkesni. Vėliau, kai prasidėjo mano srities paskaitos,
buvo lengva ir įdomu studijuoti. Po trečiojo kurso jaučiausi taip, tarsi darbas ir
studijos vienas kitą papildo“, – įspūdžiais apie studijas dalinosi įmonės vadovas.
Beje, R. Žagaro gyvenime ne tik darbas ir studijos rutuliojosi lygiagrečiai, bet
ir asmeninis gyvenimas: „Po armijos ėmiau dirbti, vedžiau, tada prasidėjo studijos. Ir mokslus krimtau, ir su žmona vaikus auginome. Tekdavo viską suspėti.“

Reorganizacija buvo neišvengiama
Paklaustas, kaip persitvarkė Lietuvos kelių įmonės atgavus nepriklausomybę,
R. Žagaras pasakė, kad kelių sektorius išgyveno tuos pačius procesus kaip ir Lietuvos valstybė. „Iš pradžių įmonės buvo reorganizuotos iš sovietinių įmonių, 1995–
1996 m. jos buvo sujungtos apskričių pagrindu. Teko viską patirti savo kailiu. Kuriantis Lietuvos valstybei reikėjo išgyventi lėšų stygių, prisitaikyti prie naujų konkurencijos, vadybos sąlygų. Tačiau visi supratome, kad su sovietiniu palikimu toli
nevažiuosime. Po reorganizacijos prijungtos valdybos tarsi neteko tam tikro sava-

faktas
Keliui nuo Pasvalio iki Saločių (apie 29 km)
pabarstyti reikėdavo 7–8 mašinų, o dabar
tokiai atkarpai pakanka

1

barstytuvo.

rankiškumo, nes pagrindinis vadovas jau buvo Panevėžyje, tačiau greitai paaiškėjo, kad ši reforma veikia – juk anksčiau pavienės valdybos negalėjo įsigyti solidžios
užsienietiškos technikos. Reikėjo įsisavinti naujas technologijas, sukoncertuoti pajėgumus ir lėšas stambesniems darbams įgyvendinti. Kai lėšos pradėtos skirstyti regiono principu, buvo sumažintas darbuotojų skaičius, kurių pareigos dubliuodavosi atskirose valdybose, finansinė situacija pagerėjo“, – prisiminė R. Žagaras.
Pasak „Panevėžio regiono kelių“ direktoriaus, kelininkai suprato reformos svarbą, nes paveldėtas iš sovietmečio bagažas nepriklausomai Lietuvos valstybei buvo
lyg kupra, reikėjo permainų. „Kai kūrėsi regionai, buvo sutraukti pajėgūs ir geri specialistai iš Pasvalio kelių tarnybos, Panevėžio organizacijų. Anksčiau dėl vieno ar kito
sprendimo, finansavimo reikėdavo kreiptis į Kelių direkciją Vilniuje, po reorganizacijos
tos problemos buvo sprendžiamos Panevėžio regiono mastu“, – pasakojo R. Žagaras.

Krizės privertė susitelkti
Nuo 1996 m. R. Žagaras vadovauja įmonei „Panevėžio regiono keliai“. Gavęs
pasiūlymą vadovauti, jis turėjo apsispręsti per kelias valandas. „Nerimą kėlė laukiantys nauji iššūkiai, žinojau, kad dabar reikės vadovauti penkioms tarnyboms ir
bendradarbiauti su ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija“, – pasakojo
vadovas. Anot jo, pasikeitė įmonės dydis ir sprendimų gausa.
Pirmasis „Panevėžio regiono kelių“ direktorius buvo Jurgis Grigalius, ėjęs šias
pareigas beveik metus, taigi R. Žagarui 1996 m. atėjus į regiono kelius, pagrindiniai reorganizacijos sprendimai jau buvo priimti, struktūra iš esmės suformuota.
„Prireikė metų kitų, kad pasijausčiau visiškai savo kėdėje, įgijau patirties. Naujose pareigose teko bendrauti ir su merais, ir su kitais politikais, ir su valdžios atstovais. Kad galėtumei vadovauti, turi susipažinti su darbuotojais, pajausti kolektyvo dvasią, atmosferą“, – prisiminė direktorius.
Pasak jo, nauji sunkumai Lietuvos kelių įmones ištiko 1998 m., kai atslinko pirmoji ekonomikos krizė. Reikėjo sukti galvą, kuriuos žmones atleisti, o kurie pajėgūs perimti jų funkcijas, kaip tinkamai prižiūrėti kelius su turimu finansavimu. Nuo
2008 m. Lietuva, kaip ir visa Europa, išgyveno sunkią ekonomikos krizę. Direktorius R. Žagaras prisiminė, kad tuomet finansavimas kelių priežiūrai sumažėjo iki
40 proc. „Tokiai įmonei kaip mūsų tai atsiliepė skaudžiai. Teko ne tik mažinti darbuotojų skaičių, bet ir apie 15 proc. apkarpyti atlyginimus visiems dirbantiesiems,
nepaisant to, kad daugeliui iš jų padidėjo darbo krūvis“, – apgailestavo vadovas.
Pasak R. Žagaro, ekonomikos krizės laikotarpiu reikėjo sukti galvą, kaip išgyventi. „Daug žmonių tuomet dar dirbo paslaugų sferoje – suvirintojais, šaltkalviais, valytojais, sargais, dirbtuvių darbuotojais... Keičiantis situacijai bei įsigijus
naują techniką, jų darbas tapo nebe toks svarbus. Tiesiog įsigijus naują vakarietišką techniką nebereikėjo jos taisyti savo dirbtuvėse, jos aptarnavimą perėmė technikos tiekėjai ar specializuotas paslaugas teikiančios įmonės.
Pirmiausiai turėjome pagalvoti apie specialistus, sugebančius dirbti sudėtingus darbus keliuose, nes juos privalėjome išlaikyti bet kokia kaina. Po pertvarkos kai kuriems darbuotojams labai padidėjo darbo krūvis. Pavyzdžiui, kai ku-

Dabar daug jaunimo ir net vyresni žmonės ieško naujų darbo galimybių užsienyje, tačiau R. Žagaras pasakojo, kad jų įmonėje didelės darbuotojų kaitos nėra. Pasak jo,
kelininkai pasižymi tuo, kad jei jau pradėjo dirbti šioje srityje, paprastai ir lieka.„Mūsų
kolektyve, kaip ir daugelyje kitų, dirba daug vyresnio amžiaus darbuotojų. Kartais nerimaujame, kas bus, kai nemažai šių specialistų išeis į pensiją, kas juos pakeis. Įsidarbina mažai jaunimo. Jie ieško iššūkių užsienyje arba nori likti Lietuvos didmiesčiuose. Net ir atėję dirbti pas mus nori rimtų objektų, o tai ne visada galime pasiūlyti. Vis
dėlto ateina ir naujų žmonių. Paprastai jie dirba ir studijuoja, baigia aukštąjį mokslą.
Tendencija tokia, kad mažai ateina jau įgijusiųjų aukštąjį mokslą, bet nemažai baigia
jį dirbdami pas mus. Sąlygos mokytis mūsų įmonėje gana palankios. Jiems sumokama ir už mokslą, ir už mokslams sugaištą laiką“, – pasakojo vadovas.
Vis dėlto įmonėje svarbu ne tik personalas, bet ir technika: „Pastaruoju metu atnaujinome techninę bazę. Rusiška technika tapo tik atsarginė arba reikalinga tik specifiniams darbams. Darbus lengvina kompiuterinės technologijos, automatizacija.
Pavyzdžiui, navigacija leidžia procesui vadovauti iš kabineto – galima matyti, kur tuo
metu yra technika, ką ji veikia. Šiais laikais rusiškų MAZ ar ZIL markės automobilių reikėtų jau paieškoti. Vakarietiška technika nors ir efektyvi, bet nėra pigi. Kad nusipirktų naują greiderį, įmonė turi skirti nemažai savo metinių investicijų. Dabar įmonėje
jau dirba naujo tipo krovininiai automobiliai, kurie gali barstyti smėlio ir druskos mišinį, valyti kelią bei vežti apie 15 t krovinio. Be to, mažėja kelių su žvyro danga. Taigi, laikui bėgant ir greideriai nebebus tokie nepakeičiami“, – samprotavo R. Žagaras.
Įmonės „Panevėžio regiono keliai“ direktorius pasakojo, kad mažinant valstybės finansavimą kelių priežiūros sektoriui svarbiu pragyvenimo šaltiniu tampa papildomi rangos darbai: „Tai mums padeda išgyventi, nes trūkstant finansavimo galime panaudoti
darbuotojų potencialą ir turimą techniką papildomai užsidirbti. Teikiame paslaugas fiziniams asmenims, savivaldybėms, įmonėms. Rangos darbai sudaro nemažą dalį darbų,
esame įsigiję technikos, kad tokius darbus galėtume atlikti. Papildomi rangos darbai sudaro apie 20–30 proc. mūsų biudžeto. Beje, esame pastebėję, kad rangos darbai sutelkia
ir mobilizuoja kolektyvą. Mes, valstybinė įmonė, konkursuose dalyvaujame rinkos sąlygomis. Ir tuomet viskas tarsi atsistoja į vietas ir visam kolektyvui reikia prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Jeigu valstybinių kelių remonto darbams būtų užsakymų tiek, kiek jų būtina
atlikti gerai kelių priežiūrai palaikyti, tai atitiktų esamus įmonės pajėgumus ir būtų tiesiog
puiku. Kita vertus, jei finansavimas iš biudžeto būtų pakankamas, mums nereikėtų ieškoti
rangovinių darbų. Šiuo metu, kad užtikrintume normalius atlyginimus ir kad žmonės neišsibėgiotų, privalome imtis rangos darbų laimėję konkursus. Jeigu reikėtų išgyventi tik iš
valstybės finansuojamų lėšų, ko gero, dar labiau turėtume sumažinti dirbančiųjų skaičių.“

Kelių sektoriuje pradėjau dirbti 1981 m. Iš pradžių dirbau įmonėje „Panevėžio KSV-5“. Karjerą pradėjau nuo meistro, po to ėmiausi darbų vykdytojo pareigų. Pagrindinis mano darbas vyko magistralėje Vilnius – Panevėžys. Šį kelią esu
išvaikščiojęs beveik iki pat Ukmergės. Stačiau pralaidas, tiltus, teko spręsti žemės
paėmimo visuomenės reikmėms klausimus.
1988 m. įsidarbinau tuometėje Panevėžio autokelių valdyboje. Daugiausia
buvo kelių priežiūros darbų, tačiau teko šiek tiek paragauti ir gamybinių procesų
organizavimo. Tuo metu valdybos direktorius pasiūlė man aukštesnes, vyriausiojo inžinieriaus, pareigas, todėl ir pakeičiau darbovietę. Nors įmonė, kurioje dirbau,
ne kartą keitė pavadinimą, aš darboviečių jau nebekeičiau. Taip ir likau čia iki šiol.
1995 m. vyko kelių priežiūros įmonių reorganizacija ir įkūrus įmonę „Panevėžio regiono keliai“ mane paskyrė Panevėžio kelių tarnybos viršininku. Juo dirbu jau 20 metų.
Šis darbas, mano manymu, turi savų pliusų ir minusų. Gyvendamas Panevėžyje kito darbo nelabai norėčiau, nes nėra iš ko rinktis. Štai Vilniuje – kitas reikalas – pasirinkimas didelis. Panevėžyje galima nebent sugrįžti į bendrovę „Panevėžio keliai“. Bet tai kaip vėl sugrįžti į jaunystę, nes ten darbo specifika visai kitokia. Pamenu, į darbą išvažiuodavau 7 valandą, namo grįždavau ne anksčiau 20
valandos. Tiesa, bendrovėje „Panevėžio keliai“ tikriausiai atlyginimai gerokai didesni, bet visų pinigų niekada neuždirbsi...
Mano darbe atsakomybės tikrai nestinga, o ypač žiemą. Neduok Dieve, kai kelyje įvyksta avarija, į kurią labai skaudžiai reaguoja tiek Susisiekimo ministerija, tiek
Lietuvos automobilių kelių direkcija, tiek ir mūsų „Panevėžio regiono kelių“ vadovai.
Tenka išsamiai analizuoti situaciją, kad dėl eismo įvykio nebūtų apkaltinti kelininkai.
Priežasčių būna įvairių: vairuotojas paslydo, užmigo, neturėjo vairavimo patirties, viršijo leistiną greitį. Laimė, didelių nemalonumų pastaruoju metu Panevėžio rajono keliuose kol kas neturėjome. Žiemą stengiamės kelius barstyti atsakingai ir kruopščiai.
Sakyčiau, kad vasarą mūsų darbas yra ramesnis. Svarbu tik, kad nestigtų pinigų kelių priežiūrai. Iki 30 proc. įmonės lėšų užsidirbame „iš šalies“. Dalyvaujame konkursuose ir juos laimėję vykdome kelių asfaltavimo darbus. Daugiausia jų atliekame Panevėžio rajono savivaldybei, kai ji ieško rangovų kelių priežiūros darbams atlikti.
Didžiausius darbus atlieka AB „Panevėžio keliai“, o smulkesni lieka mums ir
prisiduriame prie metinio biudžeto nemažą dalį. Tarkime, šiemet šiltuoju sezonu
užsidirbome beveik 600 tūkst. eurų (per 2 mln. litų). Paspirtis tikrai nemaža. Prie

Pastarieji metai iškėlė daug iššūkių
Paprašytas prisiminti, koks Lietuvos kelininkų gyvenimas buvo po 1995–1996
m. reorganizacijos, R. Žagaras teigė, kad tie 20 metų buvo labai įdomus periodas,
kupinas iššūkių.„Nuo finansavimo pokyčių priklausė ir mūsų įtampos padidėjimas ar
sumažėjimas. Keitėsi ne tik finansavimas, bet ir darbuotojų požiūris, taip pat reikalavimai, įvairios tvarkos. Nesikeičia tik kelininkų meilė savo darbui. Jie žino, kad reikės dirbti ir naktį, ir spiginant saulei, atėjus karščiams ar siaučiant pūgai. Mūsų darbas sunkus ir pavojingas, bet dirbantys jį jaučia jo prasmę, mato rezultatą, kai nutiesiamas kelias, kai iškyla tiltas ir kai vairuotojai džiaugiasi pagerėjusiomis vairavimo
sąlygomis, eismo saugumu. Tai garbingas darbas. Sunkiau ar lengviau, pagrindiniai
darbuotojai nebėga, myli savo profesiją“, – didžiavosi regiono kelių vadovas.
O apie savo kolektyvą vadovas R. Žagaras kalba taip: „Negalėčiau girtis, kad vadovaudamas išugdžiau atsidavusį ir darbą mylintį kolektyvą. Greičiau tai ne mano nuopelnas, o
tradicijų, garbingai dirbančių ilgalaikių darbuotojų pavyzdys. Galiu pasidžiaugti, kad šias
tradicijas pavyko išsaugoti. Kelininkai masiškai neemigravo nei į užsienį, nei į kitus šalies ūkio sektorius. Mūsų kolektyvas tarsi vienas kumštis, suaugęs tarpusavyje, tausojantis
krašto kelius. Darbuotojai neniurnėdami važiuoja ir į tolimus objektus, kur negali rasti tokių patogumų kaip kabinetuose. Išdirbę kelių sektoriuje keletą metų darbuotojai lieka ilgam. Tai mane žavi. Tie dvidešimt metų – išsaugotos tradicijos. O jeigu iškils naujų iššūkių,
sunkumų, kelininkai turės prisitaikyti, kaip prisitaikydavo ir anksčiau.“
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Svarbu tiek kolektyvas, tiek technika

mūsų gaunamo finansavimo kelių priežiūrai prisidėjo ir šie mūsų uždirbti pinigai.
Kaip juokauja „Panevėžio regiono kelių“ vadovai, atliekame papildomus darbus,
kad neprarastume kvalifikacijos.
Vasarą atliekame įvairius darbus pagal numatytą kelių priežiūros programą:
remontuojame tiltus, žvyrkelius, kone kasdien atstatome chuliganų sudarkytus
kelio ženklus, tvarkome apgadintas autobusų stoteles, šienaujame pakeles.
Panevėžio kelių tarnyboje dirba 70 darbuotojų. Jeigu netektume papildomų
užsakymų ir įplaukų, tektų mažinti darbuotojų skaičių, bet jų paleisti nesinori,
nes dirba gerai, o be to jie yra aukštos kvalifikacijos specialistai. Atleidę darbuotojus, vėliau, esant reikalui, kažin ar susigrąžintume.
Kiek žinau, Panevėžio rajono savivaldybė patenkinta mūsų darbu ir rangovų iš kitų šalies vietų vargu ar norėtų. Paaiškėjus atliktų darbų brokui, rangovai
iš kitų rajonų gal ir negrįžtų jį pašalinti. Mes esame vietiniai, todėl reaguojame,
kai į mus kreipiasi dėl menkiausio defekto pašalinimo, ir tai sutvarkome greitai
ir nepriekaištingai.
Niekad nepamiršiu 1996 m. žiemos, kai siautė didelės pūgos ir sniego keliuose buvo priversta storu sluoksniu. Tada sukomės kaip įmanydami, net dalį
technikos sniegui pašalinti teko nuomotis. Atvirai pasakius, po beveik kiekvienos žiemos skaičiuojame nuostolius. Neretai po žiemos lieka ir skolų. Žodžiu, kai
mums yra skirtas tam tikras finansavimas žiemos sezonui, o mes išnaudojame
daugiau pinigų, susidaro skolos. Kadangi kelius prižiūrėti reikia atsakingai, susidariusias skolas išlyginame papildomais darbais vasaros metu.
Kelių direkcija kiekvienai regioninei kelių įmonei atriekia tam tikrą pinigų,
skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, riekę, ir daugiau negali tikėtis, nesvarbu, kokios tais metais bus oro sąlygos, kelių priežiūros darbus reikia atlikti
visa apimtimi. Balansai suvedami tik rudeniui atėjus.
Neneigsiu, yra buvę ir lengvų žiemų. Praėjusios žiemos buvo 4 mėnesiai, kurių vienas tikrai buvo mums palankus, todėl šiek tiek pataupėme lėšų. Bet vėliau
temperatūra svyravo nuo –1 iki +1, drėgna, slidu, todėl kelius teko beveik nuolat
barstyti. Tiesa, nuostolių dėl praėjusios žiemos sezono nepatyrėme.
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ turi 5 kelių tarnybas, kurioms įmonei skirtas finansavimas paskirstomas pagal prižiūrimų kelių – magistralinių, krašto ir rajoninių – ilgį ir svarbą. Panevėžio kelių tarnyba prižiūri daugiausia magistralinių kelių, tad ir lėšų tenka daugiau. Manau, kad tai yra teisinga, nes magistralinių ir,
pavyzdžiui, žvyrkelių priežiūros kaštai labai skiriasi. Magistralėse didesnė eismo
įvykių tikimybė, todėl jose dažniau tenka lopyti duobes.
Kelių priežiūrai ir rangos darbams mūsų technikos užtenka, o nuomotis papildomai reikėtų tik atėjus sunkiai žiemai. Esant reikalui, techniką mums išnuomoja „Panevėžio melioracija“ arba „Panevėžio keliai“. Ši paslauga kainuoja tikrai
brangiai, bet jei būtų ekstremali situacija mūsų keliuose, turbūt tektų tai padaryti.
Turime asfalto bazę, kaip ir mūsų kolegos Kupiškyje ir Pasvalyje. Tai patogu
ir naudinga atliekant rangos darbus, nes galima paimti asfalto tada, kai reikia ir
kiek reikia. Asfalto bazėje turime ir skalūnų skaldymo agregatą – jei neasfaltuojame, gaminame skaldą. Bazėje dirba trys žmonės ir vadovas ir to visiškai pakanka.
Panevėžio kelių tarnyboje turime ir pensinio amžiaus darbuotojų, bet jų kol
kas neketiname atleisti, nes jie yra dar stiprūs, atsakingi, nuoširdžiai atlieka paskirtus darbus. Turime dirbantį 67 metų autogreiderio vairuotoją – tvirtas vyras,
dirba gerai, jaučiasi puikiai.
Kelių tarnyboje turime ir jaunimo, atėjusių savo tėvų pėdomis – dirba gal 6
ar 7 mūsų darbuotojų sūnūs. Jauni vyrai, įsigiję mechanizatorių ir vairuotojų specialybes. Dirba gerai, todėl skųstis jais negalime.
Kadrų stygiaus nejaučiame galbūt todėl, kad dirbantiems Kelių tarnyboje yra
suteiktos visos socialinės garantijos, stabilu – darbo pakanka vasarą ir žiemą, todėl reguliarus uždarbis garantuojamas.
Užauginau sūnų, jis dirba programuotoju, ir dukrą, kuri baigė VGTU, įgijo
transporto ekonomikos specialybę. Abu dirba ir yra patenkinti savo profesija. Turiu ir anūkę, kuri jau vaikšto ir bando kalbėti. Neretai ji atvažiuoja pas mus į svečius ir tai mane labai džiugina.
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riems vairuotojams teko prižiūrėti po kelis mechanizmus, neretai dirbti su kastuvu ar kitais įrankiais“, – pasakojimą tęsė „Panevėžio regiono kelių“ direktorius.
Vadovas prisiminė posakį, kad tiek žmogaus gyvenime, tiek ekonomikoje krizė
priverčia ieškoti naujų problemų sprendimų būdų, kurie vėliau duoda naudos. „Taip
buvo ir mūsų atveju. Esame valstybinė įmonė. Privatus sektorius į tokias permainas
reaguoja greičiau, tačiau ir mes taikėme kai kuriuos privačiame sektoriuje naudojamus vadybos principus, kad galėtume išbristi iš užklupusių sunkumų, gerokai sumažinto finansavimo. Po kurio laiko ir darbuotojai suprato, kad norint dirbti efektyviai,
reikia atsiduoti darbui, didinti darbo našumą. Anksčiau nė vienas darbuotojas neįsivaizdavo, kad teks atlikti kitų pareigybių funkcijas. Po reformos to nebeliko. Atsirado
bendra atsakomybė už laiku padarytus objektus. Nuo to priklauso visos įmonės rezultatai, netgi ir priedai prie atlyginimų“, – samprotavo direktorius R. Žagaras.
Paklaustas, kaip tvarkosi kiti regionai, kokias patirtis vieni iš kitų perima, R. Žagaras teigė, kad valstybinių Lietuvos kelių įmonių vadybiniai sprendimai yra labai
panašūs. Daug bendraujama tarpusavyje ir atskiros įmonės neišradinėja dviračio,
daro tai, ką kiti regionai įgyvendino ir tai pasiteisino. Be to, Lietuvos automobilių
kelių direkcija dažnai aptaria sėkmingus vadybos pavyzdžius ir juos rekomenduoja visoms įmonėms. „Manau, kad regionų reforma yra pavykusi. Regionai sugeba vykdyti kelių priežiūrą turėdami net ir nepakankamai lėšų. Sumažėjus investicijoms į kelius, svarbi tapo kelių priežiūra. Kelininkai turi dėti pastangas, kad keliai liktų kiek įmanoma geresnės kokybės“, – pokalbio metu akcentavo R. Žagaras.
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Rolandas Žagaras: „Bėgant metams nesikeičia tik kelininkų meilė savo darbui“

Vladas Žalkauskas, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Pasvalio kelių
tarnybos viršininkas
Kelininko profesija yra mūsų šeimos tradicija. Kelininku net 46-erius metus
dirbo ir mano tėvas. Po karo grįžęs iš armijos jis pradėjo dirbti tuomečiame Pakruojo rajono Kelių skyriuje. Kai buvo įsteigta Pakruojo kelių valdyba, jis tapo lygumų distancijų vyriausiuoju meistru, o dar vėliau perėjo į tuometį Pakruojo kelių ruožą. Dirbo darbų vadovu, kelių taisymo viršininku.
Gimiau ir augau Pakruojyje. Dar besimokydamas bendrojo lavinimo mokykloje
per vasaros atostogas padirbėdavau Pakruojo kelių ruože. 1971 m. ten ėmiau dirbti
kelių meistru. Po to įstojau į tuometį Vilniaus inžinierinį statybos institutą (VISI), jame
studijavau kelių statybos, mašinų ir įrengimų specialybę, o baigęs gavau paskyrimą
dirbti į kaimyninį Pasvalio rajoną. Po studijų savo karjerą pradėjau nuo mechaniko
pareigų. Tada buvo 1977-ieji. Kiek vėliau dirbau ir vyriausiuoju mechaniku. Kelių statybos ir priežiūros įmonės Pasvalyje pavadinimai keitėsi labai dažnai – kas dvejus, trejus metus. Ji buvo pavadinta ir Pasvalio kelių statybos ir remonto valdyba, vėliau Pasvalio automobilių keliais. Pastarosios direktoriumi mane paskyrė 1995 m. rugpjūčio 1
d. Tuo metu, beje, jau buvo formuojama ir VĮ „Panevėžio regiono keliai“, į kurios sudėtį mano vadovaujama įmonė įėjo nuo 1996 m. balandžio 1 d. Iš pradžių mūsų įmonę norėta suskaidyti į dvi dalis – kelių statybos ir kelių priežiūros – ir vieną jų prijungti prie regiono kelių įmonės Panevėžyje. Tačiau buvo nutarta to nedaryti. Įmonei tapus
„Panevėžio regiono kelių“ dalimi, pradėjau dirbti Pasvalio kelių tarnybos viršininku.
Mano darbo šioje tarnyboje pradžioje buvo aktyviai tiesiami nauji keliai,
sparčiai klojamos asfalto dangos. Turėjome savo asfaltbetonio bazę, kuri buvo
laikoma viena geriausių Respublikoje. Joje veikė bent trys maišyklės. Gamindavome tikrai nemažus kiekius asfaltbetonio ir turėjome profesionalią asfaltuotojų brigadą. Asfaltą tiesdavome ne tik Pasvalio rajone, bet ir Kupiškyje, Rokiškyje.
Smėlį, žvyrą, skaldą vienu metu net 40 Pasvalio autotransporto įmonės mašinų
gabendavo į kelių tiesimo objektus. Dabar tokių darbo apsukų nebėra – poreikis
būtų, bet stinga pinigų didesniems projektams įgyvendinti.
Asfaltbetonio bazė iki šiol veikia, bet joje liko tik viena maišyklė. Šiuo metu
darbas bazėje yra automatizuotas ir visiškai kompiuterizuotas.
Asfaltbetonio bazė mums iki šiol yra svarbi, nes galime išlaikyti įmonės gamybinius
pajėgumus. Jei gyventume tik iš kelių priežiūrai skirtų pinigų, tektų nemažai darbuotojų atleisti, o dabar mes galime įdarbinti net ir papildomai, ypač vasaros metu. Iš viso mūsų įmonėje nuolat dirba 70 darbuotojų. Įmonė kadrų kaita tikrai nepasižymi. Šiuo metu mūsų kelių tarnyboje darbuojasi keletas jaunesnių specialistų, baigusių kolegijas bei dar studijuojančių ir universitetuose. Tikiuosi, kad jaunieji specialistai bus mūsų tvirta pamaina.
Dauguma mūsų darbuotojų yra nuolatiniai, nesikeičiantys jau ilgus metus.
Tačiau jų amžiaus vidurkis – apie 50 metų. Iš jų 4 – jau pensinio amžiaus, tad netolimoje ateityje reikės spręsti ir šią kadrų kaitos problemą. Jaunimą sunkiau prisivilioti į provinciją dėl mažesnių atlyginimų. Anksčiau būdavo paprasčiau – tai
butą buvo galima skirti, tai paskyrą automobiliui įsigyti.
Esame turėję ir darbuotojų moterų: dvi meistres ir dvi vairuotojas. Jos šiuo metu
jau išėjusios į pensiją, bet vieną moterį – darbų vykdytoją – dar turime. Dalyvaujame rangos darbų konkursuose, kuriuos dažniau laimime, nei pralaimime. Tiesa, konkursuose darbams prie didesnių objektų, tokių kaip „Via Baltica“, mes nedalyvaujame. O prie mažesnių turime ir konkurentų – tai vietinės rangos įmonės „Pasvalio melioracija“ ir „Panevėžio keliai“. Dar viena problema – žvyro šiaurės Lietuvoje trūkumas. Paskaičiavome, kad dvejiems metams jo dar turėsime, o kas bus toliau, neaišku.
Automagistralė„Via Baltica“, kertanti Pasvalio rajoną, yra ta karštoji susisiekimo linija, kurioje eismo intensyvumas tikrai nemažas – pralaidumas iki 7 tūkst. automobilių per parą. Šio kelio priežiūra turi būti vykdoma labai atsakingai. Žiemą magistralėje budime visą parą: meistras ir du vairuotojai. Elektroninėmis priemonėmis gauname
informaciją apie kelio slidumą ir kitus saugaus eismo trikdžius, važiuojame, barstome.
Šiandienos darbas labai skiriasi nuo praeities kelių priežiūros. Anuomet darbuotojai
miegodavo namuose, o į objektą būdavo iškviečiami esant reikalui. Turėdavome 19–
20 barstytuvų, įmontuotų senoviškuose ZIL-uose. Keliui nuo Pasvalio iki Saločių (apie
29 km) pabarstyti reikėdavo 7–8 mašinų, o dabar tokiai atkarpai pakanka vieno barstytuvo. Dabar viskas vyksta daug operatyviau, efektyviau ir ekonomiškiau.
Gyventojų skundų dėl kelių būklės gauname, bet jų nėra daug. Dažniausiai
mums priekaištaujama dėl rajoninių kelių, kad jie tik valomi, o ne barstomi. Suprantama, kiekvienas vairuotojas nori kuo greičiau pasiekti savo tikslą, tačiau
bėda ta, kad per didelis greitis turi didelę įtaką avaringumui.
Daugiausia eismo problemų mūsų prižiūrimuose keliuose padaro apsnūdę,
neatidūs ir greitį mėgstantys vilkikų vairuotojai.
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Piotro Bakanovo vadovavimo patirtis – nuo pat studijų laikų
valdymą, galbūt todėl darbuotojų mums nuolat trūkdavo, nors jų skaičius, palyginti su šiandiena, buvo tikrai per didelis. Buvo ir tokių darbuotojų, kurie nuolat
keisdavosi. Jie sakydavo, kad kastuvą gaus bet kur. Būdavo ir tokių kuriozų – įsidarbino, o į darbą taip ir neatėjo.“
Šiandien savo pavaldiniams direktorius sako šitaip: „Jei tu nesusitvarkai per 8
darbo valandas, tave reikia keisti. Nes privalai dirbti būtent tiek valandų per parą,
kiek yra numatyta. Jei nesugebi, kažkas su tavimi negerai.“
„Šiaulių regiono kelių“ direktoriaus manymu, kiekvieną vadovą taip pat reikia
vertinti pagal jo pasiektus rezultatus, o ne pagal tai, kiek laiko jis praleidžia darbe. P. Bakanovui labai nepatinka, kai vadovai pasakoja, kaip jiems sunku dirbti. Jo
teigimu, tiesiog negražu taip elgtis.
Jis niekada nepamirš Česlovo Radzinausko, savo laiku vadovavusio Respublikinei gamybinei autokelių valdybai. Šis žmogus buvo didelis to meto viršininkas, bet
labai tolerantiškas, profesionalas, nekapstydavo smulkmenų, aptardavo esminius
klausimus, ramiai išklausydavo ir neabejodavo, kad įsipareigojimai bus įvykdyti.

DAINIAUS LINKEVIČIAUS
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Kelialapis į Šiaulius

Studentas – vadovas
Studijų metais taip jau susiklostė aplinkybės, kad būsimas profesionalus kelininkas vasaros praktikos metu bent du kartus vadovavo statybiniam studentų
būriui. Vieną kartą P. Bakanovas dirbo meistru Rokiškio tarpkolūkinėje statybos
organizacijoje, kur tokie pat studentai buvo jo pavaldiniai. Kitąsyk – kelių statybinių medžiagų susivienijime „Granitas“, kuris Pakruojo rajone tuo metu statė Klovainių skaldos gamyklą.
„Ten dirbome tris mėnesius, buvau apie 50-ties studentų būrio vadas. Šiame
būryje triūsė ir tokie kelininkai kaip P. Džervus, V. Molis, dabartinis mano pavaduotojas E. Gudonis bei daugelis kitų. Tam tikra prasme jie „išėjo“ iš mano rankų, – tęsė jis. – Beje, studentų statybinio būrio vadas tais laikais buvo didelis viršininkas.“
Pakruojyje keliai suvedė su žinomu kelių inžinieriumi Jonu Biržiškiu. P. Bakanovas su juo sutarė, kad po studijų sugrįš į tas pačias statybas – reikėjo tiesti geležinkelį iš Klovainių į Pakruojį. Jaunas specialistas pažadą ištesėjo. Po studijų pasiprašė paskyrimo į susivienijimo „Granitas“ Pakruojo filialą, kur dirbo vienerius metus.

Suteikė puikias sąlygas

Audronė Tamašauskaitė

L

ietuvos kelių sektoriuje P. Bakanovas pradėjo dirbti 1979 m., tačiau pasirinkti būtent kelininko profesiją nusprendė dar 1972 m., tarnaudamas kariuomenėje. Būtinosios tarnybos metu kartu su draugu jam teko net 300 km važiuoti Sibiro keliais. Tuomet apie kelius jis sako neturėjęs jokio supratimo. Pamatęs krašto kelią, kurį jis pavadino bekele, netikėtai suvokė, koks svarbus ir naudingas yra
kelininko darbas.
„Abu nusprendėme, kad po kariuomenės būtinai tiesime kelius. Grįžę pradėjome studijuoti. Tokių kaip aš mano kurse buvo bent keturi. Baigę studijas pasi-

rinkome darbo vietas ir stengėmės kiek galima greičiau išmokti kelininko darbo
ypatumų“, – prisiminė „Šiaulių regiono kelių“ direktorius P. Bakanovas.
VISI P. Bakanovas įgijo kelių inžinieriaus specialybę. Dar studijų metu jis jau
puikiai žinojo, ko jam gyvenime labiausiai reikia. Pasirinkto tikslo prasmę dar labiau sustiprino tokie puikūs dėstytojai kaip V. Jasiulaitis, L. Vidugiris, E. Palšaitis ir daugelis kitų.
„Jie ne tik išmokė būti profesionalais, bet ir įskiepijo pagarbą neeilinei kelininko profesijai. Tai, kad kelininkai turi suprasti visuomenės poreikius, būti lojalūs
jai ir savo šaliai, dabar skiepijame ir savo pavaldiniams. Esu įsitikinęs, kad pasirinkau tinkamą specialybę ir esu tuo labai patenkintas“, – prisipažino kelių įmonės vadovas.

džiai pasikeitė – jie tapo išvažiuojami visais metų laikais, o kai kurie ir išasfaltuoti“, – pasakojo direktorius.
Tokie keliai kaip Kuršėnai – Mažeikiai, Naujoji Akmenė – Šiauliai, Viekšniai –
Triškiai – Telšiai šiame krašte yra vieni svarbiausių. Pasak P. Bakanovo, nuo tų laikų kelių tinklas labai nepasikeitė, bet šiandien jis labiau ištobulintas ir išpuoselėtas – kad ir kaip būtume nepatenkinti mūsų keliais, bet jų būklė gerėja nuolat.
Kelininkai darė viską, kad tokie keliai būtų išvažiuojami ne tik žiemą ir vasarą, bet ir pavasarį bei rudenį. Vežė žvyrą ten, kur reikėjo, neutralizuodavo durpynus, platino, statė pralaidas ir tiltus. Tai yra didelis, kruopštus darbas, kuris per
dieną, savaitę ar vienerius metus nepadaromas. Veikdavo 4–5 aikštelės kasdien
žiemą ar vasarą. Asfaltavimo darbai vykdavo tik vasarą ir tik nuo 1983 m., kai atsirado asfaltbetonio bazė.

Planų vykdymo vajus
Anot P. Bakanovo, darbai prasidėdavo nuo planų: „Tai svarbus procesas. Planuoti stengdavomės taip, kad juos įvykdytume. Medžiagos, degalų kiekiai buvo
riboti, o poreikiai neatitikdavo galimybių. Anksčiau svarbiausias galvosūkis buvo
ne kaip nusipirkti, o kur gauti bitumo, nes jis buvo didelis deficitas. Vienokį limitą nustatydavo Respublikinė gamybinė kelių valdyba, o realiai iš Mažeikių gamyklos galėjai pasiimti dažniausiai visai kitokį bitumo kiekį.“
Naujosios Akmenės kelininkai dirbo ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, o ypač
daug – ketvirčio pabaigoje, kai reikėjo įvykdyti ketvirčio planus. Tada labai svarbu buvo panaudoti turimas lėšas, vyko „šturmai“.
Dažniausiai planus jie įvykdydavo. Priešingu atveju vadovas būdavo kviečiamas „ant kilimėlio“ į ministeriją, į gamybinę kolegiją. Per visą 13 metų vadovavimo Naujosios Akmenės kelių valdybai laiką bent dveji metai P. Bakanovui buvo
ypač gausūs papeikimų – viršininkas jų gavo bent 11. Už ką? „Beveik už nieką.
Tarkime, viename kolūkyje numatomas partinis rajkomo (rajono komiteto – red.

pastaba) susirinkimas. Jei nenušienautos pakelės, o partijos pirmasis sekretorius
jas pamatė, gauni pylos ir nuo partijos, ir nuo savo vadovų ministerijoje, kuriai
sekretorius pasiskųsdavo, – prisiminė sovietmečio tvarką pergyvenęs kelininkas.
– Bet skriaudos nejaučiu. Tiek buvusi valdžia, tiek ir dabartinė, su kuria man teko
susidurti per visus savo darbo metus, – buvo kompetentinga, tvarkinga ir rodanti pavyzdį, kaip mums visiems reikia dirbti.“

Vertino turimą techniką
Tuometė Naujosios Akmenės kelių valdyba turėjo vikšrinius traktorius T-75,
greiderius DZ-98, įvairiausių ekskavatorių. Gauti transporto priemonių iš Autotransporto įmonės, kuri turėjo savo darbų ir kitų tikslų – pervežti kuo daugiau
tonų krovinių ir nuvažiuoti kuo daugiau kilometrų – buvo kiek sudėtingiau.
„Šių dienų akimis žiūrint, technika buvo archajiška, atsilikusi. Bet iš anų laikų
pozicijos, kitos neturėjome, todėl ir ta buvo gera. Palyginti galėjome tik su didesnių Kelių valdybų turima technika“, – tikino P. Bakanovas.
Įmonės direktorius taip pat džiaugėsi turėjęs tarnybinę 10 metų senumo
„Volgą“, kurią gavo po kapitalinio remonto ir kurios jau nebereikėjo Panevėžio
taksi parkui. Tiesa, 1991 m. jam, kaip įmonės vadovui, buvo skirta naujutėlaitė
„Volga“, tuomet ką tik pargabenta iš M. Gorkio gamyklos Rusijoje.
Įdomiausia tai, kad šis automobilis tebestovi įmonės garaže. „Atsisėdu ir dabar dar darbuotojus pavežu“, – juokavo „Šiaulių regiono keliai“ direktorius.

Didelė kadrų kaita
Sovietiniais metais žmonių buvo daug, o darbuotojų nuolat trūkdavo. Ir ne tik
kelių įmonėse. Jų stigdavo ir statybininkams, ir melioratoriams.
Pasak P. Bakanovo, tekdavo darbuotojų ieškoti netgi įvairiose netikėtose vietose, pavyzdžiui, prie alaus bačkos. „Be abejo, buvo pagrindinis stabilus kolektyvas, bet veikla plėtėsi, neturėjome didelio supratimo apie darbų organizavimą,

Skandinaviškas modelis
Lietuvoje regioninės kelių įmonės sukurtos pagal skandinavišką modelį. Tuo užsiėmė
Automobilių kelių direkcija, kuri parengė projektą, o Susisiekimo ministerija jį patvirtino.
„Apsilankę Skandinavijos šalyse supratome: mes jų sąlygomis galėtume
dirbti, jie mūsų – jokiu būdu. Nei technika, nei lėšomis negalėjome į juos lygiuotis. Tačiau tobulėti privalėjome. Palaipsniui mums pavyko nusipirkti modernios
technikos ir siekti kokybės“, – pasakojo P. Bakanovas.
Pasak įmonės direktoriaus, šiandien kelininkai dirba kitaip – tai jų 20 metų
veiklos rezultatas. Bėda ta, kad provincijoje kaskart vis sudėtingiau surasti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų. Jauniems specialistams nėra galimybių skirti nei
buto, nei didesnio atlyginimo. Tiesa, jo vadovaujama valstybės įmonė, siekianti
pelno, pritarus valdybai gali skirti dalį pinigų jaunam specialistui būsto nuomai
ar kitiems svarbiems poreikiams. Tačiau tai nėra labdara – už tai tenka atidirbti.
„Mūsų tikslas – padėti žmogui, suderinus jo ir įmonės tikslus bei galimybes.
Atlyginimas priklauso nuo darbo krūvio, kokybės ir rezultato. Mano vadovaujamoje įmonėje yra atvejų, kai pavaldiniai uždirba daugiau nei aš. Taip sutvarkyta
motyvacijos sistema. Priedai skiriami griežtai laikantis įstatymų. Juos skiria valdyba, atsižvelgusi į veiklos rezultatus“, – pabrėžė P. Bakanovas.
Į klausimą, kokį sprendimą jam, kaip vadovui, buvo priimti sunkiausia, direktorius atsakė: „Krizės metu, kai labai sumažėjo finansavimas, sunkiausia buvo atleisti žmones. Tada atleidome 145. Beje, net du kartus man reikėjo atleisti tokį
didelį darbuotojų skaičių, jaučiu kaltę. Bet viskas buvo daroma dėl tų, kurie liko.
Sklido kalbos, kad savus palikau. Reikėjo sukąsti dantis ir dirbti. Nebijau tiems
žmonėms pasižiūrėti į akis, bet širdyje jaučiu gėdą.“
„Niekada nebus taip, kaip mes norime. Gyvenimas viską surikiuos savaip. Ir mes, kelininkai, turėsime prisitaikyti prie realios situacijos ir, garantuoju, prisitaikysime, nes esame pasiruošę įvykdyti svarbias šiandienos užduotis ir pasiekti didelius tikslus rytoj“, –
baigdamas pokalbį patikino „Šiaulių regiono kelių“ direktorius P. Bakanovas, palinkėjęs
savo vadovaujamo kolektyvo žmonėms puikios sveikatos ir užtikrinto darbo.

Didelis dėmesys žvyrkeliams
„Tuomet žvyrkeliams skirdavome labai daug dėmesio, nes reikėjo tuos kelius sutvarkyti. Per 10 metų žvyrkelių būklė Naujosios Akmenės rajone akivaiz-
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Valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas
vadovo duonos pirmąkart paragavo dar studijuodamas Vilniaus
inžinieriniame statybos institute (VISI). Vėliau, imdamas pavyzdį iš savo
gyvenimo kelyje sutiktų puikių vadovų, dirbdamas mėgstamą darbą, jis
nė akimirką nesudvejojo, kad kelininko profesija – neeilinė, ir tai yra jo
pašaukimas.

