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Nepriklausomos
Lietuvos keliams – 25

Keliai visuomenei

2

3
Mielieji skaitytojai,
Šiais metais Lietuva atšventė nepriklausomybės atkūrimo 25-metį.
Tai svarbus žingsnis nepriklausomos Lietuvos istorijos etape. Visi susimąstome, kaip gyvename, ką pasiekėme, ką nuveikėme Tėvynės labui. Tikriausiai apie tai pagalvoja ne tik Lietuvos piliečiai, gyvenantys
šalyje ar už jos ribų, bet ir šalies politikai, valstybės institucijų vadovai.
Ką nepriklausomoje Lietuvoje pasiekė krašto infrastruktūros puoselėtojai ir strategai?
Visi puikiai pamename, kad greitkelis Vilnius – Kaunas ir automagistralė Kaunas – Klaipėda buvo pastatyti tarybiniais metais. Taip pat
tais laikais buvo pastatytas ir magistralinis kelias Vilnius – Utena, o kelias Utena – Panevėžys ir Panevėžys – Šiauliai buvo baigti kiek vėliau.
Smulkių darbų gausu, stambių – galima suskaičiuoti ant vienos
rankos pirštų.
Vienas iš stambesnių – Jakų žiedo prie Klaipėdos rekonstrukcija ir
3 lygių viaduko statyba. Tada užsakomoji žiniasklaida smagiai trimitavo, kad tai unikalus projektas, pirmas toks ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Tiesa, buvo pastatyti tik 2 pirmieji etapai, o trečiam neužteko
nei pinigų, nei noro. Pirmuosius du etapus drąsiai galime vadinti auksiniais, nes jų statybai buvo išleista tiek pinigų, kad už juos buvo galima pastatyti dar vieną tokį viaduką. Taip pat reikia priminti, kad pastarasis viadukas eismo sunkumų Jakų žiede taip ir neišsprendė, bet tai

daugiau vietinių vairuotojų problema. Svarbiausia, kad buvo pastatytas tiesioginis ir patogus kelias ponams, važiuojantiems iš Vilniaus į Palangą. O grįžtantiems savaitgaliais iš pajūrio kurortų į sostinę dabar nebereikia stovėti milžiniškuose kamščiuose, norint laiku pasiekti namus
ir ramiai išsimiegoti prieš naują darbo savaitę.
Nepriklausomos Lietuvos istorijoje yra ir skaudžių pavyzdžių, vienas iš jų – pavojingas krašto kelias Vilnius – Molėtai. Šio tarybiniais
metais tankams statyto betoninio kelio rekonstrukcija nejuda iš vietos. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
parengė jau antrą projektą, nes pirmasis Seimo narių buvo atmestas
– per brangus. Tiesa, įgyvendinti šio kelio rekonstrukciją buvo numatyta viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) būdu. Visi puikiai
žinome, kad Lietuvos įmonės savo pinigų į tokius projektus neinvestuoja, nes jų tiek neturi, be to, ir gaila – prašys iš bankų. Kadangi bankų apetitas nepamatuojamas, kelio statyba PPP būdu kainuoja beveik
dvigubai daugiau, nei jam reiktų pinigų pasiskolinus tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kalbama, kad biudžete tiek nėra, o skolintis šalis jau
nebegali, nes yra viršytas paskolų limitas. Reikia priminti, kad buvusi Andriaus Kubiliaus Vyriausybė paprasčiausiai praskolino Lietuvą, kurios skola šiuo metu siekia beveik tiek pat, kiek ir šalies biudžetas. Finansų ekspertai teigia, kad A. Kubiliui perėmus valdžios vairą valstybės
skola buvo 17 mlrd. litų (beveik 5 mlrd. eurų), o per keturis jo valdy-

mo metus šalies skola užaugo iki beveik 47 mlrd. litų (beveik 14 mlrd.
eurų). Nuo 2009 m. kelių sektoriaus statybos ir priežiūros finansavimas buvo beveik sustabdytas, dėl ko šiandien turime apgailėtinos būklės ir nesaugius kelius.
Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius teigia, kad nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos pietuose iki Lietuvos ir Latvijos sienos šiaurėje
besidriekiantis kelias „Via Baltica“ šiandien yra viena svarbiausių mūsų
tranzito arterijų. Kol kas Lietuvoje nėra kito transporto koridoriaus, kuriuo Šiaurės – Pietų kryptimis būtų vežami kroviniai tokia apimtimi,
kokia jie yra vežami automagistrale „Via Baltica“. Tačiau šio kelio priežiūrai ir plėtrai skiriamas tokio dydžio finansavimas, kokio sunkiai užtenka net esamai kelio būklei palaikyti. Įgyvendinus šį projektą, padidėtų žmonių ir krovinių judėjimas, susisiekimas būtų greitesnis, sumažėtų avaringumas. Šiuo metu jau yra pradedami kelio „Via Baltica“ rekonstrukcijos darbai.
Taip pat premjeras A. Butkevičius teigia, kad 2015 m. Lietuvos kelių infrastruktūrai gerinti numatyta 13 proc. lėšų daugiau negu anksčiau. Tai padės sėkmingai atlikti priežiūros darbus ir įgyvendinti naujus statybų projektus.
Lietuvos kelininkams, infrastruktūros puoselėtojams bei statybos
sektoriaus atstovams linkime sėkmės darbuose, gerų oro sąlygų ir valdžios supratingumo.
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Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius:
„Dėmesys kelių infrastruktūrai nemažės“

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius:
„Saugesnį eismą kurkime kartu“
Pripažinta padariusi pažangą
Šiemet paskelbtoje Europos transporto tarybos (ETSC) ataskaitoje Lietuva
pripažinta padariusi didžiausią pažangą, mažindama žūčių šalies greitkeliuose ir
magistralėse skaičių 2004–2013 m.
„Esu tikras, kad tokius rezultatus lėmė spartus gerosios pasaulio praktikos,
diegiant inžinierines saugaus eismo priemones, taikymas, vadinamųjų juodųjų
dėmių keliuose skaičiaus mažinimas, taip pat – nuolat tobulinama vairuotojų
rengimo ir kontrolės sistema“, – savo nuomonę išsakė ministras R. Sinkevičius.
ETSC ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad šį progresą (trejus metus iš eilės
– 2011–2013 m. – vidutiniškai žuvo 11 žmonių, o ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 2004–2006 m. – 48) Lietuva pasiekė kompleksinėmis priemonėmis.
Tarp efektyviausių priemonių ETSC pažymėjo lėtėjimo ir greitėjimų juostų platinimą ir ilginimą, sankryžų rekonstravimą į žiedines bei atitvarų įrengimą.
Iš viso Lietuvos susisiekimo sektoriui 2014–2020 m. numatoma skirti apie
1,45 mlrd. eurų ES fondų investicijų.
Beveik ketvirtadalis investicinių lėšų teks tokiems svarbiems TEN-T kelių plėtros darbams kaip geometriniams parametrams tobulinti (ilginamos ir / ar platinamos greitėjimo ir lėtėjimo juostos), vis naujiems apšvietimo ruožams rengti, vieno lygio sankryžoms, apsisukimams naikinti, skirtingų lygių sankryžų parametrams tobulinti, kliūtims šalikelėse šalinti ir intelektinėms eismo saugos sistemoms diegti.

Vyriausybės dėmesys kelių infrastruktūros vystymui per artimiausius metus
nesumažės. Iš 2014–2020 m. Europos paramos lėšų bus skiriama jau pradėtų
įgyvendinti projektų tęstinumui užtikrinti, taip pat – naujų strateginių
projektų įgyvendinimui.

V

ieno iš pavojingesnių krašto kelių – kelio Vilnius – Molėtai – rekonstrukcijos projektas juda į priekį. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos parengė jau antrą projektą, šįkart – kelio Vilnius – Utena rekonstravimui, kurį numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) būdu.
Pirmasis sumanymas, Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas PPP būdu, jau sėkmingai įgyvendinamas.
Planuojama rekonstruoti kelio Vilnius – Utena blogos kokybės ruožus (iš viso
tai sudaro 58,10 km) ir sudaryti sąlygas jų nuolatinei priežiūrai. Šio kelio dangos būklė yra viena iš prasčiausių Lietuvoje. Atsižvelgdami į avaringumo situaciją ir sunkumus, kuriuos patiria vairuotojai, siekiame, kad šis projektas būtų įgyvendintas per trumpiausią laiką ir būtų užtikrintas visų eismo dalyvių saugumas
bei kelionės patogumas.
Šiame projekte valstybės turtiniai įsipareigojimai yra didesni negu 58 mln.
eurų (200 mln. litų), todėl sprendimą dėl projekto įgyvendinimo turės priimti Seimas. Parlamentarams priėmus teigiamą sprendimą, būtų vykdomos projekto viešojo pirkimo procedūros. Kelio rekonstrukcijos darbai galėtų būti pradėti įgyvendinti 2016 m., o 2019 m. vairuotojai jau galėtų naudotis visiškai rekonstruotu keliu.
Automagistralės „Via Baltica“ projektas nuolat plečiasi ir įgyvendinami vis
nauji etapai. 1994 m. Kretoje ir 1997 m. Helsinkyje transporto ministrų konferencijoje Lietuva, Lenkija, Latvija, Estija ir Suomija vieningai nusprendė plėtoti europinio lygio magistralinių „Via Baltica“ kelių tinklą, stiprinti kelių dangą, kurti pakelės infrastruktūrą, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugines priemones.

Nuo 1997 m. kelio „Via Baltica“ rekonstravimui naudojamos ir Lietuvos, ir
tarptautinio finansavimo, ir Europos Sąjungos paramos lėšos.
Nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos pietuose iki Lietuvos ir Latvijos sienos šiaurėje besidriekianti „Via Baltica“ šiandien yra viena svarbiausių mūsų tranzito arterijų. Kol kas Lietuvoje nėra kito transporto koridoriaus, kuriuo Šiaurės – Pietų
kryptimis būtų vežami kroviniai tokia apimtimi, kokia jie yra vežami automagistrale „Via Baltica“.
Tačiau šiandien „Via Baltica“ kelio priežiūrai ir plėtrai skiriamas tokio dydžio
finansavimas, kokio sunkiai užtenka net esamai kelio būklei palaikyti. Įgyvendinus projektą „Via Baltica“ padidėtų žmonių ir krovinių judėjimas, susisiekimas
būtų greitesnis, sumažėtų avaringumas. Vienas iš prioritetinių projektų yra kelio
A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožas 17,34–56,83 km.
Šiais metais jau paskelbtas viešasis pirkimas vienam iš šio kelio ruožų rekonstruoti (magistralinio kelio A5 Kaunas – Suvalkai – Marijampolė ruožas nuo
17,34 iki 23,40 km) ir 2015 m. gegužę jau planuojama pradėti statybos darbus.
Taip pat 2015 m. gegužę planuojame skelbti viešuosius pirkimus ir kitam kelio ruožui – A5 Kaunas – Suvalkai – Marijampolė nuo 35,40 iki 45,15 km – rekonstruoti. Šių ruožų darbams finansuoti planuojama gauti lėšų iš 2014–2020 m.
ES Sanglaudos fondo. 2016 m. planuojama pradėti kitų kelio ruožų rekonstrukciją.
Vyriausybė yra numačiusi investicijų ir vienai svarbiausių šalies magistralių
Vilnius – Klaipėda. Kelio ruože Vilnius – Kaunas bus įrengti sunkiajam transportui atsparesni atitvarai, nutiesti jungiamieji keliai, įrengtos į gamtos sąlygų pasikeitimus reaguojančios eismo valdymo sistemos, kai kuriuose ruožuose bus rekonstruojama asfalto danga.

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi šalies kelininkų laimėjimais per gana
trumpą laiką – per 25-erius Lietuvos nepriklausomybės metus nuveikti
dideli darbai, pasiekta puikių rezultatų gerinant šalies kelius.