Baigęs mokslus P. Bakanovas sukūrė šeimą. Šiaulietė žmona sutiko vykti kartu su juo į „Granitą“, juolab kad jaunam specialistui buvo suteiktos gana puikios
gyvenimo sąlygos – naujame name Pakruojyje jam skyrė 3 kambarių butą.
„Klovainiuose tebevyko skaldos gamyklos statyba. Mano objektas buvo geležinkelio tiesimas. Prisipažinsiu – nieko ypatingo ten nenuveikėme: paruošėme
apie 8 km trasos sankasą bei kitus paruošiamuosius darbus. Po metų gavau pasiūlymą dirbti Pakruojo kelių valdyboje vyriausiuoju inžinieriumi. Juo buvau pusketvirtų metų“, – prisiminė P. Bakanovas.
Tuomet susisiekimo viceministru dirbo Petras Makrickas. Jis atvažiavo į Pakruojį ir P. Bakanovui pasiūlė vykti į Naująją Akmenę vadovauti Kelių valdybai.
Naujojo kelininkų viršininko buities klausimai buvo išspręsti labai paprastai: Pakruojyje jis turėjo 3 kambarių butą, o Naujojoje Akmenėje 25 butų name jam
skirtas 4 kambarių butas.
Naujosios Akmenės kelių valdybai jis pradėjo vadovauti 1983 m. gruodžio 12
d. ir ten dirbo beveik trylika metų. Kaip šiandien pamena – nebuvo tai žila senovė, tačiau nuo to laiko prabėgo 30 metų ir tada, kaip ir daugelyje rajonų šalies
pakraščiuose, buvo sudėtinga situacija.
Anuomet 80 proc. šio krašto žvyrkelių pavasarį būdavo neišvažiuojami, todėl
jie buvo uždaromi, kad automobiliai neklimptų. Tiesa, tada nebūdavo tokio didelio transporto priemonių srauto. Pasak jo, šiais laikais tokia padėtis būtų tragiška.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas: „Mes, kelininkai, turėsime prisitaikyti prie realios situacijos ir, garantuoju, prisitaikysime, nes
esame pasiruošę įvykdyti svarbias šiandienos užduotis ir pasiekti didelius tikslus rytoj.“

1995 m. kovo pradžioje P. Bakanovas gavo pasiūlymą dirbti „Šiaulių regiono keliuose“.
Tuo metu ekonominės blokados padariniai buvo dar labai juntami – kelių
statybos objektų ir pinigų stigo. Naujojoje Akmenėje kelininkai neretai dirbo vos
3 dienas per savaitę, iš 200 darbuotojų beliko pusė. Nepaisant to, žiemos kelių
tarnyba tada dirbo kaip iš pypkės. Ją pavyko išlaikyti.
„Man paskambino Gintaras Striaukas, tuometis Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas. Pokalbis truko vos 15 sekundžių. Tiek pakako, kad išgirsčiau pasiūlymą vykti
dirbti į Šiaulius. Sutikau, nes esu šiaulietis. Buto šįkart jau niekas nebeskyrė. Susisiekimo
ministru tuo metu buvo J. Biržiškis. Vėl keliai mus suvedė...“ – tęsė įmonės direktorius.
P. Bakanovo manymu, 10 šalies regionų kelių įmonių sukūrimas – labai apgalvotas žingsnis. Pirma, valstybinei kelių priežiūrai neleista subyrėti, antra, veikiant kartu išgyventi buvo didesnė tikimybė nei kiekvienam atskirai.
„Tik gaila, kad tada daug netekome, daug žmonių praradome. Nemažai jų
nuėjo dirbti į privatų sektorių. Valdiškoje struktūroje tuomet nebuvo lengva. Kirbėjo daug klausimų: kaip valdyti finansus, kelius, darbuotojus, procesus. Vėl teko
atleisti dalį darbuotojų. Keisti valdymo principus. Visiškai pasikeitė įmonės finansų valdymas“, – išvardijo direktorius.
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Šiaulių apskrities kelių tinklas kasmet tobulėja – nutiesiami nauji aplinkkeliai, rekonstruojami kelių ruožai.
Tačiau svarbu kelius ne tik nutiesti bei rekonstruoti, bet ir ištisus metus juos tinkamai prižiūrėti, o esant
reikalui remontuoti. Šį atsakingą darbą atlieka valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ kelininkai. Jie ištisus
metus rūpestingai prižiūri svarbiausius Šiaulių regiono valstybinės reikšmės kelius, kurie nuolat modernėja
ir jais važiuoja vis didėjantys transporto srautai. Tai gerina regione ekonominę ir ekologinę situaciją, kelių
būklę, didina eismo saugumą. VĮ „Šiaulių regiono keliai“ – daugiau kaip 400 kelininkų kolektyvas, atsakingai
ir nuoširdžiai dirbantis, savo kelius prižiūrintis taip, kad jie būtų saugūs ir patogūs visiems eismo dalyviams
įvairiais metų laikais.
Jolanta Tamošaitienė

K

albinome labiausiai pasižymėjusius įmonės „Šiaulių regiono keliai“ darbuotojus, kurių kasdienis nuoširdus darbas yra puikus pavyzdys daugeliui regione dirbančių specialistų.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas,
atsakingas už kelių priežiūrą, Vytautas Mačiulis

Kolūkių laikais dvejus metus dirbau tiesiant vietinės reikšmės keliukus, privažiavimus prie fermų ir panašiai. Naudojome sovietinį asfalto klotuvą. Palyginti su
šiuolaikiška technika, jis buvo primityvus, paprastas (net pakloto asfalto storį reikėdavo išsimatuoti darbininkui rankiniu būdu), tačiau verta akcentuoti, kad kelių
asfaltavimo darbai buvo atliekami kokybiškai. Tokiais klotuvais buvo tiesiami keliai visoje Lietuvoje. Taigi net ir su primityvia technika sugebėjome sukurti solidžią ir geros kokybės kelių infrastruktūrą Lietuvoje.
Kai 1995 m. vyko kelių priežiūros įmonių reforma, o apskričių pagrindu kūrėsi regionai, tapau Šiaulių kelių tarnybos viršininku. Iš pradžių mūsų tarnyboje
žiemą dirbdavo apie 110 žmonių, dabar – 80. Kai kuriuos darbus neatpažįstamai
palengvino šiuolaikinė technika. Pavyzdžiui, anksčiau Šiaulių kelių tarnyba turėdavo apie 15 ZIL markės barstytuvų, dabar su užduotimis susitvarko 7–8 vakarietiški automobiliai, nors reikalavimai kelių priežiūrai pakito.
Nuo 1998 m. dirbu įmonės „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotoju.
Šiais laikais jaučiame darbuotojų kaitą. Pasitaiko darbuotojų, kurie padirba keletą
metų ir išeina. Mūsų srityje darbai itin skiriasi žiemą ir vasarą, priklauso nuo sezono, ir ne visi prie to pripranta. Juk žiemą reikia dirbti kiaurą parą; aišku, viskas
priklauso ir nuo oro sąlygų. Tie, kurie dirba ilgesnį laiką, paprastai ir pasilieka. Pamenu 1995–1996-ųjų žiemą: ji buvo itin sunki, šėlo pūgos, buvo daug sniego,
laikėsi neigiama temperatūra. Vakare atsisveikinome su įmonės darbuotojais Kalėdų šventėms, o paryčiais teko kelti vairuotojus iš lovos, nes reikėjo valyti užpustytus kelius. Toks darbo grafikas ne visiems priimtinas ir pakeliamas.
Žiema kelininkams yra tikrai įtemptas laikas, stengiamės atsakingai valyti kelius, nors žiniasklaidoje būna visokiausių atsiliepimų ir vertinimų apie kelininkų darbą. Būna, kad įvykus skaudžioms avarijoms žiemos metu kritikų akys nukrypsta ir į kelininkus, svarstoma, ar kelias buvo pakankamai nuvalytas. Tačiau
reikia nepamiršti, kad pats vairuotojas turi įvertinti kelio dangos būklę ir pasirinkti saugų greitį. 1998 m. žiemos metu ir mūsų prižiūrimuose keliuose įvyko skaudi nelaimė. Miškavežis nulėkė nuo tilto į upę, žuvo 10 žmonių. Kelias buvo tinkamos būklės, bet kaltinimų išgirdome ir mes. Vėliau paaiškėjo, kad miškovežio
vairuotojas buvo apsvaigęs nuo alkoholio, tyrimas parodė 2,5 promilių girtumą.
Norėčiau paminėti, kad avaringumas keliuose mažėja, o prie to prisideda ir
kelininkai. Antai Šiaulių apskrityje anksčiau kasmet žūdavo apie 70 žmonių, o
per pastaruosius penkerius metų – vidutiniškai apie 15 eismo dalyvių per metus. Pastaruoju metu labai stengiamasi gerinti eismo saugumą. Tam reikalingos
nebūtinai brangios priemonės. Kai kur, vadinamosiose juodosiose zonose, pastatomi greitį ribojantys ženklai, kitur eismą lėtinantys kalneliai, triukšmo ribojimo sienelės. Taip pat vykdoma švietėjiška veikla, dalijami atšvaitai. Ją vykdome mokyklose, kitose švietimo institucijose, įmonėse, bendradarbiaujame su žiniasklaida.
Prisimenu, kartą anksti ryte, kai dar buvo tamsu, važiavome pro Tytuvėnų
mokyklą. Buvo taip smagu, kai kelyje pradinukai su atšvaitais prie rūbų atrodė
kaip kalėdinės eglutės, jie vairuotojams buvo matomi. Džiaugėmės su kolegomis
– darbo vaisiai matomi. Painesnė situacija buvo su senjorų švietimu apie saugų
eismą keliuose – jie nevaikšto nei į mokyklas, nei į darbus. Nutarėme, kad apie atšvaitų svarbą turi papasakoti klebonas; pasirodo, šis sprendimas buvo efektyvus.
Deja, šiuometinė mūsų prižiūrimų ir apskritai Lietuvos kelių būklė prastėja nuo
2008 m. ekonominės krizės, iki tol kelių būklė kasmet gerėjo. Buvo išasfaltuota
daug žvyrkelių, atliekami dangų paviršiaus šiurkštinimai. Mūsų prižiūrimose vietovėse neliko krašto kelių su žvyro danga. Deja, pastaraisiais metais finansavimas
neatgauna buvusio pagreičio, beveik neasfaltuojame žvyrkelių, mažai atliekame
dangų šiurkštinimo, atnaujinimo darbų, netgi dalį rangoviniais darbais užsidirbtų pinigų skiriame ir dangų remontui bei priežiūrai. Taigi, dėl finansavimo stokos
techniniai dangų įvertinimo rodikliai Lietuvos keliuose prastėja.

DAINIAUS LINKEVIČIAUS
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Kelias turi būti nuvalytas, pabarstytas ir visada saugus
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Kai kuriuos darbus
neatpažįstamai palengvino
šiuolaikinė technika. Pavyzdžiui,
anksčiau Šiaulių kelių tarnyba turėdavo
apie 15 ZIL markės barstytuvų, dabar su
užduotimis susitvarko 7–8 vakarietiški
automobiliai, nors reikalavimai kelių
priežiūrai pakito.
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Kelininku tapau 1983 m. Tai buvo sritis, pasirinkta visiškai atsitiktinai. Baigiau tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI), Miestų statybos studijas, apie kurias išgirdau iš draugo brolio, kuris tuomet taisė Miesto statybos katedros profesoriaus Šeštoko „Žigulį“. Šią specialybę pasirinkome kartu su draugu,
tačiau studijas baigiau tik aš. Nors ir turiu inžinieriaus statybininko diplomą, visą
laiką dirbau kelių sektoriuje. Baigęs mokslus turėjau dirbti Šiaulių autoinspekcijoje, tačiau nusprendžiau įsidarbinti „Šiaulių linijinėje kelių eksploatavimo valdy-

boje“. Tuo metu joje aukštąjį išsilavinimą buvo įgiję keli darbuotojai – viršininkas Romualdas Stanaitis, vyriausias inžinierius Anatolijus Androsovas, Gamybinio techninio skyriaus viršininkas Regimantas Šablickas ir aš. Vėliau įsidarbino vis
daugiau žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Pradėjau dirbti meistru, vėliau tapau darbų vykdytoju, dar vėliau – vyresniuoju darbų vykdytoju. Mano veiklos sritis buvo kelių statyba ir remontas. Jei lygintumėme dabartinę ir tuometinę situacijas, seniau kelių tiesimo ar remonto terminai nebuvo tokie trumpi kaip dabar.
Jei iki rudens darbininkai nespėdavo atlikti numatytų darbų, juos palikdavo ki-

tiems metams. Ir taip darydavo visi. Dabar, tarkime, jei sutarties terminas yra 18
mėnesių, jo yra griežtai laikomasi, nesvarbu, kad jis apima 2 žiemas ir vieną vasarą. Seniau, aišku, ir technika buvo kitokia, ne tokia efektyvi, bet stengdavomės,
išsiversdavome su tuo, ką turėjome. Technika buvo senesnė, ekskavatoriai ne tokie galingi ir našūs. Kita vertus, nutiestas Kuršėnų aplinkkelis net 19 metų „nereikalavo“ pirmųjų dangos naujinimo darbų; vadinasi, darbas buvo kokybiškai atliktas. Man pačiam teko prisidėti rekonstruojant kelią Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji
Akmenė, statant asfaltbetonio bazę; ją pastatėme per pusantrų metų.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Akmenės kelių tarnybos
viršininkas Kazimieras Plingis
Kelių tarnyboje pradėjau dirbti 1981 m. lapkričio 2 dieną, baigęs tuometinį
Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI). Esu kilęs iš Pakruojo, tačiau tuo metu
paskyrimo į Pakruojį nebuvo, todėl važiavau dirbti į Akmenę. Pradėjau nuo darbų
vykdytojo pareigų. Pirmus metus dirbau prie žvyravimo darbų. Tuo metu Akmenėje vyko kapitaliniai žvyrkelių remontai. 1983 m. ėmė veikti asfaltbetonio bazė, todėl mane paskyrė dirbti prie asfaltavimo darbų. Ji visu pajėgumu veikė iki 1993 m.,

o 1995 m. asfaltbetonio bazę perėmė naujai įsikūrusi įmonė VĮ „Šiaulių regiono keliai“. Darbų vykdytoju dirbau iki 1995 m. rugsėjo, kai kūrėsi regioninės įmonės. Vėliau tapau kelių tarnybos viršininku ir iki šiol vadovauju Akmenės kelių tarnybai.
Šiuo metu kelių tarnyboje dirba 33 žmonės. Vasarą, kai dirbame rangovinius
darbus, laikinai priimame daugiau darbuotojų. Džiaugiamės, kad kolektyvas tvirtas, gana pastovus, daugiausiai darbuotojų turime iš Akmenės rajono. Kai rajone
žlugo kolūkiai, nemažai traktorininkų persikvalifikavo ir tapo autogreiderių vairuotojais.
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Įranga, kuria pasitiki profesionalai

vo, vadovas, kad ir kiek besistengdamas, nepriverstų darbų vykti sklandžiai. Komandinis darbas šioje srityje yra ypač svarbus.
Jaunimui dažnai sakau, kad gyvenime reikia atrasti savo vietą. Juk visai kitaip
dirbsi darbą tik dėl to, kad reikia, ir kitaip, jei tai mėgstama tavo veikla. Kita vertus,
pastebiu, kad dabartiniai darbuotojai kartais perlenkia lazdą, reikalaudami ypatingų darbo sąlygų, technikos, darbo drabužių, įrankių. Prisimenu, kai dirbome sovietmečiu, šaltyje avėdavome veltinius, tiesiant kelius nebūdavo kabinetų, popierius
pildydavome automobilyje, jau nekalbu apie kompiuterius, o terminai spausdavo,
turėdavome atlikti darbus laiku, ir atlikdavome. Jauniems darbuotojams rekomenduočiau ne tik reikalauti, bet ir sugebėti dirbti įvairiomis sąlygomis. Juk labai daug
kas priklauso nuo sumanaus darbo organizavimo. Jeigu darbų vadovas mokės paskirstyti atsakomybę, veiklą, tai, ką atlieka 10 darbuotojų, atliks ir 5.
Darbe man svarbus dialogas su kolegomis. Svarbu visas problemas spręsti
kartu. Būna, kad situacija atrodo beviltiška, bet sėdame, apmąstome, susidėliojame prioritetus ir paaiškėja, kad tai išsprendžiama.
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Nors dirbu čia jau daug metų, didelės vadovų kaitos nepastebėjau. Šiuo
metu dirba trečias direktorius per visą mano darbo laiką šioje įmonėje. Pirmasis
vadovas buvo Romualdas Stanaitis, po mokslų čia dirbęs visą gyvenimą, antrasis
– Vidas Strioga, o pastaruosius 20 metų vadovauja dabartinis direktorius Piotras Bakanovas.
Mano pareigose daugiausia reikia bendradarbiauti su direktoriumi. Darbas nėra sunkus, pastaruoju metu į jį įdiegtos informacinės technologijos ir
kompiuterinės programos. Kadangi dabar tvarkau ir sandėlio buhalteriją, jo
turinys yra suvedamas į kompiuterinę programą. Dėl šiuolaikinių kompiuterių
daug mažiau ranka pildome dokumentus, paprasčiau atrasti reikiamus daiktus, medžiagas, sekti jų esamą kiekį sandėlyje.
Iš pradžių naujos buhalterinės programos atrodė sudėtingos, o dabar neįsivaizduojame darbo be jų. Pamenu, kai pavedimai buvo atliekami rankiniu būdu,
reikėdavo pačiam nuvykti į banką, atlikti finansines operacijas. Dabar beveik viską galima atlikti elektroniniu būdu neišeinat iš kabineto.
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Šiuo metu esame apsirūpinę reikalinga technika, pastaruoju metu pakeitėme senus MAZ automobilius. Valant sniegą reikėdavo iš karto siųsti po du sunkvežimius. Dabar turime „Mercedes “ ir MAN automobilius su kelių valytuvais,
galinčiais valyti kelią iškart įvairiomis kryptimis. Taigi, ką anksčiau atlikdavome
dviem automobiliais, dabar užtenka vieno. Regiono kelių barstymui kartais naudojame dar ir senesnį MAZ automobilį.
Mūsų tarnyba prižiūri nemažai krašto ir rajoninių kelių. Judriausias kelias yra
Kuršėnai – Mažeikiai. Čia nemažas tiek lengvųjų automobilių, tiek sunkiasvorių automobilių eismas. Ypač aktuali vairuotojams kelio priežiūra šaltojo sezono metu. Kelias turi būti nuvalytas, pabarstytas, visada saugus. Taip pat gana judrus kelias Naujoji Akmenė – Venta. Šiuo keliu važiuoja nemažai savivaldybės
darbuotojų. Žiemą barstytuvai savo darbą ryte pradeda kaip tik nuo šių kelių.
Mūsų prižiūrimi žvyrkeliai sudaro apie pusantro šimto kilometrų. Asfaltuota maždaug trečdalis rajoninių kelių. Mano požiūriu, žvyrkelių būklė yra patenkinama. Kai kurie žvyrkelių ruožai pavasarį, rudenį tampa pažliugę, žmonės skundžiasi, kad sunku išvažiuoti, dėl to šiltuoju metų laiku stengiamės juos pagerinti su greideriais. Apgailestaujame, bet didžiausi žvyrkelių „priešai“ – miškininkų
sunkiasvorė technika, taip pat kelių pašonės, užgriozdinamos medienos liekanomis ar rąstais. Dabar daug miškų yra privatūs, taigi miškų savininkus, pažeidžiančius saugaus eismo reikalavimus, surasti tenka net su policijos pagalba.
Didžiausias mūsų tarnybos galvosūkis – kaip darbuotojus išlaikyti ir motyvuoti vasaros metu, kad jie užsidirbtų atlyginimus ne vien iš kelių priežiūros.
Stengiamės dalyvauti rangoviniuose konkursuose. Dalyvaujame tiek įmonių, tiek
savivaldybės konkursuose. Kai kur pasiseka, kai kur nepasiseka... Kartais tenka
dirbti ir su privačiomis bendrovėmis, bet dažniausiai laimime valstybinių įmonių
konkursus. Dirbame ir kaip rangovai, ir kaip subrangovai. Jei konkursai skelbiami
melioracijos darbams, jungiamės su kitomis įmonėmis.
Stebime viešojoje erdvėje skelbiamus konkursus, kai kurios įmonės pačios
kreipiasi dėl darbų, palaikome ryšius.
Taigi, tenka pasistengti, kad tarnybos balansas nebūtų neigiamas, nes tuomet kentėtų darbuotojų algos priedai. Kadangi mūsų tarnyba palyginti nedidelė, darbai taip pat palyginti smulkūs, todėl ir priedai nėra dideli, daugiausiai siekiantys trečdalį atlyginimo.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kasininkė-apskaitininkė
Rūta Djakonova

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Šiaulių kelių tarnybos darbų
vadovas Algirdas Laucevičius

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Pakruojo kelių tarnybos
darbų vadovas Stasys Levinskas

Kelių priežiūros srityje, beje, tame pačiame pastate, dirbu jau 42 metus. Iš
pradžių dirbau „Šiaulių autokelių valdyboje“ buhaltere. Tuomet nuo kiekvieno
įmonės automobilio buvo skaičiuojamas 2 proc. mokestis. Rinkdavau žinias iš
tuometinės milicijos, kitų institucijų, skaičiuodavau minėtą mokestį, įmonėms
buvo pristatomi mokestiniai pavedimai.
Vėliau daug metų dirbau kasininke, tekdavo išvežioti atlyginimus darbuotojams. Esu dirbusi ir medžiagų buhaltere, turto apskaitos buhaltere. Menu laikus, kai daug ką apskaičiuoti reikėdavo mediniais skaitliukais, aritmometru; kartais buhalterijoje dirbdavo net 5 žmonės, dabar užtenka trijų darbuotojų, tvarkančių įmonės buhalteriją.

Kitąmet bus 40 metų, kai dirbu šioje įmonėje, pradėjau 1976 m. Panevėžyje
baigiau tuometinį Hidromelioracijos technikumą. Baigęs jį kelis mėnesius dirbau
melioracijoje Prienuose pagal paskyrimą. Kadangi tėvai buvo ligoti, grįžau į Kuršėnus, tėviškėn. Čia tuo metu veikė „Šiaulių linijinė kelių eksploatavimo valdyba“.
Tuometinis viršininkas Romualdas Stanaitis priėmė mane dirbti meistru Kuršėnų
kelių taisymo punkte. Po kurio laiko 1984 m. šiame punkte reikėjo vadovo. Sėkmingai dirbdamas juo ir tapau. Šis punktas užsiėmė kelių priežiūra bei rekonstrukcijos darbais. Kai ėmė veikti asfaltbetonio bazė, mūsų punktas buvo prijungtas prie jos ir pavadintas „Pagalbinės gamybos skyriumi“.
Šiuo metu vadovauju ir keliams, ir asfaltbetonio bazei. Prižiūrime 95 kilometrus krašto ir magistralinių kelių, apie 100 kilometrų rajoninių kelių.
Turime darbų tiek žiemą, tiek vasarą. Be to, asfaltbetonio bazė nėra nauja,
kad galėtume našiai dirbti, kasmet ją reikia remontuoti. Ši bazė aptarnauja visus
Šiaulių regiono kelius. Vasarą mažesniu ar didesniu pajėgumu bazė veikia nuolat.
Pagrindinis magistralinis kelias yra Šiauliai – Palanga, besidriekiantis nuo
Šiaulių iki Telšių rajono ribos. Krašto keliai Kuršėnai – Mažeikiai, Užventis – Šaukėnai – Kuršėnai. Magistralinis kelias gana intensyvus, nes daug kuršėniškių dirba Šiauliuose. Anksčiau jis buvo žinomas kaip itin avaringas. Smagu, kad pastaruoju metu jis rekonstruojamas, saugaus eismo situacija
vis gerėja. Juokaujame, kad kol vilniečiai ar kauniečiai važiuoja nuo vieno miesto galo į kitą, kuršėniškiai per tą laiką nuvažiuoja į Šiaulius.
Pagrindinė mūsų darbo sritis – kelių priežiūra, kuri yra ypač aktuali žiemą. Rytais į darbą važiuojantys vairuotojai nori matyti saugų, neslidų kelią. Taigi kelininkai pluša naktimis, paryčiais. Ypač sunku puikią kelio būklę
palaikyti esant atšiaurioms žiemoms, pustant. Kartais kelią reikia valyti keliskart per parą.
Galime ir pasidžiaugti, turime daug puikių specialistų, savo srities
žinovų. Manau, kad jei nebūtų stipraus, darnaus, profesionalaus kolekty-

Jau 40 metų dirbu kelininku, o pradėjau dar mokyklos laikais. Besimokydamas Pakruojo vidurinėje padirbėdavau vasaromis, tuomet atlikdavau pagalbinius darbus. Nuo 1976 m. įsidarbinau nuolatiniam darbui Pakruojo kelių eksploatacijos valdyboje, tapau eksploatacijos meistru. Pastaruosius 20 metų dirbu
darbų vadovu. Vykdome statybas, kelių pažvyravimus, tiltų statybą, asfaltavimą, kelio dangų atnaujinimą, šienaujame pakeles... Iš didesnių objektų galėčiau paminėti kelio statybą Radviliškis – Pakruojis. Tuomet 1980–1985 m. nutiesėme apie 10 kilometrų atkarpą, asfaltavome apie 16 kilometrų kelio Joniškis – Pakruojis.
Žiemą pagrindiniai mūsų darbai yra kelių barstymas smėliu ar smėlio ir
druskos mišiniu, ir valymas. Kadangi esu darbų vykdytojas, reikia vadovauti suvirintojų, barstytuvų, autogreiderių vairuotojų darbams. Mūsų tarnyboje
yra du meistrai ir aš, darbų vykdytojas. Žiemą dirbame kas trečią dieną. Sunkiau dirbti savaitgaliais, nes nėra kitų etatinių darbuotojų, galinčių atlikti kelių
remonto ar kitus darbus. Savo darbą labai vertinu, nors jau esu pensininkas.
Niekada nemėgau lįsti vadovams į akis, reikalauti didesnio atlyginimo. Savo
vertę visada bandžiau įrodyti atsidavimu darbui ir nepriekaištingu jo atlikimu.
Džiaugiuosi, kad kadaise iš meistro buvau paaukštintas pareigose ir tapau darbų vykdytoju; tai man suteikė galimybę prisidėti reikšmingiau prie regiono kelių priežiūros.
Deja, optimistiškai nenuteikia mažas kelių priežiūrai skiriamas finansavimas. Šiaulių regione dar yra daug žvyrkelių, juos reikėtų kuo greičiau asfaltuoti. Bėda ir ta, kad mūsų regionas turi dvi skaldos gamyklas, į jas nuolat važiuoja virtinės sunkiasvorių automobilių. Taip yra gadindamos kelio dangos, susidaro provėžos.
Šiek tiek gaila, kad nebespėsiu daugiau prisidėti prie kelių būklės gerinimo,
nes planuoju užleisti savo vietą jaunesniems specialistams, išeinu į užtarnautą
poilsį. Daugiau dėmesio skirsiu darbui sode.

• Ilgametė patirtis
• Preciziškumas ir kokybė
• Puikus aptarnavimas

• Nemokamos konsultacijos
• Didžiausias įrangos pasirinkimas
• Viskas ko reikia Jums

Laisvės pr. 71B-62, LT-07189 Vilnius, tel.: (8-5) 279-4080, el.paštas mail@gpspartneris.lt

56

www.zurnalastransportas.lt

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Šiaulių kelių tarnybos
vairuotojas Jonas Dapkus

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Kelmės kelių tarnybos
greiderininkas Vitalijus Kiseliovas

Vairavimo teises įgijau dar prieš armiją. Porą metų tarnavau Archangelske (Rusija). Ten vežiojau viršininko pavaduotoją, vėliau tarnavau ūkinėje dalyje.
Grįžęs iš armijos, visą gyvenimą dirbau vairuotoju. Mano darbo pradžia – 1979
m. Iš pradžių vairavau „Volgą“ „Šiaulių autokelių valdyboje“. Vežiojau vyresnįjį
mechaniką ir jo pavaduotoją. Technika dažnai gesdavo: reikėdavo ne tik vairuoti, bet ir remontuoti. Vėliau vairavau techninės pagalbos automobilį ZIL. Jame
buvo sumontuota medinė kabina, kurioje kartu su manimi važiuodavo įmonės
suvirintojas, šaltkalviai, mechanikai. Žiemą tokiose kabinose būdavo labai šalta, o vasarą – karšta.
Vėliau perėjau dirbti į Šiaulių kelių tarnybą, vairavau pusiau krovininį „Volkswagen“ automobilį, o po to gavau ir dabar tebevairuoju automobilį „Renault Master“.
Palyginęs vairavimo ypatybes seniau ir dabar, galiu tvirtai
teigti, kad eismas Lietuvoje dabar yra
daug intensyvesnis; vairuoja tiek
vyrai, tiek moterys bei pašėlęs jaunimas.
Tiesa, kai kurie iš
pastarųjų sunkiai nuspėjami kelyje...
Džiaugiuosi, kad per visą savo karjerą teko daug važinėti, bet nesu patekęs į
jokį rimtą automobilių įvykį. Savo darbą
mėgstu ir labai vertinu, laikau save kelininku.

Dirbu Kelmėje kelininku nuo 1979 m., įsidarbinau grįžęs iš kariuomenės. Tuomet įmonė vadinosi „Kelmės kelių valdyba“. Pradėjau dirbti šaltkalviu, po pusmečio
ėmiau dirbti ekskavatorininku, dirbau 4 metus, naudojau rusiškus ratinius ekskavatorius EO3322. Vėliau tapau greiderininku, pagrindinė mano darbo priemonė buvo
autogreideris DZ99. Jis buvo nedidelio galingumo, todėl, esant sunkiam gruntui, ši
technika buvo neefektyvi. Taip pat kasdavome griovius, sklaidydavome žvyrą, žiemą
kartais valydavome sniegą. Vėliau technika buvo atnaujinta ir darbas tapo našesnis.
Šiuo metu jau 19 metų, kai vairuoju vokišką autogreiderį SKM5. Tai buvo pirmas vokiškas autogreideris Lietuvoje, o jį laimėjau varžybose, kurių prizininkai
gavo vokiškus greiderius. Tokiose varžybose dalyvauju nuo 1989 m. Esu laimėjęs
įvairiausių prizų, užėmęs daug pirmų ir prizinių vietų.
Varžybos susidarydavo iš teorinės (žemės darbai), techninės dalių ir griovio
kasimo. Pirmosiose savo varžybose dalyvavau su nedideliu rusišku autogreideriu
DZ99, vėliau su kitais rusiškais, o dar vėliau ir su vokišku.
Dabar autogreiderių nugalėtojai yra nustatomi darbo vietose. Būna, kad esi
pratęs dirbti vienokiu greideriu, bet burtų keliu gauni kitokį, su kuriuo tinkamai
reikia pasirodyti varžybose. Pasivažinėji, pabandai ir jau aišku. Turi tiesiog pajausti techniką. Gaila, kad jau 5–6 metai, kai Šiaulių regionas nebeorganizuoja greiderininkų varžybų. Jeigu jos vėl vyktų, mielai išbandyčiau savo jėgas.

skaičius
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ – daugiau kaip
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Romualdas Kačerauskas: „Tikimės, kad ateis laikas, kai netrūks jaunų specialistų“
Naujos technologijos taip pat naudojamos teritorijų apsaugoje, atsisakyta sargų. Jas stebi vaizdo kameros ir speciali informavimo sistema, turinti galimybę, esant ribų pažeidimams, operatyviai iškviesti apsaugos darbuotojus. Kelininkų automobiliai turi navigacijos įrangas, galima sekti jų darbą keliuose, sunaudojamus degalus. Visi duomenys yra sukeliami į kompiuterį ir prieinami kiekvienam pagal jo užimamas pareigas ir atliekamą darbą. „Praėjo tie laikai, kai
niekas nežinodavo, ką šiuo metu veikia greiderio ar barstytuvo vairuotojas, dabar matome netgi, ar buldozerinio verstuvo peilis pakeltas nuo žemės paviršiaus, ar jis darbinėje padėtyje. Be to, kompiuteris apskaičiuoja ne tik degalų
sąnaudas, bet ir optimaliausią maršrutą. Sumažėjo galimybių sukčiauti“, – pasakojo direktorius.
Taip pat specialiose stotelėse kompiuterinė technika stebi kelio dangos būklę, matuoja oro temperatūrą, išskaičiuoja rasos taško temperatūrą ir t. t. Taigi,
technika gali perspėti kelininkus apie esamą plikledį, artėjančią lijundrą ar apsnigtą slidžią dangą, rekomenduoti nedelsiant pradėti žiemos kelių priežiūros darbus arba skelbti, kad eismo sąlygos keliuose geros ir nebūtina išlaidauti, išvykstant apžiūrai į kelius. Tai palengvina darbus, taupo sąnaudas ir laiką.
Kelių meistrai, atlikdami periodines kelių apžiūras, visą padėtį keliuose registruoja vaizdo kameromis. Ši informacija detaliau peržiūrima dar kartą darbo
vietose, priimant būtinus sprendimus, bei saugoma įmonėje ištisus metus kaip
priemonė buvusios faktinės padėties informacijai atkurti arba darbų planavimo
procesuose naudoti.
Kelininkų laiką taupo ir kompiuterizuoti viešųjų pirkimų procesai, kai dalyvauti konkursuose galima sukėlus duomenis elektroniniu būdu. Tai labai patogu
ir ekonomiška, daroma mažiau klaidų,
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Įsidarbina ir jaunimas

Jolanta Tamošaitienė

Romualdas Kačerauskas, įmonės „Telšių regiono keliai“ direktorius,
pats kadaise buvęs telšiškis, jau apie 20 metų kasdien važinėja į darbą iš
Mažeikių. Jis stengiasi važinėti ne tuo pačiu maršrutu, kad pats galėtų
sekti situaciją keliuose žiemą ir vasarą. Tai ypač aktualu žiemos metu.
„Važiuodamas į darbą jau savotiškai dirbu. Atvykęs žinau, kokia dangos
būklė, duobės, slidu ar kelias jau pabarstytas. Tuomet belieka įsijungti į
organizacinį darbą“, – pasakojimą pradėjo kelių įmonės vadovas.

J

o nuomone, nesaugiausia keliuose – naktį. Dėl to, kad vairuotojas negali iš
tolo matyti nei pėsčiųjų, keliaujančių be atšvaitų, nei netikėtai į kelią išbėgančių gyvūnų. Pašnekovas pasakojo, kad jam pačiam yra tekę susidurti su žvėrimis
kelyje, bet sunkiai nėra nuketėjęs. Gal kiek daugiau nukentėdavo jo vairuojami
automobiliai. Dažniausiai Telšių regiono keliuose pasitaiko sunkiai prognozuojamos stirnos, daugiausiai bėdų sukeliančios lengviesiems automobiliams.
Dėl tamsiame kelyje einančių pėsčiųjų įmonės direktorius R. Kačerauskas automobilio bagažinėje vežiojasi atšvaitų. Sustojęs juos uždeda žmonėms ir ragina
visada nešioti šviesą atspindinčias priemones. Vadovas tiki, kad tai padės išgelbėti ne vieną gyvybę kelyje.
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Visiems reikėjo daug gerų kelių ir kuo greičiau
Vadovaujantį kelininko darbą R. Kačerauskas dirba nuo 1979 m. „Baigiau Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI), kaip jaunas specialistas buvau paskirtas
pradėti kelininko karjerą į Telšių autokelių valdybą. Iš pradžių dirbau meistru, paskui – darbų vadovu. Tais laikais atidirbti reikėdavo trejus metus“, – pasakojo „Telšių regiono kelių“ vadovas.
Pašnekovas maloniai prisimena, kad daugiametis autokelių valdybos viršininkas A. Dobradziejus mėgo dirbti su jaunais specialistais, sudarydavo jiems
palankias sąlygas perimti labiau patyrusių darbuotojų patirtį. Tuo metu jauna R.
Kačerausko šeima, kaip ir daugelis sovietiniais metais pradedančiųjų, Telšiuose
gavo vieno kambario tarnybinį butą, pamažu įsikūrė, apsigyveno.
R. Kačerauskui, kaip jaunam specialistui, norėjosi augti karjeroje ir toks šansas jam pasitaikė.„Po kurio laiko autokelių valdyba Mažeikiuose ieškojo pavaduotojo, taigi man buvo pasiūlyta tapti viršininko pavaduotoju. Čia išdirbau iki 1995
m.“, – svarbų savo karjeros etapą prisiminė pašnekovas.
Anot jo, Mažeikių kelių valdyba tuomet valdė apie 390 km valstybinės reikšmės kelių, apie 60 proc. iš jų buvo asfaltuotų. Mažeikiškiai be kelių priežiūros turėjo ir asfaltbetonio bazę, vykdė rangos darbus. Ypač daug darbų buvo susiję su
Mažeikių naftos perdirbimo įmonės statybomis, nes buvo reikalingi privažiuojamieji keliai. Tai pat buvo nutiestas Mažeikių aplinkkelis, rekonstruotas kelias Mažeikiai – Kuršėnai, Seda – Židikai, kiti Mažeikių rajono keliai.
„Dirbome su sovietine technika, objektų buvo daug, visiems reikėjo daug
gerų kelių su asfalto danga. Užsakovai spausdavo mus dėl terminų, net grasindavo sankcijomis už darbų nevykdymą ar vėlavimą, – prisiminė direktorius. – Būdavo ir taip, kad vieno objekto nebaigi, ir keliesi su technika į kitą, nes pastarojo valdžia pasiskundė kažkam iš aukščiau. Gaudavome įsakymą skubiai pradėti
darbus. Vis dėlto svarbu paminėti, kad sovietiniais metais dėl prastesnės techni-

Romualdas Kačerauskas, VĮ „Telšių regiono keliai“ direktorius: „Kelius, kaip ir darbuotojus, reikia gerbti ir mylėti. Jais reikia rūpintis. Keliams ir
darbuotojų atlyginimams trūksta pinigų. Stengiamės juos išlaikyti įvairiais būdais ir priemonėmis. Tikimės, kad mūsų darbas ir pastangos naudingos
visuomenei ir mūsų šalies ekonomikai.“

kos darbų tempai buvo žymiai lėtesni.“ Kadangi R. Kačerauskas Mažeikių autokelių valdyboje kuravo kelių priežiūrą, ši sritis nebuvo iš lengvųjų: „Tai buvo sunkūs
laikai. Rangoviniai darbai atimdavo visus resursus, buvo asfaltuojami nauji keliai
rajone. Reikėdavo kartais tiesiog pyktis su savo vadovais, kad gaučiau tądien reikalingą techniką ir darbuotojus pradėtiems darbams tęsti, nes jie tądien būdavo numatyti darbams kituose objektuose.“ O kelių priežiūra apėmė tik duobių lopymą, žvyravimą, greideravimą, kelio paviršiaus šiurkštinimą. Direktorius sakė,
kad tik prasidėjus gegužei užvirdavo rangoviniai darbai, todėl jam reikėdavo labai kruopščiai suplanuoti savo kuruojamos srities darbus: „Stengdavomės kelių
remonto darbus atlikti iki gegužės, o rudenį tekdavo įmonės darbuotojus prašyti
padirbėti savaitgaliais ar net ir po darbo.“
R. Kačerauskas prisiminė, kad sovietmečiu darbo specifika ir vadyba buvo visiškai kitokia. Buvo daug neefektyvios technikos, daug vairuotojų ir mechanikų.
Remonto dirbtuvės nuolat buvo pilnos remontininkų ir sugedusių mašinų, o darbams tai dienai technikos trūkdavo. Trūkdavo tiek vikšrinių ar ratinių mechanizmų, tiek ir sunkvežimių. Kaip teigė R. Kačerauskas, pati technika buvo neefektyvi.
Savivartis sunkvežimis ZIL ar MMZ vienu kartu veždavo apie 4 t keliams reikalingos medžiagos: žvyro, smėlio ar asfalto. Dabartinė technika vienu kartu gali vežti net iki 40 t. Taigi, dabar vienu vežimu yra sutaupomas anų laikų visos dienos
darbas. Ir vadinamieji sovietiniai greideriai buvo mažiukai, neefektyvūs, vos patys save pavežantys. Dabartiniai – kompiuterizuoti, iš karto valantys kelią įvairiose pusėse, atliekantys daugybę techninių procesų.
Taigi, anksčiau reikėdavo daug daugiau darbuotojų. Dabartinei įmonei„Telšių
regiono keliai“ priklauso Telšių, Plungės ir Mažeikių kelių tarnybos. Iš viso įmonėje dirba 140 darbuotojų. Anksčiau vien Telšių autokelių valdyboje dirbo 180 darbuotojų.
Paklaustas, ar pats, būdamas kelininku, gaudavo tarnybinį automobilį, R.
Kačerauskas pasakojo, kad teko turėti ne vieną, nors ir sunkiai, bet važiuojančią techniką. Tai vadovas prisimena su šypsena: „Pavyzdžiui, „Volgas“ gaudavome
jau bent penkerius metus atitarnavusias taksi parke, kurį valdė transporto įmonė. Gavus tokį automobilį, reikėdavo jį nuolat remontuoti. Tada važinėdavau tik
su vairuotoju, kad sugedus „Volgai“ būtų kam ją remontuoti. Daugiausia kuriozų
būdavo su važiavimu į Vilnių. Kadangi kelias tolimas, reikdavo pasiimti į bagažinę keletą kanistrų benzino, nes „Volga“ jį mėgo, o, be to, nežinojome, kada grįšime namo, nes nebuvome garantuoti, kad kelyje nieko nenutiks su mūsų automobiliu.“

Sunkiausia atleisti darbuotojus
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo nuspręsta reorganizuoti kelių
sektorių, nes kelių priežiūra ir rangoviniai darbai painiojosi. Kūrėsi apskritys. Buvo

nutarta sukurti kelių priežiūros įmones apskričių principu. Kuriant Telšių regiono
kelių įmonę, dabar VĮ „Telšių regiono keliai“, R. Kačerauskui buvo pasiūlyta užimti
direktoriaus pareigas. Kūrėsi apskrities kelių įmonė, prie jos buvo prijungtos apskrities visų rajonų valstybinės kelių įmonės, atsirado žmonių perteklius, nes kai
kurios pareigos dubliavosi kelis kartus.
Pasak pašnekovo, teko racionalizuoti naujos įmonės darbo procesą. Vienus
žmones reikėjo atleisti, kitiems persikvalifikuoti, naujus priimti. Tuomet reikėjo
nuspręsti, kokią techniką pirkti, nes ana jau buvo ir techniškai, ir morališkai pasenusi. „Iš pradžių neturėjome net kompiuterio, teko man jį skolintis. Kai ėmėme
pamažu naudoti kompiuterius, ne visi darbuotojai buvo tuo patenkinti, nes nemokėjo jais naudotis. Pamažu pradėjome keisti senąjį technikos parką, – apie
„Telšių regiono kelių“ kūrimąsi pasakojo R. Kačerauskas. Anot jo, sunkiausi buvo
2009 m., kai į Lietuvą atslinko ekonomikos krizė. „Turėjome atleisti apie 30 proc.
darbuotojų. Tai buvo ypač sunku, nes jau buvome daug investavę į žmones, kurie taip pat buvo daug davę įmonei. Buvo sunku atleisti ilgai dirbusius gerus specialistus, bet beveik visi sėkmingai įsidarbino kitur. Kita vertus, manau, kad nėra
taip jau gerai visą gyvenimą prabūti vienoje darbovietėje ir dirbti vieną darbą.
Tuomet žmogus užsisėda, nustoja tobulėti, mažiau įdeda pastangų, darbai tampa rutina“, – sakė R. Kačerauskas. Dabar jis labiausiai džiaugiasi subūręs darnų
įmonės kolektyvą, optimizavęs darbuotojų veiklą, kad daugelis jų yra įvaldę įmonėje naudojamą buhalterinę, dokumentų valdymo ir jų sudarymo, projektavimo,
transporto darbo priežiūros bei apskaitos, kelių oro sąlygų stebėjimo programas,
neretai kiekvienas iš jų pakeičia anksčiau dirbusių dviejų žmonių darbą.

Vadybai padeda šiuolaikinės technologijos
Vadovas pasakojo, kad šiuolaikinėje vadyboje taupyti laiką ir resursus padeda
įvairių programų diegimas. R. Kačerauskas su šypsena prisimena, kaip iš pradžių
senieji darbuotojai nenorėjo naudoti nei „Word“, nei „Exel“ programų, net buhalteris buvo linkęs viską skaičiuoti popieriuje. Įdiegus darbo vietai taikomą kompiuterinę programą ir sujungus darbų apimtis, greta dirbantis darbuotojas neretai perėmė buvusio darbuotojo darbą, nė kiek neapleisdamas savo pareigų. „Kadangi turime atskirose savivaldybėse dirbančių kelių tarnybų ir pastoviai veikiančių nutolusių darbų vykdymo objektų, įmonėje naudojama dokumentų valdymo
programa įgalina akimirksniu gauti naujausią svarbią darbinę informaciją, vadovų pavedimus ar nurodymus, duomenų bazėse susirasti reikiamas sutartis, raštus, juos redaguoti, bendrinti, ruošti atsakymų projektus, pranešimus, planuoti darbus ar užsakymus ir t. t. Projektuotojai šiais laikais yra taip pat apsiginklavę
moderniausiais matavimo prietaisais. Dirbant lauke, jų visa renkama informacija
įrašoma į skaitmenines laikmenas, iš kurių vėliau perkeliama tiesiai į kompiuterį,
kuriame apdorojama projektavimo programomis“, – pasakojo jis.