Labai svarbu užtikrinti Rytų – Vakarų transporto koridoriaus infrastruktūros plėtrą, tai leistų pagerinti prekybinius mainus tarp Europos Sąjungos šalių ir Rytų valstybių. Rytų – Vakarų krypties infrastruktūros plėtrą apima transeuropinio tinklo kelio
E85 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) bei viešųjų logistikos centrų infrastruktūros plėtra.
Pietinė industrinė Vilniaus miesto dalis yra svarbus logistikos centras ne tik
pačiam Vilniui, bet ir rytinės Baltijos jūros daliai. Šiuo metu transportas, atvykstantis iš Klaipėdos jūrų uosto, vakarinės Lietuvos ar pietvakarinės Latvijos dalies ir vykstantis į Baltarusiją, naudojasi naujai nutiesto Vilniaus miesto pietinio
aplinkkelio infrastruktūra. Nutiesus Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo 2 km ilgio ruožą, Vilniaus pietinis aplinkkelis būtų sujungtas su įrengiamu Vilniaus logistikos centru. Ateityje planuojama pratęsti pietinį aplinkkelį iki kelio Vilnius –
Lyda. Dėl to pagerėtų tranzitinių bei ilgų atstumų eismo sąlygos, pagerėtų patekimas į Vilniaus logistikos centrą.
Visų savivaldybių, tarp jų ir Kauno, ir Klaipėdos miestų, kelių ir gatvių rekonstrukcija bus finansuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos. Savivaldybės, norinčios gauti lėšų, turi parengti planuojamų objektų investicinius projektus. Tuomet, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, bus skiriamos lėšos.
Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi šalies kelininkų laimėjimais per gana trumpą laiką – per 25-erius Lietuvos nepriklausomybės metus nuveikti dideli darbai,
pasiekta puikių rezultatų gerinant šalies kelius. Dirbdami kartu su mokslininkais,
Jūs išplėtojote kelių infrastruktūrą ir sukaupėte didžiulę profesinę patirtį. Lietuvos gyventojai ir svečiai įvertino Lietuvos kelius ir džiaugiasi, kad jais galima važiuoti greitai, saugiai ir patogiai.
Per prabėgusius nepriklausomybės metus daug išmokome ir sustiprėjome.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, sulaukėme didelių investicijų, kurios buvo
racionaliai suplanuotos ir panaudotos kelių tinklo plėtrai ir kokybei.
Keliai puošia mūsų kraštą. Iš patirties žinau, kokie savo profesijos entuziastai
ir profesionalai yra Lietuvos kelininkai. Jeigu Lietuvos finansinės galimybės būtų
didesnės, manau, mūsų keliai būtų geriausi pasaulyje.
Už kelininkų pečių – dideli darbai, tačiau prieš akis laukia ne mažiau svarbios
užduotys. Kylant gyvenimo lygiui ir didėjant žmonių poreikiams, taip pat konkurencijai, teks darbuotis dar atsakingiau ir efektyviau.
Mūsų bendri darbai pelnė deramą pripažinimą tarptautiniu lygiu. 2015 m.
Lietuvos kelių infrastruktūrai gerinti numatyta 13 proc. lėšų daugiau negu anksčiau. Tikiu, kad tai padės sėkmingai atlikti priežiūros darbus ir įgyvendinti naujus statybų projektus.
Linkiu, kad visi projektai būtų įgyvendinti su Lietuvos kelininkų puikios darbų kokybės žyma.
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Tikslas – nulis žūčių keliuose

Susisiekimo ministerija, siekdama ir ateityje optimaliai spręsti saugaus eismo
problemas, per naują Europos Sąjungos (ES) finansinį 2014–2020 m. periodą
planuoja skirti beveik ketvirtadalį (26 proc.) ES investicijų transeuropinio
transporto tinklo (TEN-T) kelių plėtrai. Čia bus aktyviai diegiamos inžinerinės
ir intelektinės eismo saugos sistemos, tobulinami geometriniai kelių parametrai.
Audronė Tamašauskaitė

T

ačiau tai – tik viena medalio pusė. Antroji – žmogiškasis faktorius – ne mažiau svarbi. „Kai kalbame apie keliuose išsaugotas gyvybes, neabejotinai turime mintyje, kad atidus, atsargus, dėmesingas ir kitus gerbiantis eismo dalyvis
– didelė šių dienų vertybė“, – sako susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.
Balandžio 6-ąją Lietuvoje tradiciškai buvo minima Saugaus eismo diena.
Šiemet ji sutapo su gražiausia pavasario švente – Velykomis. Kelius prižiūrinčių
įmonių darbuotojai kartu su policijos pareigūnais renginius ir prevencines priemones, skirtas Saugaus eismo dienai paminėti, organizavo iš anksto.
Kelininkai su pareigūnais lankėsi vaikų ugdymo įstaigose, vedė vaikams saugaus eismo pamokas, organizavo viktorinas, taip pat dalyvavo bendruose reiduose, kurių metu priminė eismo dalyviams apie saugų elgesį kelyje, platino saugaus eismo priemones.
Dėmesys saugiam eismui nesumažėjo ir po švenčių. Viena tokių prevencinių priemonių, skirtų šiųmetei Saugaus eismo dienai pažymėti, buvo itin tiesioginė. Balandžio 10 d. susisiekimo ministras R. Sinkevičius saugaus eismo klausimus aptarė bendraudamas su vairuotojais Elektrėnų savivaldybėje, kelio Vilnius
– Kaunas – Klaipėda poilsio aikštelėje ties Mijaugonių gyvenviete.
„Dėkoju vairuotojams už skirtą laiką ir neabejoju, kad bendravimas akis į akį
buvo naudingas abiems pusėms. Tik veikdami kartu ir išvien galime pasiekti gerų
rezultatų saugaus eismo srityje, – teigė ministras R. Sinkevičius. – Renginio vieta šalia greitkelio taip pat pasirinkta neatsitiktinai. Per praėjusį dešimtmetį Lietuvos magistralės ir greitkeliai tapo akivaizdžiai saugesni dėl juose aktyviai diegiamų kompleksinių priemonių.“
Pasak susisiekimo ministro, šiemet kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda bus
įgyvendinami dar keli didelės apimties projektai. Po rekonstrukcijos darbų kelionės tarp dviejų didžiausių Lietuvos miestų taps sklandesnės, greitesnės ir, svarbiausia, saugesnės.

Renginį inicijavo Susisiekimo ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos kelių policijos tarnyba. Šio susitikimo metu eismo dalyviai ne tik bendravo ir diskutavo su ministru saugaus eismo
tema, bet ir iš jo rankų dovanų gavo atšvaitų, vaišinosi kava.
Pageidaujantieji galėjo prašyti renginyje taip pat dalyvavusio Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios kunigo, Vilniaus apskrities policijos kapeliono Aušvydo Belicko, palaiminti jų transporto priemones.

Taps saugaus eismo reporteriais
Minint Saugaus eismo savaitę ir prisidedant prie Pasaulio sveikatos organizacijos Saugaus eismo dekados tikslų, paskelbtas nuotraukų konkursas „Saugokime vaikų gyvybes“. Konkurso rengėjas – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centras, partneris – Susisiekimo ministerija.
Mokyklinio amžiaus (7–18 m.) dalyviams skirto konkurso tikslas – ugdyti
šalies gyventojų, ypač vaikų, atsakomybę, skatinti jų saugų elgesį kelyje, atkreipti
visuomenės dėmesį į vaikų teisę būti saugiais eismo dalyviais.
„Išradingai ieškodami to geriausio kadro vaikai patys taps gerokai atsakingesni ir suaugusiesiems primins, kad saugoti gyvybes keliuose – tiesiog privalu.
Be to, konkursas paskatins jo dalyvių kūrybiškumą, domėjimąsi saugaus eismo
tema“, – pabrėžė susisiekimo ministras R. Sinkevičius.
Konkursui pateiktas nuotraukas komisija vertins pagal jų atitiktį temai, nuotraukų antrąjį planą ir jo sąsajas su vaikų saugos keliuose tema, techninę nuotraukų kokybę, idėją, originalumą, meniškumą. I–III vietos laimėtojai bus paskelbti š. m. gegužės 15 d. Konkurso nugalėtojų laukia vertingi prizai. Balsavimo teisė bus suteikta ir socialinio tinklalapio „Facebook“ lankytojams. Pastarieji
iš visų gegužės 11 d. paskelbtų nuotraukų išrinks vieną jiems labiausiai patikusią. Jos autorius bus apdovanotas Susisiekimo ministerijos įsteigtu prizu ir specialiu atšvaitų rinkiniu.

Susisiekimo ministras R. Sinkevičius, vertindamas pastarųjų metų saugaus
eismo tendencijas, pastebi, kad yra kuo pasidžiaugti, taip pat – ir kur pasitempti, permąstyti veiklos kryptis, mastus.
Lietuva įvykdė ES šalių priimtoje Veronos deklaracijoje numatytą tikslą –
2001–2010 m. bent 50 proc. sumažinti eismo įvykiuose žuvusių žmonių skaičių – mūsų valstybėje per šį laikotarpį žuvusiųjų skaičius sumažėjo 57,5 proc. Tačiau laukia nauji iššūkiai.
Europos Komisijos išleistoje Baltojoje knygoje iki 2020 m. yra siekis sumažinti eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičių 50 proc. Lietuvai nuo 2010 m. jau pavyko šį
skaičių sumažinti 12 proc.
„Pastaraisiais metais saugaus eismo situacija mūsų šalyje išlieka stabili, tačiau žuvusiųjų skaičius, tenkantis vienam milijonui gyventojų, tarp Europos Sąjungos valstybių narių Lietuvoje vis dar yra vienas didžiausių, – pastebėjo ministras. – Todėl pagrindinis ir svarbiausias mūsų tikslas – mažinti šį skaičių iki nulio žūčių keliuose.“
Statistikos duomenimis, 2014 m. Lietuvos keliuose ir gatvėse žuvo 265 žmonės, tarp jų – 24 nepilnamečiai, 2013 m. – 256, 2012 m. – 302. Šiemet eismo įvykiuose jau žuvo 57 žmonės, daugiausia – pėsčiųjų (22) ir vairuotojų (21).
Pagrindinės tokių eismo įvykių priežastys – viršytas greitis, eismo dalyvių,
ypač pėsčiųjų, neatsargumas, nepatyrusių vairuotojų sukeliamos avarijos, elementaraus mandagumo, tarpusavio supratimo ir pagarbos vieni kitiems keliuose
stygius ir tikra saugaus eismo rykštė – neblaivūs vairuotojai.
Pasak susisekimo ministro, daug skaudžių eismo įvykių Lietuvoje nutinka ir
dėl netvarkingų transporto priemonių. Dar viena problema – pėstieji be atšvaitų
tamsiame kelyje. Tačiau pagrindinė problema – alkoholio vartojimas.

Naujovė pažeidėjams tramdyti
Susisiekimo ministerijos iniciatyva svarstoma galimybė kovai su neblaiviais
vairuotojais Lietuvoje pasitelkti naują priemonę – alkoblokus (angl. alcolock). Tai
elektroniniai prietaisai, neleidžiantys girtam vairuotojui užvesti variklio.
„Galimybė juos naudoti kaip vairuotojų alkoholio reabilitacijos programos dalį
Lietuvoje svarstoma atsižvelgiant į sėkmingą Skandinavijos, Nyderlandų, Belgijos ir
kitų šalių patirtį. Nemaža dalis šių šalių reabilitacijos programose dalyvavusių vairuotojų teigė, kad norėtų alkoblokus naudoti ir toliau“, – teigė ministras.
Ši naujovė galėtų tapti neblaivių vairuotojų reabilitacijos programos dalimi
ir būtų savanoriškai pasirenkama kaip auklėjamoji priemonė vietoj teisės vairuoti atėmimo. Pavyzdžiui, sulaikytiems neblaiviems vairuotojams būtų siūloma dalyvauti tokioje programoje ir automobilyje įsirengti alkobloką, taip neprarandant
teisės vairuoti.
Vairuotojai turėtų savanoriškai įsirengti šį prietaisą ir vykdyti visas kitas reabilitacijos programos sąlygas, tokias kaip prietaiso priežiūra ar prietaiso duomenų nuskaitymas, fiksuojant bandymus apgauti prietaisą ar bandymų užvesti variklį esant neblaiviam skaičių.
Alkoblokų gamintojai yra numatę daugybę bandymų apgauti saugiklius, tačiau didžiausias saugiklis yra vairuotojo apsisprendimas jį įsirengti savanoriškai.
Tikėtina, kad tada vairuotojas nebandys apgauti prietaiso, nenorės rizikuoti prarasti vairavimo teises. Kita svarbi sulaikytų neblaivių vairuotojų reabilitacijos dalis
būtų specialūs kursai, kuriuose vairuotojo priklausomybė nuo alkoholio būtų gydoma psichologinėmis ir terapinėmis priemonėmis.
Šie elektroniniai prietaisai taip pat galėtų būti naudojami ir didelės rizikos
arba didesnės svarbos transporto priemonėse, pavyzdžiui, mokykliniuose autobusuose, viešajame, komerciniame, komunaliniame transporte ir kt.
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Elektroninė kelių rinkliavos sistema Lietuvoje

„Dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų“ yra patikslinti EERP teikimo techniniai reikalavimai bei nurodyti registrai, reikalingi EERP teikimui: EERP teritorijų ir EERP teikėjų nacionalinis registras“, – pasakojo direktoriaus pareigas einantis E. Skrodenis.

BMC ARCHYVO

Kaip minėta anksčiau, projekto įgyvendinimui turės būti pasirinktas vienas iš dviejų technologinių sprendimų arba abiejų technologinių sprendinių kombinacija:

Jau kuris laikas kalbama, kad Lietuvoje tikslinga įdiegti elektroninę kelių
rinkliavos sistemą, skirtą finansuoti kelių infrastruktūros išlaidas ir rinkti
rinkliavą už naudojimąsi keliais.
Martynas Federavičius
kspertai teigia, kad sistema pirmiausia turėtų tenkinti šalies principinius reikalavimus:
• kelių naudotojų (sunkiasvorių transporto priemonių savininkų ir valdytojų)
informacija turi būti atsekama ir apsaugota nuo galimų klastojimo atvejų;
• sistema turi būti pagrįsta šiuolaikinėmis technologijomis, tačiau tuo pačiu
turi būti paprasta naudoti kelių naudotojui;
• įranga turi būti lengvai gaunama, įrengiama ir pakeičiama;
• turi būti užtikrintas juridinių ir fizinių asmenų informacijos konfidencialumas;
• kelių rinkliava turi būti nediskriminuojanti, o jos rinkimas neturi sukelti papildomų formalumų ar kliūčių prie vidaus sienų;
• sistemos infrastuktūra šalies keliuose turi būti pakankama, kad užtikrintų efektyvų rinkliavos surinkimą, tačiau neturi reikalauti perteklinių naujos
infrastruktūros objektų (pvz., vartų).
• 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr.
2004/52/EB „Dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje“ numato, kad kiekvienoje naujoje elektroninėje rinkliavos sistemoje (toliau EKRIS) turi būti taikoma viena arba keletas šių technologijų, leidžiančių
be brangių investicijų į infrastruktūrą skaičiuoti konkrečios kategorijos keliais nuvažiuotų kilometrų skaičių:
• palydovinė padėties nustatymo technologija;
• mobiliojo ryšio technologija, taikant GSM-GPRS standartą;
• 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.
Šiuo metu Europos šalys, įsidiegusios elektronines kelių mokesčių
sistemas ir įgyvendindamos aukščiau įvardintas direktyvas, iš esmės
taiko dvi technologines schemas:
• palydovinės padėties nustatymo sistemos (GNSS (angl. global navigation
satellite system)) pagrindu veikiančią sistemą;
• trumpojo nuotolio mikrobangų (DSRC) pagrindu veikiančią sistemą.

Planuojama sistema Lietuvoje
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos laikinai direktoriaus pareigas einantis Egidijus Skrodenis teigia, kad „atsižvelgiant į gerą-
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Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
laikinai einantis direktoriaus pareigas Egidijus Skrodenis:
„Technologiją turės pasiūlyti sistemos diegėjai, atsižvelgdami į įvairius
kriterijus. Kad ir koks technologinis sprendimas būtų pasirinktas, norint
užtikrinti sąžiningą kelių mokesčio mokėjimą ir efektyvų rinkliavos
surinkimą, turės būti įgyvendinta adekvati EERP gavėjų kontrolė.“

ją užsienio praktiką ir šalyse naudojamas technologines sistemas, Lietuvoje sunkiasvorių transporto priemonių apmokestinimui taip pat gali būti naudojama
tiek palydovinė padėties nustatymo sistemos (GNSS) technologija, tiek trumpojo nuotolio mikrobangų (DSRC) technologija; daugelyje Europos šalių, kuriose kelių rinkliavų apmokestinimo sistemos veikia GNSS technologijos pagrindu,
naudojama GNSS ir DSRC technologinių sistemų kombinacija“. „Tokiu atveju pasaulinė vietos nustatymo technologija (angl. Global Positioning System – GPS)

ir mobilusis ryšys naudojami kaip sistemos pagrindas, o transporto priemonių
kontrolė atliekama panaudojant trumpojo nuotolio mikrobangų technologiją –
DSRC“, – paaiškino E. Skrodenis.
Kiekvienoje transporto priemonėje, kuri priklausys apmokestinamų transporto priemonių kategorijai, turės būti įrengtas įrenginys (pvz., OBU), kuris perduos Europos elektroninės rinkliavos paslaugos teikėjui (toliau EERP) reikalingą informaciją dėl kelių rinkliavos apskaitymo / sumokėjimo, o pati transporto
priemonė turės būti užregistruota kelių rinkliavos surinkimo elektroninėje sistemoje. Planuojama, kad Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės
privalės turėti įrenginius, kurie perduos EERP teikėjui reikalingą informaciją dėl
kelių rinkliavos apskaitymo / sumokėjimo, per nustatytą laikotarpį po sistemos
įdiegimo pradžios. „Tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio šalyse registruotų
transporto priemonių naudotojai įrenginius galės gauti regioniniuose aptarnavimo centruose arba įrenginių platinimo vietose už užstatą. Užsienio šalyse registruotai krovininei transporto priemonei pravažiavus Lietuvos teritoriją ir grąžinus
įrenginį, užstatas bus grąžinamas naudotojui“, – apie sistemos diegimo perspektyvą pasakojo direkcijos vadovas E. Skrodenis.
Transporto priemonei įvažiavus į apmokamą kelio atkarpą, kelių mokestis
bus pradedamas skaičiuoti, atitinkamai išvažiavus iš mokamos kelio atkarpos,
mokesčio skaičiavimas automatiškai bus stabdomas.
Kelių rinkliavos rinkėjas mokesčio mokėtojams turės pasiūlyti keletą atsiskaitymo būdų, pavyzdžiui, grynaisiais pinigais, bankinėmis kortelėmis, pavedimu internetu, kuro kortelėmis. Svarbu pažymėti, kad egzistuoja ir kiti atsiskaitymo būdai, kuriuos galės pritaikyti rinkliavos rinkėjas, pavyzdžiui, apmokėjimas
trumpąją žinute. Sunkiasvorės transporto priemonės valdytojui / savininkui taip pat turės būti suteikta galimybė pasirinkti vieną iš dviejų
kelių mokesčio sumokėjimo būdų:
1. išankstinio apmokėjimo už naudojimąsi kelių ruožais (angl. pre-pay)
(transporto priemonės valdytojo / savininko sąskaita prieš kelionę turės
būti papildyta mokesčio kreditu, kuris tiesiogiai bus nuskaičiuojamas, nuvažiavus tam tikrą atstumą apmokestintu kelio ruožu);
2. sąskaitų už naudojimąsi apmokestinamais kelių ruožais apmokėjimas
(angl. post-pay) (kiekvieną kartą važiuojant apmokestintu kelio ruožu bus
skaičiuojamas kelių mokestis, duomenys saugomi sistemoje ir iš anksto
sutartyje su EERP teikėju nustatyto mokestinio laikotarpio pabaigoje bus
pateikiama sąskaita apmokėti už nuvažiuotą atstumą apmokestintais kelių ruožais).
„Svarbu pažymėti tai, kad kiekvienas kelių naudotojas (EERP gavėjas) turės užsiregistruoti išankstinio / sąskaitų apmokėjimo sistemoje. Registracija galės būti vykdoma internetu arba registruojantis regioniniuose aptarnavimo centruose, ar kituose įrenginių platinimo vietose, pavyzdžiui, automatinėse savitarnos įrenginiuose“, – apie būsimą sistemą pasakojo E. Skrodenis. „Taip pat svarbu
pažymėti, kad 2009 m. spalio 6 d Europos Komisijos sprendimu Nr. 2009/750/EB

•

palydovinė padėties nustatymo sistema (GNSS). Pagrindiniai sistemos
privalumai: aukštas tikslumas ir efektyvumas, papildomos investicijos,
reikalingos kelių įrangos tinklo plėtrai, palyginti su DSRC sistema, yra nežymios, siekiant išplėsti apmokestinamų kelių tinklą, inžinerinės infrastruktūros poreikis keliuose nėra didelis. Vienas pagrindinių sistemos trūkumų – reikalinga aukštesnė specialistų kvalifikacija administruojant sistemą.

•

trumpojo nuotolio mikrobangų (DSRC) sistema. Vienas svarbesnių šios sistemos privalumų – seniai naudojamos technologijos tokiose šalyse kaip
Lenkija, Austrija, Čekija, Baltarusija. Sistemai reikalingos didelės pradinės
investicijos, daug papildomos infrastruktūros keliuose, sudėtingos galimybės plėtrai, labiau tinka koridoriams be alternatyvių krašto kelių.

Technologiją turės pasiūlyti sistemos diegėjai, atsižvelgdami į įvairius kriterijus. Kad ir koks technologinis sprendimas būtų pasirinktas, norint užtikrinti
sąžiningą kelių mokesčio mokėjimą ir efektyvų rinkliavos surinkimą, turės būti
įgyvendinta adekvati EERP gavėjų kontrolė: EKRIS turės būti sukurti funkcionalumai, galintys patikrinti EERP gavėjų teikiamų duomenų tikrumą, transporto priemonėje sumontuotų įrenginių veikimo būseną. Taip pat turės būti
įsigyta EERP gavėjų kontrolei reikalinga įranga, t. y. stacionari bei mobili įranga keliuose, susieta su EKRIS. Minėta kontrolės įranga teiks duomenis apie
pro stacionarią įrangą kelyje pravažiuojančias transporto priemones, tuo tarpu mobilią kontrolę vykdys keliuose patruliuojantys mobilūs kontrolės ekipažai. Jie, atsižvelgdami į iš įrenginio gaunamus duomenis esamuoju laiku, turės galimybę iš karto reaguoti, stabdyti ir bausti pažeidėjus, nesumokėjusius
kelių mokesčio.
Minėta kontrolės įranga teiks duomenis apie pro stacionarią įrangą kelyje
pravažiuojančias transporto priemones, tuo tarpu mobilią kontrolę vykdys keliuose patruliuojantys mobilūs kontrolės ekipažai, kurie vykdys kontrolę iš įrenginio gaunamų duomenų pagrindu esamuoju laiku, turės galimybę iš karto reaguoti, stabdyti ir bausti pažeidėjus, nesumokėjusius kelių mokesčio.

Užsienio šalių praktika: Vokietija
Esama elektroninė kelių mokesčių sistema Vokietijoje pradėjo veikti 2005 m.
Sistema pakeitė iki tol galiojusią vinječių sistemą, galiojusią tarp Vokietijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo, Danijos ir Švedijos. Už naudojimąsi greitkeliais ir
autostradomis apmokestinami krovininiai automobiliai, turintys daugiau kaip 12
t leistinos bendrosios masės, kurie skirti kroviniams gabenti (autobusai neapmokestinami). Mokesčių sistema paremta principu „naudotojas moka“ ir priklauso
nuo nuvažiuoto atstumo.
Kelių naudotojo mokestis susideda iš 3 dedamųjų: nuvažiuoto atstumo apmokestintu keliu, priemonės taršos klasės, ašių skaičiaus. Vokietijos Federacinės Respublikos užsakymu „Toll Collect GmbH“, laimėjusi skelbtą viešojo pirkimo
konkursą, įdiegė ir eksploatuoja palydovinę kelių naudotojų rinkliavos sistemą.
Visi besinaudojantys Vokietijos apmokestinamų kelių tinklu, nesvarbu, iš kokios
šalies yra, privalo sumokėti kelių mokestį už nuvažiuotą atstumą.
Vokietijos teritorijoje iš viso yra apmokestinta apie 6684 magistralių ruožų –
iš viso apie 13.999 tūkst. km. Nuo 2012 rugpjūčio 1 d. apmokestinami ir 1135 km
lygiagrečių magistralėms 4 eismo juostų kelių. Registruotų vartotojų 737700 vnt.

Čekija
Čekijos Respublikos Vyriausybė dar 2004 m. priėmė sprendimą įvesti elektroninę rinkliavą, pagrįstą atstumu, keliuose ir automagistralėse krovininėms

transporto priemonėms, kurių bendras svoris yra daugiau kaip 12 t (lengvesnėms transporto priemonėms galiojo vinječių sistema). Mokėjimas pasirinktų
kelių ir automagistralių tinkle prasidėjo 2007 m. sausio 1 d. Atsirinktas automagistralių, autostradų ir I klasės kelių tinklas palaipsniui buvo išplėstas iki 1,381
tūkst. km.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. rinkliava buvo išplėsta ir krovininėms transporto priemonėms, kurių bendroji masė viršija 3,5 t, bei įvesta papildoma rinkliava penktadieniais nuo 15 val. iki 21 val. kaip pasiteisinusi priemonė kamščių mažinimui.
Elektroninė kelių mokesčio rinkimo sistema pagrįsta mikrobangų technologija, kuri nepasižymi neigiamu poveikiu aplinkai. Transporto priemonėse, kurios
privalo mokėti kelių mokestį yra sumontuotas „Premid“ įrenginys, kuris perduoda duomenis mokesčių sistemai.
Specialus mokestis už važiavimą mokamu kelių ruožu paskaičiuojamas
transporto priemonei pravažiuojant elektroninius vartus. Prieš įvažiuojant į apmokestinamą kelio ruožą, transporto priemonė privalo būti registruota kelių
naudotojo mokesčio sistemoje. Įrenginys transporto priemonėje sumontuojamas užregistravus ją ir sumokėjus užstatą. Šalia transporto priemonės
identifikavimo informacijos papildomai turi būti pateikiami duomenys apie transporto priemonę:
• registracijos ženklas ir valstybė;
• ašių skaičius;
• taršos klasė;
• informacija apie metalinius skydus nuo vėjo.
Kiekvienai transporto priemonei suteikiamas individualus įrenginys, kuriame vėliau galima keisti tik transporto priemonės ašių skaičių. Norint keisti kitus duomenis, pavyzdžiui, taršos klasę ir pan., būtina gražinti seną įrenginį ir pasiimti naują.

Slovakija
1996 m. Slovakija įvedė rinkliavų sistemą vinječių forma su fiksuoto dydžio
mokesčiu už visų transporto priemonių naudojimąsi automagistralėmis ir autostradomis ir kai kuriais 1-ojo lygio keliais. Daugiau kaip 3,5 t sunkvežimiams ir kitoms transporto priemonėms vinjetės sistema buvo rūšiuojama pagal didžiausią
pakrautos transporto priemonės svorį. Mokesčiai, surinkti iš vinječių pardavimo
už naudojimąsi automagistralėmis, sudarė valstybės pajamas.
Siekiant užtikrinti greitą Slovakijos automagistralių ir autostradų tinklų sukūrimą ir veikimą, 2005 m. vasarį buvo įkurta 100 proc. valstybei priklausanti nacionalinė automagistralių bendrovė (NDS – Národná diaľničná spoločnosť). Vinječių gamyba, platinimas ir pardavimas konkrečiuose automagistralių ir autostradų ruožuose, mokesčių surinkimas už naudojimąsi tokiais keliais tapo NDS veiklos dalimi. Pajamos buvo finansavimo lėšų dalis automagistralių ir autostradų
statybai ir priežiūrai.
2008 m. patvirtinus elektroninės rinkliavos surinkimo įstatymo aktą, buvo
patvirtinta nauja elektroninė kelių mokesčių surinkimo sistema. Naujas būdas
taip pat įnešė pokyčių į mokėjimo filosofiją, kai pagal laiką skaičiuojamų mokesčių modelis buvo pakeistas atstumu grindžiamu modeliu. Toliau vienu iš NDS
prioritetų buvo elektroninės rinkliavos rinkimo sistemos įvedimas krovininėms
transporto priemonėms su 3,5 t bendrosios masės. Buvo nuspręsta, kad NDS užsako rinkliavos rinkimą per paslaugų sutartį su trečiąja (privačia) šalimi. Funkcinių reikalavimų pagrindas yra keleto juostų (multilane) laisvo srauto elektroninė
rinkliavų surinkimo sistema.
2008 m. pavasarį, po rinkliavos sistemos paslaugos pasiūlymų įvertinimo,
nugalėtoju paskelbta bendrovė „Sky Toll“. Operatorius „Sky Toll“ mokėjimo duomenų rinkimui iš krovininėse transporto priemonėse sumontuoto OBU pasirinko
naudoti technologiją GNSS&CN (mobilusis tinklas).
Slovakų sistema yra antra po Vokietijos palydovinės sistemos, naudojanti keleto juostų laisvo srauto rinkliavos rinkimą. Nepaisant to, ji nėra suderinta su sistema Vokietijoje.