Pasak įmonės vadovo, lengvesnis periodas įmonei„Telšių regiono keliai“ prasidėjo nuo 2012 m. Vis dėlto su mažesniais ar didesniais iššūkiais įmonė susiduria nuolat. Dabar nemaža bėda tapo senstantis įmonės kolektyvas. „Nėra antro
jaunesnio, kuris, jau perėmęs patirtį, galėtų pakeisti seną darbuotoją. Stengiamės perkvalifikuoti naujus darbuotojus iš statybininkų, ieškome jaunuolių kolegijose, būna, kad net iš užsienio šeimos sugrįžta, nori dirbti gimtinėje. Beje,
sužinojome, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas priims mažiau mūsų
srities specialistų. Tai reiškia, kad ši kadrų problema išliks“, – sakė „Telšių regiono kelių“ vadovas.
R. Kačerauskas pasakojo, kad šiemet jo vadovaujama įmonė žada priimti 4
jaunus perspektyvius specialistus. „Dabartinis jaunimas nėra prognozuojamas.
Neretas susigundo išbandyti jėgas užsienyje užsidirbti daugiau pinigų. Sėslesni – tik turintys šeimas ir vaikų. Jaunimas greitai įsisavina naujas technologijas,
mokosi dirbti šiuolaikiškai. Tai mus džiugina ir mes juos palaikome kaip galime“,
– sakė R. Kačerauskas.

Keliams trūksta lėšų
VĮ „Telšių regiono keliai“ valdo 1310 km magistralinių, krašto ir rajoninės
reikšmės kelių.„Džiaugėmės, kai buvo suremontuotas magistralinės reikšmės kelias Šiauliai – Palanga. Kai mes jį perėmėme, jis buvo siauras, sulūžęs, jo remontas surydavo didžiulę dalį skiriamų pinigų kelių priežiūrai. Šiuo metu jis atnaujintas ir priežiūrai reikalinga mažiau lėšų. Galime jas skirti kitiems keliams, bet ir kiti
keliai sensta, reikalauja vis daugiau dėmesio. Kai kurie suklypę, susibangavę, bet
dar yra išvažiuojami. Didžioji dalis jų yra sovietiniais laikais tiesti keliai. Jų viršutinę dangą reiktų pakeisti nauja, bet dėl lėšų stygiaus tai padaryti galime tik nedaugeliui. Kiekvienas kelias sensta ir laukia savo eilės atnaujinimui ar rekonstrukcijai, mes laukiame finansavimo.
Pasak direktoriaus, kai kelininkams krizės laikotarpiu (maždaug nuo 2009
m.) lėšos buvo sumažintos beveik perpus, pastaruoju metu jos ryškiai ir neišaugo, o keliai nuolat dėvisi ir reikalauja atstatymo. „Ankstesniais metais išasfaltuodavome po 20–30 km krašto kelių ir jautėme, kad keliai atsinaujina. Deja, dabar
to nėra. Antai pernai išasfaltavome tik 2 kilometrus, danga buvo atnaujinta ir sustiprinta vos 3,56 km kelių ruožų. Pagal eismo saugumo programą pernai atnaujinta minimaliai: rekonstruota porą sankryžų ir įrengta 4 km pėsčiųjų takų“, – apgailestavo įmonės vadovas.
Anot R. Kačerausko, jų įmonė prižiūri 402 km žvyrkelių. Jis nerimauja, kad
kiekvienais metais jie menksta, nudulka, jų sankasos nėra deramai tvarkomos,
keliai nebetenkina jų naudotojų poreikių. Keliai prastos būklės, bet jeigu nėra
sunkios žiemos ir nepermerkia lietūs, išlieka naudojami ir išvažiuojami. „Žvyrkelis toks jau kelias, kad kasmet nudulka apie 1–2 centimetrus nuo kelio dangos, o lėšų jiems atstatyti negauname. Tiesiant žvyrkelius, yra supilama apie 30
centimetrų dangos, iš kurių jau belikę tik pusė ir mažiau. Kai žiemą ir pavasarį
orai būna drėgni, žvyrkeliuose ima lįsti drėgnieji gruntiniai sluoksniai, kelias pažliunga. Taigi, trūkstant lėšų, silpnų kelio dangų daugėja, žmonės ima skųstis dėl
blogų ar sunkiai išvažiuojamų kelių. Taikome įvairias pastangas, kad išsaugotume esamus žvyrkelius, ribojame sunkiasvorių transporto priemonių eismą. Vasarą stengiamės profiliuoti žvyrkelius, bet jei tokiame kelyje jau yra likę tik didesni
akmenys, tai toks kelias profiliavimui nebepasiduoda. Nuo 2009-ųjų tokių dangų įstengiame atnaujinti per kalendorinius metus tik po 8–10 km, todėl nenuostabu, kad pavasarinių polaidžių metu, riboto eismo kelių ilgis didėja po 15–20
proc. kasmet“, – apgailestavo R. Kačerauskas.
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„Vilniaus regiono kelių“ vadovas Petras Džervus: „Viskas – Jo Didenybei Keliui“
Architektūros detalės sankryžose gražus, bet nepigus malonumas, reikia ir
menininkų patarimų. P. Džervaus nuomone, gražiomis architektūros detalėmis ir
sankryžų apželdinimu galėtų labiau pasirūpinti savivaldybės, seniūnijos.
Jo teigimu, Europoje esame vadinamųjų „kalnelių“ keliuose ir gatvėse įrengimo čempionai. Nors eismo dalyvius jie kartais erzina, bet greitį mažinti tikrai
labai padeda.
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Svarbiausia – kokybiški keliai

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ direktorius Petras Džervus: „Pasivažinėjame po Europą, pamatome jos kelius ir galime daryti išvadą, kad mūsų kelių
priežiūra yra aukšto lygio. Ženklai, ženklinimas, kelkraščiai, šlaitų šienavimas – visu tuo mes drąsiai galime lygiuotis su kitomis Europos valstybėmis.
Tiesa, jau vejamės Europą ir pagal eismo organizavimą sankryžose. Statome žiedines sankryžas, nes tai saugu, patogu, ir gražiai jas įrengiame.“

„Vilniaus regiono kelių“ vadovas įsitikinęs, kad darbų kokybę labiausiai lemia žmogiškasis faktorius. Kelių priežiūroje kažin ar kada nors galėsime išsiversti be žmonių, kad ir kokia moderni būtų technika. Faktas, kad į kelių priežiūros
sektorių žmonės nori ateiti dirbti, nors tai ir ne ta sritis, kur galima uždirbti labai daug pinigų.
„Mes traukiame darbuotojus iš visos Lietuvos galbūt todėl, kad esame valstybės įmonė ir griežtai laikomės įstatymų: atlyginimas garantuotas ir mokamas
laiku, bent jau dvi atostogų savaitės vasarą, atlyginama už viršvalandžius, suteikiamos visos socialinės garantijos, puikiai sutvarkytos darbo vietos, atnaujinta
technika. Visu tuo stengiamės kompensuoti mažesnius nei privačiame sektoriuje
atlyginimus“, – paaiškino P. Džervus.
Vilniaus regiono kelininkams svarbiausia, kad keliai būtų saugūs ir patogūs
visuomenei. Kaip patikino vadovas, visas savo jėgas ir energiją stengiamasi atiduoti Jo Didenybei Keliui, ir jiems puikiai tai pavyksta. Tiesa, tie, kas mano kitaip,
turi su įmone atsisveikinti, tačiau tokių darbuotojų tėra vienetai. Įmonės kolektyvas draugiškas. Nestinga jaunų ir gabių specialistų. 60 proc. jų sudaro administracijos darbuotojus, kurių iš viso yra 30.
2 tūkst. 800 km kelių prižiūri 330 žmonių, įskaitant ir administraciją. Labai
svarbus vaidmuo tenka įmonės padaliniams. P. Džervus džiaugiasi, kad visų 5 kelių tarnybų vadovai tikrai gerai dirba.
Pasak jo, „Vilniaus regiono keliai“ yra išskirtinė Lietuvoje įmonė, palyginti su
analogiškomis šalies įmonėmis, vien jau todėl, kad tenka rūpintis sostinės, kuri
nuolat plečiasi, priemiesčio ir užmiesčio keliais. Juose srautai, ypač darbo dienomis, tikrai dideli.
Vasarą paprasčiau. Didesnė bėda žiemą, nes pirmiausia rūpinamasi magistraliniais keliais, o tik po to keliais užmiestyje. Savivaldybės dažnai savo kelius
prižiūri ne itin vykusiai, tad, įmonės vadovo nuomone, tai turėtų daryti geriausiai
šį reikalą išmanantys kelininkai.

Teisė į kokybiškus kelius

Valstybės įmonės „Vilniaus regiono keliai“ direktorius Petras Džervus visą
gyvenimą vadovaujasi principu, kad gailėtis verčiau to, ką padarei, nei to, ko
nepadarei. Jo gyvenime būta netikėtų posūkių, tačiau arčiausiai širdies visada
buvo rūpestis keliais.

P

. Džervus baigė tuometį Vilniaus inžinierinį statybos institutą (VISI) ir įgijo automobilių kelių specialybę. Aplinkybės taip jau susiklostė, kad vykti dirbti pagal paskyrimą į Tiumenę jis negalėjo – mažas vaikas, jauna šeima, tad teko ieškotis darbo Lietuvoje.
„Be abejo, sovietiniais metais paskyrimas buvo privalomas, bet buvo ir tam
tikrų išimčių. Kreipiausi į Susisiekimo ministeriją ir man buvo leista nebevykti į

Sibirą, o pasiieškoti darbo mūsų šalyje“, – pasakojimą apie savo karjerą pradėjo
„Vilniaus regiono kelių“ vadovas P. Džervus.
Ką tik iškeptas specialistas įsidarbino Vilniaus respublikinėje gamybinėje kelių valdyboje, kuri valdė 44 automobilių kelių valdybas visuose šalies rajonuose.
Šviesios atminties Česlovas Radzinauskas, tuometis valdybos vadovas, palaimino
P. Džervaus atėjimą į šią įmonę ir naujokas šešerius metus joje dirbo inžinieriumidispečeriu. Minėta įmonė anuomet buvo dabartinės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos analogas.

Pasiprašė į provinciją
Gyvenimas jo nelepino, atlyginimai nebuvo dideli, su šeima gyveno užmiestyje. Žūtbūt reikėjo gerinti buities sąlygas, todėl P. Džervus pasiprašė į provinciją. Taip jau sutapo, kad tuo metu Alytaus kelių valdyboje įvyko tam tikri pasikeitimai – minėtos įmonės vyriausiasis inžinierius išvyko vadovauti Marijampolės kelių valdybai ir Romualdas Snarskis, kurį P. Džervus vadina pačiu svarbiausiu
jo gyvenime kelininku-mokytoju, pakvietė jį į atsilaisvinusią darbo vietą Alytuje.
P. Džervaus karjera Alytaus kelių valdyboje tęsėsi nuo 1986 m. iki 1992 m.
Jis atėjo į puikiai veikiantį, sustyguotą kolektyvą. Pasak jo, ši valdyba visada buvo
pavyzdinė įmonė. Kelių apžiūrose ji pelnydavo prizines vietas. Tiesa, Alytaus krašte nėra nei vieno magistralinio kelio, bet valstybinės reikšmės krašto ir rajoniniai
keliai ten visada rūpestingai prižiūrimi.
„Šios įmonės lygis yra aukštas tiek darbo kultūros, tiek turimos techninės bazės atžvilgiu ir visais kitais aspektais“, – pabrėžė pašnekovas.
Kas tai lėmė? P. Džervus mano, kad labiausiai įmonės veiklos sėkmė priklauso nuo jos vadovo. Alytaus kelių valdybos direktorių R. Snarskį jis prisimena kaip
aukštos erudicijos, kultūringą, puikiai išmanantį techninius dalykus ir sugebantį sutelkti kolektyvą bendram tikslui žmogų. Dirbdamas Alytuje kelių valdybos
vyriausiuoju inžinieriumi P. Džervus ne tik organizavo kelių priežiūrą, bet ir statybos bei remonto darbus. Žodžiu, darbų spektras buvo platus. Itin didelių kelių statybos darbų ši įmonė nevykdė, tačiau daug patobulino kelio dangas ir nemažai jų paklojo.
Tokios dangos – tai skalda, smulkios dalelės, žvyras, į kuriuos buvo įmaišoma dervos. Pastaroji frezomis buvo ilgai maišoma kelyje, trys ar keturi greideriai
mišinį versdavo į abi kelio puses ir išlygindavo. Ši technologija jau pasenusi, bet
toks būdas tada Lietuvoje buvo efektyviai taikomas. Jį kurį laiką naudojo ir Ignalinos kelių valdyba, bet esą jiems ne itin sekėsi.

Netikėti gyvenimo posūkiai
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Audronė Tamašauskaitė

„Pirmojoje darbovietėje pramokau dirbti administracinį darbą automobilių
kelių ūkio šakoje. Kelis kartus per metus tekdavo atlikti kelių apžiūras, kas ketvirtį sumuodavome duomenis apie kelių tinklo pokyčius, planuodavome visos Respublikos kelių tvarkymo ir priežiūros darbus“, – sakė jis.
Valdybos dispečeriams darbo barai buvo suskirstyti teritoriniu principu. Ką
tik mokslus baigusiam kelininkui teko atokesnės šalies vietos. Būtent todėl per
tuos šešerius metus P. Džervus puikiai susipažino su Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos keliais.

Buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Kartu su ja, anot P. Džervaus, atėjo
ir ganėtinai sunkūs laikai. Jis gavo pasiūlymą dirbti privačioje komunalinio ūkio

bendrovėje miesto gatvėms prižiūrėti. Pasiūlė tris kartus didesnį atlyginimą nei
Alytaus kelių valdyboje.
„Išėjau. Valdybos viršininkas suprato mano pasirinkimo motyvus. Tačiau tai
buvo viena iš mano gyvenimo klaidų“, – prisipažino dabartinis „Vilniaus regiono kelių“ vadovas.
Jo teigimu, šios privačios bendrovės kūrimosi pradžioje viskas atrodė gražu ir
perspektyvu, bet netrukus jos akcininkai pradėjo nebesutarti ir bendrovė subyrėjo.
Po dvejų metų P. Džervus suskato ieškotis kito darbo, nes ten dirbti buvo neįmanoma.
Kelių specialistas papuolė į, kaip jis pats sako, įdomią kompaniją – bendrą
Lietuvos ir JAV įmonę – „Coca-Cola“ gamyklą, kuri buvo statoma Alytuje. Ten jis
eksploatacijos vadovu dirbo ketverius metus ir šiandien sako, kad darbas buvo labai įdomus, o patirtis – neįkainojama. P. Džervus susidūrė su amerikietišku darbo organizavimu, kuris jam paliko didelį įspūdį.
Teko nuo nulio sumontuoti „Coca-Colos“ pilstymo liniją, kurios priežiūrai ir
remontui jis vadovavo per visą darbo šioje gamykloje laiką. Linijos atnaujinimo
procesas arba, kitaip tariant, vienų mechanizmų keitimas kitais, vyko nuolat, nes
reikėjo taikytis prie gaminamos produkcijos dažnai keičiamų standartų.

Atgal į kelininkų šeimą
„Atvirai pasakius, galop dirbti šios gamyklos vis tame pačiame ceche kasdien po 8 valandas pasidarė nebeįdomu. Tuo metu, kai vyko mechanizmų modernizavimas, šis darbas traukė, tačiau vėliau, kai darbas tapo rutina, nusibodo“,
– prisipažino kelininkas.
1995 m. kelių valdybos buvo reorganizuotos į regioninių kelių įmones. Kaip
tik tuo metu, kai P. Džervui gamykloje jau buvo pabodę ir buvo steigiama valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“, jos vadovu tapo R. Snaskis. Jis kelių specialistą P. Džervų pakvietė sugrįžti į Alytaus kelių tarnybos viršininko pareigas. Atgal
į kelininkų šeimą jis grįžo praradęs trečdalį atlyginimo, bet šio žingsnio niekada
nesigailėjo, nes darbas „ant kelio“ buvo labiausiai prie širdies.
Nuo 1998 m. iki 2008 m. P. Džervus ten ir dirbo bei mano, kad sekėsi neblogai, nes po dešimtmečio jam buvo pasiūlyta dalyvauti konkurse „Vilniaus regiono
kelių“ direktoriaus vietai užimti.
Vadovaudamasis principu, kad geriau gailėtis to, ką padarei, nei to, ko nepadarei, jis neilgai svarstęs, pasitaręs su šeima, sutiko dalyvauti konkurse.
„Esu pasistatęs tėviškėje namelį. Mano gimtasis kaimas yra Punia. Iki šiol ten
ir gyvenu. Be abejo, šiek tiek yra nepatogumų, bet tai jau atskira tema“, – paatviravo „Vilniaus regiono kelių“ vadovas, šias pareigas einantis jau 7 metus.
Jis nė kiek nesigaili šio svarbaus apsisprendimo, nors iš pradžių buvo labai
sunku. Darbo pradžia sutapo su ekonominiu nuosmukiu: mažėjo atlyginimai,
buvo atleidžiami darbuotojai. Laimė, pavyko išgyventi ir šiandien sekasi neblo-

gai. Ne vienerius metus trukęs darbas kelių priežiūros srityje suformavo tvirtas P.
Džervaus nuostatas.
„Mano supratimu, kelių priežiūros sritis neturėtų būti pelno siekiantis dalykas. Nuostata, kad privatus verslas bet kuriuo atveju yra geriau už valstybinį sektorių, nėra visiškai teisinga kelių priežiūroje. Šis darbas pasižymi sezoniškumu.
Žiemos darbai, kuriems išeikvojami du trečdaliai finansinių ir darbo resursų, trunka pusę metų. Vadinasi, tiek laiko per metus mes užsiimame rutinine kelių priežiūra. Tačiau ji irgi labai reikalinga. Sakyčiau, kad šiandien valstybei mažiausiomis
sąnaudomis teikiame maksimalią naudą“, – tęsė kelių priežiūros darbų vadovas.

Palengva vejamės Europą
1981 m., kai P. Džervus pradėjo dirbti Lietuvos kelių sistemoje, šalyje vyravo
žvyrkeliai, ypač rajoniniuose keliuose. Tada jie vadinosi vietiniais keliais. Mūsų kelių dangų tobulinimas tada ir iki 2008 m., jo teigimu, išskyrus pirmuosius nepriklausomybės metus, vyko gana sparčiai. Šiandien bent jau Vilniaus regione tėra mažiau
nei 30 proc. žvyro dangų viso įmonės prižiūrimo kelių tinklo. Tikrai neblogas rodiklis.
„Pasivažinėjame po Europą, pamatome jos kelius ir galime daryti išvadą, kad
mūsų kelių priežiūra yra aukšto lygio. Ženklai, ženklinimas, kelkraščiai ir šlaitų
šienavimas – visu tuo mes drąsiai galime lygiuotis su kitomis Europos valstybėmis“, – patikino P. Džervus.
Pavasarį jam teko keliauti po tikrai ekonomiškai stiprią Italiją. Jis važinėjo ne
pagrindinėmis magistralėmis, o nacionaliniais keliais, kurie prilygsta mūsų krašto keliams. Kelininko manymu, jei Italijoje vyktų kelių apžiūros, Veronos, Milano
krašto keliai užimtų vieną iš paskutinių vietų, palyginti su Lietuvos keliais, turint
omenyje jų priežiūrą.
Mūsų šalyje keliai prižiūrimi puikiai, bet stinga lėšų asfalto dangoms atnaujinti. Anot pašnekovo, dangos dėvisi ir kelia nepatogumų keliaujantiesiems. Tačiau net ir senuose Vilniaus regiono keliuose nerasime nei duobių, nei kreivų ženklų, nei kitokių vietų, kurios akivaizdžiai badytų akis.
Be abejo, labai norėtųsi, kad Lietuvoje kelių apšvietimas nakties metu būtų
toks, kaip ir išsivysčiusiose šalyse, ypač Šiaurės Europos šalyse. Tai leistų gerokai
pagerinti saugų eismą, būtų patogu, modernu. Net ir toje pačioje Lenkijoje gyvenvietės apšviestos, o įvažiavus į Lietuvą tarsi patenkame į akliną tamsą.
„Tiesa, jau vejamės Europą pagal eismo organizavimą sankryžose. Mes statome daug žiedinių sankryžų, nes tai saugu, patogu, gražiai jas įrengiame. Jau pradedame suprasti, kad žiedinėse sankryžose gražiai dera mažosios architektūros
elementai“, – pasidžiaugė įmonės vadovas.
Vilniaus regiono kelininkai labai didžiuojasi šiemet Kernavės sankryžoje pastatę Trijų Karalių skulptūrą. Ten labai graži vieta – susikerta keliai nuo Vilniaus,
Trakų ir Kernavės.

Lietuvoje yra 11 didesnių ar mažesnių kelius prižiūrinčių įmonių, kurių kiekviena dalyvavimo konkursuose kelių priežiūros darbams atlikti problemas
sprendžia vis kitaip.
VĮ „Vilniaus regiono keliai“ – viena didžiausių įmonių šalyje. Ji, panašiai kaip
Kaunas ir Šiauliai, turi 6 administracinius rajonus, bet neturi savo asfalto bazės.
Vilniuje jų yra 5, jos aprūpina įmonę asfaltbetoniu, bet be tokios bazės savivaldybės skelbiamuose konkursuose asfaltavimo darbams įmonė dalyvauti negali.
„Taigi, rangos darbų mes atliekame ne taip jau daug. Jei neklystu, jie sudaro
15 proc. mūsų bendro finansavimo. Kita vertus, jei dirbi rangos darbus, tuo metu
negali atlikti kelių priežiūros darbų, kurie yra svarbiausia mūsų paslauga eismo
dalyviams“, – pabrėžė P. Džervus.
Anot jo, ypač pastaraisiais metais nuolat primenama, kad valstybės įmonė
turi būti pelninga. Vilniaus regiono kelininkų vadovas mano, kad kelių priežiūrai iš biudžeto skirti pinigai neturėtų būti taupomi, o pelną gali atnešti tik rangos
darbai, kurie, deja, atima kelių priežiūrai skirtą laiką.
„Žinoma, būtų puiku, kad valstybės finansavimas būtų pakankamas, tačiau
tai neįmanoma, juolab kad kelių priežiūros kaštai nuolat didėja, o keliams atitenka ne visi Kelių priežiūros ir plėtros programos pinigai. Bėda ta, kad keliai šiandien dėvisi daug greičiau, nei jie yra atstatomi“, – tvirtino kelininkas.
Pasak P. Džervaus, kiekvienas Lietuvoje – provincijoje, rajono centre ar kaime – gyvenantis žmogus nusipelno gerų kelių. Tai svarbu ir šalia jo gyvenančiajam, ir juo važiuojančiajam.
Jis nemano, kad reikėtų keisti šiuo metu egzistuojančią kelių priežiūros įmonių struktūrą, tačiau būtų gerai labiau centralizuoti kai kurias funkcijas. Tarkime,
žemių visuomenės reikmėms pirkimo klausimus, derinimo, projektavimo darbus.
O štai kelių priežiūros kontrolė sutvarkyta puikiai.
„Aš pasigendu štai ko: mes apleidome krašto kelius. Kitas aspektas – mūsų
žvyrkeliai. Prioritetas Nr. 1, mano supratimu, pastarųjų skaičiaus mažinimas, padengiant juos juodąja danga“, – akcentavo įmonės vadovas.
Keliaujant po Europos šalis jam įstrigo matytas vaizdas, kad ten nėra kelkraščių, kurie reikalauja itin daug priežiūros. Toks platus kaip pas mus kelias esą beveik niekam nereikalingas, pakaktų jo ir siauresnio.
P. Džervaus teigimu, ilgokai truko, kol suvokėme, kad keliuose yra svarbios ir
mažosios žiedinės sankryžos. Blogiausia, kad trumpas šiltojo sezono metas, kuriuo vyksta intensyvūs kelių statybos ar atnaujinimo darbai, dar labiau sutrumpėja dėl įvairių užtrukusių įžanginių dalykų – projektavimo, viešųjų pirkimų konkursų. O jei dar pastarieji apskundžiami teismams?
Vilniaus kelininkų vadovo įsitikinimu, ne politikams spręsti, kuris ir kurioje
vietoje kelias turi būti tvarkomas pirmiausia. Šį eiliškumą geriausiai gali nustatyti tik kelininkai, su kuo jie šiandien puikiai susitvarko.
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alia vietinių LDK kelių egzistavo svarbūs valstybiniai traktai – didieji vieškeliai, kurie tarnavo šalies administracijos funkcionalumo, kariuomenės judėjimo, užsienio prekybos plėtros užtikrinimui. Prie šių centrinių arterijų jungdavosi smulkesni keliai. Kai kurie jų net vadinti valdovų vardais arba tiesiog „karališkais keliais“.
Kaip šiandien gyvena kadaise LDK didikų statyti ir važinėti keliai, pasakojo
valstybinės įmonės „Vilniaus regiono keliai“ darbuotojai.
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Vilniaus regiono keliai mena
trijų sostinių laikus, kai
vietiniais keliais važinėjo
mūsų šalies valdovai. Kaip
rašo dr. Tomas Čelkis,
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės (LDK)
krašte formavosi kelių
tinklas, kuriame kelio
ruožai buvo sutvirtinami
medžių šakomis, kamšomis
(fašinomis), rąstais ir
storlentėmis. Kitas to
laiko inžinerinis išradimas
– žemgrinda arba žemės
pylimas, kuriuo važinėdavo
didikai.
Zigmantas Kupčinskas, VĮ „Vilniaus regiono keliai“
Ukmergės kelių tarnybos viršininkas
Esu baigęs Kauno politechnikumą, įgijau kelininko specialybę. Vėliau neakivaizdžiai mokiausi Vilniaus inžineriniame statybos institute (VISI). Pastoviai savo
žinias atnaujinu dalyvaudamas seminaruose, konferencijose, kur nemažai sužinau apie naujoves kelių tiesimo ir priežiūros srityje.
Ukmergėje pradėjau dirbti 1982 m., taip nulėmė paskyrimas po studijų. Pats
esu kilęs iš Suvalkijos. Minėtoje įmonėje pradėjau dirbti techniku, po to – kelio meistru, vėliau – gamybinio techninio skyriaus inžinieriumi. Daugiausiai teko
dirbti įrengiant pagrindus ir juodas kelio dangas Ukmergės, Anykščių ir Širvin-

tų rajonuose. Kai pradėjau dirbti, daugelis šių rajonų krašto ir rajoninės reikšmės
kelių buvo žvyrkeliai. Teko prisidėti klojant Musninkų kelią, Anykščių aplinkkelį ir
daug kitų šio krašto kelių. Kasmet juose buvo paklojama nemažai juodų dangų ir
buvo smagu matyti, kad keliai gerėja, pačiam prie to prisidėti. Šiandien keliai su
žvyro danga Ukmergės ir Širvintų rajonuose sudaro 28,5 proc. iš prižiūrimų 691
km kelių. Pamenu, dirbant Ukmergės kelių valdyboje buvo gautas nurodymas
sudaryti planus, kad iki 2015 m. neliktų žvyro dangų valstybiniuose keliuose.
Tuo metu keliuose dirbome su tarybine technika: ZIL, MAZ, KRAZ, turėjome asfalto klotuvą. Yra kelio ruožų, kuriuose klotas asfaltas tarnauja iki šiol. Žinoma, jų paviršiai turi būti nuolat šiurkštinami, bet ten, kur nebuvo atliktas kapi-

skaičius
Vilniaus regione per pastaruosius
5 metus išasfaltuojama po

7 km

žvyrkelių. Liko 840 km.
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talinis kelio remontas, driekiasi mūsų ar kitų kelininkų anais laikais paklotos asfalto dangos.
1989 m., prikalbintas Ukmergės kelių ruožo vyriausio inžinieriaus Vytenio
Rusecko, perėjau dirbti į kelių eksploatacija užsiimančią įmonę, kelių priežiūros
skyrių, gamybos organizavimo inžinieriumi. Vėliau buvau paskirtas vyriausiuoju
inžinieriumi, viršininko pavaduotoju, o nuo 1998 m. dirbu įmonės „Vilniaus regiono keliai“ Ukmergės kelių tarnybos viršininku.
Po 1995 m. kelių sektoriaus reorganizacijos apskričių pagrindu buvo sukurtos regioninės kelių priežiūros įmonės. Vilnijos krašto rajonai buvo prijungti prie
naujai suformuotos įmonės„Vilniaus regiono keliai“. Taigi, nuo 1995 m. dalį mūsų
rūpesčių perėmė naujai įkurta regiono kelių įmonė. Mūsų rūpesčiu vasarą tapo
žvyrkelių greideriavimas, pakelių šienavimas, šiukšlių rinkimas, kelio ženklų atnaujinimas, juodų dangų taisymas. Žiemą – kelių valymas ir barstymas. Neretai
sulaukiame skambučių iš rajono gyventojų, kurie skundžiasi dėl užpustytų ar slidžių kelių, nors jie nepamąsto, kad barstytuvui pravažiavus po kurio laiko situacija kelyje gali vėl pakisti. Vasarą skundžiamasi dėl duobėtų ir dulkančių žvyrkelių. Manau, kad bet kokiu atveju vairuotojai turi būti atidūs, įvertinti kelio dangą
ir laikytis saugaus greičio.
Dabar gyvename ir dirbame kitaip ir jei turėtume pakankamai lėšų keliams
tvarkyti, kelio statiniams atnaujinti ir darbuotojams išlaikyti, viskas būtų paprasčiau. Bet taip nėra. Kiekvieną kartą, kai šalyje trūksta pinigų, jie paimami iš kelių
priežiūros fondo. Dar iki ekonominio sunkmečio kartu su „Vilniaus regiono kelių“
vadovų pagalba Ukmergėje atnaujinome gamybinę bazę, pakeitėme dalį sovietinės technikos moderniais vakarietiškais mechanizmais. Šiandien Ukmergės kelių tarnybos visas pagrindinis technikos parkas yra atnaujintas, reikia pakeisti tik
pavienius nusidėvėjusius mechanizmus.
Darbus kelių sektoriuje lengvina ne tik šiuolaikinė technika, bet ir šiuolaikinės informacinės technologijos. Keliuose įrengtos meteorologinės stotelės,
per jas gauname informaciją apie oro bei dangos temperatūrą, kritulius, jų tipą,
įšalimo gylį, matome ir kelio vaizdą. Automobiliuose ir mechanizmuose įdiegta navigacija, suteikianti galimybę sėdint prie kompiuterio stebėti jų buvimo
vietą, atliekamus darbus, konkretų kelią, technikos judėjimo greitį bei kryptį.
Darbas regione jau nusistovėjo, susistygavo, jaučiame „Vilniaus regiono kelių“ vadovų palaikymą. Ukmergės kelių tarnybos kolektyvas, nors ir sumažėjęs sunkmečiu, savo pareigas atlieka sąžiningai ir kruopščiai.
Susiremontavome didžiąją dalį Kelių tarnybos patalpų, kitą dalį tikimės remontuoti artimiausiu metu. Noriu priminti, kad mūsų tarnybos pastatai buvo pastatyti 1958 m. ir kadaise čia buvo sandėliai. Taigi, suremontavome administracines patalpas, bet kitos dar laukia remonto, yra numatyta ir nauja patalpų rekonstrukcija. Tiesa, dalį patalpų sumažinome, nes nebuvo jų poreikio, tačiau visi mechanizmai ir technika yra po stogu.
Šiuo metu prižiūrime 690 km kelių, iš jų dar turime 197 km žvyrkelių. Deja,
pastaraisiais metais išasfaltuojame tik apie 3 km žvyrkelių, todėl sunku paskaičiuoti, per kiek metų išasfaltuosime visus žvyrkelius... Pamenu, prieš kurį laiką
buvo pateikta programa ir skaičiavimai, kad iki 2015 m. Lietuvoje neliks žvyrkelių. Deja, taip neatsitiko.
Naujai nutiestas ar suremontuotas kelias po komisijos priėmimo pereina
mums, kad prižiūrėtume. Jeigu kelias pastatytas laikantis visų numatytų reikalavimų, jis tarnauja ne vieną dešimtmetį be didesnių investicijų. Mūsų pareiga ir
tikslas – kad keliai kuo ilgiau atitiktų projektinius parametrus, o įdiegus saugaus
eismo reguliavimo priemones, tik gerėtų.
Kelininko darbe mane žavi sezoniškumas, kad šioje srityje darbas labai gyvas, kasdien reikia spręsti vis kitas problemas. Mažai sėdžiu darbo vietoje, stengiuosi daugiau važiuoti tai į vieną, tai į kitą mūsų kelių tarnybos objektą. Žiemą
situacija keliuose gali pasikeisti žaibiškai, todėl sprendimus reikia priimti tuoj pat.
Kitiems toks darbas gal atrodytų per daug dinamiškas, bet man ši veiklos sritis labai patinka.
Širdyje esu suvalkietis. Tėviškėje, Pilviškiuose, tėvų name, gyvena sesuo. Pilviškiai yra taip pat ir mano žmonos tėviškė, todėl ten abu vasarojame. Šiek tiek
tenka padirbėti ūkio darbus, savaitgaliais turime galimybę pailsėti. Būdamas tėvonijoje pailsiu nuo darbų ir rūpesčių, atsigaunu, ten, rodos, ir oras kitoks.
Žmona yra kardiologė, kartu užauginome tris savo atžalas. Jauniausias sūnus jau vienuoliktokas, domisi aviacija, sklando, savo ateitį nori sieti su šia sritimi. Vyresnieji: sūnus ir dukra yra baigę Vilniaus universitetą, dirba vadybinį darbą. Mėgstame keliauti kartu su visa šeima. Kemperiu esame išraižę beveik visą
Europą.
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Vilniaus regionas ir dabar mena gyvenusių valdovų požiūrį į kelius

Vytas Lakis, VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Šalčininkų
kelių tarnybos viršininkas
Užaugau Šalčininkų rajone, baigiau tautinių mažumų mokyklą lenkų kalba. Pats
esu kilęs iš mišrios šeimos, tačiau visiškai tiksliai savo šaknų nusakyti negaliu, nes žinau tik tiek, kad prosenelis į Lietuvą kadaise grįžo iš JAV. 1981 m. įstojau į VISI, į eksperimentinę grupę su dėstomąja rusų kalba. Kelininko specialybę pasirinkti paskatino
mokyklos draugai, su kuriais kartu sportavome, lankėme bėgimą ir rankinį. Vaikinai sakydavo, kad kelininko specialybė labai vyriška ir rimta. Tuomet man tai padarė įspūdį.
Nors studijavau rusų kalba, lygiagrečiai mokiausi ir lietuvių kalbos, nes lietuviai dėstytojai ne visus terminus gebėdavo išversti į rusų, todėl aš jiems padė-

davau. Apskritai studijų metu buvau labai aktyvus, todėl buvau išrinktas grupės
seniūnu. Studijuodamas net važiavau į konferenciją Rygoje, kadangi puikiai mokėjau rusų kalbą.
Gamybinę praktiką atlikau Sibire, 12-oje lietuvių valdyboje. Vienais metais
dirbome prie vaikų darželio statybų, kitais per pora mėnesių pastatėme nedidelį tiltą. Praktika paliko neišdildomą įspūdį, užsigrūdinau fiziškai, pamačiau, kaip
kelio darbai vykdomi praktiškai.
1986 m. pabaigęs VISI, paskyrimą gavau Šalčininkų autokelių valdyboje
dirbti meistru, nes rajone, kaip ir šiais laikais, trūko jaunų specialistų. Pirmasis
mano objektas buvo baigti pradėtą tiesti žvyrkelį prie Šarkaičių kaimo. Šis objek-
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Vygaudas Meškauskas, VĮ „Vilniaus regiono keliai“
Švenčionių kelių tarnybos viršininkas
1979 m. baigiau vidurinę mokyklą Švenčionyse, tuomet įstojau į VISI, automobilių kelių specialybę. Mokslai sekėsi neblogai, todėl studijų metu ypač įstrigo
praktikų laikotarpiai, kai teorines žinias reikėdavo pritaikyti gamyboje. Po antrojo
studijų kurso į praktiką išvažiavome į Kogalymą, kur buvo įsikūrusi 12-oji Lietuvos Kelių statybos tresto valdyba. Ten man, kaip ir kitiems studentams, teko prisidėti tiesiant betoninį kelią. Pamenu, betoną atveždavo KAMAZ automobiliais
maišuose, kuriuos rankomis reikėdavo iškrauti – išmėtyti ant kelio, paskui išardydavome maišus ir rankomis išpildavome jį tiesiai ant paruošto pagrindo būsimam keliui, o vėliau darbuotojai freza cementą permaišydavo su smėliu ir stabilizuodavo gruntą. Ant tokio pagrindo uždėdavo gelžbetonines plokštes, kurias tarpusavyje suvirindavo. Patyrę specialistai atlikdavo įvairius paruošiamuosius darbus betoniniam keliui nutiesti, o mes buvome tik jų pagalbininkais.
Kitais metais praktikai išvažiavome į Maskvą, tiksliai nepamenu kur, bet dirbome Pamaskvėje prie viaduko sankasos darbų.
Dirbti pradėjau baigęs studijas, 1984 m. įsidarbinau gimtuosiuose Švenčionyse automobilių kelių valdyboje meistru. Tais laikais įmonė buvo didžiulė, joje
dirbo apie 200 darbuotojų. Valdyba turėjo asfaltbetonio ir bitumo bazes, taigi ir
rangos darbų apimtys buvo didžiulės. Asmeniškai man vos įsidarbinus teko dirbti
prie kelio Švenčionys – Švenčionėliai tiesimo, buvau atsakingas už kelio pagrindo
paruošimo darbus. Vėliau sekė ir kiti objektai.
1985 m. įmonėje buvau paskirtas darbų vadovu. Tuomet vienas didžiausių mūsų objektų buvo privažiavimo prie Pabradės viaduko pagrindo ir sankasos ruošimas. Viaduką statė Latvijos tiltų statybos įmonė. Dar vėliau tapau meistrijos vadovu.
2004 m. buvau paskirtas „Vilniaus regiono kelių“ Ukmergės kelių tarnybos
viršininko pavaduotoju. Tai man buvo savotiška gera stažuotė, nes per tuos vienerius darbo metus Ukmergėje įgijau vadovaujamojo darbo patirties.
2005 m. įmonės „Vilniaus regiono keliai“ Švenčionių kelių tarnybos viršininkas Henrikas Krivickas išėjo į pensiją, todėl grįžęs į gimtinę Švenčionių kelių tarnyboje užėmiau ankstesniojo viršininko vietą.
Pati Švenčionių kelių tarnyba ne kartą keitė pavadinimus ir gyvuoja jau 70
metų. Pirmasis Švenčionių apskrities kelių skyrius buvo įkurtas jau 1944 m., o
kuriantis regioninėms kelių priežiūros įmonėms, 1996 m. Švenčionių kelių tarnyba buvo prijungta prie „Vilniaus regiono kelių“. Kelių tarnyboje iš 200 darbuotojų liko tik 120, o dar vėliau, prasidėjus ekonomikos krizei 2009 m., dirbančiųjų skaičius labai sumažėjo ir šiuo metu dirba tik 40 darbuotojų. Toks specialistų skaičius Švenčionių kelių tarnyboje yra optimalus, nes su darbais susitvarko-

„Vilniaus regiono keliai“ prižiūri 2777,062 km valstybinių
automobilių kelių, iš jų: 207,561 km magistralinių, 700,635
km krašto ir 1868,866 km rajoninių kelių. Sunkumų sudaro tai, kad yra
tranzitinių kelių, kurių dangos plotis tesiekia vos 4 m. Prasilenkdamos
sunkiasvorės mašinos būtinai važiuoja kelkraščiu, jį gadindamos. Tokių
kelkraščių priežiūra gana sudėtinga.

me. Tiesiog kai kurių darbuotojų, pavyzdžiui, sargų, darbą pakeitė technologijos
ir šiuo metu turime elektroninius sargus. Tobulėjant technikai ir technologijoms,
kompiuterizavus darbo vietas, tapo lengviau organizuoti ir kontroliuoti Kelių tarnybos darbus.
Darbuotojų amžiaus vidurkis mūsų tarnyboje siekia per 50 m. ir šiuo metu
turime nemažai darbuotojų, kuriems iki pensijos liko nedaug. Jaunimas dirbti kelių sektoriuje nesiveržia, nes nors tarnyboje atlyginimai ir stabilūs, jauni žmonės
mano, kad algos valstybės sektoriuje jiems per mažos. Tačiau stengiamės priimti į Kelių tarnybą ir jaunų žmonių, kad pastarieji galėtų perimti vyresniųjų patirtį.
Stengiamės jaunus žmones kviesti iš profesinių mokyklų, mokome juos įgūdžių,
ypač mechanizatorius, kadangi darbo rinkoje rasti paruoštų sunku. Deja, būna ir
taip, kad užsiauginame specialistą, išmokome, o jis išeina dirbti kitur. Paprastai
jaunimas eina į privatų sektorių, nes ten gali uždirbti šiek tiek daugiau. Nors kelių
priežiūros sektoriuje algos ir ne itin didelės, gyvenantys rajone ir turėdami ūkelį žmonės geba išgyventi.
Mūsų rajone vyresnės kartos darbuotojai sėslūs, nemažai yra ir tokių, kurie
Kelių tarnyboje išdirbo visą darbingą laikotarpį, apie 40–50 metų. Smagu, kada
kolektyvo branduolys yra pastovus, nes būtų sunku vadovauti, jei didžioji darbuotojų dalis dažnai keistųsi. Švenčionių rajone nedarbas yra viena iš pagrindinių problemų, todėl darbuotojai paprastai stengiasi dirbti gerai, įgyti naujų žinių,
bet ne visada lengva rasti mūsų kolektyvui priimtiną, rimtą ir darbštų žmogų. Ne
paslaptis, kad darbingo amžiaus jauni žmonės emigruoja į užsienį, nes statybų ar
kelių sektoriuje Vakarų šalyse atlyginimai daug didesni.
Vasarą padidinti Kelių tarnybos biudžetą stengiamės atlikdami įvairius rangos darbus, daugiausiai tai būna kelių žvyravimas, nes turime savo žvyro karjerą. Apskritai tarp mūsų prižiūrimų kelių turime dar daug žvyrkelių – apie 30 proc.
Žiemą juos reikia nuvalyti, vasarą būtina profiliuoti. Taigi, ypač vasarą jų priežiūra atima nemažai laiko ir resursų.
Pagrindiniai mūsų prižiūrimi krašto keliai yra Vilnius – Švenčionys – Zarasai, Utena – Kaltanėnai – Švenčionys, Molėtai – Kaltanėnai – Ignalina, Švenčionys – Lentupiai, Molėtai – Pabradė. Iš viso prižiūrime 405 km kelių, iš jų 146
km yra krašto keliai.
Žiemą pirmiausiai stengiamės nuvalyti kelią Vilnius – Švenčionys – Zarasai,
nes maždaug nuo 6 val. ryto juo ima judėti didžiulis automobilių srautas sostinės
link. Taigi mūsų darbuotojai šį kelią turi pradėti valyti dar prieš vairuotojams suskubus važiuoti į darbus sostinėje.
Ankstesniais metais žiemą kartais reikėdavo samdyti keliams valyti papildomą techniką, o pastaraisiais metais visą techniką jau turime patys. Kartais vieną ar kitą automobilį tenka samdytis ir vasaros darbams. Švenčionių kelių tarnyboje visa technika iš esmės jau vakarietiška, bet turime ir sovietinės technikos:
K-700, T-150 ir MTZ traktorius. Sovietiniai technikos veteranai reikalingi atlikti
specifinius darbus, ypač žiemos metu. Antai K-700 didelis pagalbininkas tuomet, kai užpustomi keliai prie Adutiškio. Susidarius pusnims, jas galima įveikti tik šiais milžinais.
Su žmona užauginome dvi atžalas – sūnų ir dukrą, kurie jau suaugę ir sukūrę savo šeimas. Dukra su vyru emigravo į Daniją, ji Vilniaus pedagoginiame universitete yra baigusi vokiečių kalbą. Sūnus kurį laiką gyveno sostinėje, dabar grįžo į gimtuosius Švenčionis. Yra baigęs mokslus Vilniaus kolegijoje ir turi su automobiliais susijusią specialybę. Šiuo metu dirba vadybininku.
Laisvalaikiu mėgstu keliauti automobiliu po Europą. Kadangi esu baigęs muzikos
mokyklą, nuolat domiuosi muzika, ypač mėgstu jos klausytis.