Technologinių sistemų palyginimo lentelė.
Kriterijus

Lenkija
Krovininės transporto priemonės ir autobusai, važiuodami mokamais Lenkijos keliais nuo 2011 m. liepos 1 d., privalo naudotis nauja elektronine kelių mokesčio sistema („viaTOLL“).
Kelių mokestis bus nuskaičiuojamas automatiškai, pravažiavus specialius bevielio ryšio imtuvus, kurie bus sumontuoti virš mokamų kelių. Tam, kad būtų galima naudotis elektronine sistema, kabinoje ant transporto priemonės stiklo reikės sumontuoti OBU („viaBox“), kuris už užstatą bus išduodamas nemokamai.
Pervažiavus mokamus kelius, įrenginį bus galima grąžinti.
Susidomėjimas sistema buvo didžiulis: veiklos pradžioje užregistruota
300 000 priemonių, vėliau – po 25 000 per dieną. „Kapsch Traffic Com“ konsorciumas savo Lenkijos bendrovėje aptarnaus „viaTOLL“ sistemą per ateinančius 8
metus, taip pat per visą eksploatacijos laikotarpį planuojama plėsti esamą sistemą ir pridėti prie jos papildomus kelius.
Sistema „viaTOLL“ veikia naudojant trumpo nuotolio bevielio ryšio technologiją (GPRS). Mokamuose keliuose yra pastatyti specialūs vartai su įrengtomis antenomis. Antenos suteikia galimybę užtikrinti ryšį tarp sistemos ir transporto priemonėje įrengto „viaBOX“ įrenginio. Kiekvieną kartą, kai transporto
priemonė pravažiuoja pro vartus, yra nuskaičiuojamas mokestis už važiavimą
konkrečia mokamo kelio atkarpa. Vairuotojas apie tai yra informuojamas vienu
garsiniu „viaBOX“ įrenginio signalu. Rinkliavos skaičiavimo procesas vyksta automatiškai, nereikia mažinti greičio arba sustoti. Transporto priemonės su „viaBOX“ įrenginiais galės naudotis specialiomis kelio juostomis, skirtomis atsiskaitant elektroniniu būdu: priartėjus prie rinkliavos posto vietoje esančio kelio užtvaro, jis bus pakeliamas automatiškai.

Prancūzija
Prancūzijoje automobilių kelių infrastruktūros priežiūra ir plėtra, priešingai
nei kitose Europos šalyse, užsiima privačios kompanijos, kurioms valstybė pagal koncesijos sutartis yra perdavusi kelių tinklą. Kompanijos už naudojimąsi kelių infrastruktūra renka mokesčius, iš kurių paskui atliekami projektavimo, statybos, priežiūros ir plėtros darbai.
Šiuo metu iš viso apie 12000 km Prancūzijos magistralių tinklą valdo 16 privataus kapitalo įmonių, 2 viešo kapitalo įmonės ir 1 vietinės savivaldybės įmonė. Iš šio magistralių tinklo 8550 km valdo koncesininkai ir važiavimas visoms
transporto priemonėms yra mokamas. Kaina priklauso nuo nuvažiuotų kilometrų, ašių skaičiaus, masės ir emisijų klasės. Kainos dydis įvertina visas koncesininko išlaidas įrengiant, eksploatuojant ir prižiūrint kelių tinklą. Atsižvelgiant į infliaciją, kelių mokestį kartą per metus leidžiama didinti.
Pačios kelius prižiūrinčios kompanijos užsiima mokesčio surinkimu, administravimu ir kontrole. Sumokėti kelių mokestį galima grynais pinigais, kreditinėmis
ar degalų kortelėmis. Nuo 2007 m. visoje Prancūzijos teritorijoje veikia elektroninė kelių mokesčių surinkimo sistema, kurios pagrindu planuojamas naujas krovininių transporto priemonių apmokestinimas.
Sistemos veikimo principas analogiškas kitose ES šalyse jau veikiančioms
elektroninėms kelių mokesčių sistemoms: transporto priemonės turės OBU su
GPS siųstuvu, kurį reikės vežiotis kabinoje. Šis prietaisas sukurtas taip, kad galėtų veikti ir su kitomis kelių mokesčių sistemomis, tiek prancūziškomis, tiek ir kitų
šalių. Jį įdiegti be problemų galės patys vairuotojai. Registracijos metu kiekvienas
toks prietaisas bus priskirtas konkrečiai transporto priemonei. Jame bus įrašomas transporto priemonės registracijos numeris, ašių skaičius, maksimali transporto priemonės masė, taršos klasė ir kita techninė informacija. Palydovine sistema ir kabinoje esančiu prietaisu bus galima nustatyti, kada transporto priemonė keliauja mokamais keliais ir kokį atstumą įveikia. Šalia mokamų kelių bus 173
stacionarūs ir 500 mobilių patikros taškų, kurie suderins informaciją su GPS signalu gaunama informacija ir nustatys, ar prietaisas funkcionuoja be priekaištų. Sistema suskaičiuos tikslius mokesčius transporto priemonei ir tuomet sąskaitos bus išsiųstos kelių naudotojams. Taip pat bus galimybė sumokėti už keliavimą iš anksto. Tokiu atveju reikalinga suma bus automatiškai nuskaičiuota iš vežėjo iš anksto papildytos sąskaitos.

Eurovinjetės šalys

Kriterijaus įvertinimas
Palydovinės padėties nustatymo sistema (GNSS)

Mikrobangų (DSRC) pagrindu veikianti sistema

Kaštai

Taupomi infrastruktūros, reikalingos elektroninės kelių rinkliavų
sistemos įgyvendinimui, įrengimo kaštai, nes nėra reikalingos didelės investicijos į inžinerinę infrastruktūrą keliuose.

Reikalingos didelės investicijos, skirtos kelyje įrengiamai infrastruktūrai: vartai, kameros, kt. Ypač didelės pradinės investicijos reikalingos
koridoriams su alternatyviais keliais.

Lankstumas

Siekiant išplėsti apmokestinamų kelių ruožus ar pakeisti kelių rin- Apmokestinamo tinklo plėtros atveju reikalingos papildomos investikliavos apskaičiavimo būdą, tarifą, papildomai yra reikalingos ne- cijos į kelių infrastruktūros tinklo plėtrą. Pakeitimams reikalingas ilgas
didelės investicijos, susijusios su kelių įrangos tinklo plėtra, pakeiti- laiko tarpas.
mai atliekami labai greitai ir efektyviai.

Poveikis
aplinkai

Transporto priemonių savininkai ir valdytojai neturi galimybės apvažiuoti apmokestintus kelių ruožus, nemokėdami kelių mokesčio.
Atitinkamai mažinama transporto priemonių padaroma žala neapmokestintiems kelių infrastruktūros ruožams.

Privatumas

GPS, Galileo ir kiti anoniminiai padėties nustatymo signalai kartu
Kiekvieną kartą pravažiavus pro vartus fiksuojama informacija apie
su borto įrenginio matavimais leidžia konvertuoti savarankiškai nu- transporto priemonės buvimo vietą.
statomą vietos informaciją į mokesčiu pagristą vidinę informaciją.

Suderinamumas

Transporto priemonėje įmontuotas įrenginys gali būti naudojamas ir kitose užsienio šalyse, kuriose elektroninės kelių rinkliavų
sistemos veikimas pagrįstas DSRC technologijos pagrindu, kadangi
GNSS technologijos pagrindu veikianti sistema kontrolės atlikimui
naudoja mikrobangų (DSRC) sistemą.

Sunkiasvorių transporto priemonių savininkai gali išvengti apmokestintų kelių ruožų, keliaudami neapmokestintais keliais. Tokiu atveju
gadinami aplinkiniai šalies keliai, kurie dažniausiai nėra skirti sunkiasvorio transporto srautams. Atitinkamai mažėja pajamų iš kelių naudotojo mokesčio surinkimas, daugėja saugos eismo iššūkių, kt.

Transporto priemonėje įmontuotas įrenginys nepritaikomas GNSS
technologiją kelių apmokestinimo sistemose taikančiose šalyse.

Elektroninės eurovinjetės sistema šiuo metu veikia 5 šalyse (iš pradžių buvo
sujungtos 9 šalys): Olandijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Danijoje ir Švedijoje.
Naujoji sistema startavo 2008 m. spalį ir pateisino visus lūkesčius – per pirmus
du naujosios sistemos veikimo mėnesius 800 prekybos taškų parduota apie 1,5
mln. eurovinječių už beveik 30 mln. eurų.
Naujoji elektroninė eurovinjetė tapo pirma Europoje ir pasaulyje grupėje
šalių sėkmingai įdiegta modernia elektronine kelių mokesčių sistema. Naująją
elektroninę eurovinjetę sukūrė viena iš pirmaujančių Europoje paslaugų teikėjų
kelių mokesčių srityje – bendrovė AGES. Elektroninė eurovinjetė sukurta ištobulinus jos pirmtakę – įprastą popierinę vinjetę. Pagrindinis naujos eurovinjetės pranašumas yra tai, jog ši sistema paremta elektronine duomenų baze, kurioje visa
informacija saugoma elektroninių duomenų saugojimo teisėmis, todėl popieriniai dokumentai nebereikalingi.
Elektroninės eurovinjetės duomenys saugomi pagal transporto priemonės numerį. Pirkdamas elektroninę eurovinjetę vairuotojas į sistemą turi įvesti
transporto priemonės numerį, vinjetės galiojimo terminą, regioną, ašių skaičių ir
kenksmingų medžiagų išmetimo klasę. Asmeninių duomenų pateikti nebūtina.
Sumokėti už elektroninę vinjetę galima visomis kredito, degalų, transporto kortelėmis, o prekybos taškuose atsiskaityti galima ir grynaisiais pinigais. Elektroninė eurovinjetė apsaugota nuo klastočių bei sukčiavimo.
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BFL

Jakų žiedo perspektyva

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) specialistams jau tampa tradicija su
savivaldybių darbuotojais aptarti svarbias vietinės reikšmės kelių, gatvių bei tiltų problemas. Vykusiame susitikime su
Klaipėdos miesto savivaldybės atstovais dalyvavęs LAKD direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius sakė, kad minėtoje
savivaldybėje numatoma nemažai susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbų, o jų įgyvendinimo sėkmės, kaip ir
projektų kitose Lietuvos vietovėse, lemiamas veiksnys – pakankamas finansavimas.
Klaipėdos miesto savivaldybėje parengtų ir rengiamų
projektų schema

Anot P. Tekoriaus, Kelių direkcija taip pat turi parengusi atkarpos nuo Klaipėdos miesto Tilžės gatvės ir esančio kelio iki Jakų žiedo rekonstravimo projektą.
Toji kelio dalis driekiasi iš miesto išvažiavus per geležinkelio pervažą. Gatvės dalį,
esančią mieste, savo ruožtu projektuoja savivaldybė, kelią - Direkcija. Projektas
bus įgyvendintas 2016 m. pabaigoje. Sutarta, kad LAKD Klaipėdos savivaldybei
pastarąją dalį perduos kaip gatvę, nes iš tiesų ji tokia ir yra.
„Ten esame numatę įrengti ir pėsčiųjų bei dviračių taką, apšvietimą ir panašiai.
Ruošiame projektą, kuriame numatyta ne žiedinė, o sankryža su šviesoforu. Toji vieta taip pat probleminė dėl kylančių spūsčių, geležinkelio pervažos kirtimo. Ji būtų išspręsta, jei savivaldybė pastatytų lygiagrečią gatvę, kuri jungtų LEZ-ą su miestu. Tada
eismo srautai sumažėtų ir Tilžės gatvėje“, – pastebėjo direktoriaus pavaduotojas.
Kokia Jakų žiedo, viaduko perspektyva? Pasak P. Tekoriaus, šiam projektui
baigti dar trūksta vieno darbų etapo arba dviejų grandžių. Pirma, reikia išvažiavimo į kelią Klaipėda – Palanga, antra, – į kelią Kaunas – Šilutė. Tada Jakų žiedas jau būtų baigtas.
Klaipėdos miestas projektuoja Pajūrio gatvę, kuri „įsikerta“ į valstybinės
reikšmės kelią Klaipėda – Liepoja. Norima, kad ten būtų 4 eismo juostos, todėl
reikia rekonstruoti sankryžą ir į ją „atvesti“ gatvę iš Tauralaukio bei Žaliojo slėnio.
Šiuo metu rengiamas Pajūrio gatvės ir sankryžos, kuri yra kelyje Klaipėda – Liepoja, detalusis planas.
„Miesto savivaldybei pateikėme savo sprendimus. Pagrindinis eismo srautas – iš Tauralaukio gatvės, ten yra gyvenamasis kvartalas. Jei dar bus prijungtas ir Žaliasis slėnis, eismo intensyvumas dar labiau padidės. Todėl su Klaipėdos
miesto savivaldybe sutarėme, kad reikia rekonstruoti ir gatvę, ir sankryžą“, – patikslino P. Tekorius.

jų ir dviračių taką Kuršėnų miesto Vilniaus gatvėje, Plungės rajono Nausodžio seniūnijos Kalniškių kaime rekonstruoti Klevų gatvę, sutvarkyti Kalniškių kelią bei
Plungės miesto Mendeno gatvę, Anykščių mieste – J. Basanavičiaus gatvę, Elektrėnuose – Dvaro gatvę, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Sabališkių ir Raistinės gatvių sankryžos iki Abromiškių reabilitacijos ligoninės.
Vyks Trakų rajono Paluknio seniūnijos vietinės reikšmės kelio Paluknys – Mamavys, Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Šilėnų kaimo vietinės reikšmės kelio atnaujinimo darbai ir kt.