Lionginas Vaizgenis, VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Ukmergės
kelių tarnybos viršininko pavaduotojas – kelių inžinierius

Alvydas Padriezas, VĮ ,,Vilniaus regiono keliai“ Ukmergės
kelių tarnybos profesinės sąjungos pirmininkas

Esu kilęs iš Širvintų rajono. 1975 m. baigiau Bagaslaviškio vidurinę mokyklą
ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus statybos technikumą. Deja, mokytis teko
trumpai, nes tais pačiais metais buvau pašauktas į sovietinę kariuomenę, kurioje
iš pradžių tarnavau Leningrade priešlėktuvinės gynybos dalinyje, o paskui buvau
perkeltas į Boikonurą Kazachstane. Grįžęs iš kariuomenės 1978 m. toliau tęsiau
studijas ir 1982 m. įgijau pramoninės ir civilinės statybos techniko specialybę.
Dabar gyvenu maždaug 15 km atstumu nuo savo tėviškės. Kelių sektoriuje
pradėjau dirbti 1995 m. kai kūrėsi VĮ „Vilniaus regiono keliai“, įsidarbinau Ukmergės kelių tarnybos viršininko pavaduotoju, juo dirbu iki šiol.
Anksčiau dirbau vienoje iš statybos įmonių Širvintų rajone darbų vadovu. Dirbant
kelininku man neretai prireikia ir anksčiau įgytų statybos žinių, nes atliekame ne tik kelių
priežiūros, bet ir tiltų remonto darbus. Be to, jokios statybos neapsieina be kelio ar privažiavimo tiesimo. Kelio darbai man nebuvo naujiena, bet statybininko žinios man taip pat
pravertė statant ir įrengiant mūsų meistrijos patalpas. Iš pradžių šiose patalpose buvo
sandėliai ir garažai. Juos pritaikėme ne tik gamybiniams, bet ir administraciniams poreikiams. Pastatus teko rekonstruoti, kad įsirengtume naujas modernias patalpas.
Savo laiku perėjau dirbti į kelių sektorių dar ir dėl to, kad kelininko darbas man
buvo patrauklus dėl judrumo. Vieną dieną esi viename objekte, kitą – kitame. Taip
pat reikia spręsti įvairias problemas, situacijas, nes kiekvienas kelias, vietovė, gruntas turi savo specifiką. Kelininko darbe mane žavi ir gana greitas, ryškus rezultatas. Smagu, kai išasfaltuojamas žvyrkelis ar suremontuojamas tiltas. Po kurio laiko gali važiuoti ir džiaugtis tuo, kad prisidėjai prie savo krašto infrastruktūros gerinimo ir gražinimo. O darbo kabinete nemėgstu, skiriu laiko tik dokumentų tvarkymui.
Stengiamės dalyvauti savivaldybės ir privačių įmonių skelbiamuose konkursuose, kad Kelių tarnyba papildomai užsidirbtų iš įvairių rangos darbų, kai kuriuose konkurse buvome subrangovais. Tiesiame žvyrkelius, klojame kelių pagrindus. Jei laimėtume daugiau konkursų, galėtume atlikti ir didesnių apimčių darbus, nes turime geros ir galingos technikos, reikalingos rangos darbams. Rusiškos technikos beveik nebenaudojame, turime keletą MAZ automobilių, traktorių K-700, tris buldozerius: DT-75,
T-130 ir T-170. Tarp jų yra ir tokios technikos, kuri skaičiuoja jau trisdešimtus metus,
ir tokia technika neišvengiamai genda. Turime kanadietišką greiderį „Champion“, kuris
jau skaičiuoja dvyliktus metus. Galime pasidžiaugti, kad jis ne naujas, bet gana patvarus ir negenda. Nors ir senos, bet visos sovietinės technikos nurašyti negalime, nes ji
paranki dirbti specifinius darbus karjeruose, ir džiugu, kad dar galime rasti jai detalių.
Šiuo metu Širvintų meistrijoje dirba 32 darbuotojai, kolektyvas nusistovėjęs.
Daugelis darbuotojų jau pusamžiai, bet tokie žmonės, palyginti su jaunimu, sėslesni, patikimesni. Jie dirba jau ne pirmus metus, išmano savo profesiją. Turime ir
jaunų žmonių, tikimės, kad įsidirbęs jaunimas su laiku pakeis vyresnius darbuotojus, perims jų patirtį. Visi darbuotojai įsisavino jiems reikalingas technologijas,
kompiuterines programas, bet mūsų darbe labai svarbi ir žmogaus akis, išmanymas, patirtis. Net stebint kompiuterio duomenis iš stotelių negalimas technokratinis požiūris. Pavyzdžiui, jei drėgna kelio danga šąla, lengvai pusto, reikia kurį laiką išlaukti, tada siųsti barstytuvą, nes per anksti pabarsčius tokią dangą, ją reiks
daug kartų barstyti pakartotinai. Tik išmintingai prižiūrint kelius taupomi resursai.
Mano dukra jau suaugusi, yra baigusi Kauno medicinos universitetą, dirba Vilniaus
visuomenės sveikatos centre, užsiima sveikatos vadyba. Laisvalaikį leidžiu tiek su šeima, tiek su giminaičiais. Ypač smagu atostogauti tėviškėje, sodyboje Gelvonų seniūnijoje, ten atgaunu jėgas dirbdamas ūkio darbus, mėgstu žvejoti netoliese esančiame
ežere. Ilsiuosi ir kitais būdais, neretai važiuoju prie jūros, stengiuosi daugiau keliauti.

Pagal specialybę esu autokranininkas. 1978 m. Marijampolėje baigiau Vidurinę kaimo profesinę technikos mokyklą Nr.19. Po mokslų įsidarbinau Vakarų statybos valdyboje, kuri vykdė Ignalinos atominės elektrinės statybos darbus.
Dirbau autokranininku. Kadangi vedžiau žmoną ukmergiškę, 1979 m. atvykau į
Ukmergę, įsidarbinau tuometinėje ,,Vienybės“ gamykloje. Ten buvo gaminami
specialūs kompresoriniai vožtuvai karinei pramonei. Dirbau vadinamojoje aliuminio liejykloje, liejau aliuminines plokšteles vožtuvams. Nepraėjus metams, grįžau dirbti pagal specialybę Ukmergės kilnojamoje mechanizuotoje kolonoje, kurioje praleidau penkerius metus.
Nuo 1986 m. pavasario pradėjau dirbti kelių sektoriuje – Ukmergės autokelių valdyboje, iš pradžių autokranininku, vėliau – vairuotoju. Man paskyrė du
automobilius: barstytuvą ir autobokštelį. Pramokau žiemos kelių priežiūros darbų subtilybių.
1994 m. išvykau padirbėti į statybas Rusijoje. Tuo metu ten buvo galima uždirbti daugiau pinigų, kurių jaunai šeimai labai reikėjo. Vėliau kas kelerius metus
dirbau įvairiuose sektoriuose, teko padirbėti ir Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, Karmėlavos oro uoste.
2005 m. grįžau į kelių sektorių – Ukmergės kelių tarnybą. Vėl įsidarbinau autokranininku. Po kurio laiko Kelių tarnyba įsigijo vokišką barstytuvą ,,MersedesBenz“, jame buvo sumontuota ir kėlimo įranga, todėl automobilis buvo patikėtas
man. Kelių tarnyboje šį automobilį vairuoju iki šiol. Mano darbo patirtis nuo šių
metų rugsėjo skaičiuoja jau 37 metus. Daugiau darboviečių pats keisti neketinu,
nesu toks jaunas, norisi ramybės ir stabilumo. Kelių tarnybos darbuotojų vidutinis amžius arti 57–erių. Taigi, kolektyvas sensta. Mano galva, administracija turėtų skirti dėmesio tam, kad pritrauktų daugiau jaunimo. Nors jaunų žmonių mūsų
Kelių tarnyboje dirba nedaug, visi vyrai labai darbštūs. Tasčiau tarnybos administracija turėtų daugiau investuoti į jaunus darbuotojus, suteikti jiems galimybę lankyti specialius kursus, kelti kvalifikaciją, kad su laiku galėtų daugiau uždirbti. Manau, kad įmonės ,,Vilniaus regiono keliai“ administracija lėšų šiam tikslui rastų.
Kalbėdamas apie profesinę sąjungą noriu pasakyti, kad ši organizacija
Ukmergės kelių tarnyboje turi senas tradicijas. Sovietmečiu profsąjungai vadovavo atstovas iš įmonės administracijos. Taip buvo įprasta ir tai buvo ,,teisinga“.
Nors tai ir buvo organizacija ,,nuleista“ iš viršaus, bet pagal tą laikmetį ji savo paskirtį atliko. Vieną kitą profsąjungos narį pamalonindavo poilsiniu kelialapiu, dovanėlėmis vaikams, turėjo net sportinio inventoriaus. Neretai prasižengusį darbuotoją užtardavo, kad žmogus neprarastų darbo. Dabar galima būtų net pavydėti tokių dalykų.
1995 m. susikūrus ,,Vilniaus regiono keliams“, mūsų tarnyboje profesinė sąjunga vėl ėmė gyvuoti. Jai vadovavo darbininkų atstovas K. Mažeika. Darbuotojai tuo
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tas jaunam specialistui buvo lyg šaltas dušas, nes darbai buvo pradėti, transportas nuomojamas iš kitos įmonės, jis jokiu būdu negalėjo stovėti be darbo, o buvo
ir tokių dienų, kad pliaupė lietus, molyje technika negalėjo dirbti. Teko sukti galvą, kaip užpildyti dokumentus. Tais laikais jaunam specialistui kuriam laikui paskirdavo kuratorių. Tokį gavau ir aš, šis žmogus padėjo savo patarimais, ypač pildant dokumentus.
Tais laikais pagrindinė mūsų technika buvo automobiliai MAZ, sovietiniai
buldozeriai, autogreideriai, ekskavatoriai. Pamenu, reikėjo ne tik tiesti kelią, bet ir
surinkti bei skaldyti akmenis kilnojama skaldymo įranga. Net man pačiam tekdavo dirbti tokius darbus, rodyti darbštumo pavyzdį darbininkams, nes darbus reikėjo baigti laiku. Pirmasis mano objektas buvo baigtas po 3 mėnesių, nes komisija jį priėmė. Tuomet sekė ir kiti darbai.
Pirmaisiais darbo metais didžiausias iššūkis buvo žiema. Pamenu, spaudė 30
laipsnių šaltis, ekskavatorius neužsivesdavo, todėl teko pačiam šildyti jo variklį,
kad galėtume pradėti darbus. Žiemą ne tik atlikdavome sniego valymo darbus,
bet ir žvyruodavome, rengdavome pagrindus. Dėl savo ambicijų ir tvarkos mėgimo ne visuomet gerai sutardavau su samdytais vairuotojais. Buvo ir toks atvejis, kad jie mane paliko tiesiog kelyje spaudžiant šalčiui. Teko parsigauti namo
pėsčiomis.
Išdirbęs pusantrų metų meistru tapau ekonomistu, nes ankstesnis darbuotojas pasitraukė iš pareigų. Man tai buvo nauja veikla, bet išanalizavau ankstesnio darbuotojo popierius ir lankiau kursus, pramokau finansinių vingrybių, įgijau
žinių. Tuo metu tai buvo vadinamosios „perestroikos“ laikai, darbuotojai mane
išrinko darbuotojų kolektyvo atstovu. Taigi, įmonėje pradėjau eiti ir visuomenines pareigas.
Pradirbęs ekonomistu pustrečių metų, 1990-aisiais buvau pakviestas dirbti
vyresniuoju ekonomistu į Šalčininkų savivaldybę. Čia vėl įgijau naujos patirties finansų sektoriuje, dirbau su įmonių registru. Praėjus daugiau kaip 3 metams, išėjau dirbti Lietuvos taupomojo banko Šalčininkų skyriaus valdytoju. Deja, pradirbus daugiau nei trejus metų, bankas buvo ruošiamas privatizuoti, todėl ieškojausi darbo ir kaip tik tuo metu gavau pasiūlymą po kurio laiko tapti Šalčininkų kelių
tarnybos viršininku, nes senasis vadovas išėjo į pensiją.
Taigi, po septynerių metų klajonių, sukaupęs naujos patirties, grįžau pas kelininkus. Iš pradžių 1997 m. dirbau „Vilniaus regiono kelių“ centrinėje būstinėje inžinieriumi, po pusantrų metų tapau Šalčininkų kelių tarnybos viršininku. Tie metai man buvo labai palankus laikotarpis adaptuotis įmonėje, nes per septynerius
metus kelių sektoriuje daug kas pasikeitė.
1999 m. buvau paskirtas Šalčininkų kelių tarnybos viršininku, gavau suformuotą kolektyvą, nes tuo metu regiono kelių valstybės įmonės visoje Lietuvoje taip pat jau buvo visiškai susiformavusios. Pamažu įsigijome vakarietiškos technikos, organizavome kelių priežiūros ir rangos darbus. Patirtis finansų
srityje man labai pravertė planuojant darbus Kelių tarnyboje. Daugelis vadovų
įsivaizduoja, kad visuomet geriau dirbti rangos ar kitus darbus, nors ir gaunant
labai nedaug pelno. Aš visuomet pasiskaičiuoju, ką verta dirbti, kada – taupyti. Ir, deja, kartais taupant lėšas, jų lieka daugiau. Be to, visus resursus taip pat
reikia naudoti labai racionaliai. Antai magistralinio kelio Vilnius – Lyda vienas barstytuvo važiavimas atsieina apie 1000 eurų. Kartais įvertinus kelio būklę ir išanalizavus orų prognozę paaiškėja, kad geriau yra barstyti kelią ne gryna druska, o smėlio ir druskos mišiniu. Pavyzdžiui, prieš pūgą sniegą ant kelio dangos geriau neištirpinti iki galo, nes pinigai bus išmesti vėjais ir efektas
bus atvirkštinis. Taigi, mano darbo diena prasideda nuo oro prognozių analizės. Turiu kompiuteryje visus įmanomus oro prognozių puslapius, nes nuo to
priklauso, kaip suplanuosiu darbus. Mano kaimynai juokais mane vadina sinoptiku. Tačiau juokai juokais, bet jei darbuotojai išvažiuos asfaltuoti, o lietus
ims pliaupti, darbai nevyks, tarnyba patirs nuostolių. Kita vertus, jei oro sąlygos sunkiai prognozuojamos, turiu numatyti ir atsarginių variantų, kad darbuotojai dirbtų kitus darbus.
Prižiūrime 486 km kelių (162 km žvyrkelių). Sunkumų sudaro tai, kad turime
tokių tranzitinių kelių, kurių dangos plotis tesiekia 4 m. Prasilenkdamos sunkiasvorės mašinos būtinai važiuoja kelkraščiu, jį gadindamos. Tokių kelkraščių priežiūra gana sudėtinga, norėdami juos profiliuoti taip pat turime laukti ypatingų
oro sąlygų, kai nei per daug sausa, nei per daug šlapia.
Mūsų kolektyvas susiformavęs, ir aš, kaip vadovas, stengiuosi, kad kolektyve būtų balansas tarp vyresnių ir jaunesnių darbuotojų, tuomet vyrauja harmonija. Jauni darbuotojai pajėgesni fiziškai, jie greičiau išmoksta valdyti šiuolaikišką techniką. Jaunas darbuotojas lengviau ištvers aštuonių valandų kelio valymo
darbus, kai reikia ne tik nuvalyti, bet ir išsaugoti signalinius stulpelius. Vyresni patyrę darbuotojai reikalingi greideriuoti ir kasti griovius, o ypač, jei reikia specialiųjų įgūdžių. Jeigu žmogus gabus ir su patirtimi, tokį darbuotoją saugome, net jeigu jis yra pensinio amžiaus.
Su žmona kartu užauginome dukrą ir sūnų. Šie yra suaugę ir jau baigę studijas. Žmona buvo mano bendraklasė, todėl ją vedžiau besimokindamas VISI trečiame kurse. Dukra baigė psichologiją Vilniaus universitete, dabar dirba pagal
specialybę. Sūnus informatikas, dirba ir gyvena su šeima Danijoje. Jau džiaugiamės ir anūkais.
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metu buvo surengę net trumpalaikį streiką. Tai rodo, kad problemų tarnyboje būta
ir anksčiau. Pirmininkui palikus darbovietę, profesinė sąjunga kurį laiką neveikė.
2008 m. jausdami, kad artėja ekonomikos krizė ir atlyginimai bei darbo sąlygos gali prastėti, pradėjome dažniau aptarinėti profesinės sąjungos atkūrimo būtinumą. 2011 m. lapkričio 10 d. įvyko steigiamasis susirinkimas, tuomet ir buvau
išrinktas šios profesinės sąjungos pirmininku. Tuo metu į mūsų profsąjungos gretas įstojo 18 įmonės darbuotojų. Kai prie mūsų tarnybos buvo prijungta ir Širvintų kelių tarnyba, narių skaičius išaugo iki 39.
Pirmiausia ėmėmės spręsti darbo užmokesčio klausimus, bendromis jėgomis kovoti už tai, kad darbuotojai jaustųsi įvertinti atitinkamai pagal jų įdėtą darbo indėlį. Daug dėmesio skyrėme darbo drausmės pažeidimams kolektyve, kad
būtų laikomasi vidaus darbo taisyklių tiek iš darbuotojų, tiek ir iš administracijos
pusės. Griežtai pasisakėme prieš svaigalų vartojimą darbo metu. Ne visiems tai
patiko, bet visi supratome, kad norėdami uždirbti, turime būti drausmingi ir vieningi, būtina dirbti įmonės naudai.
Dabar daugelį ginčytinų klausimų su administracija išsprendžiame vietoje.
Kartais tenka kreiptis į kitas instancijas. Yra tekę kreiptis ir į darbo ginčų komisiją.
Bandome tapti tarsi tiltu tarp darbuotojų ir administracijos, siekiame, kad darbo
sąlygos neprieštarautų darbo saugos ir sveikatos nuostatoms. Patys griežtai vadovaujamės LR ir profesinių sąjungų įstatymais.
Mūsų profesinė sąjunga pasisako už tai, kad būtų peržiūrėta atlyginimų apskaičiavimo metodika. Siūlome įmonės vadovams pamąstyti, kaip galima pakeisti esamą situaciją. Pastarieji susitikimai su įmonės „Vilniaus regiono keliai“
vadovais teikia vilčių tolimesniam konstruktyviam bendravimui.
Ukmergės KT profesinėje sąjungoje turime keletą jaunų žmonių, kurie mus
skatina pasitempti. Vyrai mato, kad kuriant Lietuvos ateitį pastangų yra dedama
per mažai ir jie patys nori prie to prisidėti. Tikiu, kad kas nors iš jų ateityje vadovaus ir profesinei sąjungai. Dabar jaunimas šiam darbui dar semiasi patirties. Aš
profsąjungai vadovauju jau ketvirtus metus ir galiu pasakyti, kad eidamas šias
pareigas daug ko išmokau. Tai puiki gyvenimo mokykla.
Su nerimu laukiame naujo darbo kodekso. Stebėsime, kaip šis dokumentas
pakeis eilinio darbininko padėtį darbo rinkoje. Matau, kad šis dokumentas suteikia daugiau galių ir privilegijų verslui.
Opiausia kelių sektoriaus problema yra finansavimas, bet manau, kad reiktų mažinti ir administravimo išlaidas. Galbūt tektų reformuoti kai kurias struktūras kelių priežiūros srityje.
Džiaugiamės, kad pagaliau pradėtas kelio ruožo Ukmergė – Molėtai remontas. Kita bėda išlieka kelias Ukmergė – Kėdainiai.
Žmogus ne vien darbu gyvas, todėl laisvalaikiu domiuosi istorija, politika, poezija, muzika. Esu išleidęs dvi savo poezijos knygeles, vadovauju Ukmergės liaudiškos muzikos kapelai „Provincija“. Aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje.

„Vilniaus regiono kelių“ tarnybose visa technika iš esmės jau
vakarietiška. Bet yra išlikusios ir sovietinės technikos: K-700,
T-150 ir MTZ traktoriai. Technikos veteranai reikalingi atlikti
specifinius darbus, ypač žiemos metu. Ypač didelis pagalbininkas K-700. Užpusčius kelius ir susidarius pusnims, jas galima įveikti tik
šiais milžinais.
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Informacija iš regioninių kelių įmonių iš esmės patvirtina prielaidą, kad su
žvyrkeliais susijusios transporto, vietinių gyventojų socialinės problemos tęsis
dar ilgai. Pasiteiravus, kokios apimties darbai žvyrkelių asfaltavime vyksta 2015
m., daugelis regiono kelių įmonių galėjo nurodyti tik gana kuklius skaičius.

Trečdalis Lietuvos kelių – pilki, dulkėti žvyrkeliai, kurių būklė priklauso ir
nuo žmonių pastangų juos prižiūrėti bei tvarkyti, ir nuo Dievo malonės.
Snieguotą žiemą ar prasidėjus pavasario polaidžiui žvyrkeliai gali net
kelioms dienoms apmirti, laukdami palankesnių orų. Daugiausia žvyro
dangos kelių yra Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno regionuose.
Andrius Juškevičius

N

Šiuo metu Lietuvoje bendras žvyrkelių ilgis yra beveik 7220 km. Per 2007–2013
m. gana palankiomis finansavimo sąlygomis sugebėjome kasmet vidutiniškai
išasfaltuoti kiek daugiau nei po 100 km žvyrkelių. Išlaikant panašų intensyvumą, žvyrkelių asfaltavimo programą vykdysime ne mažiau kaip 70 metų. Vertinant dabartinę bendrą geopolitinę situaciją, Lietuvos partijų susitarimą vykdyti mūsų narystės NATO įsipareigojimus dėl gynybos biudžeto didinimo, sunku tikėtis, kad tūkstančius kilometrų žvyrkelių stebuklingu būdu apsnigs eurais
ir padengs asfaltu.
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uo 1997 m. iki 2004 m. žvyrkelių asfaltavimas vyko gana vangiai, nes programa buvo vykdoma biudžeto bei skolintomis lėšomis. Procesas pagreitėjo
2007–2013 m., kai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, struktūrinės paramos lėšomis buvo išasfaltuota 737 km žvyrkelių.
Nuo 2015 m. žvyrkelių asfaltavimas bus vykdomas iš Kaimo plėtros programos lėšų. Kaip intensyviai šis procesas vyks artimiausiais metais, sunku spėti.

Suvelta programa

Per 2007–2013 m. gana palankiomis finansavimo sąlygomis
sugebėjome kasmet vidutiniškai išasfaltuoti kiek daugiau nei po
100 km žvyrkelių. Išlaikant panašų intensyvumą, žvyrkelių asfaltavimo
programą vykdysime ne mažiau kaip 70 metų.

Šiemet VĮ „Telšių regiono keliai“ Mažeikių rajone įrengia 5,31 km juodos dangos ruožą kelyje Žiogaičiai – Purvėnai, Plungės rajono kelyje Žemaičių Kalvarija
– Gegrėnai – Medsėdžiai įrengia apie 1 km bituminės dangos, Telšių rajono kelyje Ramučiai – Vidsodis – Gaulėnai – Luokė nuo 18,80 iki 21,68 km ruože įrengiama bituminė danga. Asfaltuojamų žvyrkelių kilometrams suskaičiuoti pakanka rankų pirštų.
„Tauragės regiono kelių“ direktorius Vytautas Povilaika teigė, kad jų regionas
palyginti nedidelis. Šiemet apie 13 km žvyrkelių dengiami asfaltu, panašūs žvyrkelių asfaltavimo darbų mastai buvo ir pastaraisiais metais.
V. Povilaikos nuomone, iki 2008 m. ekonomikos krizės žvyrkelių asfaltavimo
programa buvo vykdoma planingiau. Buvo nusistovėjusi programos vykdymo
tvarka, nuolat rengiami ir vykdomi dvimečiai projektai. Krizės laikas daug ką sujaukė, iki šiol ne viskas stojo į savo vietas. Anksčiau, vykdant dvimetę programą,
iš anksto būdavo ruošiamasi kitam etapui: buvo rengiami ir tvirtinami projektai,
skiriamos lėšos. Pastaruoju metu iškart stengiamasi įvykdyti ir dėl krizės užstrigusius projektus, ir rengiami nauji, tačiau kol kas dar viskas susimaišę. Iki šiol dar
nepasiektas ankstesnis žvyrkelių asfaltavimo finansavimo lygis.
VĮ „Tauragės regiono keliai“ šiuo metu daugiausia dėmesio skiria gyvenviečių
asfaltavimui bei likusiems žvyrkelių tarpams tarp asfaltuotų dangų. „Tokių tarpų
po 1 ar 2 kilometrus yra likę gana daug. Buvo laikas, kai vienas rajonas pradėdavo kelią asfaltuoti iš vienos pusės, kitas rajonas – iš kitos, bet kažkodėl susijungti
į vieną ištisinę asfalto dangą nepavykdavo. Šiuo metu turime pasitvirtinę programą ir laikomės nuostatos nepradėti naujų žvyrkelių asfaltavimo, kol bus sutvarkytos nuo seno likusios problemos“, – sakė V. Povilaika.

Žvyrkeliai netenkina reikalavimų
Žvyrkelių kokybė iš tikrųjų nedžiugina. Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) pripažino, kad 2013 ir 2014 m., atlikus rajoninių kelių su žvyro danga
tyrimus, 87 proc. rajoninių žvyrkelių netenkina minimalių reikalavimų. Dėl blogos kelių būklės 2014 m. rajoninių kelių ruožuose su žvyro danga dėl pavasario
polaidžio eismas buvo ribojamas 3440 km (47 proc. nuo bendro rajoninių kelių
su žvyro danga ilgio). 2013 m. šis skaičius buvo mažesnis – 2792 km (38 proc.
nuo bendro rajoninių kelių su žvyro danga ilgio). Kelių ruožų, kuriuose pavasario polaidžio metu eismas buvo ribojamas, per vienerius metus padidėjo 9 proc.
(648 km). Vyraujant tokiai tendencijai, artimiausiais metais pavasario polaidžio
metu eismas žvyrkeliuose bus ribojamas vis daugiau ir daugiau. Ar įmanoma įsi-
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VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktorius Vytautas Povilaika: „Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame gyvenviečių asfaltavimui bei likusiems žvyrkelių
tarpams tarp asfaltuotų dangų, kurių po 1 ar 2 kilometrus yra likę pakankamai daug. Šiuo metu turime pasitvirtinę programą ir laikomės nuostatos
nepradėti naujų žvyrkelių asfaltavimo, kol bus sutvarkytos nuo seno likusios problemos.“

Žvyrkeliai – socialinė problema

vaizduoti, kaip tokie apribojimai atsiliepia kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms, verslininkams?

Autobusai „eina šonais“
Apie sunkias vietinių vežėjų darbo sąlygas pasakojo bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ eksploatacijos viršininkas Juozas Saudargas. Jo teigimu, rajone
yra apie 120 km baisios būklės žvyrkelių, kuriais kasdien važinėja bendrovės autobusai. Dėl labai prastos kelių Šilutė – Teneniai, Šilutė – Šyliai – Švėkšna, Šilutė – Degučiai – Skiržemė, Rusnė – Uostadvaris būklės neįmanoma naudoti
naujesnių autobusų, o senieji, nuolat remontuojami, netenkina keleivių poreikių.
Kaip sakė J. Saudargas, „autobusai nuvaryti, sausringą vasarą keleivius ir vairuotojus dusina dulkės“, o per dieną atliekamas juk ne vienas reisas. Šilutės rajone
yra žvyrkelių, kuriems pažliugus nuo gausaus lietaus ar polaidžio metu autobusų parko mašinos tiesiog„eina šonais“. Nepalankiomis oro sąlygomis sunku laikytis nustatyto autobusų eismo grafiko, dėl to ypač kenčia moksleiviai, kai 10 ar 15
minučių vėlavimas jau sukelia skandalą, o žvyrkeliais nepalakstyi.

Pasisekė buvusiems kolūkiams
Panašiai sakė ir Skuodo rajono Ylakių seniūnijos seniūnas Vytautas Gudauskas. Seniūnijoje esančių žvyrkelių ilgis – 160 km. Keliai ir čia seni, mažai prižiūrimi, nes rajono savivaldybė neturi pakankamai lėšų. Labiau stengiamasi prižiūrėti kelius, kuriais į mokyklas vežami mokiniai, o kitur... Seniūno teigimu, žiemą
po gausaus sniego būna dienų, kai keliukais niekas nevažinėja, žmonės lieka visiškai atskirti nuo pasaulio.
Šią sausringą vasarą dėl dulkių žvyrkelių nebuvo įmanoma tvarkyti. Asfaltuotos gatvelės seniūnijos teritorijoje – tik buvusiuose kolūkių centruose: Ylakiuose, Pašilėje, Nausėduose. V. Gudauskas stebėjosi, kad žvyrkeliai asfaltuojami
taip vangiai – tik po keletą kilometrų per metus.
Padėtį rajono keliuose keiksnojo ir „Skuodo autobusų parko“ direktorius Rimantas Pabrėža. Vienintelio rajono vežėjo autobusai per dieną žvyrkeliais nurieda ne mažiau 640 km. Duobėti žvyrkeliai „ėda“ net patvarius skandinaviškus au-

skaičius
Lietuvoje bendras žvyrkelių
ilgis siekia beveik

7 220 km.
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Lietuvos žvyrkeliai – dar septy niasdešimčiai metų?

Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą, struktūrinės
paramos lėšomis buvo išasfaltuota
737 km žvyrkelių.
tobusus. R. Pabrėža neslėpė, kad norint keleiviams suteikti daugiau patogumų ir
naudoti naujesnius autobusus, jų remontui neišvengiamai skiriamos didesnės lėšos. „Normalioje Europos valstybėje žvyrkelių neturi būti“, – kalbėjo direktorius.
Jis apgailestavo, kad savivaldybės negali pakeisti LAKD sprendimų dėl žvyrkelių
asfaltavimo. „Kam galėčiau skųstis, kad mūsų aptarnaujami maršrutai Skuodas –
Nausėdai, Skuodas – Žebrokai, Skuodas – Daukšiai driekiasi sunkiai įsivaizduojamos kokybės keliais? Vilnius toli, esame Lietuvos pakraštys, didieji ponai čia neužsuka“, – sakė R. Pabrėža.

Ar Lietuvos pakraštys, ar vidurys – padėtis panaši. Šilalės rajono Žadeikių
seniūnijos seniūnė Rasa Lukošienė ir bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktorius Vytautas Norkus lyg susitarę minėjo kelią Laukuva – Žadeikiai – Kvėdarna, kurio didžiosios dalies danga – žvyras, o eismo intensyvumas juo didelis. Šilalės autobusų parko maršrutai 80 proc. driekiasi žvyrkeliais, jų būklė yra bloga.
„Šiemet per sausrą tais žvyrkeliais mūsų vairuotojai ir keleiviai turėjo važinėti kaip per mėnulio dulkes. Nėra buvę, kad kas laistytų bent atskirus kelių ruožus“,
– pasakojo V. Norkus. Jo vertinimu, per pastarąjį penkmetį naujai asfaltuotų kelių rajone atsirado nedaug.
Šilalės rajono Tenenių seniūnijos seniūnė Loreta Petravičienė publikacijos
autoriui nurodė ir kitą problemą. „Blogos kokybės keliai yra viena iš priežasčių,
kodėl žmonės palieka savo tėvų ar senelių namus, ūkius. Seniūnijoje yra ne vienas kelias, kuris dabar veda tik į laukus – neliko žmonių, sodybų, nieko. Visai netoli Tenenių – Kalniškiai II, ten ir žmonių nemažai gyvena, jaunimo yra. Bet kelias yra baisiausias. Kiek ilgai žmonės gali kęsti tokią padėtį?“ – kalbėjo L. Petravičienė.
Ji prisipažino seniau pati gyvenusi šalia žvyrkelio. „Gyvenimas ten – kaip nepaaiškinama Dievo bausmė. Už ką? Vasarą – nesibaigiančios dulkės, viskas aplinkui balta. Žiemą gali užversti pusnys, pavasarį – palaida bala. Suprantu žmones,
kurie bėga iš tokių vietų pirmai progai pasitaikius“, – kalbėjo seniūnė.
Kalbinti seniūnijų, rajonų autobusų parkų vadovai pastebėjo, kad daugelio mažesnių miestelių gatvelės buvo asfaltuotos dar sovietiniais metais. Tų laikų darbų kokybės girti niekaip negalima, dabar tai baigiantys gyvenimą ištisiniai lopai.

Gelbėjo rusiški autobusai
Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Naujosios Akmenės autobusų parkas“ jau
40 metų dirbantis dabartinis direktorius Jurgis Sarulis kalbėjo, kad jo akyse rajono keliai nedaug keitėsi, žvyrkelių asfaltuota labai nedaug. Rajono vežėjai, norėdami kaip nors įveikti žvyrkelių žabangas, prieš 11 metų specialiai pirko rusiškus
PAZ markės autobusus. „Jų važiuoklės tvirtesnės, keleiviams komforto gal ir mažiau, tačiau tikėjomės, kad su jais mums bus geriau, mažiau išlaidų jų remontui.
Bet laikas įveikė ir tas mašinas. Dabar perkame naudotus mersedesus, nes naujų
mašinų į tokius kelius leisti net neverta“, – kalbėjo J. Sarulis.
Naujosios Akmenės kaimiškoje seniūnijoje – 165 km žvyrkelių, Papilės seniūnijoje – 130 km. Pastarosios seniūnas Antanas Vaičius svarstė, kad dabar
nutiesti gerą žvyrkelį kainuoja nemažus pinigus, o kelią su asfalto danga – ar
ne 300 tūkst. eurų už kilometrą. „Neįsivaizduoju, iš kur gali atsirasti tokie pinigai ir kada Lietuvoje išnyks tūkstančiai kilometrų žvyrkelių“, – sakė A. Vaičius.
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Ar Lietuvos automagistralės yra saugios ir greitos?
bet automagistraliniuose keliuose žūsta ir pėstieji. Automagistralėse dažniausiai
žūsta tie pėstieji, kurie tamsiu paros metu nedėvi šviesą atspindinčių elementų,
kerta kelią ne tam skirtose vietose, taip pat dažnai būna neblaivūs.
Ne vietoje po automagistralę vaikštantys pėstieji gali būti nubausti nuo dvidešimt trijų iki keturiasdešimties eurų bauda ir tokių baudų kasmet išrašoma
tūkstančiai. Deja, ne vienas vairuotojas yra matęs pėsčiuosius, bandančius kirsti automagistralės važiuojamąją dalį neleistinose vietose. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 14 d. policija magistraliniuose keliuose išaiškino 37 pėsčiųjų padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Šiemet automagistralėse kol kas nežuvo nė vienas pėsčiasis.
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Avarijos kelio darbų zonose

Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Gintaras Aliksandravičius teigė,
kad remontuojant automagistralinius kelius, darbo apimtys savaitgaliais galėtų
būti mažinamos, galima dirbti naktimis, taip mažėtų automobilių spūstys, keliai
būtų saugesni. Tačiau nedirbant savaitgaliais, ilgiau vyksta patys remonto darbai.
Reikia priminti, kad savaitgaliais yra vykdomi tik rangos darbai, o kelių priežiūros
ar smulkūs kelių remonto darbai savaitgaliais neatliekami.
Pasak doc. dr. Audriaus Vaitkaus, Kelių tyrimo instituto direktoriaus, Vilniaus
Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kelių katedros docento, automobilių kelių nuolatinė ir periodinė priežiūra yra neatsiejama kelių turto valdymo sistemos
dalis. Tik racionalus ir nuolatinis pažeistų ir nusidėvėjusių dangų taisymas užtikrina optimaliai subalansuotą kelių priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą ir visuomenės lėšų taupymą.„Vis dėlto bet kokia intervencija į kelio eismo juostą sukelia nepatogumų eismo dalyviams, įveikiant darbų zoną kelyje išauga eismo įvykių tikimybė“, – sakė A. Vaitkus.
Pasak docento, šiuo metu Lietuvoje vykdant kelių tiesybos ir taisymo darbus
dažniausiai remiamasi perimta iš Vakarų Europos valstybių praktika: darbo zonos keliuose aptveriamos, o eismas – reguliuojamas. Automagistralėse A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A2 Vilnius – Panevėžys vykdant darbus vienoje ke-

Automagistralė stebino avarijomis
Avarijų virtinės automagistralėje Vilnius – Kaunas – Klaipėda prasidėjo nuo
balandžio pradžios, kai ties Kaunu susidūrė lengvasis automobilis ir sunkvežimis.
Kadangi tai buvo penktadienio vakaras, dėl padidėjusio automobilių srauto nusidriekė didžiulės spūstys. Spūstys sustabdė eismą ne tik automagistralėje, bet ir
keliuose į Kauną, Savanorių prospekte. Eismo įvykio metu prie prekybos centro

dauguma eismo įvykių įvyksta tamsiu paros metu, kai apšvietimas darbų zonoje neįrengtas arba įrengtas netinkamai. Vis dėlto palyginus 2014 m. duomenis su
ankstesniųjų metų, eismo įvykių skaičius kelio darbų zonose sumažėjo dvigubai.
Avarijos keliuose neretai įvyksta ir kelio darbų zonoje. Pasak specialistų, viena iš pagrindinių problemų, sukeliančių eismo įvykius kelio darbų zonose, yra tai,
kad vairuotojai dažnai kelio darbų zoną priima kaip įprastą kelio atkarpą, kurioje
nėra jokių greičio bei eismo apribojimų. „Tyrimais nustatyta, kad kelio darbų zonose greitis yra viršijamas daugiau kaip pusės važiuojančių transporto priemonių. Tokiu būdu susidaro avarinės situacijos ir stipriai išauga skaudžių eismo įvykių tikimybė“, – pasakojo A. Vaitkus.
Yra ir tokių eismo dalyvių, kurie važiuoja lėčiau negu daugelis, kelio darbų zonose susidaro kliūtys eismo pralaidumui. „Būtina numatyti priemones eismo srauto greičio reguliavimui, taikant momentinio ir vidutinio greičio matuoklius; vykdant specialius policijos reidus transporto greičio patikrinimui; vertikalų ženklinimą, dėl rekomenduojamo greičio ir kt. priemones“, - samprotavo VGTU docentas.
Darbų atlikimo zonose saugumas turi būti užtikrinamas ne tik vairuotojams,
bet ir kelininkams. Kelio darbų zona yra padidintos rizikos darbo vieta, kurioje
turi būti užtikrinti ir paisomi ypač griežti saugumo reikalavimai. Skaudžiausi eismo įvykiai įvyksta, kai transporto priemonė nepersirikiuoja į naują eismo juostą, o toliau važiuoja ta pačia trajektorija. A. Vaitkus teigė, kad darbų zonos pradžioje turi būti taikomos fizinės priemonės, apsaugančios kelininkus ir eismo dalyvius nuo atsitiktinio įvažiavimo į darbų zonas. Pastaraisiais metais kaip fizinės
priemonės yra taikomi smėlio kaupų supylimai, tačiau yra ir efektyvesnių priemonių, tokių kaip specialios smūgį absorbuojančios pagalvės, atitinkamai išdėliotos plastikinės vandens talpos ir kt. priemonės.
A. Vaitkus pasakojo, kad šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Kelių tyrimo institutas vykdo mokslo tiriamąjį darbą, kurio viena iš dalių yra skirta kelių darbo zonų tyrimui bei rekomendacijoms pateikti. Tyrimo metu yra vertinama užsienio šalių geroji patirtis, eismo įvykių situacija Lietuvoje, analizuojamos jų priežastys, analizuojami ir vertinami galimi darbo vietų aptvėrimo ir eismo organizavimo scenarijai.

Žūsta žmonės
2013 m. automagistraliniuose keliuose Lietuvoje žuvo 13 žmonių, sužeista 91, 2014 m. žuvo 12, sužeista 65, šiemet žuvo 1 žmogus, sužeista 58. Deja,
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MEGA stipriai apgadintas lengvasis automobilis ir du vilkikai. Kaip pasakojo įvykio liudininkai, greitkeliu važiavusi moteris kliudė priekyje važiavusį vilkiką, tada
į moters automobilį rėžėsi kitas vilkikas. Buvo apgadintas lengvasis automobilis,
kurį iš abiejų pusių kliudė sunkiasvorės transporto priemonės.
Liepos pabaigoje spūstyje automagistralėje, susidariusioje dėl avarijos, įstrigo net Lietuvos krepšinio rinktinė. Autobusas įstrigo spūstyje pakeliui į Šiaulius,
sportininkus gelbėjo policininkai. Eismo nelaimė įvyko pliaupiant lietui. Automobiliai susidūrė automagistralės Kaunas – Klaipėda 94 km. Krepšininkai pasakojo, kad komandos autobusas kurį laiką buvo įstrigęs spūstyje, tačiau policijos
pareigūnų pagalba pavyko iš jos ištrūkti. Bandydamas apvažiuoti spūstį, rinktinės autobusas lietė eilėje stovėjusio vilkiko galą. Išdužo šoninis išorinis autobuso
stiklas. Per šią avariją susidūrė iš viso penkios transporto priemonės, viena jų rėžėsi į atitvarus, žmonės nesusižalojo.
Rugpjūčio gale toje pačioje automagistralėje, už kelių kilometrų nuo Raseinių,
įvyko lengvojo automobilio ir traktoriaus susidūrimas, automobilis sudegė. Moters vairuojama „Mazda“ trenkėsi į magistrale važiavusį naujutėlį traktorių „Belarus“. Pasak liudininkų, tuo metu, kai „Mazda“ antrąja eismo juosta mėgino apvažiuoti gerokai lėčiau važiuojantį traktorių, šis išriedėjo į kelio vidurį. Smūgio būta
stipraus: traktorius su nuplėštu priekiniu ratu virto ant šono, o „Mazda“ sustojo
už kelių dešimčių metrų ir užsidegė. Per avariją rimčiau nukentėjo automobilio
„Mazda“ keleivė – garbaus amžiaus vairuotojos motina. Sumušimų patyrė ir vairuotoja. Automobilį užgesino tik atvykę ugniagesiai, tačiau iš jo nedaug kas liko.
Rugsėjo pirmąją greitkelyje netoli Kauno susidūrus dviem vilkikams, sunkiai nukentėjo juos vairavę vyrai. Po įvykio sunkiai nukentėję abiejų sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai išvežti į gydymo įstaigą. Dėl eismo įvykio
padarinių šalinimo avarijos vietoje – prie įvažiavimo į Kauno miestą – dvi valandas buvo ribojamas eismas.
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Sudėtingiausia situacija automagistralėse susidaro savaitgaliais, švenčių
metu, kai eismo srautai ypač sustiprėja. Šiemet per ilguosius savaitgalius vairuotojai kai kuriuose automagistralių ruožuose judėjo vėžlio greičiu. Anot A. Vaitkaus,
Europos Bendrijos finansuotas projektas ARROWS (angl. Advanced Research on
Road Work Zone Safety Standards in Europe) – kelio darbų zonų reikalavimų Europoje tyrimas – nustato gerosios praktikos sprendimus kelio darbų zonose. Viena
pagrindinių projekto rekomendacijų, kad padidėjusio eismo intensyvumo laikotarpiu kelio darbai turėtų būti nevykdomi arba turi būti imamasi specialių priemonių eismo pralaidumui padidinti. Tokiais atvejais turėtų būti imamasi papildomų
priemonių eismo srautams reguliuoti: performuojant laikinuosius atitvarus ir sudarant galimybę padidinto eismo intensyvumo kryptimi transportui judėti su mažesniais apribojimais (pvz.,: eismo juostos plotis daugiau kaip 2,2 m; mažiau apribotas greitis), o priešingai eismo krypčiai numatant ne tokias palankias sąlygas.
Kaip pasakojo A. Vaitkus, kitose Europos valstybėse, ypač Lenkijoje, priklausomai nuo kelio darbų masto, dažnai nusprendžiama transporto priemones nukreipti aplinkiniais keliais – apvažiavimais. Tai stipriai pagerina kelininkų darbo
sąlygas, sutrumpėja darbų laikas. Bet apvažiavimai dažnai pailgina kelionės atstumą, apvažiavimo kelio parametrai neatitinka eismo srauto intensyvumo, pasikeitusi eismo sudėtis ir intensyvumas sukelia didelius nepatogumus vietos gyventojams, išauga eismo įvykių tikimybė, padaroma žala apvažiavimo kelių dangai.
Jam pritaria ir G. Aliksandravičius, teigiantis, kad vykdant kelio darbus leisti didelį transporto priemonių srautą kitais, dažnai tam nepritaikytais keliais, būtų labai
rizikinga. Todėl saugiau yra važiuoti viena atskirta ir tinkamai atitverta eismo juosta. Be to, kiltų realus pavojus sugadinti aplinkkelius, kadangi jų paskirtis yra kita.
Taigi Lietuvoje dažniausiai pasirenkamas eismo ribojimas kelio darbų zonose, tačiau akivaizdu, kad kai kuriuo paros ir savaitės metu tai nepasiteisina, nes
vairuotojams tenka dūsti spūstyse.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedros docentas, Kelių
tyrimo instituto direktorius, doc. dr. Audrius Vaitkus: „Bet kokia
intervencija į kelio eismo juostą sukelia nepatogumų eismo dalyviams,
įveikiant darbų zoną kelyje išauga eismo įvykių tikimybė.“

BMC

Vairuotojus klaidina ženklinimas

Lenkijoje įrengiami aplinkkeliai

Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Gintaras
Aliksandravičius: „Remontuojant automagistralinius kelius, darbo
apimtys savaitgaliais galėtų būti mažinamos, galima dirbti naktimis,
taip mažėtų automobilių spūstys, keliai būtų saugesni.“
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ten juos pasitikdavo nesibaigiančios automobilių spūstys, nes įvairiuose automagistralinių kelių Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Vilnius – Panevėžys ruožuose eismas dėl kelio darbų vyko tik viena kelio juosta. Ypač kankinančios kelionės laukdavo sostinės gyventojų, susiruošusių prie jūros penktadieniais ir grįžtančių sekmadieniais namo, nes magistraliniame kelyje Vilnius – Kaunas eismas
yra labai judrus ir probleminis.
Dėl kelio darbų uždarius automagistralių ruožus ne tik susidarydavo milžiniškos automobilių spūstys, bet neretai vyko avarijos, žmonės vėlavo, pyko, kaito
jų automobilių varikliai, o vairuotojai turėjo kviestis techninę pagalbą, kad pastaroji išgelbėtų jų plieninius žirgus. Nepaisant ilgalaikių darbų automagistralėse,
per praėjusius tris vasaros mėnesius trumpiems darbams savaitgaliais įvairūs automagistralių ruožai buvo uždaryti septynis kartus, penktadieniais – 16 kartų.
Įprasta, kad kelio darbai automagistralėse vyksta vasarą, bet kodėl jie uždaromi artėjant savaitgaliams, žinant, kad laisvadieniais automagistralėmis bus gausiai važiuojama, susidarys dideli automobilių srautai ir spūstys? Kelininkai atkerta, kad jų darbai prasideda vasarą, nes tuomet neva baigiamos viešųjų konkursų procedūros. Tačiau abi Lietuvos automagistrales administruoja valstybės įmonė „Automagistralė“, kuri remontus atlieka savo jėgomis iš jiems skirtų biudžeto
pinigų, kuriems įsisavinti nereikia jokių viešųjų konkursų, išskyrus stambius rangos darbus. Kyla klausimas, ar Lietuvos automagistralės išties yra prižiūrimos tinkamai, ar darbai planuojami numatant automobilių srautų intensyvumą, atsižvelgiant į eilinius eismo dalyvius, kurie yra ir mokesčių mokėtojai? Ar yra bandoma
gerinti automobilių srautų pralaidumą keliuose? Juk vasarą vairuotojai skundžiasi ne tik nusidriekiančiomis spūstimis, bet ir prastai prižiūrimais keliais, nešienautomis pakelėmis, besimėtančiomis šiukšlėmis ne tik pakelėse, bet ir tiesiog kelyje.

ASMENINIO ARCHYVO

O

lio pusėje, eismas nukreipiamas į kitą pusę, tačiau išlaikant keturias eismo juostas abiem eismo kryptimis. Tokia praktika taikoma daugelyje Europos valstybių
(Belgijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kt.). Reikėtų pastebėti,
kad dėl nepakankamo dangos pločio laikinos eismo juostos yra susiaurinamos iki
2,0 m pločio. Tai sukelia nepatogumų eismo dalyviams, jie turi staiga sumažinti
greitį, duoti kelią sunkvežimiams. „Kai laikinuoju geltonos spalvos horizontaliuoju ženklinimu eismo juostos plotis susiaurinamas iki 2,0 m pločio, esamas nuolatinis ženklinimas vairuotojui trukdo tinkamai įvertinti eismo juostos ribas, todėl
darbų zonose senasis horizontalus ženklinimas turėtų būti šalinamas, o laikinasis geltonos spalvos ženklinimas turėtų būti intensyvesnės spalvos ir geriau matomas, ypač tamsiuoju paros metu bei lyjant“, – akcentavo docentas A. Vaitkus.
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Jolanta Tamošaitienė
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Esame šiaurės šalis, taigi vos atšilus orams tūlas lietuvis susimeta būtinus
daiktus ir savaitgaliui lekia prie jūros ar ežerų. Šią vasarą orai buvo itin
permainingi, šiltų, saulėtų dienų buvo nedaug, todėl, kai orų prognozės
pranešdavo apie karštus savaitgalius, poilsiautojai traukė į gamtą visais
įmanomais krašto keliais, ir ypač – automagistralėmis.
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Remiantis Policijos departamento duomenimis, Lietuvoje per 2012–2014
m. kelio darbų zonose įvyko 55 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu 1 žmogus
žuvo, o 14 buvo sužeisti. Skaudžiausias eismo įvykis minėtu laikotarpiu įvyko
2013 m., tamsiu paros metu, esant geroms oro sąlygoms. Pagrindinė priežastis, kuri lėmė skaudų įvykį – neįrengtas darbų zonos apšvietimas. Atlikus eismo
įvykių analizę kelio darbų zonoje nustatyta, jog dažniausios eismo įvykių susidarymo priežastys – užvažiavimas ant kliūties bei susidūrimas. Pasak specialistų,
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Granito karjerų generolas
Danielius Makulavičius

1997 m. bendrovei „Milsa“ įsigijus dolomito gamyklos kontrolinį akcijų paketą, joje buvo pagaminta apie 9 mln. kubinių metrų skaldos. Dešimtmečiais tobulinta
įmonės gamybos technologija davė puikių rezultatų. Visa produkcija yra sertifikuota.
Nepriekaištingą produkcijos kokybę kontroliuoja bendrovės laboratorija, dirbanti pagal ES standartų reikalavimus ir akredituota atlikti mineralinių medžiagų bandymus.
UAB „Granitas“ – seniausia skaldos gamybos įmonė Lietuvoje. Jos atsiradimo pradžia – 1959-ieji, kai buvo įkurta Gręžimo ir sprogdinimo darbų kontora,
vėliau – valdyba. 1974 m. ji reorganizuota į Kelių statybinių medžiagų įmonių
susivienijimą „Granitas“, o 2003 m. – UAB „Granitas“.
Patogi geografinė padėtis, pažangios technologijos, ISO kokybės valdymo
sistema, darbštus kolektyvas – visa tai užtikrina darbų sėkmę. Bendrovė per metus gali pagaminti apie 400 tūkst. tonų produkcijos.
Pastaraisiais metais įsigyta naujų įrenginių, atnaujintos technologinės linijos,
pastatytas naujas betono mazgas ir betono trinkelių cechas. UAB „Granitas“ sėkmingai dalyvavo atliekant mokslinius tyrimus projekte „Produktų iš granitmilčių
sukūrimas“. Projektas įgyvendintas, panaudojus 2007–2013 m. ES struktūrinių
fondų lėšas pagal inovacijų skatinimo krypties priemonę „Intelektas LT“.
Bendra projekto suma yra apie 350 tūkst. eurų, iš kurių net 50 proc. – nuosavos
lėšos. Paramos gavimas leido bendrovei kokybiškiau atlikti numatytus tyrimus. Panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus, technologinės plėtros etape dirbę bendrovės
„Granitas“ darbuotojai pasiekė galutinį projekto rezultatą – sukūrė 18 receptūrų, panaudodami granito gamybos atliekas – granitmilčius. Gauti rezultatai patvirtino granitmilčių panaudojimo galimybę betono, asfalto bei sausų mišinių gamyboje. Projekto tęstinumui užtikrinti vykdomas tolesnis pasirengimo masinei gamybai procesas.
2015 m. apie 650 tūkst. eurų investuota į įrangą, granito skaldos gamybos be
atliekų technologijos įdiegimui.

UAB „Milsa“ valdybos pirmininkas Danielius Makulavičius: „Granito skalda buvo pagrindinė kelių statybos medžiaga. Su aukštus reikalavimus
atitinkančia skalda tuo metu buvo tiesiami išties geros kokybės keliai: Vilnius – Kaunas, Kaunas – Klaipėda, taip pat Vilnius – Panevėžys. Jie „stovi“ ant
ukrainietiško granito. Ir ne tik šie keliai – tokių yra žymiai daugiau.“

Ilgamečio Lietuvos kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimo
„Granitas“ darbuotojo Danieliaus Makulavičiaus indėlis į automobilių
kelių sektorių – neįkainuojamas. Jo biografija glaudžiai susijusi su šios
įmonių grupės istorija, žmonėmis ir, žinoma, su anuomet nutiestais
kokybiškais mūsų šalies keliais.
Makulavičiaus darbo susivienijime „Granitas“ pradžia mus pakviečia atsigręžti tiek į praėjusio šimtmečio 8-tą dešimtmetį – į 1974-uosius, tiek pažvelgti į praeitį dar giliau.
1962 m. baigęs Kauno politechnikumą, kuriame įgijo elektros ryšių ir radiofikacijos specialybę, jis buvo pašauktas į tarnybą sovietinėje armijoje. Iš jos grįžęs
1964 m. pradėjo dirbti ir kartu studijuoti Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete. Tam, kad įgytų elektros mašinų ir aparatų specialybę, vakarinėse studijose jam teko mokytis šešerius metus.
D. Makulavičius ir studijavo, ir dirbo ryšių ir telemechanikos vyresniuoju inžinieriumi tuo metu jau pastatytoje Kauno hidroelektrinėje, kuriai atidavė pusaštuntų savo jaunystės metų, kol buvo pakviestas į „Granitą“.
1974 m. pradėjęs dirbti susivienijime „Granitas“ D. Makulavičius ėmė sėkmingai kopti karjeros laiptais. Po ketverių darbo eiliniu energetiku metų jis tapo
Darbėnų filialo vyriausiuoju inžinieriumi, dar po poros metų – šio padalinio direktoriumi, o 1985-aisiais ėmė vadovauti Kauno skaldos gamyklai „Granitas“.

Ant ukrainietiško granito
„Iš Kauno į Darbėnus persikėliau su šeima. Darbėnų filialas buvo viena iš mažesnių susivienijimo „Granitas“ gamyklų. Atvirai kalbant, tie, kurie norėjo daryti
karjerą, turėjo pradėti nuo patirties mažesnėse gamyklose. Niekas netapo dideliu direktoriumi tik gimęs, o turėjo augti ir tobulėti“, – patikino D. Makulavičius.
Pasak jo, susivienijimas „Granitas“ tais laikais buvo didelė įmonė, kurią sudarė filialai
ir gamyklos ne tik Lietuvoje. Joje dirbo apie 2,5 tūkst. darbuotojų. Pagrindinė ir didžiausia
susivienijimo gamykla buvo Ukrainoje. Ten buvo gaminama apie 3 mln. tonų granito skaldos. Dvi trečiosios šio kiekio dalys keliaudavo į mūsų šalį, o viena trečioji likdavo Ukrainoje.
„Per metus pagamindavome apie 300 tūkst. kubinių metrų granito skaldos.
Įdomu tai, kad skalda buvo plaunama netgi žiemą, nes galerijos buvo šildomos,
o šiluma tais laikais buvo pigi. Pamenu, kai kalnakasybos specialistai, į Lietuvą
atvykę iš Sibiro, net galvas kraipė stebėdamiesi, kaip žiemą gali būti plaunama
skalda“, – nusijuokė pašnekovas.
Tačiau lietuviams visa tai buvo suprantama natūraliai ir paprastai. Gaminama frakcijų skalda, kuri daugiausia buvo naudojama automobilių kelių statybo-

Baimė dėl radiacijos
Ilgametis įmonės„Granitas“ vyriausiasis inžinierius, 1990 m. nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos pirmosios Vyriausybės susisiekimo ministras Jonas Biržiškis ar žinomas geologas Vidmantas Strumskys geriausiai galėtų įvardinti, kiek iš
viso į Lietuvą buvo atvežta ukrainietiško akmens. D. Makulavičius tikslaus skaičiaus nežino, tačiau neabejoja, kad buvo atvežta per 30 mln. tonų.
Tais laikais skaldai akmenų nebuvo gaila, o dabar yra bandoma naudoti pigesnes medžiagas, galbūt jas ir taupyti. Pasak jo, „tada buvo naudojamas Ukrainos akmuo pagrindams, apatiniam ir viršutiniam asfaltbetonio sluoksniams ir
turėjome gerus kelius“.
Technologija tokia: Ukrainos karjeruose vientisa akmens masė buvo sprogdinama, trupinama ir vežama į Lietuvą iki 200 mm dydžio gabalais, kurie buvo pristatomi į gamyklų technologines linijas.
Čia akmenys būdavo smulkinami pagal poreikį ir virsdavo skalda. Kelio pagrindams būdavo naudojama rupesnė skalda (nuo 40 iki 70 mm ir nuo 20 iki 70 mm), o
viršutiniams kelių sluoksniams – smulkesnė (nuo 3 iki 10 mm ir nuo 10 iki 20 mm).
Natūraliai granitas yra šiek tiek radioaktyvus, bet jis nėra kenksmingas žmogaus sveikatai. Būta atvejų, kai D. Makulavičius pats inicijavo iš Ukrainos atvežto
granito radioaktyvumo matavimus, ir paaiškino, kodėl.
„Po Černobylio įvykių mus pasiekė gandai, kad ukrainietiškas granitas gali
skleisti stiprų radiacinį foną. Kreipiausi į tuometę sanitarijos ir epidemiologijos
stotį, į radiologinį skyrių. Ten akmens radiacija buvo matuojama ne kartą ir ne du,
bet mūsų nuogąstavimai dėl didesnio kiekio radiacijos nepasitvirtino“, – tęsė jis.

Žaliava skaldai gaminti iš Ukrainos į Lietuvą buvo vežama
nuosavais „Granito“ vagonais. Įmonė jų turėjo beveik 400, 7
sąstatai po 45 vagonus dirbo nuolat, kursuodami pirmyn ir atgal.

Lietuvoje granito radioaktyvumas buvo tikrinamas retkarčiais, tačiau Ukrainoje – nuolat. Radiacijos matavimų išvados turėjo būti nurodytos į Lietuvą gabento granito pase. Reikalavimai atitikdavo normas.

Sugrįžimas į Kauną
Gamyba virte virė ir D. Makulavičiui tapus Kauno skaldos gamyklos direktoriumi.
Respublika turėjo daug granito, kuris buvo tuometės Automobilių ir plentų ministerijos
dispozicijoje. Darbai buvo planuojami, darbuotojų pakako, atlyginimai buvo nemaži.
„Įdomus dalykas: žaliavą gaudavome tik vagonais, o produkciją išveždavome 7
autotransporto įmonių sunkvežimiais. Per mėnesį – po 30 tūkst. tonų. KAMAZ-as veždavo po 8–9 tonas, MAZ-ai ir ZIL-ai – mažiau, apie 5–6 tonas. Skaldą vežiodavo po
visą Lietuvą, net iš Kauno į Klaipėdą (plautas atsijas) gabendavo. Dabar tokio dalyko niekas neleistų, per daug brangus malonumas“, – prisiminė ilgametis specialistas.
Produkcija gamyklos teritorijoje nesikaupdavo – kiek pagamindavo, tiek išveždavo. Tuo metu vyko didžiulės kelių statybos, todėl skaldos reikėjo visiems, o dabar
esą skalda yra kaupiama gamybinėse aikštelėse, nes darbų mažai, užsakymai silpni.
Tuo metu viskas buvo suplanuota – net pats susivienijimo generalinis direktorius negalėdavo duoti skaldos daugiau, kai prašydavo, nei buvo numatyta limituose. Didesnio jos kiekio reikėdavę prašyti ministerijos Karjerų skyriuje. O Kauno
skaldos gamyklos svarbiausias reikalas buvo skaldą gaminti pagal numatytą planą, o ne dalinti užsakovams.
Pasak D. Makulavičiaus, susivienijime „Granitas“ buvo įkurtas didelis Marketingo skyrius, kuriam jis vadovavo ir kurio darbuotojai rūpinosi ryšiais su užsieniu.
Tačiau tai jau buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, kai planinė darbų sistema suiro, gamyba ir skaldos poreikis sumažėjo, ir reikėjo visko imtis vėl iš naujo.
„Pertvarkos laikotarpis tęsėsi apie aštuonerius metus. Iširus planinei darbo ir tiekimo struktūrai, nauja taip greitai nebuvo sukurta, stigo išteklių, lėšų, tad reikėjo tam
tikro laiko atsitiesti. Ukraina atsiskyrė. Lietuva ten buvo daug investavusi į nekilnojamąjį turtą – darželius, mokyklas, ir viską prarado“, – apgailestavo D. Makulavičius.
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je, turėjo būti itin kokybiška. Plovimas pagerindavo kokybę – nuplaudavo dulkes, apnašas, priemaišas. Plauta skalda geriau sukimba su bitumu ir kitomis inertinėmis medžiagomis.
Žaliava skaldai gaminti iš Ukrainos į Lietuvą buvo vežama nuosavais „Granito“ vagonais. Įmonė jų turėjo beveik 400, 7 sąstatai po 45 vagonus dirbo nuolat,
kursuodami pirmyn ir atgal.
Granito skalda buvo pagrindinė kelių statybos medžiaga. Su aukštus reikalavimus atitinkančia skalda tuo metu buvo tiesiami išties geros kokybės keliai. Pagrindiniai šalies keliai – Vilnius – Kaunas, Kaunas – Klaipėda, taip pat Vilnius – Panevėžys – „stovi“ ant ukrainietiško granito. Ir ne tik šie keliai – tokių yra žymiai daugiau.
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Grupė akcininkų 1991 m. įkūrė uždarąją akcinę bendrovę „Milsa“, kuri šiuo
metu yra viena iš bendradarbiaujančių su Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Lenkijos,
Vokietijos, Norvegijos, Švedijos partneriais įmonių.
„Asmeniškai man teko Ūkio bankui įkeisti butą, mašiną. Gavome kreditą, už
kurį mokėjome net po 12 proc. palūkanų per mėnesį, kai dabar tiek nesiekia nė
metinės. Baisios palūkanos tuomet buvo. Visa laimė, kad pavyko užmegzti ryšius
su užsieniu, tad paskolą mokėjome tik tris mėnesius“, – nelengvą verslo pradžią
su siaubu prisiminė D. Makulavičius.
Paskolos pinigų reikėjo sumokėti gamyklai už skaldą, Klaipėdos uostui už laivininkystės paslaugas ir panašiai.
Tiesa, ne visada prekybos santykiai su Vokietija buvo sklandūs. Buvo ir nesąžiningų vokiečių verslininkų. Vienas jų niekaip nenorėjo sumokėti apie 400 tūkst.
markių, tačiau D. Makulavičiaus būta tikrai nepėsčio. Nesąžiningą užsienietį jis pradėjo bauginti „nemalonumais per žiniasklaidą“, ir pamažu skola buvo grąžinta. Taigi, būta visko, tačiau norima tikėti, kad visos didžiausios negandos jau praeityje.

Savo kilnojamojo turto Lietuva taip pat nepasiėmė, jis buvo parduotas už labai mažą pinigų sumą ukrainiečiams. Gamyklą lietuviai su visomis investicijomis ten taip pat prarado.
1991 m. D. Makulavičius paliko Kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimą
„Granitas“. Pasak jo, galima padėkoti buvusiam susisiekimo ministrui J. Biržiškiui, kad
jis neprieštaravo susivienijimo suskaidymui į dalis, kurių kiekviena išgyveno iki šiol.

Įsuko verslo ratą
„Sunkus buvo metas, bet daug ką gelbėjo darbas su užsieniu. Pradėjome
tiekti žvyrą, o vėliau ir dolomitą verslininkams Vokietijoje. Stengėmės uždirbti
pinigų, kad galėtume imtis rimto nuosavo verslo. Mūsų sukurtos įmonės veikia
iki šiol, tik, deja, šiuo metu granito poreikis sumažėjęs“, – paaiškino didelį verslo
ratą įsukęs kelių statybos veteranas.

Pažangios technologijos
Šiuo metu didmeninės prekybos įmonė „Milsa“ siūlo įvairių frakcijų granito
ir dolomito skaldą, atitinkančią LST EN 13043/AC:2004 standarto reikalavimus,
prekiauja nerūdinių medžiagų trupinimo įranga, pramoniniais sietais, transporterių ritinėliais ir juostomis.
1998-aisiais bendrovė „Milsa“ kartu su kitomis kelių statybinių medžiagų
įmonėmis – UAB „Granitas“, UAB „Granitinė skalda“, AB „Klovainių skalda“, AB
„Seliščanskij granitnij karjer“ – yra įsteigusi skaldos gamintojų asociaciją „Milsa ir Ko“. Bendrovė dalyvauja asociacijos „Lietuvos keliai“ bei Statybos industrijos
asociacijos veikloje ir glaudžiai bendradarbiauja su kelių statybos įmonėmis, kurioms teikia granito ir dolomito skaldą.
AB „Klovainių skalda“ – viena didžiausių dolomito skaldos gamintojų Lietuvoje, veikianti nuo 1969 m. Pradėjusi skaldos gamybą nuo trijų frakcijų, dabar įmonė pajėgi gaminti daugiau nei 20 frakcijų dolomito skaldą, gerai žinomą Lietuvos automobilių kelių
tiesimo įmonėms, kurioms reikia kokybiškų nerūdinių medžiagų. Dolomito skalda naudojama asfaltbetonio mišiniams, kelių statybose, asfalto paviršiaus apdorojimui, gelžbetonio konstrukcijų, statybinio betono, stiklo gamyboje, chemijos ir metalurgijos pramonėje.

UAB„Granitinė skalda“ veikia jau 50 metų. Pradžia – tuometinėje Vilniaus Panerių
teritorinėje bazėje pradėta skaldos gamyba. Skalda buvo gaminama iš vietos žaliavos
– lauko riedulių. Didėjant granitinės skaldos poreikiui, kelių statytojų netenkino produkcijos, pagamintos iš lauko riedulių, kiekiai, todėl žaliava pradėta vežti iš Ukrainos ir
Baltarusijos karjerų. Per pusšimtį veiklos metų keletą kartų išaugo gamybos pajėgumai, įdiegti nauji technologiniai procesai, naudojami pažangūs įrengimai, nuolat plečiamas gaminių asortimentas, gerinama produkcijos kokybė. Visa granitinė produkcija
sertifikuota. 2001 m. įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9001:2000. 2012 m. lapkritį atliktas pakartotinis auditas kokybės vadybos sistemai pagal 9001:2008 standartą. Gamyklos gamybiniai pajėgumai – apie 350 tūkst. tonų per metus.
Ukrainos bendrovės„Seliščanskij grantnij karjer“ istorija prasidėjo 1964 m., kai Lietuvos kelių statybinių medžiagų susivienijimas „Granitas“ įsigijo nedidelį žemės plotą Ukrainoje, kad pradėtų nerūdinių statybinių medžiagų gavybą. Pirmoji technologinė linija buvo paleista 1968 m. ir karjerą pradėta intensyviai naudoti. 2005 m. UAB
„Milsa“ įsigijo bendrovę „Seliščanskij granitnij karjer“, ir prasidėjo dar spartesnis granito skaldos tiekimas Lietuvos, Lenkijos, Latvijos kelių, geležinkelio ir kitoms struktūroms.
Dešimt metų veikianti bendrovė „Seliščanskij granitnij karjer“ gamina granito
skaldą pagal Rusijos (GOST) ir ES standartus (EN). Siekiant padidinti gamybos apimtį, užtikrinti dar geresnę produkcijos kokybę, įgyti didesnį konkurencingumą rinkoje ir
atsižvelgiant į ilgalaikę investicinę programą, įmonė buvo modernizuojama, diegiami
įrenginiai iš Belgijos ir Čekijos. Tam UAB „Milsa“ investavo daugiau kaip 10 mln. eurų.
D. Makulavičius apgailestavo, kad šiuo metu Ukrainoje vyksta kariniai neramumai, vidaus rinka nėra palanki, todėl patiriami nuostoliai.
Pasak jo, Lietuva neturi granito, tačiau turi nerūdinių statybinių medžiagų
perteklių – labai daug dolomito, pakankamai žvyro, kurio paklausa sumažėjusi,
o dar ir lenkai įsigudrina atvežti jo į Lietuvą.

Vairą patikėjo sūnui
Bendrovės „Milsa“ vairą D. Makulavičius prieš metus patikėjo savo sūnui
Mantui, turinčiam ekonomikos magistro laipsnį ir šiuos mokslus baigusiam su
pagyrimu. Jis yra savarankiškai sprendimus priimantis šios įmonės vadovas, tačiau niekada neatsisakantis tėvo, kaip itin patyrusio savo srities specialisto, išmintingų patarimų.
„Dažnai pasikalbame apie bendrovės valdymo reikalus, kuriuos sūnui buvo
paprasta perduoti. Neprieštaravo ir kiti akcininkai. Natūralu, kad aš jo darbą šiek
tiek pakontroliuoju, nes esu ne tik akcininkas, bet ir bendrovės valdybos pirmininkas“, – paaiškino naujojo „Milsos“ vadovo tėvas. Bendrovės valdybos pirmininku D. Makulavičius sako būsiąs tol, kol leis sveikata ir to reikalaus ekonominė
situacija. „Visą veiklą „suka“ direktorius, todėl į bendrovės vidaus reikalus nesikišu“, – nusijuokė D. Makulavičius ir pridūrė tikintis įmonės sėkminga veikla ir ateityje, nors šiandien visa tai nėra nei lengva, nei paprasta.
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„Dolomitas“ modernizuoja gamybinius pajėgumus
Priemonė „Invest LT-2“ skirta įmonių produktyvumui didinti, tiesioginėms
vidaus investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimui skatinti. Pagal šią priemonę
buvo remiamos tiesioginės vidaus investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ar didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

DOLOMITO

BFL

Technologijos keičia gamybos sampratą

Rugsėjo pradžioje AB „Dolomitas“ atidarė naują skaldos gamybos liniją,
kainavusią apie 5 mln. eurų, bet dukart našesnę už dabar čia veikiančias
linijas. Artimiausiu metu bendrovė planuoja demontuoti senąją, dar prieš
penkis dešimtmečius įrengtą dolomito skaldos gamybos liniją, kurios
efektyvumas ir pajėgumai nebeatitinka šiuolaikinių gamybos poreikių.

N

aujos modernizuotos linijos palaipsniui išstums techniškai, ekonomiškai ir
morališkai pasenusias senąsias gamybos technologijas. Naujosios technologijos gerina ekonominius rodiklius ir darbo našumą.

Reikalingas ekonominis augimas
Įdiegusi naują gamybinę liniją, bendrovė „Dolomitas“ papildomai investavo
dar 1 mln. eurų į reikiamos infrastruktūros prie naujos linijos įrengimą. Gamybos

modernizavimui ir naujos linijos įrengimui buvo pasitelkti technologiškai pažangių įrenginių gamintojų atstovai Lietuvoje. Linijai įdiegti buvo naudojamos bendrovės ir ES Sanglaudos fondo lėšos.
Po šių permainų AB „Dolomitas“ yra numačiusi labiau įsitvirtinti ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos rinkoje. Prasidėjus ekonomikos krizei, į Latviją išvežamos produkcijos kiekiai gerokai krito. Tai darė įtaką ir bendrovės ekonomikos augimo lėtėjimui.
Daugiausia dolomitinės skaldos bendrovė „Dolomitas“ parduoda Lietuvos
kelių statybos įmonėms, o apie 10 proc. eksportuoja į Latviją ir Kaliningrado sritį Rusijoje.

dernios technologinės linijos įrengimas – dar vienas sėkmingai panaudotų ES
investicijų pavyzdys. Šios investicijos leido bendrovei modernizuoti infrastruktūrą, padės padidinti produktyvumo ir pridėtinės vertės rodiklius bei sėkmingai eksportuoti produkciją į užsienio rinkas“, – kalbėjo ūkio ministras E. Gustas.
Dolomito skaldą gaminančios bendrovės„Dolomitas“ projektas„Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas“ įgyvendintas pagal ES priemonę „Invest LT-2“. Modernioje penktojoje technologinėje linijoje bus gaminama ir
pirmos klasės dolomitinė skalda, kuri kietumu, atsparumu smūgiams, temperatūros svyravimams, dėvėjimuisi prilygsta granitui. ES investicijos leidžia įmonei išplėsti gamybos mastą ir pateikti rinkai geresnės kokybės produkciją. Planuojama, kad įmonė, įgyvendinusi projektą, per trejus metus sukurs 42 naujas
darbo vietas.
Minėtas projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“
programos priemonę „Invest LT-2“. Įgyvendinus šį projektą, naujojoje linijoje pagaminta skalda atitiks aukščiausius kokybės standartus. Tokiu būdu bendrovė galės užtikrinti kelių statybos sektoriui kokybiško produkto tiekimą už konkurencingą kainą.
Naujuose dolomito uolienos apdirbimo įrenginiuose bus apdirbama vietos
žaliava. Mūsų šalyje gaminama kokybiška dolomito skalda bus tinkama atsvara
importinei žaliavai – granitui. Tai ne tik atpigins skaldos kainą, bet ir suteiks kelininkams galimybę nutiesti ar išasfaltuoti daugiau šalies kelių kilometrų.
Ministras E. Gustas savo pasisakyme atkreipė dėmesį ir į tai, kad Šiaulių apskrityje pagal priemonę „Invest LT-2“ iš viso buvo įgyvendinti 8 projektai, kuriems
skirta 10,01 mln. eurų ES parama. Tai trečioji vieta pagal priemonės „Invest LT-2“
lėšų įsisavinimą Lietuvoje.
Pagal priemonę „Invest LT-2“ Ūkio ministerija 2007–2013 m. iš viso šalies
įmonėms skyrė 59,34 mln. eurų ES lėšų 47 projektams įgyvendinti.

ES paramos reikšmė

DOLOMITO

Pertas Vizbaras

„Iki krizės eksportuodavome iki 700 tūkst. t skaldos per metus. Pastaruoju
metu šios apimtys labai sumažėjo“, – pasakojo bendrovės „Dolomitas“ generalinis direktorius Antanas Bartulis. Su nauja našesne ir aukštesnius kokybinius parametrus atitinkančia gamybine linija per dvejus trejus metus bendrovė tikisi susigrąžinti prarastus kiekius ankstesnėse eksporto rinkose.
Taip pat yra žvalgomasi galimybių eksportuoti produkciją ir į kaimyninę Lenkiją. Kaip sakė A. Bartulis, į tolimesnes šalis eksportuoti produkcijos neapsimoka,
nes dolomito skalda yra gana pigi, o vežant ilgus atstumus, logistikos sąnaudos
žymiai padidėja ir tai padidina galutinę produkcijos kainą, kuri tampa nebekonkurenciga nutolusiose nuo Lietuvos rinkose.
Naujoji gamybos linija pastatyta „Petrašiūnų-2“ dolomito karjere, Pakruojo
rajone. Įrengiant naują liniją reikėjo įrengti ir privažiavimo kelius, nutiesti elektros liniją, vamzdynus, įsigyti naujos technikos žaliavos ir produkcijos transportavimui.
AB „Dolomitas“ šiuo metu turi penkias dolomitinės skaldos gamybos linijas,
iš kurių seniausia buvo pastatyta 1964 m. Per valandą 4 senosios linijos perdirba
750 t akmens, o naujosios linijos pajėgumai sudaro daugiau nei pusę visų 4 senųjų linijų – per valandą ji gali apdirbti per 400 t dolomito akmens skaldos. Baigus derinti įrenginius, šį pajėgumą planuojama pasiekti iki šių metų spalio pradžios. Su nauja linija bus kilstelėta produkcijos kokybės kartelė, todėl įmonė taps
konkurencingesnė.
„Pagerėjus skaldos stiprumo rodikliams, naudojant ją kelių infrastruktūros
sektoriuje, pailgės ir kelių eksploatacijos laikas“, – pabrėžė bendrovės direktorius A. Bartulis.
Šiais metais bendrovė „Dolomitas“ dėl vykdomos modernizacijos planuoja
gamybinių pajėgumų augimą iki 5 proc., o tai bendrovei atneš ir didesnes pajamas. 2016 m. įmonė tikisi didesnio pajamų šuolio, nes visu pajėgumu jau veiks
naujoji gamybinė linija ir, kaip tikimasi, dėl to bus padidintos pardavimų apimtys
Lietuvos ir kaimyninės Latvijos rinkose.

AB „Dolomitas“ generalinis direktorius Antanas Bartulis: „Įmonės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšomis pastatyta V technologinė linija savo
modernumu ir svarba išaugo iš technologinio įrenginio suvokimo ir tapo labai svarbiu faktoriumi ne tik bendrovės, bet ir visos šalies kasybos pramonės
konkurencingumui. Tai pažangiausia inertinių medžiagų apdirbimo technologinė linija Baltijos šalyse.“

ES investicijos leidžia regionų įmonėms modernizuoti infrastruktūrą ir sėkmingai konkuruoti vidaus ir užsienio rinkose. Šių metų rugsėjo 11 d. bendrovės „Dolomitas“ naujos gamybinės linijos atidaryme „Petrašiūnių-2“ dolomito
karjere ūkio ministras Evaldas Gustas pabrėžė, kad penktajai technologinei linijai įrengti buvo skirta beveik 2 mln. eurų iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų.
„ES struktūrinių fondų investicijos ypač naudingos Lietuvos regionuose veikiančioms įmonėms. Jos skatina konkurencingumą, didina įmonių produktyvumą ir padeda sukurti naujų darbo vietų. ES lėšomis finansuotas „Dolomito“ mo-

skaičius
Technologinės linijos vertė –

5,050 mln. eurų

V technologinė linija. Kas tai?
Inovacijos. Pažangūs ir tausojantys gamtos išteklius pirminio trupinimo
sprendimai. Žaliavos plovimo sprendimai užtikrins aukštą produkto kokybę.
Našumas. Projektinis linijos našumas yra 400 t/val. perdirbamos žaliavos.
Darbo režimai. V technologinėje linijoje bus galimybė nustatyti 16 skirtingų darbo režimų gaminant norimas frakcijas. Tai leis išlaikyti maksimalų
našumą ir permalti tuo metu nepaklausias frakcijas.
Konkurencingumas. Planuojamas gaminamo produkto savikainos sumažėjimas iki 15 proc. Dėl didelio našumo, aukštos produkto kokybės ir sumažėjusios savikainos, padidėja produkto konkurencingumas ir eksporto galimybės.
Skaičiai. Vokietijos kompanijos „Kleemann GmbH“ suprojektuota linija yra
viena didžiausių Baltijos šalyse.
Linijos vertė – 5,050 mln. eurų (17,437 mln. litų) be PVM.
Europos struktūrinių fondų parama – 1, 928 mln. eurų (6,657 mln. litų).
Linijos su visa infrastruktūra vertė – apie 5,79 mln. eurų (20 mln. litų) be PVM.
Linija su įrenginiais ir produkto sandėliavimo vietomis užims apie 6 ha plotą.
Linija, dirbdama sezono metu dviejų pamainų režimu, per metus pagamins
per 1 mln. t produkto.
Linijos metalo konstrukcijų ir įrenginių svoris sudaro per 600 t.
Linijos visų 30 transporterių ilgis sudaro apie 1 km.
Linijos gelžbetoninėms konstrukcijoms sunaudota per 950 kub. m betono.
Gaminamos frakcijos: 0/5; 0/2; 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/45; 45/80.
Partnerystė. V technologinėje linijoje skaldą apdorojantys įrenginiai
pagaminti Vokietijos „Wirtgen“ grupei priklausančios kompanijos ,,Kleemann GmbH“. Šioje linijoje naudojami ritininiai nusijojimo maitintuvai,
kuriais nuo žaliavos atskiriama didžioji molio dalis, yra naujovė.
Subrangovai:
UAB „Patikima linija“ pagamino 2 sandėliavimo ir 22 stacionarius konvejerius.
UAB „Aumeta“ pagamino 6 sandėliavimo konvejerius.
UAB „Irseva“ pateikė motoreduktorius.
UAB „Euromonta“ pagamino metalines rėmines konstrukcijas.
UAB „Algama“ pateikė konvejerių ritinėlius.
UAB „Tobis“ pateikė konvejerių juostas.
UAB „Ginstata“ atliko atraminės sienutės, įrenginių pamatų betonavimo darbus.
UAB „Rudesta“ pagamino metalines rėmines konstrukcijas.
UAB „Liumenas“ projektavo ir montavo elektros tinklą.

Naujos gamybinės linijos atidarymo metu „Dolomito“ generalinis direktorius
A. Bartulis sakė: „Šiandien mums yra istorinė diena, po kurios bus atverstas naujas puslapis įmonės veikloje. Nauji įmonės pajėgumai iš esmės pakeis jos veidą.
AB „Dolomitas“ pastaruosius aštuonerius metus pasikeitus savininkams ir tęsiant
anksčiau pradėtus darbus, buvo nuolatinių permainų, iššūkių ir sėkmingai įgyvendintų projektų sūkuryje. Tai leido jau pernai pirmą kartą įmonės istorijoje pasiekti apie 30 mln. eurų (daugiau kaip 100 mln. litų) pajamų lygį.
Įmonės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšomis pastatyta penktoji technologinė linija savo modernumu ir svarba išaugo iš technologinio įrenginio suvokimo ir tapo labai svarbiu faktoriumi ne tik bendrovės, bet ir visos šalies kasybos pramonės konkurencingumui. Tai pažangiausia inertinių medžiagų apdirbimo technologinė linija Baltijos šalyse.“
Taip įmonės generalinis direktorius pabrėžė, kad bendrovė, įveikusi pirmąjį etapą ir pastačiusi naują technologinę liniją, antrajame etape įgyvendins ir pagrindinius projekto tikslus: sukurs naujas darbo vietas, padidins eksportą bei
įmonės veiklos pajamas.
„Šį pirmąjį etapą pasiekėme mūsų pasitelkto generalinio rangovo „Wirtgen
Lietuva“ pastangomis. Kompanija „Wirtgen Lietuva“, koordinuodama santykius
su šalies ir užsienio subrangovais, padėjo mums įgyvendinti šį projektą. Nuoširdžiai už tai dėkojame šiai kompanijai ir visiems rangovams. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų bendrovės specialistams ir darbuotojams, kurie įgyvendino šį projektą nuo trapios idėjos iki šių masyvių konstrukcijų“, – atidarymo metu kalbėjo A. Bartulis.
Bendrovės vadovas A. Bartulis taip pat padėkojo projekto įgyvendinimo konsultacinei firmai UAB „Research&Advice“, bendrovės verslo partneriams ir didžiausiam produkcijos užsakovui – Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, ir patikino, kad bendrovė dar kartą kilstelėjo savo reiklumo kartelę, nes su nauja linija į rinką pateiks tik išskirtinai aukštos kokybės produkciją.

AB „Dolomitas“ – rinkos lyderis
Bendrovės „Dolomitas“ veikla skaičiuojama nuo 1964 m., jos sritys apima
viską – nuo dolomitinio akmens kasybos iki jo apdorojimo ir pateikimo klientams. Įmonė eksploatuoja aukštos kokybės dolomito telkinį „Petrašiūnai-2“.
Dolomitinis akmuo yra trupinamas, plaunamas ir realizuojamas vadovaujantis
aukščiausiais gamybos ir vadybos kokybės standartais. Veikla vykdoma laikantis ISO kokybės vadybos sistemos reikalavimų, nuolat kontroliuojant esamų procesų optimizavimą.
Produkcija sertifikuota Latvijoje, Rusijoje ir Lenkijoje pagal tų šalių produktų
sertifikavimo reikalavimus.
Iki šiol bendrovėje veikė keturios technologinės linijos, pajėgios per metus
pagaminti iki 3 mln. t 25 skirtingų frakcijų skaldos. Atsižvelgiant į dabartinius
šios produkcijos poreikius, įmonės eksploatuojamų detaliai išžvalgytų dolomito resursų užteks dar 30 metų. Visa kasama žaliava rūšiuojama. Nuo uolienos stiprumo priklauso, kokiam produktui ji bus skirta. Iš kiečiausio akmens gaminama
skalda asfaltbetoniui ir betonui.
Pagamintos produkcijos kokybei tikrinti 2011 m. buvo akredituota įmonės
laboratorija, turinti net tokius įrenginius, kurie gali nustatyti įvairius rodiklius.
Tais pačiais metais, pritaikius inovatyvią technologiją bei rekonstravus IV (mišinių) technologinę liniją, žymiai pagerėjo jų kokybė. Beje, mišiniai čia gaminami naudojant dozatorius, o sandėliuojami pasitelkus pirmą Baltijos šalyse teleskopinį transporterį.
2012 m., rūšiuojant žaliavą bei pritaikius naujausią gamybos technologiją,
pradėta gaminti pirmos klasės skalda asfaltbetoniui bei gelžbetoniui. Atlikti minėtosios skaldos tyrimų rezultatai parodė, kad jos parametrai prilygsta importuojamai granitinei skaldai keliamiems reikalavimams.
Šiuo metu gamykloje dirba daugiau nei šimtas darbuotojų. Papildomai iki
30-ties jų pasitelkiama intensyviausių produkcijos gamybos sezonų metu.
AB „Dolomitas“ yra asociacijos ,,Lietuvos keliai“, Lietuvos karjerų asociacijos, Šiaulių pramonininkų asociacijos ir Statybos produktų bandymo laboratorijų asociacijos narė.
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AB „Eurovia Lietuva“ vadovas Stanislavas Kablys – nuosaikios ir solidžios konkurencijos šalininkas
„Tie, kurie manė, kad akcijas reikia laikyti, klydo. Prancūzai dividendų beveik nemokėjo, nes visą pelną investuodavo į bendrovės plėtrą. Tie, kas akcijas išsaugojo 19 metų, manau, neišlošė. Pabrango akcijos, bet pabrango nekilnojamasis turtas ir visa kita“, – savo nuomonę išsakė užsienio kapitalo įmonės vadovas S. Kablys.

LPK

Gyvenimas pasikeitė

jį patikrino įvairiais aspektais, kaip ir buvo įprasta tais laikais, ir neradusi „kabliukų“ išleido į užsienį siekti mokslo aukštumų.
„Pusketvirtos savaitės dirbome ruberoido gamyklos statybose Glivicoje, netoli Katovicų“, – patikslino studentiškos praktikos vietovę.
1977-ųjų Lenkija. Kuo ji skyrėsi nuo Lietuvos? Pasak generalinio direktoriaus, buvo
matyti, kad lenkai gyvena kitaip, bet kad kitaip dirba, pasakyti nebuvo galima. Tose statybose dirbo daugiausia kaliniai, kurių darbas buvo niekam tikęs. Lenkija nebuvo turtinga šalis, keliai sovietmečiu buvo labai prastos būklės, statybose stigo technikos. Ypač
daug darbų statybininkai atlikdavo rankomis. Lenkijos parduotuvėse buvo galima įsigyti geresnių prekių, bet kelių technikos ten buvo daug mažiau nei mūsų šalyje.
Vėliau pagal vieną studentų mainų programą jam buvo pasiūlyta vykti mokytis į Čekiją. Susitarimą nutraukė netikėtai atsiradęs vieno aukšto partinio veikėjo sūnus, kurį ir išsiuntė mokytis, nors jo specialybė buvo visai kita – civilinė statyba. Vėliau S. Kablys buvo sutikęs tą žmogų – pagal specialybę jis taip ir nedirbo.

BMC

Darbo pradžia

Generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio vadovaujama bendrovė „Eurovia
Lietuva“, prieš keturis dešimtmečius veiklą pradėjusi kaip Vilniaus kelių
valdyba Nr. 9, yra viena seniausių kelių tiesimo įmonių Lietuvoje. Ne kartą
keitėsi įmonės pavadinimas, tačiau pagrindinis principas – siekti aukščiausios
darbų kokybės – liko tas pats. Bendrovės sėkmę ir šiandien lemia puikiai
sustyguotas kolektyvas ir solidus vadovo požiūris į rinkos diktuojamas sąlygas.
Audronė Tamašauskaitė

S.