2015 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais,
finansuoti paskirstymo sąrašas
Savivaldybės, institucijos,
Eil.
įstaigos ar įmonės pava- Objekto pavadinimas, numatomi darbai
Nr.
dinimas

2.1.

3.1.

4.1.
4.2.
5.1.

5.2.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius: „Džiaugiuosi,
kad pastaruoju metu 10-čia proc. padaugėjo savivaldybių
finansuojamiems objektams skiriamų lėšų. Dalį projektų savivaldybės
įgyvendins kartu su Kelių direkcija, nes joms svarbu gauti valstybės
finansavimą. Kai kurie projektai yra valstybinės svarbos“.

Austėja Manomaitytė

B

Klaipėdos miesto savivaldybės administracinė riba
Parengti techniniai (arba techniniai darbo) projektai
Rengiami techniniai (arba techniniai darbo) projektai
Numatomi remonstruoti valstybinės reikšmės kelių ruožai
Parengti specialieji planai
Rengiami specialieji planai
Parengti projektiniai pasiūlymai
Numatomi rekonstruoti keliai

alandžio pradžioje buvo paskirstytos Kelių plėtros ir priežiūros programos
(KPPP) tikslinio finansavimo ir rezervo 2015 m. lėšos susisiekimo infrastruktūros projektams finansuoti. Susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui balandžio
1 d. pasirašius įsakymą ir patvirtinus šių metų vietinės reikšmės kelių (gatvių)
KPPP tikslinio finansavimo sąrašą, savivaldybėms paskirstyta per 23 mln. eurų. Be
to, balandžio 8 d. Vyriausybės nutarimu paskirstyti KPPP finansavimo lėšų rezervo
valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, pinigai (per 19 mln. eurų).
Skirstant KPPP lėšas pirmiausia buvo atsižvelgta į Marijampolės miesto savivaldybės finansinius poreikius, susijusius su įgyvendinamu „RailBalticos“ projektu, taip pat – į Palangos miesto savivaldybės, kur viešosios ir privačios partnerystės būdu baigiamas tiesti šio kurortinio miesto aplinkkelis, poreikius.
2015 m. KPPP tikslinio finansavimo lėšomis bus toliau finansuojami tilto per
Nemuną Druskininkuose ir Veisiejų gatvės kapitalinio remonto darbai, rekonstruojamas Panemunės tiltas Kaune per Nemuną, jungiantis A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, tiesiamas Kauno rajono Rokų seniūnijos vietinės reikšmės kelias iki kapinių Vainatrakio kaime, vyks Kėdainių miesto Babėnų gyvenamojo kvartalo Ąžuolų skersgatvio, Draugystės, Ateities, Kosmonautų ir Jubiliejaus gatvių atnaujinimo darbai.
Taip pat lėšų skirta Palangos miesto Jūros gatvei, Klaipėdos rajono Vėžaičių
seniūnijos Ežaičių kaimo vietinės reikšmės keliui Ežaičiai – Maciuičiai, Kretingos
miesto Klaipėdos ir Šventosios gatvėms, tiltui per Šešupę Kalvarijos miesto Vilniaus gatvėje rekonstruoti.
Kazlų Rūdoje numatoma atnaujinti P. Vaičaičio gatvę, Biržų mieste – Rotušės ir Ligoninės gatves, Radviliškyje – Miško gatvę. Planuojama įrengti pėsčių-

Reikalingi Klaipėdai
„Džiaugiuosi, kad pastaruoju metu 10-čia proc. padaugėjo savivaldybių finansuojamiems objektams skiriamų lėšų. Mums labai svarbu papildomai duodami pinigai“, – pabrėžė LAKD direktoriaus pavaduotojas P. Tekorius.
Kelininkas išvardino pagrindinius susisiekimo infrastruktūros plėtros akcentus, kurie buvo aptarti su Klaipėdos miesto savivaldybės atstovais. Pasak P. Tekoriaus, projektai yra dvejopi – daugumą jų įgyvendins savivaldybė, kelis – savivaldybė kartu su Kelių direkcija.
Planuojama įrengti žiedinę sankryžą, kuri sujungs Priekulės aplinkkelį ir transeuropinės reikšmės kelią Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda. Tikimasi, kad naujoji sankryža leis išspręsti sudėtingų eismo sąlygų dėl pastarojo intensyvumo problemą.
LAKD direktoriaus pavaduotojas P.Tekorius akcentavo didelę Klaipėdos pietinio aplinkkelio svarbą, todėl numatomi įgyvendinti projektai, būtini šiam aplinkkeliui, nes išvažiuojant iš Klaipėdos jūrų uosto į magistralę reikalingas geras kelias.
„Pietiniame išvažiavime įrengsime 4 eismo juostas, kad A1 kelias atitiktų pirmą kategoriją – autostrados statusą, dvi vieno lygio žiedines sankryžas, kad būtų
galima pakeisti eismo kryptis. Sekantis etapas – kelias nuo Jakų žiedo iki Šernų
sankryžos. Jau baigiamas parengti specialusis planas, paimama žemė visuomenės reikmėms, – tęsė P. Tekorius. – Finansavimo dar neturime. Kai baigsime projektavimo darbus, dėl lėšų kreipsimės į Vyriausybę. Du keliai, svarbūs aplinkkeliui, bus tiesiami vienu metu. Jie palengvins išvažiavimą iš uosto ir yra tikrai reikalingi Klaipėdai.“

5.3.
ARTŪRO AŠROS

BFL

Skatins ekonomikos augimą
Šių metų KPPP finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su
keliais, paskirstyta pinigų suma – 19 mln. 427 tūkst. 365 eurai.
Minėtos lėšos skirtos rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti potvynių sugadintiems Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių vietinės reikšmės keliams, Marijampolės miesto gatvėms ir statiniams gatvėse atnaujinti dėl įgyvendinamo
„RailBalticos“ projekto, rekonstruojamam Panemunės tiltui Kauno mieste.
Be to, bus ir toliau įgyvendinamos Vyriausybės patvirtintos 2012–2016 m.
programos prioritetinės transporto srities priemonės. Vienas svarbiausių tikslų
yra asfaltuoti žvyrkelius ir pasiekti, kad jų dalis sudarytų ne daugiau kaip 33,3
proc. bendro valstybinės reikšmės kelių tinklo.
Šalies savivaldybės, įstaigos ir įmonės, pasirašiusios finansavimo sutartis
su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) dėl
KPPP lėšų panaudojimo, galės tęsti pradėtus kelių projektus arba skelbti konkursus naujiems kelių projektams įgyvendinti.
Įgyvendinti projektai – tai pagerėjusi kelių ir gatvių būklė bei eismo sąlygos keliuose ir gatvėse. Visa tai pagerins žmonių gyvenimo sąlygas ir turės įtakos
valstybės ekonomikos augimui.

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ kelių priežiūros direktoriaus
pavaduotojas Vytautas Gružas: „Kelių rekonstrukcijos projektų
priežiūra Klaipėdos regione suteiks mūsų įmonei ir didelį
galvos skausmą. Įgyvendinus numatytus projektus ir pagerinus
infrastruktūrą, kai sumažės rūpesčių dėl kelių tvarkymo ir lopymo,
tikėtina, ateis ir palengvėjimas.“

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

Kelių infrastruktūra turi kisti
Susitikime su Klaipėdos miesto savivaldybės atstovais taip pat buvo kalbama
ir apie Medelyno gatvę bei kelių „kasą“ Kretingos link. Planuojama, kad iki Normantų sankryžos ji bus rekonstruojama įrengiant iki 4 eismo juostų. Šis projektas
taip pat perduodamas Klaipėdos miesto savivaldybei.
LAKD parengė specialųjį planą atkarpos tarp Normantų sankryžos kelyje
Klaipėda – Liepoja iki kelio Klaipėda – Kretinga viaduko ir Palangos. Tą kelią norima rekonstruoti į A1 kategoriją. Dabar yra vieno lygio apsisukimai, vieno lygio
posūkiai į kairę, o numatoma, kad dešinėje pusėje bus jungiamasis kelias ir bus
nutiestas naujas kelias šalia besikuriančių gyvenviečių.
„Suformuosime tranzitinį kelią Klaipėda – Liepoja. Greitai į jį bus galima patekti per dviejų lygių sankryžas. Esame parengę labai brangų projektą – 3 km
ilgio kelio atkarpai per Karklę palei jūrą. Minėta kelio atkarpa priklauso Klaipėdos rajono savivaldybei. Šioje atkarpoje yra ypač aktualios komunikacijos, šaligatviai, sustojimo aikštelės, apšvietimas. Rajono savivaldybė pinigų tam neturi, todėl kilo klausimas, ar bus finansuojama iš valstybės biudžeto“, – teigė
P. Tekorius.
Labai svarbi įvažiavimo į Klaipėdos miestą per Baltijos prospektą dalis, kuri
įeina į naująjį Centrinį Klaipėdos terminalą (CKT). Anot LAKD direktoriaus pavaduotojo, eismas Šilutės plento ir Baltijos prospekto sankirtoje labai intensyvus, tai
savivaldybės gatvė, ir ši turi spręsti kylančias ten transporto pralaidumo problemas. Baltijos prospekto ir Šilutės plento žiedinėje sankryžoje per parą pravažiuoja iki 10 tūkst. automobilių, ir ten reikalinga dviejų eismo lygių sankryža. Tačiau
esą vis dar nenusprendžiama, kuris kelio lygis būtų viršuje, kuris – apačioje. Projekto iki šiol taip pat dar nėra.