Kablys vidurinę mokyklą baigė Biržuose 1974 m. Ilgokai mąstė, kur mokytis toliau. Tada atrado tiltus ir atėjo į kelius, kurių iš pradžių visai nenorėjo statyti. Baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI) ir įgijo automobilių kelių specialybę.
„Mane traukė jūreivystė, bet tik Taline ir tuometiniame Leningrade buvo jūreivystės akademijos. Mokslai būtų buvę rusų kalba, o tai man nepatiko. Jei akademija būtų buvusi Klaipėdoje, būčiau išplaukęs į jūrą“, – prisipažino kelininku
tapęs bendrovės „Eurovia Lietuva“ generalinis direktorius S. Kablys.

Rizikinga paslauga
Stojamųjų egzaminų į VISI metu buvo nutikimas, kuris vos nepakeitė jaunuolio likimo. Stanislavas į vieną bendrabučio kambarį pateko su uteniškiais, kurie ne itin mokėjo matematiką. Su jais susidraugavo per dvi savaites vykusius parengiamuosius kursus.

„Vyko matematikos egzaminas raštu. Jiems viską išsprendžiau, o sau spėjau tik
du trečdalius užduoties įveikti. Buvau baigęs jaunojo matematiko mokyklą, bet gavau vos trejetą, nors matematiką puikiai išmaniau. Du mano draugai iš Utenos gavo
po 4, o vienas netgi 5“, – papasakojo dabartinis generalinis direktorius S. Kablys.
Kitą dieną būsimi studentai atėjo į matematikos egzaminą žodžiu. Stanislavas docentui į visus klausimus atsakė teisingai, bet šis ketino parašyti tik ketvertą. „Dėstytojau, kodėl jūs man rašote ketvertą?“ – paklausė S. Kablys. „Iš matematikos raštu matau tavo trejetą net su dviem „uodegomis“, – paaiškino profesorius. Būsimas studentas nesutiko su tokiu vertinimu, todėl dėstytojas užsimanė paklausinėti papildomai.
„Su juo ginčijomės ir dar į 11 papildomų klausimų atsakiau. Galop komisijos kolegoms pritarus, man parašė 5. Tai ir padėjo įstoti, – paaiškino pašnekovas ir pridūrė, kad dabar, ko gero, pirma išspręstų savo uždavinius, o tik po to padėtų draugams. – Tada buvo jaunystė, patirties stoka. Net nejutau, kad stojantieji tarpusavyje konkuruoja. Būčiau neįstojęs, būčiau išėjęs į armiją, kurios nei
kiek nebijojau.“

Turime vieną naujausių Lietuvoje technikos parką. Įmonė
technologine prasme labai stipriai eina į priekį – pas mus palyginti
naujos maišyklės, klotuvai, kuriuos keičiame maždaug kas 4–5 metus.
Technikos parkas atitinka šiandienos poreikius

AB „Eurovia Lietuva“ generalinis direktorius
Stanislavas Kablys: „Už nuosaikią ir solidžią
konkurenciją galiu pakelti taurę. Reikia elgtis dorai ir
garbingai, o stumdymasis teismuose nėra tas kelias,
kuriuo reikėtų eiti. Kas žino, galbūt turime praeiti
tą paauglišką maišto etapą, kad subręstume? Viską
išgydys laikas, o rinka sustatys į savo vietas, ir laimės
tie, kas priima ilgalaikius ir solidžius sprendimus.
Kartu veikdami galime gyventi geriau.“

Pagalba mokslininkui
Pirmo kurso pabaigoje S. Kablys pradėjo papildomai dirbti VISI Kelių katedros
kelių tyrimo laboratorijoje. Tuo metu profesorius Steponas Rokas rašė disertaciją,
o jis su dar vienu kurso draugu laboratorijoje darė visą juodą darbą.
„Laboratorijoje atlikdavome asfalto tyrimus, jungėme bitumą su siera bei
kitais junginiais, tyrėme, taip norėdami pagerinti asfalto mišinių kokybę. Nieko
ypatinga neišradome, nes pagal profesoriaus darbo metodiką atlikome tik labai
mažą darbų dalį“, – tęsė bendrovės „Eurovia Lietuva“ vadovas, mokslininkui talkinęs su kurso draugu P. Malinausku, kuris vėliau dirbo Kelių direkcijoje.
Studentams taip pat buvo įdomu sužinoti, kaip veikia bitumas, sumaišytas
su siera. Angliškuose žinynuose būta informacijos, kad siera turėtų stabdyti bitumo senėjimo procesą, bet tyrėjai Lietuvoje didelės įtakos nepastebėjo: „Moksliniai bandymai tam ir skirti, kad surastumei tai, ko dar nėra. Mes bandėme su siera, kiti – su kitokiais priedais. Dabartiniuose mišiniuose sieros nėra. Tai nėra tiek
efektyvu, kad būtų tikslinga ją naudoti.“
Ši nedidelė laboratorija buvo prie Aušros Vartų, daug žmonių joje tilpti negalėjo, tad kitų kursų studentai atlikti bandymus su kitais galimais bitumo priedais
ateidavo kitomis dienomis.
Profesorius S. Rokas savo mokslinį darbą Maskvoje gynė gerokai vėliau, su jo
darbu S. Kabliui susipažinti taip ir neteko.

Praktika užsienyje
Trečiame kurse Stanislavas tapo kurso grupės seniūnu. Baigusiam tris kursus
pažangiam studentui buvo pasiūlyta praktinių žinių pasisemti Lenkijoje. Valdžia

Studijos buvo baigtos 1979 m., gautas paskyrimas į Kauno politechnikumą
dėstyti paskaitas apie tiltų statybą. S. Kablys to ėmėsi su malonumu, bet netrukus pamatė, kad tai bergždžias darbas. Moksleiviai ten esą rinkosi daugiausia dėl
to, kad baigtų vidurinę mokyklą. Dėstytojas atiduodavo visą širdį, bet beveik niekas
paskaitų nesiklausydavo. Dirbo metus, nusivylė, grįžo į Vilnių ir įsidarbino bendrovės „Eurovia Lietuva“ pirmtakėje – Vilniaus kelių valdyboje Nr. 9 Liepkalnio gatvėje.
„Čia pradėjau dirbti 1980 m. meistru. Pirmasis mano savarankiškas objektas
buvo Purniškėse, kelyje Vilnius – Utena. Mano darbo karjera prasidėjo nuo žemės
darbų šiame kelyje. Surenkami gelžbetoniai vamzdžiai buvo įleidžiami į giliai žemę
kaip vandens nuvedimas skersai kelio – vadinamosios pralaidos. Tų laikų statybos
keliuose mums paliko nemažai problemų, nes vamzdžiai padėti per giliai, daug jų
buvo palaidota galvojant apie būsimą melioraciją“, – paaiškino specialistas.
Meistrui darbas labai patiko, vienu metu net jo specializacija buvo vamzdžių statyba.
Beje, S. Kablys iki šiol nepamiršo savo pirmos darbo dienos pabaigos, kai
darbų vykdytojo paklausė, kodėl neužrakinamos degalų cisternos, kuriose supiltas benzinas ir dyzelinas. „Kam gi jas rakinti, jei per sugedusią sklendę čiurkšlė
teka?“ – buvo atsakyta.
„Šiandien kalbame apie taupymą, ekologiją, o buvo laikai, kai viskas upeliais
tekėdavo. Po dvejų metų pradėjo dėti spynas, bet labai juokingai – iš viršaus degalų vis tiek galėdavai pasisemti. Kai kurie vairuotojai „prirašinėdavo“ reisus, todėl degalai turėjo būti nurašyti, netgi dalį dyzelino jie išpildavo tiesiog į griovius.
Tik vėliau, kai degalai pabrango, pradėta ir gamtą šiek tiek tausoti, ir degalus taupyti“, – pasakojo „Eurovia Lietuva“ generalinis direktorius.

Betoninis kelias
Sovietiniais metais nuolat kažko trūkdavo. Kai statė betoninį kelią Vilnius –
Utena, stigdavo cemento. Jo atsiveždavo iš Akmenės, Baltarusijos. Technika labai
netobula buvo. Nepertraukiamo darbo maišyklė keldavo problemų. Vienose betoninio kelio plokštėse buvo sudedamas pakankamas kiekis cemento, kai jo netrūkdavo, kitose cemento būdavo mažiau.
„Manau, kad „Via Baltica“ turėtų būti tik betoninis kelias. Vilnius – Utena nelabai sėkmingas kelias, nes jį statant buvo netobulos aplinkybės: primityvi technika, sovietinis darbas. Geras produktas, kuris pasaulyje populiariai naudojamas
ir vis populiarėja labai apkrautiems keliams tiesti, nustumtas tarsi į nepageidaujamą vietą“, – vardijo kelių statybos specialistas.
Tačiau, pasak jo, pagrindinės klaidos buvo padarytos tada, kai buvo sumanyta
išvalyti betono plokščių siūles. Buvo nupirkta labai brangi mašina iš tuometės Jugoslavijos, o specialios mastikos tai įrangai neįsigyta. Vėliau tik šios mašinos priekabos ratai tiko ZIL-ams. „Nupirko įrangą, bet nenupirko pagrindinio produkto. Norėjo panaudoti kaip rezervuarą skysčiams laikyti, bet netiko. Pagamino mastiką, bet
ši irgi nelabai tiko nupirktai įrangai. Po 7 ar 8 metų sumanė siūles tvarkyti ir padarė esminę klaidą, dėl kurios betoninis kelias pradėjo„šokinėti“. Bevalant siūles beto-

nas buvo supjaustytas per visą storį. Kelių direkcija nusprendė ir apsiriko. Manau, tikrai nenorėjo, kad būtų blogiau, bet nebuvo pagalvota, kad betonas „vaikšto“, todėl
negalima buvo suardyti konstrukciją, – papasakojo įmonės generalinis direktorius.
Jis sakė, kad betono paviršių klojo autogreidas, kuris paskleisdavo ir vibratoriais sutankindavo mašinomis atvežtą mišinį. Specialus betono klotuvas buvo pagamintas baltarusių pagal amerikiečių licenciją. Žmonės šiame kelyje dirbo 1,5
arba 2 pamainomis. Įmonės meistru tuomet buvęs S. Kablys prie kelio Vilnius –
Utena dirbo nuo 1980 iki 1987 m., kuriais jis ir buvo baigtas.

Gyveno bendrabutyje
S. Kablys meistru dirbo gana ilgai – beveik 11 metų. Gyveno Kalvarijų gatvėje jam skirtame vieno kambario šeimyniniame 20 kvadratinių metrų ploto bendrabutyje su balkonu ir vaizdu į Šeškinę. Dabar tai – netoli „Siemens“ arenos.
Kosmetinį remontą teko padaryti pačiam, nes prieš tai bendrabutyje gyveno šeima su 2 vaikais ir būsto būklė nebuvo gera. Statybinės medžiagos buvo deficitas,
todėl jų tekdavo gauti mainais už kažką kitą.
„Dirbau pačiuose tolimiausiuose objektuose – prie Molėtų, Utenos. Tie specialistai, kurie priklausė partijai ar buvo įtakingų asmenų giminaičiai, baigę tą patį, kaip ir
aš, iš karto tapdavo darbų vykdytojais ir dirbo arčiau sostinės“, – pasakojo S. Kablys.
Jis sako kažkiek „paklajojęs“ po įvairius šalies statybos objektus, bet rimčiausias iš jų – betoninis kelias Vilnius – Utena. Tais laikais įmonė turėjo 2 asfalto klotuvus, kurių vienas buvo vokiškas, kitas – tarybinis. Klotuvų darbą reguliuodavo
rankiniu būdu, sukant sraigtus rankenomis. Pasak pašnekovo, vokiškas klotuvas
dabar atrodytų kaip dinozauras, bet jis turėjo bent jau elektrinius variklius klotuvo aukščiui reguliuoti ir rankomis sraigtų sukti nereikėjo. Ypač netobuli buvo didieji volai, kuriems perjungus pavarą, jie sudrebėdavo ir įrenginio hidraulika palikdavo asfalte sunkiai išlyginamus nelygumus.

Nepriklausomybė ir karjera
„Lietuvoje buvo atkurta nepriklausomybė ir niekas nesugriuvo. Nuo 1990 m.
rimtų kelių nestatėme, tiesėme nedidelius keliukus. Finansavimas buvo menkas,
bet jo pakakdavo. Nedidelis buvo ir kolektyvas. Jis sumažėjo natūraliai – kažkas
išėjo į pensiją, kažkas Anapilin, keli mechanikai pasirinko privatų verslą“, – prisiminimais dalijosi generalinis direktorius S. Kablys.
1995 m.„Eurovia Lietuva“ jau buvo privatizuota, bet vėliau kontrolinis akcijų paketas buvo parduotas prancūzams. Pastaruoju metu „Eurovia Lietuva“ priklauso didžiausiam Europos kelių tiesimo koncernui „Eurovia Vinci“. Ryšiai su Prancūzijos kelininkais leido išplėsti ryšius su klientais ir partneriais daugelyje Europos valstybių.
„Tuo metu, kai akcijas pardavėme prancūzams, buvau vyriausiuoju darbų
vykdytoju, o generaliniu direktoriumi – Valentinas Norkūnas. Reikalai pajudėjo, – toliau pasakojo S. Kablys, netrukus tapęs bendrovės komercijos, po to – ir
techniniu direktoriumi, o dar vėliau, 2006 m., – generaliniu direktoriumi. – Tiesa, vos nesugriuvome, kai mechanikai buvo sumanę atidaryti įvairius nedidelius
servisus – suskaldyti bendrovę į UAB‘us. Laimė, tai neįvyko, išgelbėjo prancūzai.
Iš pradžių jiems buvo parduota apie 83 proc. bendrovės akcijų.“
Labai reikšmingo akcijų paketo „Eurovia Lietuva“ generalinis direktorius sako
neturėjęs. Pardavė ir už dalį gautų pinigų pradėjo statytis 3 kambarių kooperatinį butą, nusipirko automobilį, ir taip pagerinęs savo buitį.

skaičius

1995
m.
„Eurovia Lietuva“ jau buvo privati-

zuota, vėliau kontrolinis akcijų paketas buvo parduotas prancūzams.

Vos tik įsigiję akcijų prancūzai į valdymą kišosi mažai. Iki pat pensijos liko vadovauti tas pats V. Norkūnas. Bendrauti su akcininkių atstovais teko tik vertėjų pagalba, kuriems nebuvo lengva, nes literatūrinė anglų kalba nuo techninės skiriasi kaip žemė ir dangus.
Būdamas komercijos direktoriumi ponas Stanislavas užsispyrė mokytis anglų
kalbos, iš kurios į lietuvių kalbą yra išvertęs ne vieną knygą, tarp jų ir metodiką
apie bitumines emulsijas. „Kiekvieną vakarą išversdavau po du knygos lapus. Kai
vėliau perskaičiau pirmus savo vertimus, net juokas paėmė, tačiau darbas nenuėjo perniek“, – prisiminė S. Kablys.
„Vieną kartą teko atsisėsti prie stalo ir vertėjauti prancūzams, nes jie problemų su anglų kalba neturi. Jie daug investuoja į kalbas, jei dirba su tarptautinėmis rinkomis. Mūsų koncerno vadovai moka po 3 ar net 4 užsienio kalbas. Pabandžiau pramokti prancūzų kalbos ir aš. Pusę metų mokiausi įvairių mandagumo
frazių bei šnekamosios kalbos, bet jei negali bendrauti nuolat, kalba yra mirusi.
Nėra ir poreikio, nėra ir laiko“, – sakė „Eurovia Lietuva“ vadovas.
Pasak jo, su įmonės vadovais prancūzais neformalių susitikimų būta tik anksčiau, prieš 10 metų, o šiuolaikinis pasaulis sukasi pragmatiškumo ir susvetimėjimo link: visi vizitai suskaičiuoti minutėmis, darbo intensyvumas begalinis.

Paveldėtas kolektyvas
S. Kabliui, kaip jis pats sako, ėmus vadovauti bendrovei „Eurovia Lietuva“ nebuvo lengva:„Paveldėjau labai nusenusį kolektyvą. Prieš krizę buvo juntamas rinkos atsigavimas, teko įdarbinti daug naujų darbuotojų. Atėjusius tiesiai iš VGTU
reikėjo iš naujo mokyti. Dabar pas mus daugiausia trisdešimtmečių. Vyresnio
žmogaus motyvacija krenta: jei per gyvenimą nieko gero nepasiekė, jau nepasieks...“
Pasak direktoriaus, 60-mečiams nėra paprasta suspėti su naujų technologijų progresu, tačiau jis dar labiau nusivylęs jaunesne nei trisdešimtmečiai karta.
Esą jie motyvuoti dar mažiau, nes gyvena daug sočiau nei buvusios kartos. Jiems
mašina nebėra džiaugsmas. Tokiems įmonės vadovas pasako be užuolankų: „Nenorite dirbti, eikite iš čia!“
Bendrovės generalinis direktorius paatviravo: „Niekada nepalaikiau vyrų moteriškėjimo ir moterų vyriškėjimo. Kolektyve netoleruojama baimė, bet jie turi
mane suprasti ir klausyti, diskutuoti ir rasti sprendimus. Gyvenimas turi paslėptų
žiauriųjų pusių, ir tai reikia žinoti. Nemažai atleidau iš darbo ištižėlių. Jei žmogus
praranda pasitikėjimą, turi išeiti. Kitokių žaidimų nežaidžiu.“
Akcinėje bendrovėje „Eurovia Lietuva“ dirba apie 220 darbuotojų, įskaitant ir
40 papildomai vasaros sezono metu įdarbinamus žmones.

Koja kojon su pažanga
Įmonės turimos technikos atgimimas prasidėjo 1996 m., kai buvo nupirkta
pirmoji bitumo ar emulsijos išpurškimo mašina. Ji iki šiol gerai dirba, tačiau šiemet nupirkta nauja.
„Turime vieną naujausių Lietuvoje technikos parką. Įmonė technologine prasme labai stipriai eina į priekį – pas mus palyginti naujos maišyklės, klotuvai,
kuriuos keičiame maždaug kas 4–5 metus. Technikos parkas atitinka šiandienos
poreikius“, – sakė generalinis direktorius, pridūręs, kad krizės metais bendrovė ne
tik išgyveno, bet ir labai daug ko pasimokė. Iš pradžių buvo įdiegta 3D technologija, dabar diegiama BIM.
Bene pažangiausiu įmonės skyriumi vadovas S. Kablys įvardino buhalteriją,
kur šiuo metu yra diegiama nauja apskaitos programa, leisianti atlikti detalesnį analitinį darbą ir padėsianti operatyviau reaguoti į pelno ir nuostolių santykį.
„Kuo operatyviau gausime duomenis, tuo greičiau galėsime reaguoti, kur
klimpstame į balą ir ką turime ar galime tuoj pat pakeisti. Toji programa labai brangi, bet ji yra papildoma stiprybė prieš konkurentus. Visur, kur ji buvo įdiegta, patirti kaštai atsipirko su kaupu“, – pasidžiaugė pažangą įmonėje diegiantis vadovas.
Į klausimą, ar diegiama nauja įmonės valdymo sistema nėra akcininkų kontrolės dalis, S. Kablys atsakė: „Mano reikalas dirbti, o jų žiūrėti, kaip dirbama. Visi
sprendimai yra iš anksto apmąstyti, apsvarstyti, akcininkai manimi pasitiki. Jei
nebus pasitikėjimo, jokia kontrolė nepadės. Biudžetą aptariame maždaug 3 kartus per metus. Rinka signalizuoja – yra ar nėra pinigų. Svarbu planavimas, kuris
yra specifinis dalykas, nes užsakymų rinkoje kreivė šokinėja. Anksčiau būdavome
labiau valstybinių užsakymų vykdytojai, dabar tapome lankstesni, daugiau dalyvaujame privačių įmonių konkursuose.“
Baigdamas pokalbį bendrovės„Eurovia Lietuva“ generalinis direktorius S. Kablys kelininkams palinkėjo vakarietiško požiūrio, nuosaikios ir solidžios konkurencijos, pagarbos kaimynams ir mažiau pavydo. Pasak jo, „kartu veikdami galime gyventi geriau. Už nuosaikią ir solidžią konkurenciją galiu pakelti taurę. Reikia
elgtis dorai ir garbingai, o stumdymasis teismuose nėra tas kelias, kuriuo reikėtų
eiti. Kas žino, galbūt turime praeiti tą paauglišką maišto etapą, kad subręstume?
Viską išgydys laikas, o rinka sustatys į savo vietas, ir laimės tie, kas priima ilgalaikius ir solidžius sprendimus.“
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Moderni asfaltbetonio įmonė įsikūrė Klaipėdoje
Vienai didžiausių Europoje kelių ir tiltų statybos bendrovių „Eurovia“ priklausanti
įmonė „Eurovia Lietuva“ atidarė modernią asfaltbetonio gamyklą Klaipėdoje.
Bendrovės investicija uostamiestyje siekia daugiau nei 1,5 mln. eurų.

Padeda taupyti

Andrius Šatas

„Mūsų gamyklos stiprioji pusė – tai kokybė, asfaltbetonio rūšių įvairovė ir
našumas. Ateidami į Vakarų Lietuvos rinką puikiai žinojome konkurentus ir rinkos
senbuvius, tačiau mes pasirengę pasirodyti ir kiekybine, ir kokybine prasmėmis.
Paskaičiavome, kad vežant asfaltbetonį iš Klaipėdos, o ne iš Gargždų, užsakovas
gali sutaupyti iki 2 eurų už toną. Jeigu per pamainą pagaminame iki 2000 tonų,
skaičiuokime – vien už transportavimą yra galimybė sutaupyti apie 4000 eurų.
Tiesa, litais suma atrodytų įspūdingesnė“, – juokavo A. Šereika.
Gamybos direktorius teigė, kad ilgametė praktika parodė, jog Lietuvoje pakanka savo spektre turėti ir būti pasiruošus gaminti apie 50 rūšių asfaltbetonio
sudėčių, nors modernios įmonės technologinės galimybės nepalyginamai didesnės – 100 ir daugiau įvairių asfaltbetonio rūšių. Svarbiausia, kad įmonė dabar galės gaminti „Eurovia“ grupės patentuotus produktus – bituminius mišinius, kurie kiek anksčiau jau tapo populiarūs ne tik Vilniaus regione, bet ir visoje Lietuvoje.
BMC

Įžengė į laisvą erdvę

Asfaltbetonio gamyklos
Klaipėdoje našumas
– 240 tonų per valandą, per
pamainą – 2000 tonų, kurias
pagamina 12 darbuotojų.

„Eurovia Lietuva“ gamybos direktorius Audronius Šereika: „Įmonė
dabar galės gaminti „Eurovia“ patentuotus produktus – bituminius
mišinius, kurie kiek anksčiau jau tapo populiarūs ne tik Vilniaus
regione, bet ir visoje Lietuvoje. Asfaltbetonio gamybiniai pajėgumai
Klaipėdoje atitinka ne tik šiandieninius, bet ir rytojaus reikalavimus.“

Lenkams nebereikėjo
Apynaują asfaltbetonio gamybos liniją „Eurovia Lietuva“ įsigijo Lenkijoje. Pasak A. Šereikos, lenkai 2009 m. už europines lėšas pastatė naują gamyklą, įgyvendino projektą ir moderni gamybos linija tapo nereikalinga. Kadangi gamykla
nedaug eksploatuota, atitinka ne tik šiandieninius, bet ir rytojaus reikalavimus.
Bendra „Eurovia Lietuva“ investicija Klaipėdoje siekia per 1,5 mln. eurų. Įmonės
gamykloje dirba 12 žmonių. Darbą tęsia buvę „Klaipėdos kelių“ specialistai, dalis buvo atleista, bet buvo priimta ir naujų žmonių. Gamybos direktorius pastebėjo, kad visose senose asfaltbetonio gamyklose labai reikšmingas būdavo žmo-

Asortimento patrauklumas
„Gaminame ypač atsparias provėžų keliuose susidarymui dangas, trūkius absorbuojančius mišinius, kurie užtikrina kelio ilgaamžiškumą, tyliųjų asfalto dangų mišinius, gaminame ir spalvotą asfaltą. Šiandien labai populiarus raudonas
asfaltas, nes ši rūšis puikiai suderina kainą ir kokybę, be to, daugelį traukia šios
spalvos asfalto estetinė išvaizda. Galime gaminti ir kitų spalvų asfaltą, tačiau
daugelį nubaido kaina“, – aiškino A. Šereika.
AB „Eurovia Lietuva“ siūlo ir šaltą asfaltbetonį, kuris gali būti netgi fasuotas
maišuose, taip pat šiltą asfaltą, kurio klojimą galima atlikti vėlyvą rudenį atvėsus
orams. Be to, šilto asfalto gamybai nereikia tiek energijos, kiek gaminant karštą
asfaltą, tai padeda sumažinti gamybos kaštus ir aplinkos taršą.
Šiuolaikinės technologijos gamybos operatoriui leidžia per pamainą pagaminti įvairius asfaltbetonio mišinius, jeigu naudojama ta pati skaldos rūšis. Vienu
metu galima pagaminti du skirtingos rūšies mišinius, o juos išpylus į saugojimo
bunkerius, po kelių sekundžių galima pradėti gaminti kitus skirtingos rūšies produktus. Viename bunkeryje galima saugoti iki 80 tonų mišinio.
Šie parametrai – tikrai konkurencingi, nes tai trumpina gamybos ir darbo laiką statybos objektuose, spartina tiekimą, o tai yra bet kokiam užsakovui labai patrauklūs gamybiniai aspektai.

Wirtgen Group stiprybė keturi jos prekiniai ženklai - Wirtgen, Vögele, Hamm ir Kleemann – su savo
unikalia patirtimi. Jūs taip pat galite gauti naudos – tiesiog pasitikėkite Wirtgen Group komanda.
www.wirtgen-group.com / technology
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aip pasakojo bendrovės „Eurovia Lietuva“ gamybos direktorius Audronius Šereika, lietuviškasis „Eurovia“ padalinys jau senokai planavo plėtrą. „Kiekvienos bendrovės verslo tikslas – plėtra. Negalime sustoti ties gana menka riba, nes
iki šiol mūsų įmonė veikė tik Vilniaus regione. „Eurovia“ dirba net 15-oje Europos
valstybių, o įsikuriant Lietuvoje nuo pat pradžių tikslas buvo neapsiriboti tik Vilniaus regionu“, – pasakojo A. Šereika.
Jo teigimu, 2008–2009 m. įmonės plėtra buvo planuojama į Vidurio ir Šiaurės Lietuvą, tačiau prasidėjęs ekonominis sunkmetis šiuos planus sustabdė. Atsigavus Lietuvos ekonomikai pasirodė, kad perspektyvesnė įmonės plėtros kryptis
– Vakarų Lietuva, todėl ir buvo pasirinkta Klaipėda.
„Mes gana daug ir nuosekliai studijavome šalies rinką, investicijų traukos
centrus, bendrą ekonominę regionų padėtį. Manau, nesuklysiu teigdamas, kad
Klaipėda daugeliui patrauklus miestas, jis pritraukia daug investicijų, yra neužšąlantis uostas. Be to, mes įvertinome ir pakankamai didelę numatomą miesto
ir regiono bei uosto infrastruktūros plėtrą“, – argumentavo gamybos direktorius.

„Eurovia Lietuva“ Klaipėdoje pradėjo dirbti prieš pustrečių metų. A. Šereikos teigimu, uostamiestyje asfaltbetonio gamyklų kaip ir nėra. Kažkada čia buvo
jau nesančios įmonės „Klaipėdos keliai“ asfaltbetonio įmonė, o bendrovės „Lemminkainen Lietuva“ asfaltbetonio bazė įsikūrusi Gargžduose. 2014 m. gegužės
pabaigoje AB „Eurovia Lietuva“ pasirašė bendrovės „Klaipėdos keliai“ turto perėmimo sutartį, pagal šią sutartį perėmė ir Lypkių gatvėje esančią asfaltbetonio
gamyklą. Kadangi gamykla buvo jau tikrai sena, jos neapsimokėjo remontuoti,
diegti tobulesnes technologijas. Buvo pasirinktas kitas kelias – jos bazėje kurti naują gamyklą. Taip 2015 m. vasarą buvusios „Klaipėdos kelių“ įmonės teritorijoje jau veikė nauja gamykla. Senoji asfaltbetonio gamykla dar veikia, tačiau
jos likimas nuspręstas – ji bus išardyta, parduota visa arba dalimis – žiūrint kas
ir kiek už tai pasiūlys.

NENUGALIMA KOMANDA.

giškasis faktorius. Kadangi naujoje gamykloje visi procesai automatizuoti, operatoriai atlieka tik kontroliuojančią funkciją. Tai užtikrina aukštą gaminių kokybę.
Bendrovės „Eurovia Lietuva“ gamyklos Klaipėdoje našumas – 240 tonų asfaltbetonio per valandą, per pamainą pagamina 2000 tonų, o iš viso dirba tik 12
žmonių. Pasak A. Šereikos, tokių įmonės pajėgumų pakaks ne tik pačios „Eurovia
Lietuva“ vykdomiems projektams, bet ir kitų klientų poreikiams tenkinti.
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ykdant kelių ir gatvių rekonstrukcijos ir remonto darbus susikaupia nemažai betono ir asfalto atliekų. Uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ generalinis direktorius Žydrius Baublys su skaudančia širdimi prisimena laikus, kai
1998–2000 m. rekonstruojant Nidos bei Juodkrantės miestelių gatves ir skve-

rus, tūkstančiai tonų šaligatvio plytelių ir kelio bortų laužo nugulė vietiniuose sąvartynuose. Pasak jo, esant dabartinėms technologijoms ir šiuolaikiniams
mobiliems trupinimo įrenginiams, buvo galima sutaupyti dideles sumas lėšų,
perdirbant betono laužą į kelių ir šaligatvių pagrindams tinkamas medžiagas
ir panaudojant jas objektuose, nes naujų, karjerinių medžiagų atvežimas į Neringos savivaldybę buvo labai brangus.

Turimi bendrovės „Fegda“ pajėgumai leidžia per metus perdirbti
apie 50 tūkst. t nufrezuoto asfalto granulių ir tai sutaupytų
analogišką kiekį karjeruose išgaunamų medžiagų.
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Petras Vizbaras
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Pasaulyje pastebimas didėjantis dėmesys antriniam medžiagų panaudojimui
skatina technologijų kūrimą tų medžiagų perdirbimui. Didėjant
konkurencijai, statybos sektoriaus ir kelių tiesimo rangovai siekia būti
konkurencingi ir gamyboje naudoti darbų metu susikaupiančias atliekas.
Jas būtina tinkamai išrūšiuoti ir perdirbti. Tai skatina ir rangovų bendrovėse
įdiegtos aplinkosaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14000:2005.
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UAB „Fegda“ generalinis direktorius Žydrius Baublys: „Pastaruoju metu daugiau investuojame į atliekų perdirbimo technologijas, kurios užtikrina asfalto
dangos ir betono laužo perdirbimą mūsų įmonės gamybinėje bazėje. Stengiamės, kad 95 proc. visų gamybinių atliekų, atvežamų iš objektų, būtų perdribta
mūsų įmonės bazėje, kurioje į naują įrangą įdiegėme modernias vakarietiškas technologijas.“

Nuo 2003 m.,„Fegdai“ labiau orientuojantis į užmiesčio kelių rekonstrukcijos darbus, buvo pradėta galvoti, kaip kuo naudingiau panaudoti nuo kelių nufrezuotą asfalto dangą. Eiti daugelio rangovų pramintu taku – panaudoti nufrezuotą asfaltą vietiniams keliams ir privažiavimams stiprinti – nenorėta, nes
nufrezuojama medžiaga (skalda su bitumu) turi didesnę vertę, nei linkę mokėti šių kelių užsakovai. Pirmiausia buvo bandyta į vieną naujai gaminamo asfalto toną įterpti iki 10 proc. nufrezuoto asfalto granulių (NAG) be papildomo
perdirbimo. Buvo pastebėta, jog NAG turi daug drėgmės, o tai labai blogina
inertinių medžiagų padengimą bitumu, be to, sunku kontroliuoti, kad asfalto masė būtų vienalytė.
Įvairiose parodose buvo surinkta daug informacijos apie NAG perdirbimą
Vokietijoje ir Prancūzijoje. Išanalizavusi informaciją bei galimus įrangos tiekėjus, 2007 m. UAB „Fegda“ nusprendė įsigyti ir savo asfalto gamykloje sumontuoti papildomą liniją NAG džiovinimui ir dozavimui. Taip pat buvo apmąstyta daug technologinių procesų, leidžiančių užtikrinti į asfalto maišyklę patenkančių NAG vienalytumą.
Pirmiausia, NAG yra persijojamos ir išskiriamos į keletą frakcijų. Vėliau atskirtos frakcijos laikomos dengtame sandėlyje, siekiant apsaugoti jas nuo papildomos drėgmės patekimo. Keliaudamas per sijotuvus bei keletą kartų perkrautas, iš skirtingų objektų atvažiavęs NAG mišinys sandėlyje jau būna susimaišęs ir vienalytis. Tuomet daromi NAG granulometriniai bei likutinio bitumo
tyrimai, siekiant tiksliai suprojektuoti asfalto mišinio su NAG sudėtį. Dažniausiai NAG panaudojamos asfalto pagrindo sluoksniuose ir puikiai pakeičia vietines žvirgždo ar dolomitines medžiagas bei leidžia sutaupyti bituminį rišiklį.
2009 m. paleista NAG linija leido bendrovei „Fegda“ turėti kainos pranašumų
krizės metu. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, kol kas
NAG perdirbimo pajėgumai yra išnaudojami tik dalinai, nes Vilniaus regione
trūksta kelių rekonstrukcijos projektų. Turimi pajėgumai leidžia per metus perdirbti apie 50 tūkst. t NAG ir tai sutaupytų analogišką kiekį karjeruose išgaunamų medžiagų.
Kita bendrovės „Fegda“ gamybinėje aikštelėje atliekų tvarkymo veikla yra
įvairiuose kelių ir gatvių statybos objektuose išardomų betoninių ir gelžbetoninių gaminių trupinimas bei rūšiavimas. Pagal bendrovėje priimtą tvarką, išardyti gaminiai į gamybinę aikštelę atvežami iš objektų 50 km, o kartais net
ir 100 km atstumu. Betoninėms atliekoms trupinti įmonė 2012 m. įsigijo nedidelį mobilų trupintuvą POWERSCREEN-PEGSON, kuriuo, atsižvelgiant į trupinamos medžiagos kietumą, per valandą galima sutrupinti nuo 40 iki 70 t
atliekų.
Sutrupintas betoninis laužas yra naudojamas tiek užmiesčio kelių statybos darbuose, tiek privačių objektų įrengimui. Pirmiausia, sutrupinus ir persijojus betoninį laužą, gaunamas puikus nesurištų medžiagų mišinys (frakcija 0/22) kelių kelkraščių sutvirtinimui. Mišinyje yra cemento likučių, todėl
paklotas kelkraštyje ir įgavęs drėgmės jis užtikrina kelkraščių ilgaamžiškumą.
Taip pat šį mišinį galima sumaišyti su augaliniu gruntu ir įsėjus žolių sėklų išgauti stabilų ir apželdintą kelio kelkraštį. Stambioji frakcija 22/63 yra naudojama kelio dangų konstrukcijos dugnui stabilizuoti ar laikiniems privažiavimo keliams sustiprinti. Tik sutrupinto betono laužo mišinys (fr. 0/63) yra naudojamas laikiniems privažiavimo keliams, pagrindams po pastatų grindimis
įrengti. Kai kurie labiau savo lėšas skaičiuojantys užsakovai leidžia tokį mišinį panaudoti ir kaip skaldos pagrindą asfalto ir trinkelių dangų konstrukcijose. Kaip vieną iš tokių projektų įmonės vadovas Ž. Baublys paminėjo autocentrą „Tanagra“ Minsko plente, Vilniaus rajone. Jame dar 2002 m. buvo įrengti betono skaldos mišinio pagrindai ir iki šiol asfalto dangos suirimo požymių nepastebėta.
Turimi betono trupinimo pajėgumai išnaudojami ne tik savo poreikiams.
Teikiamos įrengimo nuomos paslaugos, trupinant betono laužą užsakovų teritorijose. Per metus turimais pajėgumais yra perdirbama apie 20–30 tūkst. t
betono / gelžbetonio atliekų.
Visiems šiems atliekų tvarkymo darbams UAB „Fegda“ yra gavusi LR
Aplinkos ministerijos išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)
leidimą. Trupinant atliekas yra rūpinamasi, kad kuo mažiau dulkių pasklistų
į aplinkines teritorijas, vykdomas trupinamų atliekų drėkinimas. Įgyvendinus
šį projektą, 98 proc. gamyboje susidarančių atliekų yra perdirbama ir sugrįžta atgal į objektus statybinių medžiagų pavidalu. Visa ši veikla yra plėtojama
bendrovės „Fegda“ asfaltbetonio bazėje, esančioje Vilniuje, Lentvario gatvėje
13. Joje yra sumontuotos ir dvi aukštus ekologinius standartus atitinkančios
Vokietijos firmos „Ammann“ asfalto mišinių maišyklės. Maišyklių gamybinis
pajėgumas siekia iki 400 t asfalto gamybos per valandą. Visi gamybos procesai yra automatizuoti ir kompiuterizuoti. Turimos maišyklės bei karšto asfalto saugojimo bunkeriai leidžia lanksčiai reaguoti į bendrovės „Fegda“ asfalto klojimo padalinio bei išorinių pirkėjų poreikius, vienu metu gaminant kelių rūšių asfaltą.
XXI a. technologijų tobulėjimas bei gamybos investicijos vardan ekologijos
yra labai teigiamas reiškinys. Siektina, kad paliktumėme kuo mažiau sąvartynų kalnelių ateities kartoms.

BMC

BMC

Technologijos tobulėjimas bei gamybos investicijos vardan ekologijos gerinimo
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Eglė Liepytė

K

elių ir gatvių tiesimo bei remonto sektoriaus bendrovė „Kauno keliai“ yra seniausia Kaune ir viena seniausių Lietuvoje kelininkų įmonių, teikianti itin aukštos kokybės paslaugas. Jos veikla nenutrūko net Antrojo pasaulinio karo metais. Ši įmonė taip
pat yra pagrindinė gatvių tiesimo, priežiūros ir remonto vykdytoja Kauno apskrityje.
„Kauno kelių“ ir Kauno istorija bendra. Šio miesto prospektai, gatvės ir aikštės, šaligatviai ir laiptai, senamiesčio gatvelės ir krantinės per dešimtmečius šios
įmonės išasfaltuotos ir jos meistrų rankomis išgrįstos. Pastarųjų dėka Kauno
miestas plėtėsi, gražėjo ir modernėjo.
Įmonė buvo įkurta 1941 m. kovo 26 d., tačiau jos šaknys slypi daug senesniuose laikuose nei formali jos pradžia, o pats miestas iš dalies yra tos įmonės sukurtas.
Istorija byloja, kad Kaunas kūrėsi Nemuno ir Neries santakoje, ant smėlingo
grunto. Anuomet senamiesčio teritorija nebuvo lygi ir sausa – su upelių slėniais
ir daubomis. Gatvės žemesnėse ir drėgnesnėse vietose buvo užpilamos gruntu,
žabais, skiedromis, lentgaliais.
Pirmaisiais Kauno gyvavimo šimtmečiais turtingesni miestiečiai netašytais
akmenimis arba plytomis išgrįsdavo kiemus ir gatvės dalį prie savo namų. Gatvių
kraštuose buvo iškasti grioviai vandeniui ir paplavoms nutekėti.
Dalis gatvių, bent jau pagrindinės – Vilniaus, Muitinės ir kelios kitos – turėjo
būti grindžiamos XVI a. viduryje ir prižiūrimos iki XVII a. vidurio.
Po 1624 m. gaisro buvo panaikinta iš aikštės išeinanti Neries gatvė, Bernardinų skersgatvis, nugriauti šalia buvę namai ir pastatyta Šv. Trejybės bažnyčia su
Bernardinų vienuolynu. Aikštę nuo vienuolyno skiriančioje sienoje dabar matyti

senųjų XVI–XVII a. namų fasadai. Šalia – bendrovės „Kauno keliai“. 1993 m. atkurtas to laiko grindinys buvusiame aikštės lygyje.
Svarbiausia ir seniausia miesto Rotušės aikštė iki pat XX a. teturėjo siaurą,
grįstą privažiavimą prie rotušės. Jos prieigos išgrįstos tašytais akmenimis tik prieš
pat Antrąjį pasaulinį karą.
Pati aikštė buvo tvarkoma ir pokario metais. Didesni darbai vyko 8-ojo dešimtmečio pabaigoje. 1977 m. buvo sutvarkyta aikštės dalis prie pastatyto Maironio paminklo. Įmonės darbuotojai statė ir visus mažosios architektūros elementus, fontanus.
Beje,„Kauno kelių“ grindikai į šią aikštę ir jos prieigas grįžta vos ne kasmet. Grindiniai pakloti ant storo kultūrinio sluoksnio, jiems reikalingas nuolatinis remontas.
Šalyje puikiai žinomų Kauno miesto objektų – Laisvės alėjos, Karo muziejaus ir Muzikinio teatro sodelių, Rotušės aikštės, Vilniaus, Daukšos ir kitų gatvių
– grindiniai, Savanorių, Mindaugo, Taikos, Pramonės bei kiti prospektai ir miesto
mikrorajonų gatvės – tai įmonės „Kauno keliai“ darbuotojų atlikti darbai.

KAUNO KELIAI

Vladas Elzbutas, 1968 m. baigęs Kauno
politechnikumo auto kelių ir tiltų statybos
ir eksploatacijos specialybės kursą, įgijo
techniko-statybininko kvalifikaciją. 1970
m. pradėjo dirbti III-ame ruože meistru,
1974 m. buvo paskiras darbų vykdytojo
pareigoms. Nuo 2006 m. kovo mėn. 01 d. iki
šiol dirba 6-os kelių tarnybos darbų vadovu.

Oficiali pradžia
1941-ųjų pavasarį buvo įsteigta bendrovės „Kauno keliai“ pirmtakė – „Kelių
įmonė“, kuri tuomet priklausė Kauno miesto savivaldybės Komunalinio ūkio skyriui. Ji, beje, atsirado ne tuščioje vietoje. Įmonė perėmė Komunalinio ūkio skyriaus Miesto tvarkymo dalies bazę Šančiuose, techniką, inžinerinį personalą.
„Kelių įmonei“ tuomet priklausė akmens paruošimo įmonė, statybos medžiagų sandėliai, betono dirbinių, kalvių ir šaltkalvių dirbtuvė, gurguolė, mašinų
parkas. Ji turėjo 5 sunkvežimius, 2 plentvolius, 2 laistymo ir 2 asfalto gaminimo
mašinas, sniegvalę, lokomotorą, mašiną lietam asfaltui, 4 betono maišymo mašinas, 29 arklius. Perdavimo akte minima 490 darbininkų ir tarnautojų.
Be kelių ir gatvių ūkio, įmonei buvo priskirtos ir kitos komunalinės miesto
ūkio sritys: apželdinimas, miesto tvarkymas, gatvių, aikščių ir tiltų valymas. Taip
pat – keltų eksploatavimas, miesto puošimas švenčių metu.