1. KAUNO APSKRITIS
Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, rekonstruoti
1 528 565
Jonavos miesto Žalgirio gatvei tiesti
200 000
Jonavos rajono
Žeimių seniūnijos Žeimių miestelio Kauno gatvei, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta, ir Mokyklos gatvei, kuri su100 000
tampa su rajoniniu keliu Nr. 1513 Žeimiai–Liepiai, rekonstruoti
2. KLAIPĖDOS APSKRITIS
Šilutės rajono
nuo potvynių nukentėjusiems Juknaičių, Kintų, Šilutės, Rusnės, Saugų ir Usėnų seniūnijų vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
60 000
3. MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
viadukui per geležinkelį Marijampolės miesto Gamyklų gatvėje ir Gamyklų gatvei kapitališkai remontuoti
199 300
požeminei pėsčiųjų perėjai po geležinkeliu ir po Geležinkelio gatve Saulės ir Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengti
400 000
dviejų lygių sankryžai su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino gatvėje rekonstruoti
1 557 500
Marijampolės
dviejų lygių sankryžai su geležinkeliu Marijampolės miesto Aušros gatvėje rekonstruoti
898 800
Marijampolės miesto Marių gatvei ir tiltui per Šešupę rekonstruoti
100 000
Marijampolės miesto Vilkaviškio gatvei ir tiltui per Šešupę kapitališkai remontuoti
200 000
4. TAURAGĖS APSKRITIS
Pagėgių
nuo potvynių nukentėjusiems Stoniškių, Pagėgių, Lumpėnų, Vilkyškių seniūnijų vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
80 000
Tauragės rajono
keliams, pėsčiųjų takams ir automobilių stovėjimo aikštelėms viešosios įstaigos Tauragės ligoninės teritorijoje įrengti ir rekonstruoti
35 620
5. KITOS INSTITUCIJOS, ĮSTAIGOS IR ĮMONĖS
Nacionaliniam vėžio institutui keliams, pėsčiųjų takams Nacionalinio vėžio instituto teritorijoje (Santariškių g. 1, Vilnius) įrengti ir rekonstruoti
80 000
pėsčiųjų takams viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Vaikų ligoninės teritorijoje (Santariškių g. 7, Vilnius) įreng69 510
ti ir rekonstruoti
automobilių stovėjimo aikštelei, privažiuojamajam keliui ir pėsčiųjų takams viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės teritorijoje (Miš101 660
ko g. 25, Kaunas) įrengti
privažiuojamiesiems keliams prie statomo naujo angaro ir deguonies rezervuarų viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
140 570
klinikų teritorijoje (Santariškių g. 2, Vilnius) tiesti
keliams, pėsčiųjų takams ir automobilių stovėjimo aikštelėms Tauragės visuomenės sveikatos centro teritorijoje (Prezidento g. 38, Tauragė)
56 190
įrengti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
Lietuvos Respublikos sveikaautomobilių stovėjimo aikštelei, privažiuojamajam keliui ir pėsčiųjų takams viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacinės sanatorijos „Palantos apsaugos ministerijai
61 980
gos gintaras“ teritorijoje (Vytauto g. 30, Palanga) įrengti
šaligatviams ir keliams viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės teritorijoje (S. Nėries g. 3, Klaipėda) rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
91 370
šaligatviams, keliams ir automobilių stovėjimo aikštelėms viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo teritorijoje
36 200
(P. Lideikio g. 2, 4, Klaipėda) rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
keliams, pėsčiųjų takams ir automobilių stovėjimo aikštelėms viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės teritorijoje (Josvainių g. 2, Kaunas)
90 000
rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
privažiuojamiesiems keliams, automobilių stovėjimo aikštelėms, pėsčiųjų takams viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kli90 000
nikos teritorijoje (Žalgirio g. 115, 117, Vilnius) įrengti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
pėsčiųjų tiltui per Galvės ežerą į Karvinės salą ir pėsčiųjų tiltui per Galvės ežerą iš Karvinės salos į Pilies salą kapitališkai remontuoti
200 000
Lietuvos Respublikos kultūros vietinės reikšmės keliui, kuris jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 4750 Totoriškės–Užutrakis, rekonstruoti ir automobilių stovėjimo aikštelėms Trakų
100 000
ministerijai
istorinio nacionalinio parko teritorijoje įrengti
Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijos pėsčiųjų keliui su tiltu-užtvanka rekonstruoti
150 000
Lietuvos Respublikos švietimo
keliams, pėsčiųjų takams ir automobilių stovėjimo aikštelei Aukštadvario žemės ūkio mokyklos kartodromo teritorijoje rekonstruoti
100 000
ir mokslo ministerijai
keliams, pėsčiųjų takams ir automobilių stovėjimo aikštelėms viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto teritorijoje (Sukilėlių
100 000
Viešajai įstaigai Lietuvos sveipr. 51, Kaunas) rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti
katos mokslų universitetui
automobilių stovėjimo aikštelėms viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinio teritorijoje (Vydūno g. 4, Palanga) įrengti
44 000
Valstybinei kelių transporto
inspekcijai prie Susisiekimo
automobilinėms ašinio svėrimo svarstyklėms, padėsiančioms užtikrinti kelių tinklo funkcionavimą, įsigyti
52 130
ministerijos
gelbėjimo įrangai ir specialiesiems gelbėjimo automobiliams, kurie naudojami pagalbai po eismo įvykių keliuose suteikti, įsigyti – PriešgaisriVidaus reikalų ministerijai
200 000
nės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos poreikiams patenkinti
Policijos departamentui prie keliams, pėsčiųjų takams ir automobilių stovėjimo aikštelėms Lietuvos policijos mokyklos teritorijoje (Mokslo g. 2, Mastaičių kaimas, Alšėnų
164 040
Vidaus reikalų ministerijos
seniūnija, Kauno rajonas) įrengti ir rekonstruoti
automobilių stovėjimo aikštelėms Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato teritorijoje (Ga115 850
nyklų g. 30, Palanga) rekonstruoti
Akcinei bendrovei „Lietuvos projekto „Intermodalinio terminalo Kauno viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba“ daliai – Kauno miesto Palemono gatvės re28 180
geležinkeliai“
konstravimo darbams – finansuoti
darbų kokybės kontroliniams patikrinimams vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) atlikti
180 430
vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijoms parengti
28 910
projekto „Intermodalinio terminalo Kauno viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba“ daliai – valstybės įmonės „Automagistralė“
41 160
patikėjimo teise valdomo valstybinės reikšmės kelio ruožo rekonstravimo darbams – finansuoti
projekto „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė“ daliai – VĮ „Telšių regiono keliai“ patikėjimo teise valdomo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4603 Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas ruožo rekonstravimo, viaduko statybos darbams ir valstybinės reikšmės rajoninio
172 200
kelio Nr. 4614 Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai rekonstravimo darbams – finansuoti
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1122 Pivašiūnai–Butrimonys ruožui nuo 0,0 iki 4,1 km kapitališkai remontuoti
100 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1926 Vilkija–Pagiriai–Liučiūnai ruožui nuo 0,7 iki 4,56 km rekonstruoti
1 259 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4306 Musninkai–Liukonėliai ruožui nuo 17,72 iki 22,38 km rekonstruoti
300 000
Lietuvos automobilių kelių
valstybinės
reikšmės
rajoninio
kelio
Nr.
3818
privažiuojamojo
kelio
prie
Sintautų
nuo
kelio
Vilkaviškis–Kudirkos
Naumiestis–Šakiai
ruožui
nuo
direkcijai prie Susisiekimo
150 000
1,7 iki 3,00 km kapitališkai remontuoti
ministerijos
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1005 Suginčiai–Klykuoliai–Agluonai ruožui nuo 10,71 iki 13,63 km rekonstruoti
605 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3512 Raseiniai–Paupys–Eržvilkas ruožui nuo 23,24 iki 28,84 km rekonstruoti
1 187 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4104 Šilalė–Didkiemis ruožui nuo 4,3 iki 6,8 km rekonstruoti
889 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4502 Meldikviršiai–Sartininkai–Žemaičių Naumiestis ruožui nuo 0,35 iki 7,5 km rekonstruoti
2 698 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2111 Ramučiai–Vidsodis–Luokė ruožui nuo 18,9 iki 21,68 km kapitališkai remontuoti
356 200
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4428 Labanoras–Lakaja–Žaugėdai–Joniškis ruožui nuo 22,2 iki 24,17 km rekonstruoti
420 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3906 Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys ruožui nuo 17,9 iki 22,5 km rekonstruoti
1 397 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4307 Jauniūnai–Alionys–Pajuodžiai ruožui nuo 0,706 iki 3,71 km rekonstruoti
547 000
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5230 Paberžė–Barskūnai–Medžiukai ruožui nuo 6,5 iki 11,16 km rekonstruoti
1 665 000
Iš viso 19 427 365
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Kai mokyklos neturi stadionų, nelaimė čia pat
Net užsieniečiai žino, kad
Lietuva – krepšinio šalis.
Taigi jau nuo pradinių
klasių labai svarbu ugdyti
fiziškai gerai pasirengusius,
sveikus piliečius. Deja, ne
visos Lietuvos mokyklos tai
gali užtikrinti. Vienos turi
sporto sales, aikštynus, bet
jų būklė apverktina, kitos
neturi sporto salių, dar kitos
– sporto aikštynų. Neturinčių
sporto salės ar aikštynų
mokyklų auklėtiniams tenka
per pertrauką bėgti, skubėti
į kaimyninės mokyklos salę.
Tuomet iškyla pavojus jų
saugumui, nes neretai keliauti
tenka per kelią ar gatvę, ir
mokyklų direktoriai sėdi lyg ant
parako statinės.
Jolanta Tamošaitienė

V

ilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos auklėtiniai sporto aikštyno neturi, atšilus orams jie traukia sportuoti į Vingio parką. Direktorė Fausta Gulbinienė
guodžiasi tik tuo, kad nors mokiniams reikia kirsti nepaprastai judrią Geležinio
vilko gatvę, jie keliauja požemine pėsčiųjų perėja. Visiškai šalia mokyklos yra stadionas, tačiau jis apleistas ir sportuoti nebetinka. Mokykla rengė dokumentus ir
dalyvavo konkursuose dėl stadiono atnaujinimo, deja, kol kas nesėkmingai.
Įdomu tai, kad miesto mokykloms stadionų klausimas opesnis, nes miesto
žemė brangi. Rajonuose beveik visos mokyklos šalia turi stadionus, tačiau, kadangi čia daugiau nedidelių mokyklų, kai kurios jų iki šiol neturi sporto salių. Pasak Vilniaus rajono Švietimo skyriaus specialistės Alinos Jalovik, Vilniaus rajone
tik viena mokykla neturi stadiono, visos kitos sporto aikštynus turi šalia mokyklų.
„Sunkiau yra su sporto salėmis. Jų statyba finansuojama Europos Sąjungos, savivaldybės ir valstybės lėšomis, tačiau ne visi projektai patenkinami. Pernai Vilniaus rajone tik dvi mokyklos pasistatė naujas sporto sales“, – sakė A. Jalovik.
Antai Vilniaus rajono Sužionių vidurinės mokyklos mokiniai šaltuoju sezonu sportuoja mokyklos patalpose, iš dalies pritaikytose sportui. Apie krepšinį žiemos metu jaunuoliai gali tik pasvajoti. Pasak buvusio mokyklos mokinio Kamelio
Kuznecovo, kadangi savo karjerą jis siejo su sportu, teko mesti šią mokyklą ir kas
rytą autobusu važinėti 15 kilometrų į kitą, turinčią sporto salę.
Kaip teigia Sužionių vidurinės mokyklos direktorius Henrikas Juchnevičius,
renovuojant mokyklą 2007 m. buvo parengtas ir sporto salės projektas. Salė būtų
statoma Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis. Deja, lėšų (1,5 mln. litų) skirta tik renovacijai. Salės statybai būtų reikėję dar 2 mln. litų. „Pavasarį ir rudenį
mokiniai sportuoja šalia mokyklos esančiame stadione. Beje, pagal bendruomenės projektą čia neseniai įrengta vieta žaisti futbolą. Žiemą mokiniams kūno kultūra vyksta mokyklos patalpose arba jaunuoliai šliuožia slidėmis, rogėmis lauke“,
– pasakojo H. Juchnevičius.
Vilniaus Valdorfo mokykla yra įsikūrusi buvusio vaikų darželio patalpose, taigi daugelį metų sporto salės iš viso neturėjo. Pernai, atlikus pastato rekonstrukciją, pastatyta 260 kv. m salė. „Iš pradžių galvojome, jog tai bus universali erdvė,
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kurioje bus galima ir sportuoti, ir vaidinti, ir koncertuoti. Tačiau, pasirodo, nėra
taip paprasta vieną erdvę pritaikyti trims skirtingoms veikloms dėl skirtingo šių
veiklų pobūdžio. Vis dėlto džiaugiamės, kad nebereikia eiti sportuoti į kaimyninę
mokyklą, turime puikią erdvę mokyklos šventėms ir bendruomenės renginiams.
Tai pasiekti pavyko tik gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Nemažą dalį teko prisidėti ir mokyklos bendruomenei. Be to, mokinių tėvai aktyviai
dalyvavo įgyvendinant rekonstrukcijos projektą“, – pasakojo mokyklos vadovė
Giedrė Daugalienė. Kai šilta, mokykla noriai išnaudoja viešąsias erdves. Šalia mokyklos žaliuoja Vingio parkas, taigi mokiniai čia ne tik sportuoja, bet ir rengia žibintų šventę, eina į žygius. „Kai sporto salės neturėjome, naudodavomės aklųjų
ir silpnaregių sporto klubo „Šaltinis“ sale prie Gerosios vilties mokyklos, Jono Basanavičiaus gimnazijos lauko krepšinio aikštele. Į salę reikėdavo eiti per judrų Savanorių prospektą, į Vingio parką – per Geležinio vilko gatvę. Mokinius lydėdavo
mokytojai. Visada būdavo rūpestis, kas juos palydės, gaišdavome dalį pamokos
nuėjimui“, – prisimena G. Daugalienė.

Gviešiasi verslininkai
Mokyklos susiduria ne tik su bėda, kad nėra erdvių sportui, bet ir į esamas
rankas jau tiesia verslininkai. Mat nemažas teritorijas mieste užimantys mokyklų
stadionai tampa gardžiu kąsneliu gyvenamųjų namų statytojams.
Sostinėje netekti stadiono gresia Vilniaus Tuskulėnų vidurinei mokyklai.
Kaip pasakojo mokyklos direktorius Ričardas Vitkus, iki šiol vyksta teismai. Atsitiko taip, kad sporto aikštyno žemė nebuvo įtraukta į Nekilnojamojo turto registrą, tuo pasinaudojo bendrovė „Kapitalo investicijos“. Dar prieš 18 metų statybos
įmonė „Jokvila“ pradėjo statybas šalia Tuskulėnų vidurinės mokyklos, o pritrūkus vietos įgyvendinti projektą, žvilgsnis nukrypo į šalia esančios mokyklos sporto aikštyną. Buvo sutarta, jog mainais už dalį mokyklos teritorijos, kurioje statė
namus, „Jokvila“ išpirks sklypą M. Katkaus g. 7 ir ten įrengs stadioną. Deja, dėl
kažkokių manipuliacijų mokyklai skirtas stadionas nebuvo užregistruotas kaip
savivaldybės nuosavybė. Kai kurie ekspertai tvirtina, kad padariusi tokią „klaidą“ savivaldybė „Jokvilai“ suteikė galimybę pasipelnyti. Sklypas keliavo iš rankų į rankas. 2004 m. bankrutavusi bendrovė sklypą, kuriame ir yra sporto aikšty-

Mokyklos susiduria ne tik su bėda, kad nėra erdvių
sportui, bet ir į esamas rankas jau tiesia verslininkai.
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nas, pardavė 2007 m. įsikūrusiai įmonei „Kapitalo investicijos“, o ši ėmė kurti statybos planus stadiono vietoje. Deja, įsisiūbavo teismai, kurių galo dar nematyti.
Panaši situacija ir Klaipėdoje. Į strategiškai gerose Klaipėdos vietose esančius mokyklų stadionus krypsta apsukrių verslininkų žvilgsniai. Verslininkai jau
ne vienus metus patyliukais ieško būdų, kaip žemę išnaudoti statyboms. To prielaida – valdininkų aplaidumas tvarkant žemės dokumentus, nes be jų jokia mokykla negali gauti lėšų stadionams renovuoti, jie nyksta, o verslininkams atsiranda papildoma motyvacija pasinaudoti šia padėtimi.
Vienas iš pavyzdžių – Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos stadionas. Prieš keletą metų apie tokią problemą viešai buvo prabilusi šios mokyklos direktorė Rita
Podoliankienė. Mokykla įsikūrusi strategiškai labai geroje vietoje, šalia naujojo
šiaurinio išvažiavimo. Gimnazijos direktorė ir mokyklos bendruomenė prašė apginti įstaigą nuo planų dalį stadiono užstatyti komercinės paskirties ir gyvenamaisiais namais. Gimnazijos vadovų ir mokinių nuomone, šiaurinėje miesto dalyje būtina išsaugoti žaliąją viešąją erdvę, kuria galėtų naudotis daugelis Kretingos gatvės, Miško kvartalo gyventojų. Kol kas mokyklai pasisekė išsaugoti stadioną, tačiau savivaldybė, nors ir nuolat žada, stadiono žemės dokumentų mokyklai
niekaip neparengia. Pasak R. Podoliankienės, kai mokykloms nepriklauso jų stadionų žemė, mokykla niekada negali būti tikra, kad savivaldybė „netyčia“ nepadarys klaidos tvarkydama žemės dokumentus. Galima tik pasidžiaugti, kad mokyklos bendruomenei kol kas pavyko apginti viešąjį interesą. Šios mokyklos sporto aikštynu naudojasi ir „Verdenės“ progimnazija, sporto mokyklos auklėtiniai. Iš
Vyriausybės gautomis lėšomis pavyko atnaujinti keturis iš šešių bėgimo takų, čia
treniruotis nori ir Klaipėdos lengvaatlečiai.

Siūlo investuoti
Nors rajonų mokyklos sporto aikštynus turi savo kiemuose, ne visos gali pasigirti puikia jų būkle. Tauragės„Šaltinio“ progimnazija – viena moderniausių rajono mokyklų. Jau aštuonerius metus šioje švietimo įstaigoje vykdoma rekonstrukcija. Tačiau visai kitokia nuotaika tvyro neremontuotoje salėje ir stadione. Pastarajame sportuoti iš viso pavojinga.
Kad mokyklų stadionai būtų renovuoti sostinėje, miesto savivaldybė iš esmės
nusprendė leisti išnuomoti prie Vilniaus švietimo įstaigų esančius sporto aikštynus privatiems investuotojams, kurie įsipareigotų savo lėšomis (ne mažiau kaip
800 tūkst. eurų vienam aikštynui) per dvejus metus juos atnaujinti. Pagal pirminį planą, nuo 9 val. iki 15 val. sporto aikštėse šeimininkautų mokyklos, o po pamokų verslininkai futbolui, regbiui, golfui ar kitoms sporto šakoms pritaikytas erdves galėtų nuomoti. Planuojama, kad rekonstruodami aikštynus, investuotojai
įrengs ne tik standartus atitinkančias futbolo bei krepšinio aikšteles, bet ir bėgimo takus, treniruoklių aikšteles, bei įsipareigos prižiūrėti techninę aikštynų būklę.
Jau parengti ir techniniai projektai pirmiesiems penkiems aikštynams, esantiems
prie Vilniaus Pilaitės gimnazijos, „Ryto“ progimnazijos, Žirmūnų gimnazijos, Lazdynų vidurinės mokyklos bei „Žaros“ vidurinė mokyklos.

Lietuvos transporto lyderiai 2014 nugalėtojai:
„Metų transporto vadovas 2014“
„Metų vežėjas automobiliais 2014“
„Metų ekspeditorius 2014“
„Metų logistikos operatorius 2014“
„Metų sunkvežimis 2015“

Žydrius Baublys
Rivona, UAB
Kaminera, UAB
DLG, UAB
Renault Trucks T
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Tiektuvas kelių statyboje
sujungia kokybę ir ekonomiškumą

HD CompactLine dabar su

OSCILIACIJA

HAMM OSCILIACIJA. PATIKRINTA DEŠIMTMEČIŲ.

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

WIRTGEN

• Idealus duobių remontui

Kompanija „Vögele“ – asfalto klotuvų gamybos lyderė. Klotuvų darbo proceso kokybė visada buvo ir yra kompanijos
pagrindinis tikslas. Tai įsipareigojimas kelių sektoriui išlaikyti ir tobulinti gaminamą produkciją, kurti naujus
inžinerinius sprendimus, kurie atitiktų visus naujausius kokybės ir darbo našumo reikalavimus, todėl kompanija
„Vögele“ atidžiai stebi kokybės vaidmens augimą kelių tiesimo ir statybos srityje.
KARŠTAS

Petras Vizbaras

riasi įvairių gamintojų įrenginių techninės galimybės, naudojimo paskirtis ir jų
darbo našumo kokybė.

V

alstybės institucijoms ar statybų departamentams skelbiant viešuosius konkursus, reikalavimai darbų kokybei tampa aktualesni ir griežtesni. 2013 m.
spalį Vokietijos federalinė susisiekimo, statybos ir miestų plėtros ministerija paskelbė griežtus reikalavimus ir nuostatas federalinės žemės institucijoms imtis
konkrečių priemonių gerinant asfalto dangos klojimo keliuose kokybę. Nuo 2015
m. sausio federalinės svarbos kelių ir greitkelių tiesimui numatyta panaudoti asfalto mišinio tiektuvus, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą kelio dangos klojimo
procesą.
Atsižvelgiant į tai kyla klausimas, kokios bendrosios ir specialiosios žinios yra
reikalingos specialistams, siekiantiems užtikrinti ir įgyvendinti šią užduotį. Kadangi asfalto klotuvų ir tiektuvų gamybos sektoriuje yra gaminamos įvairios sistemos, kelių ir infrastruktūros plėtros specialistams tikslinga paaiškinti, kuo ski-

Kaip tiektuvas tobulina darbų procesą?
Kompanijos „Vögele“ asfalto mišinio tiektuvai „Power Feeder MT 3000-2
Standart“ ir „MT 3000-2 Offset“ yra pagaminti naujausių technologijų, sukuriančių naujus kokybės ir darbų efektyvumo standartus, pagrindu.

ARTŪRO AUŠROS

Pateikiame pagrindinius argumentus, kurie suteikia galimybę
suprasti bei įvertinti šios technikos privalumus:

faktas
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad
medžiagų mišinio tiektuvas didina
statybos darbų efektyvumą

25

proc.

UAB „Wirtgen Lietuva“ direktorius Artūras Stakauskas:
,,Kompanijos „Vögele“ tiektuvai atitinka griežčiausius kokybės
reikalavimus ir užtikrina aukščiausią mišinio kokybę kelio dangai
kloti. Tikiuosi, kad tarptautinės kompanijų grupės „Wirtgen Group“
produkcija suteiks platesnes galimybes Lietuvos kelininkams siekti
dar puikesnių darbo rezultatų. Mes to siekiame kartu.“

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.

1.

Nepertraukiamas asfalto klojimo procesas.

2.

Bekontaktis asfalto krovimo procesas.

3.

Daugiafunkcis įrengimo panaudojimas.

tankinamos dangos kietumą. Taip eliminuojamos operatoriaus klaidos dėl neteisingo nustatymų

4.

Šiuolaikinė įrengimų naudojimo koncepcija.

parinkimo. Osciliacijos principas stebina tikslumu ir saugiu bei efektyviu sutankinimu –

5.

Mažos kuro sąnaudos.

6.

Nedidelės remonto ir techninio aptarnavimo išlaidos.

7.

Mažos įrengimų logistikos ir transportavimo sąnaudos.

8.

Maksimalus manevringumas.

9.

Patobulinta įrangos valdymo sistema.

10. Šiuolaikinė medžiagų šildymo sistema, didinanti darbų kokybę.
11. Puikus technikos serviso aptarnavimas.
12. Aukštas aplinkos apsaugos lygis.
Kompanijos „Vögele“ asfalto tiektuvai užtikrina aukščiausią darbų kokybę.

Sutankinimas osciliacija leidžia sėkmingai pasitelkti ﬁzikos dėsnius. Tinkama amplitudė reguliuojama
automatiškai be jokių išankstinių nustatymų ir sudėtingų valdymo technologijų, reaguojančių į

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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Nepertraukiamo klojimo procesas

nenutrūkstamas (konvejerinis) mišinio pasiskirstymas ir didelio kiekio medžiagų apdorojimas.

Efektyvią medžiagų tiekimo asfalto klotuvui koncepciją garantuoja kompanijos „Vögele“ tiektuvai „Power Feeder MT 3000-2 Standart“ ir „MT 3000-2 Offset“, užtikrinantys 40 t kelio dangos mišinio rezervą gamybos procese ir apdorojantys 1200 t per valandą.
Dėl kompanijos„Vögele“ technologijų 25 t asfaltbetonio mišinio vežantys savivarčiai gali būti iškrauti per 60 sekundžių. Tai yra vienas iš pagrindinių nepertraukiamo proceso įgyvendinimo sąlygų.
Taigi, naudojant kompanijos „Vögele“ tiektuvus, asfalto klotuvui yra garantuojamas nepertraukiamo mišinio tiekimas ir tokiu būdu yra užtikrinamas didelis darbo kokybės našumas, leidžiantis išvystyti 4000 t per dieną gamybinius pajėgumus.
Naudojant tiektuvus galima įgyvendinti stambius kelių tiesimo projektus, tokius kaip greitkelių statyba ar remontas, kurie kasdien reikalauja maksimalaus gamybinio darbo našumo ir sklandžiai organizuotų darbų eigos. Kartu su šiuo procesu formuojasi ir nauja medžiagų tiekimo statybvietėse koncepcija. Esant tokiai
darbų organizavimo sistemai, sunkvežimių vairuotojai gali optimizuoti savo darbo grafiką, sutaupyti laiko technikos priežiūrai ar kitiems suplanuotiems darbams.
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad medžiagų mišinio tiektuvas didina statybos darbų efektyvumą 25 proc.

Bekontaktis darbų metodas gerina kokybę
„Vögele“ tiektuvo „Power Feeder“ medžiagų tiekimo valdymo sistema yra
pagrindas nenutrūkstamo asfalto klojimo procesui. Jis užtikrina didelį dienos ga-

Pakloto asfalto temperatūrinių svyravimų matavimas
mybinį našumą ir puikią darbų kokybę. Ypatingas dėmesys yra skiriamas tiksliam, absoliučiai saugiam ir bekontakčiam medžiagų mišinio padavimui į klotuvą.
Svarbus aspektas – atstumo reguliavimas jutiklių sistema. Techniniu požiūriu
medžiagų krovimas bekontakčiu principu yra patikimas atstumo kontrolės reguliavimas: mechaniškai arba optiniais jutikliais automatiškai yra nustatomas optimalus atstumas tarp tiektuvo ir asfalto klotuvo.
Kompanijos „Vögele“ asfalto tiektuvų „Power Feeder MT 3000-2 Standart“
ir „MT 3000-2 Offset“ bekontaktė sistema, kurią sudaro trys atskiri lazeriai, garantuoja saugų gamybinį procesą. Sistemos kontrolė lazeriais nustato geriausius
duomenis, nes tai padeda išlaikyti technikos atstumą vienodame lygyje, net ir
tuo atveju, kai darbo zonoje vienas arba daugiau jutiklių susiduria su kliūtimi,
pavyzdžiui, einančiu darbuotoju.
Saugi bekontaktė sistema garantuoja apsaugą nuo susidūrimų. Lanko formos apsauginė sistema yra įrengta klotuve prie asfalto priėmimo bunkerio. Be
to, sistema turi įrengtą ir avarinio išjungimo funkciją. Pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu
dėl tam tikrų priežasčių sustoja gamybinio proceso mašinos ir kyla grėsmė tiektuvui susidurti su asfalto klotuvu, palietus arba susidarius atitinkamam slėgiui

Efektyvią medžiagų pateikimo asfalto klotuvui
koncepciją garantuoja kompanijos „Vögele“ tiektuvai
„Power Feeder MT 3000-2 Standart“ ir „MT 3000-2 Offset“,
užtikrinantys 40 t kelio dangos mišinio rezervą gamybos procese
ir apdorojantys 1200 t per valandą.

sistemoje aktyvuojasi funkcija, kuri automatiškai sustabdo procesą ir tokiu būdu
išvengiama susidūrimo. Tai leidžia tiektuvo operatoriui sutelkti visą dėmesį į medžiagų iškrovimą ir kitus darbo procesus.
Abi sistemos – atstumo reguliavimas ir apsauga nuo susidūrimų – yra svarbūs techniniai sprendimai, užtikrinantys aukštą darbo našumą ir patikimą mišinio iškrovimą. Todėl pasirenkant įrangą, reikalingą atitinkamam gamybiniam
procesui, būtina atsižvelgti į šias išvardintas funkcijas.