Įmonei steigimo metu pradėjo vadovauti žinomas inžinierius Nikolajus Stonis. Šis žmogus Antrojo pasaulinio karo metu dirbo „Raudonajame kryžiuje“, pokario metais – Kauno universiteto Statybos fakulteto dekanu, tiesa, trumpai, vėliau buvo represuotas.
Oficialiu pirmuoju įmonės direktoriumi nuo 1941 m. balandžio 16 d. buvo
paskirtas inžinierius Vytautas Kriščiūnas. Ši iškili asmenybė „Kelių įmonei“ vadovavo iki pat 1944 m. arba antrosios sovietų okupacijos.
1941 m. buvo numatyta paprastais akmenimis išgrįsti Juozapavičiaus prospektą nuo geležinkelio tilto iki Sodų gatvės, privažiavimus prie darbininkų kolonijų Šančiuose ir Vilijampolėje bei atlikti kitus darbus už 1 mln. rublių. Šiuos grindimo darbus turėjo dirbti 233 darbininkai, gaudami po 13,5 rublio per dieną.
Deja, per porą iki Antrojo pasaulinio karo metų likusių mėnesių nedaug kas
buvo padaryta. Sovietų armija ruošėsi karui. Aerodromų statybai buvo „pasiskolinta“ technika ir iš„Kelių įmonės“. Pati įmonė, vos perėmusi Miesto tvarkymo da-

-ųjų
pavasarį buvo įsteigta bendrovės
„Kauno keliai“ pirmtakė – „Kelių įmonė“.
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KAUNO KELIAI

skaičius

S. LUKOŠIAUS

Linas Prapiestis, 2007 m. baigęs Kauno
technikos kolegijos pagrindinių neuniversitetinių
statybos inžinerijos studijų krypties kelių tiesimo
studijų programą, įgijo profesinio inžinieriaus
kvalifikaciją. 2007 m. pradėjo dirbti 6-oje kelių
tarnyboje meistru, 2013 m. buvo paskirtas 1-os
kelių tarnybos darbų vadovu. Tiesė Panemunės
– Sovetsko aplinkkelį.

S. LUKOŠIAUS

Juozas Svideravičius, ilgametis
pokario laikų „Kelių – tiltų
eksploatacijos tresto“ valdytojas,
darbą įmonėje pradėjo dar
jaunuolis, o vėliau tapo ir jos
vadovu.

KAUNO KELIAI

Bendrovė „Kauno keliai“ kelių
tiesimu užsiima jau daugiau
kaip 70 metų. Palyginti su
paties Kauno amžiumi, kurio
pradžia siejama su 1408 m.,
tai nėra daug. Tačiau ši įmonė,
įgyvendinanti net ir pačius
įspūdingiausius projektus, ir jos
kurtas miestas – neatsiejami, o
darbų sėkmę lemia profesionali
komanda ir gebėjimai
naudotis pažangiausiomis
technologijomis.

KAUNO KELIAI

KAUNO KELIAI

„Kauno kelių“ veiklos sėkmė augo kartu su modernėjančiu Kaunu

lies bazę, turėjo kraustytis į kitą Šančių galą ir iš naujo kurtis buvusio „Tilkos“ fabriko teritorijoje, kaimynystėje su būsimu Autobusų parku.
Neįtikėtinai simboliška, bet lygiai po 70 metų, 2011-aisiais, „Kauno keliai“ sugrįžta į Šančius tam, kad įmonės kelininkai, vadovaujami darbų vadovo Vlado Elzbuto su
jaunu meistru Linu Prapiesčiu, rekonstruotų Juozapavičiaus prospektą ir Skuodo gatvę.
Statybiniai vagonėliai pasistatomi ten, kur 1941 m. kūrėsi „Kelių įmonė“.

klus, Kauno kelininkai jas grindė, klojo bazaltu ar betoninėmis plytelėmis, periodiškai remontuodavo.
9-ame dešimtmetyje tuomečių Kauno miesto vadovų dėka požiūris į gatvių
dangas pasikeitė. Nuo 1983 m. buvo pertvarkomi Vilniaus gatvės požeminiai tinklai, KTET ją pergrindė tašytais akmenimis. 1987 m. pastatyta požeminė perėja
po Birštono gatve, pėsčiųjų Vilniaus gatvė sujungta su rekonstruota Laisvės alėja.

Garbingos tradicijos

Išskirtinė alėja

Tuometė „Kelių įmonė“, vėliau pavadinta „Kelių – tiltų eksploatacijos trestu“
(KTET) tęsė garbingas senojo Kauno grindikų ir tarpukario laikinosios sostinės asfaltuotojų tradicijas.
Viena seniausių ir svarbiausių miesto gatvių – Vilniaus – anksčiau dar vadinta Ilgąja, Didžiąja ir Didžiąja Vilniaus gatve. Nuo Rotušės aikštės ji ėjo miesto sienos Vilniaus vartų link ir perėjo į Vilniaus kelią. Dabartinė Nemuno gatvė seniau
buvo Vilniaus gatvės tęsinys tuomečiame Skavų rajone. Lauko akmenimis ji išgrįsta 1843–1844 m., tašytais akmenimis pergrįsta 1933-aisiais.
Paskutiniais prieškario metais, iki pat pirmosios sovietinės okupacijos, Kauno gatvių modernizavimu rūpinosi Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo
skyrius. Tada dar nebuvo aišku, kad geriausia danga miestų gatvėms yra asfaltas. Užsienio rangovai siūlė įvairias technologijas, bet ne visos jos pasiteisindavo.
Rangovai ir kainas siūlė nepagrįstai aukštas.
Laikinosios sostinės valdžia į Vokietiją pasisemti patirties išsiuntė jauną inžinierių ir būsimą pirmąjį oficialų „Kelių įmonės“ vadovą V. Kriščiūną. Užduotį specialistas įvykdė. Netrukus miestas pats nusipirko pažangiausią techniką ir išasfaltavo svarbiausias Kauno gatves.
Pokario laikais sovietinė valdžia draudė gatves, net ir senamiesčio, grįsti
akmenimis. Bankams buvo nurodyta nefinansuoti tokių darbų. Taip buvo prarastos ir senųjų grindinio meistrų tradicijos. Net Senamiesčio ir Skavų rajono gatvės buvo asfaltuojamos. Ir tik vėliau, jas rekonstruojant, vedant požeminius tin-

Pagrindinė Naujamiesčio gatvė – Nikolajaus prospektas, dabartinė Laisvės
alėja – 1860 m. išgrindžiama lauko akmenimis, o prie Apygardos teismo rūmų
– medinėmis šešiakampėmis trinkelėmis. Tarpukariu, 1930–1932 m., paklojus
kanalizacijos ir vandentiekio tinklus, buvo įrengta bituminė danga – meksfaltas.
Alėjos liepos buvo aprėmintos betoniniais borteliais.
Pokario metais buvo asfaltuojamas tuometis Stalino prospektas, perklojami šaligatviai. 1977–1987 m. KTET atliko Laisvės alėjos rekonstrukciją. Taip alėja
tapo pėsčiųjų gatve – pirmąja tokia Sovietų Sąjungoje.
Įmonės bazėje tik šiam objektui buvo gaminamos specialios plytelės, suoliukai ir kiti mažosios architektūros elementai. Buvo statomos skulptūros, fontanas. Darbų kokybė labai gera – alėjos danga ir dabar yra neblogai išsilaikiusi.
Projektuotojai, KTET ir jos vadovai, specialistai tuo metu gavo įvairius valdžios apdovanojimus, premijas. Tai pats žymiausias darbas įmonės istorijoje.
Laisvės alėja tapo vienu iš ryškiausių Kauno simbolių.

Nemuno krantinė
Nuo pat miesto susikūrimo Nemuno krantinė dešiniajame krante Kaunui – labai svarbi vieta. Čia buvo uostas, kunkuliavo gyvenimas. Prie kranto švartavosi senieji Nemuno laivai – vytinės, juos keitė garlaiviai, motorlaiviai, „Raketos“. Tiek Nemuno, tiek Neries krantinės buvo stiprinamos nuo seniausių laikų. Deja, pradedant XVII
a. karu ir po to sekusių nelaimių metu miestas krantinių neprižiūrėjo, nebestiprino.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, įvyko reorganizaciniai pokyčiai.
1991 m. balandžio 16 d. „Kelių – tiltų eksploatacijos trestas“ buvo
reorganizuotas į Savivaldybės įmonę „Kauno keliai“.
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Nelengvas metas
Naujų, netikėtų ir nelengvų pokyčių į įmonės gyvenimą įnešė karo metai, pokaris.
Prasidėjus vokiečių okupacijai, vietoj Vykdomojo komiteto vėl buvo atkurta Kauno miesto savivaldybė, o joje – Kelių direkcija. Jos direktoriumi paskiriamas V. Kriščiūnas.
Pačiais pirmaisiais karo metais įmonei buvo pavesta organizuoti persikėlimą per Nemuną ir Nerį keltais, registruoti valtis ir dviračius. Įmonė pastatė laikiną lieptą per Nerį, remontavo pontoninį tiltą į Panemunę.
Nors kelininkų darbai karo metu nenutrūko, lėšų gatvių tvarkymui buvo skiriama nedaug, vykdoma tik būtiniausia gatvių ir kelių priežiūra.
Pasibaigus karui, 1945 m. rugpjūčio 3 d. Kauno miesto vykdomasis komitetas
vėl atkūrė „Kelių įmonę“. Savivaldybėje inžinieriai jau negalėjo pretenduoti į tas pačias pareigas. Jie turėjo rinktis kitus darbus. „Kelių įmonės“ direktoriumi skiriamas
Jonas Limonavičius, 1941 m. dirbęs Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju.
Administracija įsikūrė Ožeškienės gatvėje, įmonė bazė – Šančiuose, šalia vėlesnio Autobusų parko.
1945 m. lapkričio 16 d.„Kelių įmonė“ buvo reorganizuota į Miesto tvarkymo trestą (MTT), kuris pirmiausia ėmėsi nuniokotos gamybinės bazės atkūrimo. 1953 m.
MTT prižiūrėjo jau beveik 350 km Kauno gatvių, jame tuo metu dirbo 214 darbuotojų.
1955 m. pradėta kurti tresto bazė Petrašiūnuose, dabartinėje vietoje. Buvo
remontuojamos miesto gatvės.
Nuo 1956 m. sausio 8 d. tresto valdytoju pradėjo dirbti Juozas Svideravičius.
Tai ilgametis pokario laikų „Kelių – tiltų eksploatacijos tresto“ vadovas, įmonėje
karjerą pradėjęs dar būdamas jaunuolis. Šis žmogus įmonėje dirbo ne vieną dešimtmetį, ją padarė stiprią ir sėkmingai veikiančią.
Jokiai partijai nepriklausęs J. Svideravičius buvo atkaklus ir ryžtingas vadovas. Būta tokios istorijos. Pokario metais vikšrinė technika važinėdavo tiesiog gatvėmis, tralų nebuvo. J. Svideravičiui, kuris tuomet vadovavo įmonės padaliniui,
tokia netvarka nepatiko. Jis nuėjo pas Vykdomojo komiteto pirmininką ir paprašė įmonei nupirkti tralą (vilkiką). Tas supyko: esą kas čia per ponų išsigalvojimai
– tralai skirti miško medžiagai vežti, o miškų kirtimu įmonė neužsiimanti. Čia J.
Svideravičius išsitraukė tarybinį kelių tiesimo vadovėlį ir parodė atitinkamą skyrelį. Viršininkas davė nurodymą skirti net du tralus.
J. Svideravičius labai džiaugėsi bendrovės„Kauno keliai“ 70 metų jubiliejumi,
ta proga surengta šventine paroda. Deja, netrukus po jubiliejaus jis mirė.

Sparti plėtra
Įmonė nuolat plėtė savo veiklą. 1985 m. joje jau dirbo 1 tūkst. 47 darbuotojai. Mieste buvo įkurta 12 gamybinių padalinių – ruožų. Įmonė turėjo savo žvyro karjerą Zatyšiuose. Kolektorių ruožas prižiūrėjo miesto požeminių tunelių labirintą, kurių ilgis – 32 km. Trestas ėmėsi prižiūrėti visus miesto tiltus ir viadukus.
Būtent „Kelių – tiltų eksploatacijos trestas“ nutiesė, rekonstravo ir ne kartą remontavo visas naująsias pokario Kauno gatves. 1985 m. jų ilgis – 555 km,

Nors pradžia buvo
panaši į neįmanomą
misiją, iki žiemos Panemunės aplinkkelio sankasa buvo
iškelta, o šlaitai išbetonuoti
panaudojant geosintetinius
klojinius.
iš jų 431 km – jau asfaltuotų. Neįmanoma visų darbų išvardinti.
Įmonė dirbo įrengiant visus parkus naujuosiuose rajonuose. Nei
skulptūrų, nei paminklų statymas neapsiėjo be tresto pagalbos.
1958 m. KTET savo jėgomis pastatė arkinį viaduką P. Kalpoko gatvėje. Darbų vykdytojas – P. Kirna.
Nuo pokario iki pastarųjų metų Kauno miestui priklausančių tiltų ir viadukų priežiūra – „Kauno kelių“ pareiga. Šiuo metu
Kauno miesto savivaldybei priklauso 25 tiltai ir viadukai.
1973 m. „Kelių – tiltų eksploatacijos trestas“ baigė didelės
apimties darbus – Z. Angariečio gatvės (dabar – Veiverių pl.)
rekonstrukciją. Čia buvo nukasta ir supilta 250 tūkst. kub. metrų grunto, paklota 26 tūkst. tonų asfalto.
Senoji Utenos gatvė nuo Savanorių prospekto žemyn į Jonavos gatvę vingiavo siauru ir pavojingu serpentinu. Statant Varnių
tiltą, buvo rekonstruota dabartinė Varnių (tada Ziberto) gatvė, o
kairiajame Neries krante atlikti didžiuliai tilto prieigų rekonstrukcijos darbai. Jie baigti 1985 m. Senosios Utenos gatvės dalies visai
nebeliko. Dabar tai plati Nuokalnės gatvė, Tvirtovės alėjos tęsinys
Varnių tilto link. Likusi Utenos gatvės dalis rekonstruota 1999 m.

Naujausi laikai
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, įvyko reorganizaciniai
pokyčiai. 1991 m. balandžio 16 d. „Kelių – tiltų eksploatacijos
trestas“ buvo reorganizuotas į Savivaldybės įmonę„Kauno keliai“.
Vėliau, 2000-ųjų liepos 5 d., SĮ „Kauno keliai“ reorganizuota į AB „Kauno keliai“ ir AB „Laboratorinių bandymų centras“. 2005 m. įmonė buvo privatizuota. Nuo tų metų rugsėjo
14 d. iki 2006-ųjų sausio 31 d. jai vadovavo generalinis direktorius Žilvinas Vasiliauskas.
2006 m. vasario 29 d. „Kauno keliai“ tapo uždarąja akcine
bendrove. Nuo tada su neilga pertrauka jai vadovauja gene-

Bendrovių „Kauno keliai“ ir „Kauno tiltai“ pastangomis 2011 m. buvo pradėtas
įgyvendinti svarbus projektas – dalies A. Juozapavičiaus prospekto Kaune rekonstrukcija, kuri truko beveik ketverius metus. Po rekonstrukcijos gatvė labai išgražėjo.
Po asfaltu aptikti seni grindiniai buvo inventorizuojami, ardomi. Akmenys
iš dalies panaudoti pačiame prospekte, atkuriant senojo turgelio aikštę, aikštelę
prie seniūnijos, paminklo ir ąžuolo Šančių olimpiečiams.
Dalis prospekto pakliūva į kultūros vertybių apsaugos (KVA) zoną. Darbų
metu buvo naujai įtraukiami į KVA sąrašus prieškariniai kanalizacijos kolektoriai.
Šių darbų vadovas – Vladas Elzbutas, įmonėje dirbantis nuo 1970 m. Šis
griežtas, kruopštus ir reiklus kelininkas išugdė daug jaunų specialistų, tarp jų – ir
Liną Prapiestį, kuris jau ir pats dirba darbų vadovu.
V. Elzbutas 1968 m. baigė Kauno politechnikumo autokelių ir tiltų statybos
ir eksploatacijos specialybės kursą ir įgijo techniko statybininko kvalifikaciją. Po
ketverių darbo metų įmonėje, 1974 m. balandžio 18 d. už

Geležinio Vilko projektas
„Kauno keliai“ sėkmingai įgyvendino daugelį svarbių projektų. Atlikusi A.
Juozapavičiaus prospekto Kaune rekonstrukciją, ši įmonė šalies sostinėje Vilniuje
kartu su Latvijos bendrove „Latvijas tilti“ ėmėsi dar sudėtingesnio projekto – estakados virš Geležinio Vilko gatvės statybų. Rekonstrukcijos apimtis – ruožas nuo
A. Goštauto iki M. K. Čiurlionio gatvės.
Norėdami sutvarkyti dangą, iš pradžių Kauno kelininkai privalėjo atlikti daug
būtinų darbų po žeme, todėl teko susidurti su gausybe netikėtumų ir sudėtingų užduočių. Būtent todėl dirbant šiame objekte teko pasitelkti daug unikalių
technologijų.
Unikali Danijos inžinierių sukurta technologija buvo pritaikyta rekonstruojant
senuosius tinklų kolektorius – tunelius, kuriuose eina šilumos, vandens ir kitų komunikacijų vamzdžiai bei laidai.
Tam, kad apie 50 metų eksploatuojama inžinerinė infrastruktūra nekeltų pavojaus aplinkiniams pastatams, gatvėms, reikėjo rekonstruoti po estakados nuvažiavimu esantį kolektorių, kurio bendras ilgis sudarė apie 125 m. Jo rekonstrukcijai panaudota Lietuvoje nauja pažangi technologija, plačiai naudojama Danijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose. Tai vamzdžių įklotai, pagaminti iš impregnuoto derva poliesterio. Jie įtiesiami į susidėvėjusius vamzdžius, šiuo atveju – į
kolektorių, įklotai apdorojami garais arba vandeniu. Vamzdžų įklotai yra gaminami įvairaus ilgio, o jų sienelių storis siekia nuo 3 mm iki 50 mm. Ši technologija yra plačiai taikoma Vakarų šalyse, tankiai apgyvendintose teritorijose, kur negalima pakloti vamzdynų atviru būdu kasant tranšėjas. Įgyvendinant projektą,
buvo rekonstruota beveik 14 km po žeme esančių vandens, nuotekų ir kitų tinklų.
Geležinio Vilko gatvės projektą „Kauno keliai“ vertina kaip vieną didžiausių
objektų. Rekonstrukcija buvo sudėtinga. Šlaite, esančiame tarp tilto ir tunelio,
reikėjo įrengti kelią, kuriuo galima užvažiuoti ant estakados. Atlikus visus darbus, susisiekimas tapo gerokai patogesnis – automobiliai per Geležinio Vilko gatvę estakada gali judėti į A. Goštauto gatvę, o iš ten Neries krantine pasiekti Verslo trikampį, kitus rajonus.
Smarkiai sumažėjo transporto srautai Geležinio Vilko gatvės tunelyje. Atliekant kelio atnaujinimo darbus Geležinio Vilko gatvėje, buvo pakeistos požeminės
komunikacijos, įrengti nauji vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos tinklai.
Rekonstruoto gatvės ruožo ilgis – 1,2 km (įskaitant ir 177 m estakados), projekto vertė – 10,14 mln. eurų (35 mln. litų).

Panemunės – Sovetsko aplinkkelis
gerą darbą ir pasiaukojimą bendrovei jis buvo paskirtas darbų vykdytoju. Nuo 2006 m.
kovo mėn. 1 d. ir iki šiol jis dirba 6-os kelių tarnybos darbų vadovu.
Pastarojo mokinys L. Prapiestis 2007 m. baigė Kauno technikos kolegijos
pagrindinių neuniversitetinių statybos inžinerijos studijų krypties kelių tiesimo studijų programą ir įgijo inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Tų pačių metų
liepos 5 d. jis pradėjo dirbti ,,Kauno kelių“ 6-oje kelių tarnyboje meistro pareigose. Savo mokytojo, darbų vadovo V. Elzbuto, prižiūrimas, jaunas specialistas uoliai mokėsi ir netrukus buvo pastebėtas. 2013 m. birželio 3 d. L.
Prapiestis buvo paskirtas 1-os kelių tarnybos darbų vadovu. Jam teko nelengva užduotis – tiesti Panemunės – Sovetsko aplinkkelį, labai sudėtingą inžinerinį objektą. Dabar jis vykdo žvyrkelio ties Vilkija rekonstrukciją.

2013 m. rugpjūtį, po gerokai užsitęsusių pirkimo procedūrų, UAB „Kauno keliai“ kartu su partneriu AB „Latvijas tilti“ pradėjo Panemunės – Sovetsko aplinkkelio tiesimą. Tai dalis tarptautinio projekto, kurio tikslas aplenkti A12 keliu Panemunę Lietuvoje ir Tilžę (Sovetską) Kaliningrado srities krante, sumažinti transporto eismą nuo daugiau kaip prieš šimtą metų pastatyto Luizės tilto. Aplinkkelį
Rusijos pusėje ir tiltą per Nemuną statė Rusijos Federacijos statybininkai, o Lietuvos krante „Kauno keliams“ teko nutiesti apie 4 km kelių, partneriai iš Rygos
pastatė tiltą per Nemuno prataką ir estakadine dalimi prijungė prie naujojo tilto per Nemuną.
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1843 m. carinė valdžia numatė sutvarkyti Nemuno krantą ir nutiesti plačią
gatvę. Planas realizuotas tik iš dalies. Krantinė vėl buvo tvarkoma 1855 m. Tuomet ji vadinta Bulvaro gatve. Nepriklausomybės laikais ji buvo vadinama Nemuno kranto, vėliau – Prieplaukos kranto gatve. Čia nuo Karmelitų iki Senamiesčio
kursavo traukinukas, meiliai vadinamas „Kukuška“.
Nuo 1933 m. vyksta tiek Nemuno, tiek Neries krantų stiprinimo darbai. Savivaldybė jiems naudoja bedarbius pagal viešųjų darbų programą. 1940 m. gatvės atkarpa
nuo tuometinės Panevėžio gatvės iki Kanto gatvės išgrindžiama tašytais akmenimis.
XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje KTET pradėjo didžiulio masto rekonstrukcijos darbus Pergalės krantinėje. Spraustinėms sienutėms pasitelkiami subrangovai iš Žemaitijos. Gatvė buvo platinama, po ja tiesiamas kolektorius – tunelis inžinieriniams tinklams.
Šis darbų etapas iki Kaunakiemio gatvės baigtas 1986 m., o galutinai Karaliaus
Mindaugo ir A. Juozapavičiaus prospektai buvo sujungiami jau statant Čiurlionio tiltą.
„Kauno keliai“, statydami Čiurlionio tiltą, dešiniajame krante nugriovė trukdančius pastatus ir nutiesė plačias tilto link vedančias gatves, Karaliaus Mindaugo prospektą sujungė su A. Juozapavičiaus prospektu.
Darbus finansavo ir atidžiai prižiūrėjo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko specialistai. Didelio masto darbai, kurie buvo baigti 1999 m., buvo gerai įvertinti. Čia paklota 68,6 tūkst. kvadratinių metrų asfalto. „Kauno keliai“ atliko darbų
už 2,6 mln. eurų (9 mln. litų).
Šalia esanti Karmelitų sala taip pat daug metų buvo KTET tvarkoma. Po 1987
m. potvynio įmonė gavo užduotį jos paviršių pakelti vienu metru. Tada čia atlikti dideli žemės darbai. 2000 m. legendiniam Jurgio Kairio skrydžiui po tiltu aukštyn ratais įmonė saloje įrengė pakilimo taką.

ralinis direktorius Ramūnas Šilinis. Jis šiuo metu užima ne tik generalinio direktoriaus pareigas, bet yra išrinktas ir bendrovės Valdybos pirmininku.
Privačioje bendrovėje prasidėjo intensyvi įmonės modernizacija: atnaujinama visa kelių tiesimo, remonto bei aplinkotvarkos darbams atlikti būtina technika bei transportas, betono mišinių gamybos mazgas, įrengiamos naujos, visiškai
automatizuotos betono gaminių ir asfaltbetonio gamyklos, nuosavame Zatyšių
smėlio ir žvyro karjere pastatoma nauja žvyro skaldos gamybos linija.
Pradedamos teikti pastatų griovimo-demontavimo bei statybinio laužo perdirbimo į skaldą paslaugos, prekiaujama betono gaminiais, mišiniais, karjere išgaunamais
produktais, vykdomi išorės inžinierinių tinklų klojimo, sąvartynų statybos darbai, riedėjimo takų oro uostuose tiesimo ir remonto darbai. Intensyviau atliekami užmiesčio
kelių bei miesto gatvių tiesimo ir remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo
prie stambių prekybos centrų, sandėlių, pramonės įmonių, asfaltbetoninės ir betoninių plytelių dangos įrengimo darbai, sniego valymo darbai bei mechanizmų nuoma.
Tam, kad technologiškai bei racionaliai būtų atliekami užmiesčio kelių,
miestų ir miestelių gatvių tiesimo bei remonto darbai visoje Lietuvoje, 2006 m.
buvo įkurtas „Kauno kelių“ filialas Klaipėdoje. Ši bendrovė yra Lietuvos karjerų
asociacijos, Statybos industrijos asociacijos narė.

Rengiant aplinkkelio projektą, buvo atsižvelgta į sudėtingas hidrologines ir
geologines Nemuno deltos slėnio sąlygas. Pavasarį ar net ir žiemą įprastai Nemunas čia išsilieja plačiai po pievas, potvyniui slūgstant susidaro stiprios srovės, ledonešiai. Pasitaiko, kad vanduo neatslūgsta net keletą mėnesių. Slėnis išvagotas senvagių, gruntinis vanduo yra pačiame žemės paviršiuje, o po žeme
slypi durpės, sapropelis ir kiti kelininkams nemalonūs siurprizai. Todėl projekte
buvo numatyta kelio sankasą pakelti virš tikėtino maksimalaus potvynio lygio,
sutvirtinti ją ir apsaugoti šlaitus nuo ledų panaudojant daug ir įvairių geotekstilinių gaminių.
Kelio projekto dokumentuose buvo įtraukta griežta sąlyga – iki galimo potvynio būtina pakilti su žemės sankasa iki 9,25 m aukščio virš jūros lygio. Kitaip
grėsė, kad Nemunas visą darbą nuneš į Kuršių marias. Tam reikėjo vos per keletą rudens mėnesių supilti į sankasą apie 300 tūkst. kub. m grunto. Ne tik suvežti,
sutankinti, bet visą sankasą sluoksniais sutvirtinti tinklais ir geotekstile. Projekto
dokumentuose buvo numatyta, kad didelė dalis grunto sankasai bus panaudota iš Nemuno vagos dugno, tačiau sugedus upeivių kranui, paaiškėjo, jog jie visai
negalės pateikti tokio grunto.
Kelininkams teko visą gruntą vežtis iš gana tolimų karjerų. Netrukus prasidėjo lietūs, gruntinio vandens lygis pakilo, pievos tapo ežerais, ir vietiniai privažiavimo keliukai, kad ir sustiprinti, atsidūrė po vandeniu. Atvežtą didesniais sunkvežimiais gruntą teko perkrauti į karjerinius sunkvežimius bei Lenkijoje išnuomotus„Krazus“ ir„plaukti“ iki tiesiamo kelio. Darbų vadovui Linui Prapiesčiui kasdien

reikdavo organizuoti 70-ties sunkvežimių ir keliasdešimties kitų mechanizmų bei
didelio būrio žmonių darbą.
Nors pradžia buvo panaši į neįmanomą misiją, iki žiemos Panemunės aplinkkelio sankasa buvo iškelta, o šlaitai išbetonuoti panaudojant geosintetinius klojinius. Toks metodas buvo panaudotas pirmą kartą Lietuvos kelių statyboje ir tik
antrą kartą Lietuvoje. Darbų vadovas Kęstutis Kubilius išmokė jaunus darbininkus
„siūti“ tiesiog objekte ir užpildyti betonu šią gana nelengvai suvaldomą medžiagą, šiaip jau labai panašią į tradicines antklodes.
Pastačius 477 m tiltą per Nemuno senvagę ir 90 m ilgio estakadą, buvo nutiesti visi
keliai, įrengtos tvoros, apšvietimas, pastatytos vaizdo stebėjimo kameros bei kita įranga.
Tačiau 2014 m. rudenį objektas nebuvo baigtas, nes koją pakišo Rusijos Federacijos statybininkai. Pagal tarptautinę sutartį jie privalėjo laiku pastatyti tilto
per Nemuną atramą Lietuvos krante, tačiau stipriai pavėlavo, nes lietuviškos estakados dalies sijos turėjo būti uždėtos ant rusų pastatytos atramos. Projekto baigimo laikas buvo perkeltas į 2015 m. Šių metų birželį objektas buvo sėkmingai
perduotas Lietuvos automobilių kelių direkcijai.
Pasak LAKD direktoriaus pavaduotojo Petro Tekoriaus, Panemunės aplinkkelis
– tarptautinio bendradarbiavimo projektas, todėl jis reikšmingas ne tik ekonomine, bet ir valstybine prasme. Be to jis unikalus, nes buvo projektuojama ir dirbama labai sunkiomis geologinėmis sąlygomis.
Šiuo metu aplinkkeliu naudojasi tik pasienio tarnybos, o eismas juo pajudės įrengus pasienio kontrolės postus abiejų kaimyninių šalių pasienio pusėse.

Darbai verda
Dar vienas didelės apimties objektas, prie kurio triūsė „Kauno kelių“ specialistai, – K. Petrausko gatvės 630 m ilgio ruožas nuo Vydūno
alėjos iki Radvilėnų plento. Šio projekto vertė – daugiau nei 2 mln.
eurų (7 mln. litų).
Rekonstrukcijos metu ši judri gatvė buvo gerokai paplatinta, vietoj
dviejų juostų įrengtos keturios. Joje buvo paklota nauja kelio danga ir
atlikti požeminiai darbai – nutiesti nauji buitinių nuotekų, vandentiekio vamzdynai, įrengta lietaus surinkimo sistema. Rekonstruojant šį
ruožą pastatyti nauji gatvės apšvietimo stulpai, K. Petrausko ir Aukštaičių gatvių sankryžoje įrengtas šviesoforas, įdiegta troleibusų linija.
Laikantis paveldosaugos reikalavimų, buvo atkurti prieškario
Kauną primenantys elementai – įrengti tašyto akmens kelkraščiai ir pasodinta medžių alėja.
„Kauno kelių“ specialistai vykdo ir kitus didelės apimties
projektus. 2015 m. pavasarį pradėtas įgyvendinti Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) plėtros pirmasis etapas. Nauja asfalto danga paklota gatvėse, vedančiose į LEZ teritoriją,
jų bendrasis ilgis – daugiau nei 3 km. Šiame ruože tiesiami
inžineriniai tinklai.
Bendrovė „Kauno keliai“ kartu su įmone „Latvijas tilti“ Klaipėdoje atlieka Baltijos prospekto ir Minijos gatvės
sankryžos rekonstrukcijos darbus.
Be didesnės apimties darbų, „Kauno keliai“ kiekvienais metais vidutiniškai vykdo ir apie 30 mažesnės apimties projektų. Įmonė glaudžiai bendradarbiauja su
Kauno technikos kolegija, kurią baigę absolventai neretai įsilieja į bendrovės kolektyvo gretas.
Kitąmet įmonės laukia dar viena graži sukaktis –
UAB „Kauno keliai“ minės savo veiklos 75 m. sukaktį.
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Viešieji pirkimai: 50 km neasfaltuotų žvyrkelių
kasmet arba nacionalinio saugumo klausimas

Lietuva grįžta prie irklinės valties, išmesdama galingą variklį per bortą – tokia
situacija susiklostė kelių sektoriuje per pastaruosius metus, kai konkurencija
– galingiausias iki šiol žmonijos sukurtas tobulėjimo variklis – ciniškai ir
netoliaregiškai išstumiama iš kelių statybos viešųjų pirkimų.
Ramūnas Šilinis,
UAB „Kauno keliai“ generalinis direktorius

K

ą dėl to praranda Lietuva? Dešimtis milijonų eurų, nepriklausomumą ir pažangą. O gal ir dar daugiau. Ne veltui Estijos premjeras Taavi Roivas po žinios
apie galimą aukščiausio lygio korupcijos skandalą Talino uoste pareiškė, kad tai
„ne tik besaikio godumo, bet ir rimto pavojaus šalies saugumui atvejis“.
Net ir paprastam lietuviui akivaizdu, kad nesant konkurencijos kelių sektoriaus viešuosiuose pirkimuose, permokama už kelių statybos darbus. Taip pat sukuriama valstybės priklausomybė nuo kelių įmonių, pasiduodama jų įtakai. Kenčia ir kokybė, nes nėra poreikio jos siekti.

Trūksta skaidrumo ir viešumo
Paskaičiuokime konkrečiai. „Via Balticos“ Kaunas – Marijampolė kelio (ruožo
nuo 17,34 iki 23,4 km) rekonstrukcijos darbų konkursas – įdedama daug pastangų, kad būtų prarasti 8 mln. eurų. Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD)
vieno penktadienio popietę tyliai informavo, kad jau pasirašė pirkimo sutartį su
likusia vienintele konkurso dalyve AB „Kauno tiltai“, pasiūliusia 20 proc. – arba 8
mln. eurų – didesnę kainą nei kiti konkurso dalyviai.
Kelių direkcija 39,5 mln. eurų (vietoj galimų 31 mln. eurų) vertės darbų pirkimo sutartį su „Kauno tiltais“ pasirašė nesulaukusi galutinio teismo sprendimo,
nors žiniasklaida skelbė, kad dėl šio daug abejonių keliančio konkurso bus kreipiamasi į Aukščiausiąjį Teismą.
Darbai už, tikėtina, gerokai užaukštintą kainą perkami net ir tuo atveju, kai
Apeliacinis teismas atskirąja nutartimi nutarė informuoti Vilniaus apygardos prokurorą apie galimai neteisėtus veiksmus pirkimo procese.
Kalbame apie situaciją, kai neprisistatę asmenys apsilankė pas mūsų specialistą ir, vardindami asmeninę informaciją apie jį, pareikalavo pasitraukti iš kon-

kurso, o savo atsisakymą pateikti LAKD, neinformavus konsorciumo partnerių.
Kelių direkcija tiesiogiai susisiekė su šiuo specialistu ir paprašė, kad jis atsisakymo
dokumentą patvirtintų pas notarą.
Apie visus šiuos veiksmus bei gautus dokumentus mes, kaip konkurso dalyviai, nebuvome net informuoti.
Susidūrėme su situacija, kurią būtų galima pavadinti teisiniu nihilizmu. Kyla
abejonių, ar konkurso organizatoriai nepiktnaudžiauja teise bei jiems suteiktais
įgaliojimais, nepranešdami konkurso dalyviams apie gaunamus su konkurso
eiga susijusius dokumentus bei skirtingai traktuojamą kvalifikaciją pavadindami melaginga ir dėl to iš konkurso pašalindami gerokai mažesnę kainą pasiūliusius dalyvius.
Lieka neatsakytas klausimas, kokiu būdu trečiosios šalys sužinojo LAKD Pirkimų komisijai pateikto pasiūlymo turinį ir pasitelkiamų specialistų tapatybę, nors
visa ši informacija buvo pažymėta žyma „Konfidencialu“.
Ar šis viešasis pirkimas gali būti laikomas skaidriu, kai oficialiai viešai nebuvo
paskelbta nei konkurso dalyvių eilė, nei jų pašalinimo ar pasitraukimo priežastys.
Klausimas ne retorinis: dėl kokių priežasčių iš šio „Via Balticos“ kelio ruožo konkurso pasitraukė ar buvo pašalinta AB „Panevėžio keliai“, kuri pateikė savo pasiūlymą, atitiko kvalifikaciją, tačiau pabaigoje bendrovės nebeliko?
Viešai ir skaidriai skelbiama informacija apie konkursų eigą nepaliktų vietos
abejonėms ir interpretacijoms. Tuo labiau kad LAKD turi puikius viešosios komunikacijos gebėjimus bei komandą, kuri laiku ir išsamiai informuoja visuomenę
apie situaciją Lietuvos keliuose.

Ribojama konkurencija
Skaičiuokite toliau. Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo statybos darbų konkursas – permokėta vidutiniškai 10 mln. eurų. Tai dešimtadalis projekto vertės, kurį iš bendrovės „Kauno tiltai“ bei draugiškai prisijungusių partnerių

Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo statybos darbų konkursas
– permokėta vidutiniškai 10 mln. eurų. Tai dešimtadalis projekto
vertės, kurį iš bendrovės „Kauno tiltai“ bei draugiškai prisijungusių
partnerių UAB „Fegda“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, AB „Eurovia
Lietuva“, UAB „Tiltuva“ ir UAB „Axis Power“ Vilniaus savivaldybė
nusipirko už 89,692 mln. eurų.

UAB „Fegda“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Tiltuva“ ir
UAB „Axis Power“ Vilniaus savivaldybė nusipirko už 89,692 mln. eurų. Tiesa, šiuo
metu Vilniaus savivaldybė ir šalies Vyriausybė aplinkkelio kamuoliuką mėto vienas kitam lyg karštą bulvę, nepasidalindami, kas mokės 15 proc. kainos, kurios
nefinansuoja ES fondai.
Kyla abejonių, ar bendrovės nėra sudariusios konkurenciją ribojančio susitarimo, tarpusavyje pasidalindamos aplinkkelio tiesimo darbus. Su prašymu ištirti šią situaciją UAB „Kauno keliai“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą. Sprendimo šiuo
metu yra laukiama.
Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo konkursas buvo organizuotas itin sparčiai – per 43 dienas, vos pusantro mėnesio, o konkurso sąlygas buvo apskundusios net penkios skirtingos bendrovės.
Įtarimus dėl draudžiamo susitarimo sustiprina faktas, kad viena iš konkurso
nugalėtojų – bendrovė „AXIS Power“ – dėl konkurso sąlygų neteisėtumo buvo
pateikusi skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir pateikusi ieškinį
teismui. Tačiau vėliau „AXIS Power“ ieškinį atsiėmė ir buvo paskelbta, kad ji kartu su AB „Kauno tiltai“ ir kitomis konsorciumo bendrovėmis dalyvaus aplinkkelio
III etapo statybos darbuose.
UAB „Kauno keliai“ iki šiol yra kaltinama ir linksniuojama žiniasklaidoje, kad
dėl minėto konkurso į teismą kreipėsi konkurse net nedalyvavusi. Norėčiau priminti, kad UAB„Kauno keliai“ siekė dalyvauti minėtame konkurse. Šių metų sausio 23 ir 26 dienomis buvo išsiųstos užklausos Vilniaus miesto savivaldybei dėl
Vakarinio aplinkkelio III etapo konkurso sąlygų paaiškinimo. Bendra šių dviejų užklausimų apimtis sudarė 10 puslapių. Vadinasi, konkurso sąlygas išnagrinėjome
itin detaliai ir klausimų turėjome nemažai.
Dauguma savivaldybės gautų atsakymų buvo tokio turinio: „Prašome vadovautis skelbiamo konkurso sąlygomis.“ Tomis pačiomis, kurias ir prašėme paaiškinti. Po gautų atsakymų iš savivaldybės liko vienas kelias – prašyti teismo išaiškinimo.
Jeigu UAB„Kauno keliai“ būtų pateikusi savo pasiūlymą, nebūtų galėjusi ginčyti konkurso sąlygų teisme, nes į jas buvo įtraukta nuostata, kad pasiūlymų pateikimas reiškia, jog bendrovė sutinka su visomis pateiktomis konkurso nuostatomis. Tačiau taip nėra – mūsų įsitikinimu, konkurso sąlygos prieštaravo viešųjų
pirkimų principams ir gerajai praktikai.
Mes padarėme viską, ką galėjome, kad būtų apginti Vilniaus ir visos šalies piliečių interesai bei teisė už kelius mokėti sąžiningą kainą. Esame įsitikinę ir turime
tvirtų argumentų, kad konkurso sąlygos buvo diskriminuojančios, o mūsų skundą Lietuvos Aukščiausias Teismas atmetė nepagrįstai.
Iki šiol daug abejonių kelia įvykis, kai elektroninėje teismų sistemoje Teismas
paskelbė priėmęs nagrinėti „Kauno kelių“ ir partnerių pateiktą kasacinį skundą
dėl Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo konkurso teisėtumo, o vėliau pranešė,
kad šį skundą Teismas atsisakė priimti.
Kadangi Lietuvoje nebėra aukštesnės teisinės institucijos, į kurią būtų galima
kreiptis dėl objektyvaus ištyrimo, situacijos įvertinimo Aukščiausiajame Teisme ir
dėl konkurso sąlygų teisėtumo klausimų, šiuo metu svarstome galimybę kreiptis
į Europos Žmogaus Teisių Teismą bei inicijuoti investicinį ginčą prieš Lietuvą tarptautiniame arbitraže, kad būtų atsakyta į mūsų pateiktus klausimus.
Noriu priminti, kad UAB „Kauno keliai“ nėra iniciavusi nei vieno teisminio
ginčo dėl konkursų, kuriuose būtų pralaimėjusi dėl kainos.

8 darbo dienos milijoniniam konkursui
Kiek Lietuva praras naujame LAKD organizuojamame konkurse, pirkdama
valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis 34 km
tilto per Nerį projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir kapitalinio remonto
darbus?
Projekto vertė siekia kelis milijonus eurų. Kartu yra perkami projektavimo ir
statybos darbai. Atitinkamai yra keliama 18 kvalifikacijos reikalavimų tiekėjo patirčiai ir specialistams, kuriuos pagal sukurtas sąlygas Lietuvoje gali atitikti tik
dvi įmonės.
Tiesa, pasiūlymams parengti ir pateikti konkursui Kelių direkcija nustatė 8
darbo dienų terminą. Per tokį trumpą laiką neįmanoma net išversti konkurso pirkimo sąlygų į kitas kalbas, jau nekalbant apie galimybę susitarti su subrangovais ar prisitraukti reikalaujamą specifinę kvalifikaciją atitinkantį specialistą iš kitos Europos Sąjungos šalies.

Likę neasfaltuoti žvyrkeliai
Ar vadovaujantis tokiais pat abejotinais principais ir sąlygomis Lietuvoje ir toliau bus skelbiami kelių ir tiltų rangos darbų viešieji pirkimai metų metus? Vien
tik už sutaupytas lėšas iš permokėtų konkursų (jeigu šiemet būtų skaidriai organizuotas „Via Balticos“ kelio ruožo ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo konkursai – už sutaupytus 18 mln. eurų) būtų galima išasfaltuoti papildomai apie
50 km žvyrkelių, kurių Lietuvoje yra dar labai daug ir pagal šį rodiklį šalis smarkiai atsilieka Europoje.
Deja, Lietuvos gyventojai ir toliau turės važinėti žvyrkeliais, nes lėšų šiems
darbams, tikėtina, liko mažiau. Ar tokiais tempais ir tokiomis konkursų sąlygomis
Lietuva siekia pasivyti išsivysčiusias Europos šalis?

Nacionalinio pažangos vertinimo projekto „Mūsų kelias 2015” nugalėtojai:
Metų kelių objektas
Metų savivaldybės objektas
Metų kelių projektas
Metų kelių technologija

Valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė – Nida ruožo rekonstravimas
Vilniaus vakarinio aplinkkelio II etapo statybos darbai
Magistralinio kelio Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo rekonstravimas
Projektų valdymo sistema „Oracle Primavera P6“

Projekto iniciatoriai ir organizatoriai

Lietuvos Respublikos
Lietuvos Respublikos
Susisiekimo
ministerija
Susisiekimo ministerija

UAB „Lemminkainen Lietuva“
AB „Kauno tiltai“
UAB „Kelprojektas“
AB „Kauno tiltai“

Pažangos rinkimų projektas

86

Valstybinės reikšmės krašto kelio
Smiltynė – Nida ruožo rekonstravimas

Pažangos rinkimų projektas
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Vilniaus vakariniu aplinkkeliu rieda automobiliai

Eismo saugumui užtikrinti pavojinguose kelio ruožuose numatyti apsauginiai metaliniai-mediniai kelio atitvarai, medinės pėsčiųjų apsaugos tvorelės. Kelio grioviais, infiltraciniais šuliniais ir pralaidomis išsprendžiamas paviršinio vandens nutekėjimas bei sankasos sausinimas.
Esant vidutiniam metiniam 1509 aut./parą eismo intensyvumui (sunkusis
transportas 99 aut./parą įskaičiuotas) paskaičiuota projektinė apkrova yra A120[mln]=0,35. Šiai apkrovai taikomi IV dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai.

Metų kelių objektas 2014

Metų savivaldybės objektas 2014

Kelio sankasa
Rekonstruojamo kelio žemės sankasos plotis yra kintamas. Sankasos pločio
pasikeitimus lemia autobusų stolelės, automobilių stovėjimo aikštelė, kelio grioviai, trasos posūkių (viražų) įrengimas. Esamo kelio juostoje abejose kelio pusėse griovių šlaituose palei kelią auga įvairaus skersmens medžiai ir krūmai, kurie
dėl numatomo sankasos platinimo patenka į kelio sankasos arba rekonstruojamo
griovio ribas. Trukdančius medžius bei krūmus kelio sankasos, griovių ribose numatyta pašalinti, dalį šakų genėti.
Raunami tik tie kelmai, kurie trukdo sankasos ar griovio platinimui. Kelmai,
kuriuos šalinti būtų pavojinga, nes gali būti pažeisti grunte pakloti AB TEO LT ryšių
kabeliai, paliekami. Išraunami kelmai smulkinami ir išvežami utilizuoti iki 15 km.
Važiuojamoji kelio dalis 7,0 m pločio, sutvirtintas asfaltuotas kelkraštis – 2
x 0,5 m. Kadangi kelias buvo projektuojamas sudėtingomis vietovės sąlygomis,
buvo sudėtinga padidinti kreivių spindulius, viražo atlankos pradedamose tiesėse, taip pailginant atkarpą su pastoviu viražo nuolydžiu. Kelyje numatyta įrengti
20 cm storio birių medžiagų pagrindą iš sutrupintos esamo kelio dangos (asfalto), pridedant skaldos. Kelkraščiai sustiprinti 10 cm storio 16/32 skaldos ir dirvožemio mišiniu (santykis 1:1).
Vertinant rekonstruojamo kelio geologiją tam tikrose vietose ir sankasos laikomąją galią, turint omenyje, kad kelias suprojektuotas didesnių parametrų ir
ateityje gali padaugėti sunkiojo transporto (turistiniai autobusai ir kita technika),
kyla abejonių dėl nevienodų kelio nuosėdžių ir kai kuriose vietose dėl deformacijų modulio Ev2~100 MPa pasiekiamumo.
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Kelio dangos konstrukcija

Nuovažos

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida ruožo nuo 35,90
iki 45,53 km rekonstravimas vyko sklandžiai, nors kelerius metus trukusių
diskusijų ir derinimų būta labai daug. Pagaliau rekonstruota blogiausia kelio
atkarpa tarp Nidos ir Preilos gyvenviečių, jos ilgis – 9,63 km.
Austėja Manomaitytė

1

970 m. nutiestas kelias yra vienas blogiausių krašto kelių šalyje, pasižymintis didžiuliu avaringumu. Jo būkle piktinasi ne tik kurorto gyventojai ir svečiai, bet ir jį prižiūrintys darbininkai. Šiltuoju metų laiku sunku prižiūrėti pakeles,
žiemą šiame kelyje nėra kur dėti sniego. Rekonstruojamo kelio dalis pasižymėjo
ypač bloga danga – daug skersinių ir išilginių plyšių, važiuojamoji dalis duobėta, kraštai aptrupėję. Buvo akivaizdžiai matomi sėdimai asfalte dėl galimai prastai įrengtų kelio dangos pagrindų.

Techninės sąlygos kelio ruožo rekonstrukcijai
Klimato sąlygos. Vidutinės metinės oro temperatūros meteorologinių parametrų vidurkis yra 7,2 °C, tačiau pastarąjį dešimtmetį jis siekė 8,4 °C. Šalčiausi mėnesiai yra sausis ir vasaris (vidutinė oro temperatūra atitinkamai -3,2 °C ir
-2,9 °C), šilčiausi – liepa ir rugpjūtis (vidutinė oro temperatūra atitinkamai 17,2
°C ir 17,3 °C). Absoliutus oro temperatūros maksimumas per visą stebėjimų laikotarpį – 34,3°C – fiksuotas liepos mėnesį, absoliutus minimumas – -3,2 °C –
vasario mėnesį.
Vidutiniškai per metus iškrinta 701 mm kritulių, didžiausias kritulių kiekis iškrinta rugpjūtį, rugsėjį ir lapkritį (atitinkamai 82, 83 ir 84 mm). Mažiausiai kritulių iškrinta vasario, kovo ir balandžio mėnesiais (atitinkamai 28, 34 ir 33 mm).
Maksimalus sniego storis išmatuotas vasario mėnesiais – 82 cm. Didžiausias
įšalimo gylis užfiksuotas vasarį (101 cm). Pastovioji sniego danga susidaro gruodžio pabaigoje ir laikosi iki kovo.
Esama situacija. Kelio ruožo rekonstravimo tikslas – pagerinti transporto,
dviratininkų ir pėsčiųjų saugų eismą. Rekonstruojamas kelio ruožas yra Kuršių
nerijoje, kuris patenka į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją, Karvaičių kraštovaizdžio draustinį, paukščių apsaugai svarbią teritoriją (Kuršių nerijos nacionalinis parkas) ir buveinių apsaugai svarbią teritoriją (Kuršių nerija). Apie 3 km toliau nuo kelio yra Naglių gamtinis rezervatas.
Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 167 jungia Smiltynės, Nidos gyvenvie-

tes su Lietuvos automobilių kelių tinklu. Šiuo keliu vyksta vietinis, poilsiautojų ir
turistinis automobilių eismas, yra automobilių stovėjimo aikštelė, vietovė lygi,
kelias apsuptas miško. Išilginiame profilyje kelio maksimalus nuolydis siekia 1,9
proc. Esama kelio sankasa yra 8,0 m pločio. Važiuojamoji dalis yra 5,9–6,3 m pločio. Asfalto dangos storis svyruoja nuo 3 cm iki 21 cm.
Eismo intensyvumas. 2010 m. eismo intensyvumas – 1509 automobiliai per
parą (aut./para), 99 sunkieji aut./para. Per pastaruosius 5 metus (2007–2011
m.) užregistruoti 6 eismo įvykiai, kurių metu buvo sužeisti 6 žmonės. Kelias ribojasi su mišku, todėl kelio juostoje augantys medžiai trukdo kelio dangos platinimui ir griovių įrengimui.

Geologija
Kelio ruožo geomorfologinės ir geologinės sąlygos yra paprastos, hidrogeologinės sąlygos – sudėtingos. Visame tyrinėtame kelio ruože buvo pasiektas
gruntinis vanduo, susikaupęs smėlyje. Gruntinis vanduo slūgso 0,7–2,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus, paprastai – 1,0–1,2 m gylyje. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis vidutiniškai bus 0,5 m nuo žemės paviršiaus. Kelio
konstrukcijoje nėra apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio. Praktiškai jį pakeičia
geras filtracines ypatybes turintis natūralus smėlingas gruntas.
Kelio juosta ir kelių apsaugos zona. Kelias priklauso IV kategorijai, kelio juostos minimalus plotis yra 19 m. Projektinė kelio kategorija – III, kelio juostos plotis paliekamas 19 m.
Kelio apsaugos zonoje draudžiama statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ar keleivių aptarnavimu, draudžiama
įrengti išorinę reklamą, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, sandėliuoti medžiagas be kelio savininko leidimo.
Projektiniai sprendimai. Rekonstruojamo kelio trasa suprojektuota prisilaikant esamos kelio trasos, kelio posūkiuose projektuojant horizontalias kreives,
pagal techninius reikalavimus užtikrinančias saugų 90, 70 ir 50 km/h greitį. Kelyje numatyta įrengti naują asfalto dangos konstrukciją, pėsčiųjų takus, rekonstruoti esamas nuovažas.

Į esamus miško keliukus miškininkų reikmėms suprojektuotos netipinės
nuovažos. Esama sankryža su Nr. 2210 privažiavimo keliu iki Preilos nuo kelio
Smiltynė – Nida rekonstruota pagal sankryžų R 36-01 statybos rekomendacijas.
Nuovažų pažvyravimo plotai yra pateikti nuovažų įrengimo žiniaraštyje. Nuovažose į mišką įrengiami sustiprinti nuvažiavimai (įbetonuotas paguldytas bortas)
miškininkų transportui.

Vilniaus vakarinio aplinkkelio II etapo statybos darbus, pradėtus daugiau
nei prieš dvejus metus, bendrovė „Kauno tiltai“ su partneriais baigė šešiais
mėnesiais anksčiau. Automobiliams buvo atverta šešių eismo juostų į abi
puses aplinkkelio atkarpa nuo L. Asanavičiūtės gatvės iki Ozo gatvės.

Eismo saugumas
Saugaus eismo užtikrinimui rekonstruotame kelyje suprojektuoti vienpusiai
stačiakampio skerspjūvio metaliniai-mediniai kelio atitvarai, medinės pėsčiųjų
tvorelės, kelio ženklai, kelio važiuojamosios dalies ženklinimas, pagalbinis įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę užstatomas ištraukiamais-prirakinamais mediniais stulpeliais.
Kelio ženklai suprojektuoti nepažeidžiant gatvės ir pėsčiųjų tako artumo gabaritų pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus. Pėsčiųjų tako susikirtimo su kelio važiuojamąja dalimi vietose įrengiami pėsčiųjų barjerai, iškreivinantys tako trasą su
kelio ženklų skydais. Rekonstruojamo kelio ašinė linija ženklinama polimerinėmis medžiagomis, šoninės – šviesą atspindinčiais dažais. Transporto judėjimo
vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai laikinai sustiprinami.
Priemonės žmonėms su negalia. Kelio infrastruktūra suprojektuota taip, kad
negalią turintis žmogus galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis bus ne didesnis kaip 2,0 proc., skersinis nuolydis – 2,5 proc. Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai negali būti didesni nei 20 mm. Tako danga lygi, siūlės tarp
trinkelių ne platesnės kaip 15 mm. Susikirtimuose su keliais suprojektuoti nužeminti kelio bortai. Abejose automobilių stovėjimo aikštelėse suprojektuota po
vieną automobilių stovėjimo vietą, skirtą žmonėms su negalia.

Kas padaryta?
Rekonstruojamame kelio ruože buvo įrengta nauja asfaltbetonio dangos
konstrukcija, pėsčiųjų takai, rekonstruotos nuovažos, esamos autobusų stotelės
ir naujai statomi keleivių paviljonai. Kelio asfaltbetonio dangos plotis padidėjo nuo 6 m iki 8 m, o iš abiejų jo pusių kelininkai įrengė 0,5 m sustiprintos dangos kelkraščius.
Pagrindiniai kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida ruožo nuo 35,90 iki 45,53 km rekonstrukcijos darbai atlikti pagal įsipareigotą darbų grafiką, kurių pabaiga pažymėta oficialia ceremonija 2014 m. rugsėjo 27 d. Atlikti darbai yra svarbūs ne tik
Nidos bendruomenei, bet ir atostogas čia mėgstantiems praleisti Lietuvos žmonėms bei svečiams iš užsienio. Nors gyventojų šioje teritorijoje nedaug, kasmet
unikalią kurortinę zoną aplanko daugiau 0,5 mln. turistų. Akį džiugina Neringos
kraštovaizdžiui pritaikyti kelio atitvarai ir kitos detalės.
Kelio ruožo rekonstrukcijos darbus atliko UAB „Lemminkainen Lietuva“.

Rimantė Jablonskytė
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aigus Vakarinio aplinkkelio III etapo statybų darbus, kardinaliai pasikeis situacija Laisvės prospekte, kuriuo per parą pravažiuoja daugiau nei 30 tūkst. automobilių. Dabar automobilių srautas bus perskirstytas ir keliaujantiems pro Lazdynus, Pilaitę, Karoliniškes susisiekimas žymiai pagerės.
Vilniaus vakarinio aplinkkelio atkarpa buvo pradėta tiesti 2011 m. rugpjūtį,
o darbai turėjo būti atlikti iki 2014 m. gegužės. Glaudžiai bendradarbiaujant visiems projekte dirbantiems partneriams ir užsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, II etapo aplinkkelio statybos darbus pavyko baigti anksčiau – 2013 m. lapkritį.
Vakarinio aplinkkelio projektas susideda iš trijų etapų. I etapas vyko nuo 2009
m. vasario iki 2011 m. sausio (nuo Oslo gatvės iki L. Asanavičiūtės gatvės). 2013
m. baigtas II etapas iki Pilaitės prospekto. Aplinkkelio III etapą planuojama pradėti 2015 m.
2013 m. lapkričio 19 d. naują aplinkkelį atidarė Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, bendrovių „Kauno tiltai“, „Fegda“ ir „Alvora“ atstovai.

Iškasos ir inžinerinių tinklų įrengimas
Vakarinio aplinkkelio statyba prasidėjo medžių ir krūmų kirtimu, senų garažų ardymu ir iškasos įrengimu. Pastarasis darbas sudarė didžiausią projekto įgyvendinimo dalį, kadangi net 85 proc. vakarinio aplinkkelio II etapo suprojektuota
iškasoje, kurios gylis svyravo nuo 6 iki 14 m. Tai apgalvotas gatvės projektavimo
sprendimas – giliai įrengtos intensyvaus eismo gatvės skleidžiamas triukšmas
susigers į aukštus šlaitus ir netrukdys šalia gyvenantiems žmonėms.
Formuojant gatvės sankasą, gruntas buvo kasamas net 10 mėnesių. Iškasta daugiau kaip 1 mln. kub. m grunto. Tačiau ne tik iškasos įrengimas pareikalavo daug darbo mėnesių. Daug laiko prireikė ir inžinerinių tinklų darbams: lietaus ir buitinių nuotekų tinklų įrengimui, ryšių, elektros tiekimo linijų, dujotiekio
ir šilumos tinklų rekonstravimui. Šiems darbams atlikti buvo skirti visi 2012 m.

Neatsiejama statybų dalis
Elektros oro linijos nuo L. Asanavičiūtės gatvės iki Ozo gatvės pakeitimas požemine buvo svarbi Vilniaus vakarinio aplinkkelio statybų dalis. Kadangi linija
driekėsi per aplinkkelį, trukdė tiesti gatvės tęsinį. Daugiau kaip 37 km aukštos
įtampos elektros kabelių po žeme buvo suklota per 20 mėnesių.
Požeminiai 110 kV elektros perdavimo kabeliai yra sumontuoti betoniniuose
loviuose šalia naujosios gatvės. Kabeliai buvo sukloti į 250 mm skersmens vamzdžius, kuriuos po žeme įtraukė kryptinio gręžimo įranga. Tik suklojus požeminius
kabelius ir pradėjus jais tiekti elektrą, buvo galima pradėti demontuoti oro linijas laikiusias betonines ir metalines atramas. Iškėlus elektros liniją, buvo galima
grįžti prie aplinkkelio įrengimo darbų.

Asfalto danga klota keliais etapais
Vakarinėje greitojo eismo gatvėje suprojektuota SV klasės asfalto danga, kurios storis – 30 cm, t. y. 18 cm (9 + 9) – asfalto pagrindo sluoksnis, 8 cm – apatinis asfalto dangos sluoksnis ir 4 cm storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis.
Visi asfalto dangos sluoksniai buvo kloti keliais etapais. Viršutinė dėvimoji aplinkkelio asfalto danga buvo paklota vėliausiai, kai buvo demontuotos 110 kV oro linijos atramos.
Aplinkkelio statybų II etapo metu nutiesta nauja gatvės atkarpa nuo L. Asanavičiūtės gatvės iki Ozo gatvės. Šešių eismo juostų abiem kryptimis aplinkkelio

ruožas yra 2,84 km ilgio, priklauso A1 kategorijai. Kiekvienos važiuojamosios dalies plotis – 14,75 m, skiriamosios juostos plotis – 3 m.

Viadukų statyba
Vakarinio aplinkkelio II etapo statyba įsimintina ir tuo, kad generaliniam rangovui – bendrovei „Kauno tiltai“ – beveik 3 km kelio ruože teko pastatyti net tris
viadukus ir vieną pėsčiųjų tiltą.
Vakarinio aplinkkelio sankirtoje ties L. Asanavičiūtės gatve dviejų lygių automobilių transportui skirtas viadukas buvo pradėtas statyti pirmiausia. Įrengiant
46,7 m ilgio ir 32,71 m pločio viaduko perdangą buvo panaudota 260 t armatūros ir 1360 kub. m betono. Važiuojamąją dalį sudaro šešios eismo juostos, kurių kiekviena – 3,5 m pločio. Viadukas turi 2,25 m pločio šaligatvius ir 2 m pločio dviračių taką.
Beveik 50 m ilgio pėsčiųjų ir dviračių tiltas pastatytas vakarinio aplinkkelio ir
V. Maciulevičiaus gatvių sankirtoje. 4 m pločio viaduko konstrukciją sudaro plieninė santvara, įrengta ant gelžbetonio atramų.
Ties D. Gerbutavičiaus gatve pastatytas 46,72 m ilgio ir 12,26 m pločio transporto viadukas. Važiuojamosios viaduko dalies plotis yra 6 m, vienoje viaduko
pusėje įrengtas 2,25 m pločio šaligatvis, kitoje – techninis praėjimas ir 2 m pločio dviračių takas.
Paskutinis ir sudėtingiausias dviejų lygių dobilo lapo tipo transporto mazgas pastatytas vakarinio aplinkkelio sankirtoje su Pilaitės prospektu. 46,7 m ilgio
ir vietomis beveik 19 m pločio transporto eismui skirtas viadukas pratęsė Pilaitės
prospektą. Eismas juo buvo paleistas anksčiau, dar 2013 m. pirmąją spalio savaitę, nelaukiant visų aplinkkelio statybos darbų pabaigos.
Iš viso baigti du Vilniaus vakarinio aplinkkelio etapai. Jie sudaro maždaug
pusę kelio, kuris ateityje turėtų įsilieti į Ukmergės plentą. Vakarinio aplinkkelis visiškai funkcionuos tik baigus III etapą, kurio statybų metu bus nutiesta gatvė nuo Ozo gatvės iki Šiaurinės gatvės, o nuo Šiaurinės gatvės – iki Ukmergės gatvės.

Vilniaus vakarinio aplinkkelio atkarpa buvo pradėta tiesti 2011 m.
rugpjūtį, o darbai turėjo būti atlikti iki 2014 m. gegužės. Glaudžiai
bendradarbiaujant visiems projekte dirbantiems partneriams ir užsakovui
Vilniaus miesto savivaldybei, II etapo aplinkkelio statybos darbus pavyko
baigti anksčiau – 2013 m. lapkritį.
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Magistralinio kelio Kaunas – Marijampolė –
Suvalkai ruožo rekonstravimo projektas

KELPROJEKTO

Metų kelių projektas 2014

Magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai kelio ruožas
nuo 17,34 iki 22,03 km (dešinė pusė) buvo rekonstruojamas pagal AM
techninės kategorijos reikalavimus su 5,5 m pločio skiriamąja juosta.
Bendras rekonstruojamo ruožo ilgis - 4,69 km.
Ingrida Biržienė

R

ekonstruojamas kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožas nuo 17,34
km iki 22,03 km yra Kauno apskrityje, Kauno rajono savivaldybės ribose, ir yra
tarptautinio maršruto E 67 Helsinkis – Varšuva („Via Baltica“) kelio dalis.
Pagal 2012 m. Transporto ir tyrimų instituto pateiktus eismo apskaitos duomenis, kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruože nuo 17,34 km iki 22,03
km eismo intensyvumas yra 7888 automobilių per parą (aut/p.) viena kryptimi,
iš šio skaičiaus krovininio transporto – 2663 aut/p. Planuojama, kad po 20 metų
prognozuojamas eismo intensyvumas viena kryptimi šiame ruože bus 10572
aut/p.
Per 14 metų (1997–2011 m.) rekonstruojamo ruožo atkarpoje įvyko 38
įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu 9 žmonės žuvo, 43 buvo sužeisti, iš jų – 18
eismo įvykių su pėsčiaisiais ir dviratininkais (7 žuvo, 13 sužeistų).

Pagrindiniai pėsčiųjų viadukų duomenys:
Stanaičiuose,
18,34 km
Statybos rūšis
nauja statyba
Statinio kategorija
ypatingas statinys
Viaduko konstrukcija
plieninė santvara su gelžbetoniais pandusais
ir laiptinėmis
Viaduko ilgis
60,4 m
Bendras viaduko plotis
3,5 m
Viaduko perdangos aukštis
3,444 m
Einamosios dalies plotis ant viaduko
3,102 m
perdangos
Plotis tarp turėklų laiptinėse
2,023 m
Plotis tarp turėklų pandusuose
1,363 m
Gabaritas virš kertamo kelio
< 5,867 m

Juragiuose,
20,85 km
nauja statyba
ypatingas statinys
plieninė santvara su gelžbetoniais pandusais
ir laiptinėmis
60,4 m
3,5 m
3,444 m
3,102 m
2,023 m
1,363 m
< 5,901 m

Rekonstruojamo ruožo pradžia yra tuoj pat už Garliavos skirtingų lygių sankryžos pabaigos. Rekonstruojamas kelias kerta Stanaičių ir Juragių gyvenvietes.
Stanaičių ir Juragių gyvenviečių ribose greitis ribojamas iki 70 km/val. Esamo
magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai kelio ruožas nuo 17,34
iki 22,03 km yra I techninės kategorijos, 4 eismo juostų. Priešingų krypčių eismo
srautai atskirti plačia skiriamąja 10,50–13,00 m pločio juosta, ruožo pabaigoje
ties 21,8 km (prieš Mauručių sankryžą) ji susiaurėja iki 5,50 m.
Kairiosios magistralinio kelio A5 pusės ruožas nuo 16,38 km iki 21,85 km yra
statytas 1991–1992 m., o rekonstruotas 2008 m.
Rekonstruojamame kelio ruože yra 3 autobusų stotelės, 4 apsisukimai ir 7
pėsčiųjų perėjimo takeliai per skiriamąją juostą. Per Stanaičių ir Juragių gyvenvietes tiesiasi pėsčiųjų takai. Kelio ruožas iki 18,00 km yra apšviestas. Taip pat apšviestos ir pėsčiųjų perėjos per skiriamąją juostą.
Į magistralinį kelią A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 21,70 km įsijungia
rajoninis kelias Nr. 1932 Juragiai – Dievogala – Mitkūnai. Ruože yra daug nuovažų į gatves bei sodybas (40 vnt.).
Rekonstruojamas ruožas patenka į skirtingų lygių Mauručių sankryžos ribas.
Šiame projekte numatyta rekonstruoti sankryžos dešinės pusės jungiamojo kelio nuovažą ir įvažą.

Projektiniai sprendimai
Pagal projektą, rekonstruojamame valstybinės reikšmės magistralinio kelio
A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruože 17,34–22,03 km panaikinami nesaugūs keturi apsisukimai per skiriamąją juostą. Kelio A5 dešinėje pusėje, tarp
Stanaičių ir Juragių gyvenviečių, numatoma įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų-dviračių takus bei pėsčiųjų viadukus šiose gyvenvietėse. Kelio A5 kairėje
pusėje suprojektuoti pėsčiųjų takai tarp šių viadukų bei autobusų stotelių. Taip
pat numatomas jungiamojo kelio apšvietimas minėtose gyvenvietėse. Rekonstruojant magistralinį kelią į AM kategoriją, visos vieno lygio sankryžos ir nuovažos naikinamos. Jos įtraukiamos į jungiamąjį kelią, taip pat ir rajoninis kelias Nr.
1932 Juragiai – Dievogala – Mitkūnai. Prie jungiamojo kelio perkeliamos ir 3 autobusų sustojimo aikštelės. Jungiamasis kelias Nr.1 (tarp Stanaičių ir Juragių) suprojektuotas pagal V kelio kategorijos parametrus, tuo tarpu kelias Nr. 2 (tarp Juragių gyvenvietės pabaigos ir Mauručių sankryžos jungiamojo kelio) skirtas privažiuoti prie dviejų sodybų, dviratininkams ir pėstiesiems bei ūkininkų transpor-

tui. Šio jungiamojo kelio sankasos plotis yra 5,50 m pločio su 3,5 m pločio asfalto
danga. Jungiamųjų kelių trasos parinktos atsižvelgiant į ūkininkų sklypų ribas ir
užstatymą, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai.
Ateityje, kai bus parengti teritorijų planavimo dokumentai, planuojama
įrengti požeminį pravažiavimą po magistraliniu keliu (ties 19,7 km) bei kairėje
magistralinio kelio pusėje jungiamuosius kelius.
Žemės sankasa. Tyrinėjimų duomenis aptarus su užsakovu – Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) – prieita prie bendros išvados, kad norint pagerinti rekonstruojamo ruožo dangos būklę, visų pirma būtina sutvarkyti esamos žemės sankasos paviršių, kad tarp jo ir kelio dangos konstrukcijos nesilaikytų gruntinis vanduo.
Vandens nuvedimas. Rekonstruojamame kelio ruože yra 9-ios gelžbetoninės
pralaidos. Visų pralaidų techninė būklė yra gera. Vandens nuvedimui nuo kelio
dangos skiriamoji juosta suprojektuota su įgaubtu skersiniu profiliu.
Ruožuose, kur rengiamas dangos drenažas, vanduo iš drenažo suvedamas į
lietaus surinkimo šulinius L1 skiriamojoje juostoje. Ties triukšmo užtvaromis, kurios rengiamos ties Stanaičių ir Juragių gyvenvietėmis, paviršinis vanduo surenkamas betoniniais latakais, o iš jų nuvedamas į pakelės griovį arba lietaus kanalizaciją, rengiamą skiriamojoje juostoje.
Kelio danga. Atlikus dangos konstrukcijos skaičiavimus, magistraliniam keliui rekonstruoti parinkta I dangos konstrukcijos klasė, jungiamajam keliui – IV
dangos konstrukcijos klasė. Dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ bei
suderinta su užsakovu - LAKD.
Kelio sankryžos, nuovažos ir jungiamieji keliai. Šiame ruože kelias A5 projektuojamas AM kategorijos, todėl vieno lygio sankryžos naikinamos. Lygiagrečiai keliui, kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai dešinėje kelio pusėje, nuo
17,56 km iki rekonstruojamo ruožo pabaigos rengiami jungiamieji keliai su asfalto danga (jungiamasis Nr. 1 ir jungiamasis Nr. 2). Jungiamasis kelias Nr. 1 suprojektuotas pagal V kelio kategorijos parametrus. Jungiamojo kelio Nr. 1 žemės
sankasos projektiniai pločiai – 8,0 m, 8,5 m ir su šaligatviu – 10,48 m.
Jungiamojo kelio Nr. 2 pradžia yra 21,37 km ties jungiamojo kelio Nr. 1 pabaiga. Kelias yra lygiagretus A5 keliui ir įsijungia į Mauručių sankryžos jungiamą
kelią. Jungiamasis kelias Nr. 2 skirtas privažiuoti prie sodybų, dviratininkams ir
pėstiesiems bei ūkininkų transportui. Kelio sankasa suprojektuota 5,50 m pločio
su 3,5 m pločio asfalto danga.
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 16,38–21,85 km ruožo dešinėje kelio pusėje yra 3 autobusų sustojimo aikštelės. Aikštelės išardomos ir projektuojamos derinant prie jungiamojo kelio Nr. 1 greičio.

Pėsčiųjų viadukai Stanaičiuose (18,34 km) ir Juragiuose
(20,85 km)
Triukšmą mažinančios užtvaros. Ties Stanaičių ir Juragių gyvenvietėmis įrengiamos triukšmą mažinančios užtvaros. Jos įrengiamos tarp magistralinio ir jungiamojo kelių. Triukšmo mažinimo užtvaros rengiamos atsižvelgiant į atliktą atrankos
dėl poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu buvo atliktas triukšmo modeliavimas.
Triukšmą mažinančios užtvaros, garsą absorbuojantys elementai turi būti gaminami iš medžiagų, pasižyminčių dielektriko ypatybėmis. Visi (vienos sienutės) statramsčiai sujungiami tarpusavyje į nepertraukiamą grandinę ir įrengiami du įžeminimo jungtys nuo šios metalinės grandinės: viena prie sienutės galo, kita – centre.
Elektros tinklų iškėlimas. Dešinėje magistralinio kelio pusėje esanti bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras 10 kV linija pakliūna po projektuojamo
jungiamojo kelio ir pėsčiųjų dviračių tako sankasa, todėl atkarpoje 17,34 km iki
20,75 km šis kabelis rekonstruojamas. Projektuojamas kabelio iškėlimas už rekonstruojamo kelio ir tako zonos ribų.
Dešinėje magistralinio kelio pusėje esančios AB LESTO 04-10 kV OL atramos
pakliūna į projektuojamo jungiamojo kelio ir pėsčiųjų dviračių tako sankasos ribas. Pagal projektavimo sąlygas, rekonstruojamame kelio ruože nuo 17,34 km iki
21,85 km 04kV ir 10 kV OL atramos iškeliamos už darbų zonos ribų.
Ryšių linijų rekonstravimas. Ryšių linijų rekonstravimo projekto dalyje numatomas esamų ryšio linijų, trukdančių kelio rekonstravimo darbams, perkėlimas, o
jei yra galimybė – jų apsaugojimas.
Apšvietimo įrengimas. Rekonstruojant magistralinio kelio sankasą ruože nuo
17,34 iki 18,0 km esamos apšvietimo atramos (27 vnt.) nepažeidžiant išmontuojamos. Dalis jų sumontuojama į įrengtą kelkraštį, kita esamų atramų dalis sumontuojama į skiriamąją juostą tarp A5 ir jungiamojo kelio. Skiriamojoje juostoje atramos montuojamos ant specialių aikštelių prie triukšmo mažinančios užtvaros.
Magistralinio kelio A5 apšvietimas. Apšvietimo ruožas prijungiamas prie
anksčiau suprojektuoto apšvietimo pagal išleistą TP „A5 Kaunas – Marijampolė
– Suvalkai ruožo nuo 22,00–23,4 km“ projektą. 10 vnt. apšvietimo atramų persikėlė į šiuo metu projektuojamą kelio ruožą nuo 17,34–22,03 km. Prie perkeltų atramų papildomai dar numatyta prijungti 4 vnt. atramų, kad būtų apšviestas
jungiamojo kelio įsijungimas į magistralinį kelią. Šiame ruože atramos ir šviestuvai analogiški anksčiau suprojektuotam ruožui.

Pažangos rinkimų projektas
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„Kauno tiltų“ sėkmingos veiklos įrankis –
inovatyvumas
Didžiausia transporto infrastruktūros
statybos bendrovė Baltijos šalyse –
AB „Kauno tiltai“ – jau startavusiam
pažangos vertinimo konkursui
„Mūsų kelias 2015“ pristatė
įmonėje įdiegtą ir patobulintą
amerikiečių kompanijos „Oracle“
produktą – profesionalią projektų
valdymo sistemą „Primavera P6“.
Pastaroji skirta Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, asociacijos „Lietuvos
keliai“ ir tarptautinio žurnalo
„Transportas“ antrus metus iš eilės
organizuojamo minėto konkurso
nominacijai „Metų kelių inovacija“.

Metų kelių technologija 2014

Anzelmas Filimanavičius

SHUTTERSTOCK
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rojektų valdymo sistema „Primavera P6“ labiausiai pritaikyta statybinėms organizacijoms. Visos didžiosios pasaulio kompanijos ją naudoja savo veikloje kaip vieną pagrindinių sistemų. Pavyzdžiui, projektų valdymo sistema „Projekt
Manager“ yra skirta kitų veiklos sričių įmonėms.
Kodėl AB „Kauno tiltai“ pasirinko būtent sistemą „Primavera P6“? Atsakymas
paprastas – ji leidžia pasinaudoti geriausia visų projektų valdymo praktika. Be
to, planuojant projekto darbus šia sistema galima optimaliai panaudoti turimus
resursus ir išvengti darbų pasikartojimo.

Naudoja visuose projektuose
AB „Kauno tiltai“ šią metodiką naudoja visuose projektuose, net jei tam tikras projektas – tik vienos dienos darbas. Įmonė, planuodama darbus būtent su šia projektų
valdymo sistema, gali turėti visą darbų analizę, ataskaitą ir visą konkrečių darbų vaizdą.
Dar vienas labai svarbus dalykas yra projektų grafikų nuokrypis nuo sutarties,
kitaip tariant, nuo grafiko. Šia sistema įmanoma numatyti, kada, per kurį laiką ir
kokiais darbais galima pasivyti sutartą projekto grafiką.
Anksčiau kiekvienas projektas buvo planuojamas įvairiose sistemose: vieni
grafiką braižė „Excel“ programa, kiti – tiesiog ranka, treti skaičiavo, planuodami kiekvieną darbą.
Laikas viską pakeitė. Anksčiau buvo galima priduoti atliktus darbus tik suvedus kiekvieną perdavimo – priėmimo aktą atskirai ir tik tada gauti atsakymą, kiek darbų jau
atlikta, kiek atsilikta nuo sutarties ir numatyto biudžeto. Nuo to laiko, kai buvo įdiegta
minėta programa, viskas tapo struktūriškai aiškiau. Paskutinę kiekvieno mėnesio dieną galima gauti visą informaciją ne tik apie dokumentais patvirtintus darbus, kurie kiekviename projekte yra skirtingi, nes perdavimo – priėmimo aktų pasirašymas prasideda nuo 20–22 d. ir tęsiasi iki mėnesio pabaigos, bet ir kitą reikalingą informaciją.
Paskutinę mėnesio dieną sistema fiksuoja patį faktą, todėl aiškiai matyti, kiek
yra nebaigtų gamybos darbų. Anksčiau juos suskaičiuoti kiekvieno mėnesio pabaigoje buvo labai sunku, todėl jų apskaita buvo pateikiama tik metų gale. Dabar tai padaroma kas mėnesį.
Kita vertus, projektų vadovai jau nebegali išsisukinėti sakydami, kad jie viską patvirtino perdavimo – priėmimo aktais ir nuo darbų grafiko atsilieka tik todėl, kad dar
po to kelias mėnesio dienas vykdė didelės vertės darbus, kurie esą ir privertė atsilikti.

Pritaikė skandinavišką patirtį
Bendrovė „Kauno tiltai“, prieš apsispręsdama pirkti projektų valdymo sistemą „Primavera P6“, išanalizavo labai daug kitų valdymo sistemų, konsultavosi su
ekspertais. Šį modelį įmonė nusižiūrėjo Lenkijoje iš Švedijos kompanijos „Skanska“, kuri, įvairiose šalyse nusipirkusi 30 įmonių, jas ėmė valdyti būtent tokiu metodu. Tiesa, ši skandinavų kompanija kiekvienai įmonei parinko projektų valdymo sistemas pagal šalių specifiką.
Įmonė „Kauno tiltai“, detaliai išnagrinėjusi skandinavišką patirtį, ją pritaikė
pagal savo poreikius. Bendrovės specialistai pamatė, kad amerikiečių sukurtos
darbo grafikų valdymo sistemos nepakanka, nes čia vyrauja truputį kitoks požiūris į projekto valdymą.
Užsienio – anglų, amerikiečių – kompanijos planuoja ne pajamas, o išlaidas. Lietuvos įmonės įpratusios numatyti pajamas, įplaukas, todėl „Kauno tiltai“

suprogramavo ir sistemoje „Primavera P6“ įdiegė papildomą modulį, kad galėtų dirbti pagal savo tvarką.
Tilto perdangos darbai, kurie kainuoja apie 6–9 mln. eurų, būna surašyti vienoje eilutėje, kurioje įvardintas perdangos sumontavimas ir užstūmimas ant atramų,
tačiau šie darbai atliekami 12 mėnesių. Kaip visa tai suplanuoti etapais? Ogi parastai: dabar kiekvienas darbų etapas – sijų sumontavimas, suvirinimas, nudažymas ar pan. – išskaidomas. Tai labai geras dalykas, nes užsakovui priduodant darbus techninei priežiūrai būna aišku, kuri darbų dalis, išreikšta procentais, nuveikta.
Svarbu tai, kad kiekvienas atliktas darbas turi savo vertę, o sistema padeda aiškiai matyti jau atliktą jo dalį, nes metalo užstūmimo darbų kilogramais juk
neįvertinsi. Pavyzdžiui, sijų atvežta daug, pusė jų jau sumontuota, dar trečdalis
nudažyta ir dar viena dalis suvirinta. Kaip nustatyti, kokia dalis darbų nuveikta?
Šiuo atveju ir vėl pagelbės jau minėtas projekto valdymo modelis, kai galima aiškiai matyti, kiek procentų darbo jau atlikta.

Darbų fiksavimas – gera prevencija
Programos „Primvera P6“ „Kauno tiltų“ sukurtame modulyje fiksuojami ne
tik faktiškai atlikti įmonės darbai, pasirašyti perdavimo – priėmimo aktai, bet ir
dar vienas svarbus dalykas – nepatvirtinto apmokėjimo darbai.
Dabar labai populiaru sakyti, kad pastarieji darbai taip pat turėjo būti įvertinti patvirtintoje sąmatoje, tačiau ar įmanoma numatyti tai, kas atsiranda netikėtai? Bendrovė „Kauno tiltai“ dabar jau puikiai žino, kaip reikia ir tai susiplanuoti.
Sistema padeda grafike sudėlioti ne tik sąmatoje numatytus, bet ir projekto įgyvendinimo metu atsiradusius papildomus darbus, už kuriuos užsakovas nebūtų
sumokėjęs, jei šie nebūtų įtraukti į sąmatą. Taigi, sistema „Primavera P6“ padeda
pagal grafiką suplanuoti absoliučiai visą projektą.
AB „Kauno tiltai“ taip pat yra įdiegę gigantišką tarpžinybinės mokestinių duomenų programos „Business Object“ dalį, kuria sudaromos ir analizuojamos finansinės ataskaitos. Taigi, visos prieš tai išvardintos programos ir sudaro „Kauno tiltų“
įdiegtą projektų valdymo sistemą, kuri padeda skirtingus darbus išskaidyti, panašius
sujungti ir visus juos suplanuoti taip, kad darbus būtų lengva sekti pagal laiką ir atitikimą numatytam grafikui. Fiksavimas darbų, atliktų dekadomis (3 kartus per mėnesį), yra labai gera prevencija, kai įmonės specialistai ne mėnesio pabaigoje, o kas 10
dienų mato, kiek atsiliekama nuo sutartyje numatyto grafiko. Kai ataskaitos gaunamos už trumpesnį laiką, galima daug operatyviau sureaguoti į nepalankią situaciją.

Susiję grafikai
Sistemoje „Primavera P6“ yra sudaromi tarpusavyje susiję grafikai. Jeigu joje fiksuojamas atsilikimo nuo grafiko faktas, programa atliekamus darbus savarankiškai
perkelia į kitą dekadą. Esant poreikiui, specialistas ją gali pataisyti ranka, tačiau pati
programa neleidžia praėjusių darbų palikti grafike. Šioje įmonėje yra sekami trys pagrindiniai – sutartinis, einamasis ir perdavimo – priėmimo aktais pasirašytų darbų –
grafikai. Be to, visi projektai yra suskirstyti pagal statinio tipą ir paskirtį. Ką tai reiškia?

Jei kelią kerta tiltas, jis bus priskirtas automobilių kelių projektams, tačiau
atskiri projektai bus išskaidyti pagal kelius, tiltus ir kitus statinius. Darbų tipai taip
pat įvardinti, t. y. visi darbai suskirstyti į grupes, todėl labai aiškiai matyti, kai susikaupia per daug tos pačios rūšies darbų (pavyzdžiui, asfaltavimo) arba šie nukeliami į kitus mėnesius. Planavimo kokybė nenukenčia, nes su projektų valdymo
sistema galima stebėti darbų seką. Visa tai nagrinėjama įvairiais aspektais – pagal padalinius, darbų tipą – ir daroma analizė, kiek yra lėšų, kieno atliekami darbai vėluoja, kurioje srityje yra daugiausia darbų ir panašiai. Kokia viso šito nauda?
Kalendorinis grafikas sudaromas pagal konkrečius darbus, jų etapus, stadijas ir tinkamą detalumą. Ši informacija yra reguliari ir aiškiai sufokusuota pagal laiką, t. y. konkrečiomis mėnesio dienomis – 10, 20, 30 ar 31 – gaunama informacija apie atliktus
darbus nepriklausomai nuo to, kada pasirašyti jų perdavimo – priėmimo aktai. Tada aiškiai matomas faktiškai atliktų ir užsakovui priduotų darbų nuokrypis nuo sutarto grafiko.
„Kauno tiltų“ atstovai, diskutuodami su techninės priežiūros specialistais ar kartą per mėnesį vykstančiuose susirinkimuose, gali aiškiai įvardinti nebaigtos gamybos priežastis ar trūkumus. Grafikuose darbai susiję, todėl neįmanoma jų dirbtinai
perstumdyti ir suklysti, kaip antai, nebaigus vieno darbo pradėti kitą. Ši įmonė bet
kada gali gauti būtiną jiems užsakovų ir projektų informaciją, todėl, ypač baigiantis metams, minėtos informacijos surinkimas, kaip būdavę anksčiau, tikrai neužsitęs.

Patogi programa
AB „Kauno tiltai“ prieš kiekvieno naujo projekto pradžią atlieka laboratorinius
bandymus, kuriuos dėl įdiegtos programos jau galima analizuoti visais aspektais,
taip pat atlikti projektinius protokolus.
Bendrovėje taip pat kuriama mobili medžiagų apskaita, su kuria kasdien bus
galima kontroliuoti naudojamų medžiagų kiekius, jų kokybę ir naudojimo grafikus.
Ateityje šioje įmonėje numatoma turėti visų resursų planus, todėl ketinama įdiegti medžiagų užsakymo, mechanizmų, darbo jėgos poveikio planavimo programą.
Profesionalios projektų valdymo sistemos „Primavera P6“ įdiegimas – nuo
idėjos iki visiško įgyvendinimo – bendrovėje užtruko beveik 3 metus. Teko atlikti daug programavimo darbų, tačiau visa tai įveikti sparčiau padėjo darbų centralizavimas – procese dalyvavo beveik visi darbų vadovai. Šia programa, kuri kartu su licencijos pirkimu, programavimo ir naujų modulių įdiegimo darbais kainavo maždaug 145 tūkst. eurų, naudojasi apie 100 vartotojų. Ši suma nėra galutinė, nes kainuoja programos palaikymas ir jos atnaujinimas.
Bendrovė „Kauno tiltai“ sužinojo, kad be jos programą „Primavera“ Lietuvoje yra įdiegusios tik Ignalinos atominė elektrinė ir „Mažeikių nafta“. Įmonė konsultavosi su profesionaliais šios programinės įrangos diegėjais Varšuvoje (Lenkija), bet jų nesamdė – dešimties darbuotojų pagalba programavo savo jėgomis.
„Kauno tiltuose“ įdiegta programa „Primavera“ lengva naudotis, nes ji buvo ne
kartą tobulinta. Įmonė pasirinko labai išmintingą kelią, kai nesikišo į pačią sistemą ir
jos drastiškai nekoregavo, o sukūrė papildomą modulį, dėl kurio visi programos atnaujinimai priimami labai paprastai, be būtinybės sistemą perprogramuoti.
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Patikima technika
Puikus darbo našumas
Ilgalaikis eksploatavimas
Optimalios sąnaudos
•
•
•
•

Sprendimai užsirekomendavę patirtimi
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HD CompactLine dabar su

OSCILIACIJA

HAMM OSCILIACIJA. PATIKRINTA DEŠIMTMEČIŲ.

DAUGYBĖ PRIEŽASČIŲ
RINKTIS OSCILIACIJĄ
• Didžiausias sutankinimo
efektyvumas
• Tobulas dirbant mieste
• Saugus siūlės
tankinimas
• Idealus duobių remontui

KARŠTAS

ŠALTAS

Šis volas yra tinkamiausias duobių remontui
Tankinant siūlę tarp karšto ir šalto asfalto, osciliacija užtikrina puikų
siūlės sutankinimą ir svarbiausia – nesukelia įtrūkimų gretimoje šalto
asfalto dangoje. Tai akivaizdžiai pagerina darbų kokybę ir
suremontuoto kelio ilgaamžiškumą.

Vibracijos ir osciliacijos principai.
Osciliacija galiniame būgne: du sinchroniškai
judantys disbalansiniai velenai sukelia greitą
būgno sukimą pirmyn ir atgal.

Sutankinimas osciliacija leidžia sėkmingai pasitelkti ﬁzikos dėsnius. Tinkama amplitudė reguliuojama
automatiškai be jokių išankstinių nustatymų ir sudėtingų valdymo technologijų, reaguojančių į
tankinamos dangos kietumą. Taip eliminuojamos operatoriaus klaidos dėl neteisingo nustatymų
parinkimo. Osciliacijos principas stebina tikslumu ir saugiu bei efektyviu sutankinimu –
net dirbant su nevienalyčiu apatiniu pagrindu.

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.wirtgen.lt

UAB Wirtgen Lietuva
Paplaujos g.5 . LT-11342 Vilnius
Tel. +370 5 2601001 . el. p. info@wirtgen.lt
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Keliai visuomenei

1993 – 2015

Asociacija „Lietuvos keliai“