Neribotas perkraunamų medžiagų ir darbo pobūdžio
pasirinkimas
Kuo universalesnis tiektuvas, tuo pelningesnis darbas. „Vögele“ tiektuvai
skirti atlikti įvairias užduotis, nesvarbu, kokioje statybvietėje ir su kokiomis medžiagomis. Tiektuvai gali ne tik patiekti klotuvui bet kokias karštas ar šaltas medžiagas, jie gali pakloti ir įvairaus tipo dangas praktiškai ant bet kokio pagrindo.
Dažniausiai tiektuvai naudojami stambiuose statybos objektuose, pagrindinių kelių tiesimui, pavyzdžiui, federalinės ar nacionalinės reikšmės keliams. Naujas kompanijos „Vögele“ tiektuvas „MT 3000-2 Offset“ yra sukurtas darbui klojant kelio dangą metodu „karštas ant karšto“ su dviem asfalto klotuvais. Tačiau
„Offset“ technologija taip pat leidžia greitai ir ekonomiškai užpildyti erdvę tarp
dviejų sieninių pertvarų. Be to, tiektuvas ypač naudingas klojant pėsčiųjų ir dviračių takus. Dėl sukamos konvejerio juostos tiektuvas gali laisvai judėti važiuojamojoje kelio dalyje ir iškrauti mišinį į keletą mažų ar kompaktiškų asfalto klotuvų.
Kompanijos „Vögele“ tiektuvas „Power Feeder MT 3000-2 Offset“ gerai užsirekomendavo naudojant „In Line Pave“ mašinas, skirtas kloti rišiklius ir mišinius metodu „karštas ant karšto“. Šio darbo režimo esmė – besisukanti konvejerio juosta pakaitomis aprūpina apatinį ir viršutinį asfalto sluoksnio mišinį klojančius klotuvus.
Kelio dangos mišinio tiektuvai „Power Feeder MT 3000-2 Standart“ ir „MT
3000-2 Offset“ turi platų programų panaudojimo spektrą, todėl jie itin rentabilūs kelių tiesimo sektoriuje.

Efektyvus maišymas padeda išgauti aukštos kokybės
mišinį
Kompanijos „Vögele“ naujos kartos tiektuvas „Power Feeder“ turi įdiegtus
kūgio formos sraigtus mišiniui maišyti. Kūginė grąžtų forma neleidžia susidaryti
vadinamosioms mišinio tuštumoms. Sraigtais mišinys tolygiai paskirstomas visame latako paviršiuje. Iš pakraščių į centrą patenka didelis karšto mišinio kiekis,
todėl yra išlyginamas temperatūros skirtumas bendrame mišinio kiekyje. Vienalytis mišinys yra pagrindinis aukštos kokybės pakloto kelio dangos sluoksnio rodiklis.

Švedijoje praktikuojama rangovų darbo kokybės
vertinimo ir skatinimo sistema

Rizikos faktorius, proc.

Mišinio maišymas kūginės formos sraigtu:
1.

Išorinė kūginės formos sraigto pusė yra storesnė, todėl jis griebia ir perduoda į centrą gana šaltas mišinio medžiagas.

2.

Kūginės formos sraigto korpuso spiralinių menčių skersmuo išlieka pastovus per visą ilgį, todėl arčiau centro padidėja erdvė mišinio tiekimui.

3.

Rezultatas: nedidelis šaltesnės medžiagos kiekis iš pakraščių yra maišomas
su šiltesne medžiaga bunkerio centre ir tokiu būdu bendra mišinio temperatūra yra suvienodinama.

Lovio formos konvejeris užkerta kelią mechaninei medžiagų segregacijai.
„Vögele“ tiektuvo medžiagų tiekimo sistemoje yra įdiegtas labai kompaktiško
transportavimo principas: kad būtų išvengta bet kokio mechaninio stambių ir
smulkių medžiagų išskaidymo, sistemoje yra sumažintas apkrovos taškų skaičius
ir taip yra užtikrinamas tolygus mišinio srautas.

WIRTGEN

b)

WIRTGEN

puikiai organizuotas medžiagų pristatymo ir jų tiekimo klotuvui logistikos
procesas;

WIRTGEN

a)

WIRTGEN

Asfalto klotuvui sustojus darbo metu, kenčia kelio dangos klojimo kokybė,
todėl nepertraukiamas asfaltbetonio mišinio tiekimas tampa esminiu kokybę užtikrinančiu faktoriumi.
Tam būtina:

Papildomas bunkeris be kampų ir briaunų. Siekiant optimizuoti asfalto medžiagos srautą buvo specialiai įrengtas papildomas bunkeris be nereikalingų
kampų ir briaunų. Sklandus perėjimas ir status sienelių paviršius leidžia išvengti
medžiagų sukibimo ir susidarančių kamščių. Dėl šio inžinerinio sprendimo klojimui yra panaudojamas visas mišinys, kuriam tiektuvas neleidžia sustingti.
Vienintelis tiektuvas su medžiagų pašildymo sistema. Siekiant užtikrinti optimalų mišinio tiekimą, buvo specialiai sukurta jo šildymo dyzelinu sistema, naudojanti bekontaktį infraraudonųjų spindulių šildymą, palaikantį darbinę mišinio
temperatūrą konvejeryje. Siekiant išvengti mišinio sukibimo, konvejerio juosta
yra šildoma iki medžiagų pakrovimo. Tuo pačiu yra išvengiama ir didelio pirmų
asfalto mišinio tonų (10–20 t) atšalimo. Dyzelinė šildymo sistema turi daug privalumų: ji veikia naudojant paties tiektuvo kurą.
Kaip „Vögele“ užtikrina optimalią mišinio kokybę? Kad būtų užtikrintas kokybiškas mišinio klojimas, jis turi būti pristatytas į statybos aikštelę nepraradęs
kokybės ypatybių. Deja, realybė yra kitokia: dėl įvairių situacijų keliuose, prastų
transporto priemonių ar kitų išorinių veiksnių šiame etape yra pastebima šiluminė mišinio segregacija. Todėl užtikrinant optimalią perkrautos medžiagos kokybę yra naudojamos šios pagrindinės priemonės:
1.

Konusiniai sraigtai homogenizuoja mišinį.

2.

Lovio formos konvejeris ir šildymo sistema leidžia atsargiai perkrauti mišinį.

3.

Papildomas asfalto priėmimo bunkeris klotuve optimizuoja mišinio tėkmę.

4.

Rezultatas: homogeniškas mišinys, paruoštas klojimo procesui.

Tokiu būdu„Vögele“ tiektuvų technologija pagrįsta ypač praktiška ir efektyvia
medžiagų perkrovimo gamybiniame procese koncepcija.
Kompanijos „Vögele“ tiektuvai atitinka griežčiausius kokybės reikalavimus ir
užtikrina aukščiausią mišinio kokybę kelio dangai kloti.
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Tradicines pašto paslaugas keičia savitarna

LIETUVOS PAŠTO

Lietuvos pašto antrinė bendrovė
„Baltic Post“, per kurią valdoma
kurjerių ir siuntų savitarnos
terminalų LP EXPRESS 24
veikla, fiksuoja naują tendenciją
– tradicines pašto paslaugas keičia
bet kuriuo paros metu prieinama
savitarna. Apie besikeičiančius
pašto paslaugų naudotojų įpročius
ir ateities perspektyvas kalbėjomės
su bendrovės „Baltic Post“
direktoriumi Juozu Buitkumi.
Austėja Manomaitytė

Kokie pagrindiniai siuntų savitarnos terminalų privalumai?
Vienas didžiausių siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS 24 privalumų yra
tai, kad jie veikia visą parą. Gyventojas bet kada, vos panorėjęs, gali išsiųsti ar atsiimti siuntą, jam nebereikia po darbo skubėti į paštą ar derintis prie kurjerių darbo. Siuntų terminalai įrengti gyventojams patogiose vietose – prie didžiųjų prekybos centrų, degalinių, paštų. Važiuodami apsipirkti gyventojai tuo pačiu gali
išsiųsti ir siuntą.
Siųsti siuntas per terminalus patogu tuo, jog siuntos kaina priklauso ne nuo
jos svorio, bet nuo dydžio.

Dar vienas šios paslaugos privalumas – trumpas pristatymo terminas. Visos
siuntos, siunčiamos per savitarnos terminalus, Lietuvoje pristatomos per parą.
Per siuntų savitarnos terminalus siuntas galima siųsti ne tik Lietuvoje, bet ir į
22 Europos šalis. Planuojame savo klientams pasiūlyti per terminalus ne tik siųsti, bet ir atsiimti iš užsienio šalių atsiunčiamas siuntas.
Ar galima teigti, kad savitarna netolimoje ateityje išstums tradicines
pašto paslaugas?
Savitarna išties sparčiai populiarėja, tačiau tiek gyventojams, tiek verslui
svarbios ir tradicinės pašto paslaugos. Pavyzdžiui, šiuo metu kiek daugiau nei
60 proc. siuntų pristatomos gavėjams asmeniškai, dar apie 20 proc. siuntų gavėjus pasiekia per paštus. Stengiamės savo klientams pasiūlyti geriausiai jų poreikius atitinkančias paslaugas, tad tradicinės pašto paslaugos artimiausiu metu tikrai neišnyks.
Kuo įdomi, išskirtinė ir patraukli siuntų rinka?
Šiame sektoriuje būtina veiklą, gamybą, operacijas vykdyti optimaliai. Jei
įmonės veiklos procesai nebus preciziški, neišvengiamai patirsi nesėkmę. Kito-

Prekyba – vienas pagrindinių ekonomikos augimo indikatorių.
Veikdami siuntų sektoriuje neišvengiamai susiduriame su
daugybe skirtingų rinkų – nuo vaistų, buitinių prekių iki išmaniųjų
technologijų, automobilių dalių ir pan. Per siuntų rinkos pokyčius
galima įžvelgti ir atitinkamas ekonomines tendencijas.

LIETUVOS PAŠTO

Esame ne tik pirmieji, kurie pasiūlė siuntas išsiųsti ar atsiimti bet kuriuo paros
metu, bet ir valdome tankiausią siuntų savitarnos terminalų tinklą Lietuvoje. Šiuo
metu iš viso įrengtas 71-as LP EXPRESS 24 siuntų savitarnos terminalas 41-ame
mieste. Terminalai stovi ne tik didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, bet ir mažesniuose – Mažeikiuose, Palangoje, Druskininkuose,
Biržuose, Visagine, Utenoje, Trakuose, Anykščiuose ir kt.
Be to, esame vieninteliai šalyje, kurie savo klientams siūlo plačiausias siuntų
pristatymo ir siuntimo galimybes: per kurjerius įteikiant siuntą asmeniškai gavėjui, per siuntų savitarnos terminalus LP EXPRESS 24 ir per paštus.
Vis dėlto labiausiai mus džiugina per siuntų savitarnos terminalus LP
EXPRESS 24 siunčiamų siuntų rodikliai. Prieš metus per siuntų savitarnos terminalus LP EXPRESS 24 buvo išsiunčiama apie 9 proc. nuo visų mūsų siunčiamų
siuntų, o šiemet vien per ketvirtį tokios siuntos sudaro beveik penktadalį visų LP
EXPRESS siuntų. Šie rezultatai rodo, kad gyventojai ir kai kurios įmonės vertina
galimybę siuntas atsiimti jiems patogiausiu metu.

LIETUVOS PAŠTO

Prieš kelerius metus buvote pirmieji, kurie pasiūlė siuntas siųsti ir atsiimti patiems. Sakykite, ar pasiteisino šis projektas, ar siuntų savitarnos
terminalai atrado savo klientą?

se rinkose į tai gali būti žiūrima nuosaikiau, tačiau optimalumas čia – vienas esminių kriterijų. Tai mane išties žavi. Tačiau dar labiau imponuoja tai, kad esame
prekybos sektoriaus dalis. Nors iš pirmo žvilgsnio taip gali neatrodyti – juk prekių
neparduodame, tačiau verslui esame gyvybiškai svarbi tarpinė grandis.
Be to, užčiuopiame ekonomikos pulsą. Prekyba – vienas pagrindinių ekonomikos augimo indikatorių. Veikdami siuntų sektoriuje neišvengiamai susiduriame su daugybe skirtingų rinkų – nuo vaistų, buitinių prekių iki išmaniųjų technologijų, automobilių dalių ir pan. Per siuntų rinkos pokyčius galima įžvelgti ir
atitinkamas ekonomines tendencijas.

„Metų kelių objektas“

Vilniaus pietinis aplinkkelis.

Rangovas – AB „Panevėžio keliai“

„Metų kelių projektas“

Panemunės rytinis aplinkkelis.

Rangovas – UAB „Kelprojektas“

Siuntų pristatymo verslas – labai dinamiškas ir konkurencingas. Kokius
tikslus keliate ilgalaikėje perspektyvoje?

„Metų kelių technologija“ Kelio būklės matavimo jutiklis RCM411. Rangovas – AB „Problematika“

Galima pabrėžti esminį mūsų vizijos aspektą – sėkmė nuo įmonės nenusigręš, jei pati įmonė ir jos darbuotojai nuolatos keisis. Tai apima ir technologijų
inovacijas, ir darbuotojų požiūrį, ir gamybos procesus, ir visas likusias mūsų veiklos sritis. Pokyčiai turi vykti tada, kai įmonei sekasi. Žinoma, pasiekus gerą rezultatą galima stabtelėti, pasidžiaugti, tačiau jokiu būdu negalima užmigti ant laurų
ir mąstyti, kad dabar jau visada būsi geriausias.
Siekiant savo tikslų svarbu neužmiršti svarbiausio – kliento. Siekiame,
kad mūsų klientams būtume lanksti, nuolat besikeičianti ir tik jiems dirbanti kompanija. Klientas nori gauti tokią paslaugą, kokią įsivaizduoja, o mes galime ir turime jį nustebinti viršydami lūkesčius. Žinoma, galima sukurti įvairiausių procedūrų, metodikų, standartų, tačiau svarbiausia iš jų – orientacija į klientą. Būtent jis braižo mūsų darbo gaires, todėl klientas turi matyti, kad
pagal kokybę rinkoje esame geriausi, kad gebame greitai ir operatyviai spręsti visas iškilusias problemas. Kliento akyse turime būti įmonė, kuri jį girdi ir veikia jo labui.

Nacionalinio pažangos vertinimo projekto „Mūsų kelias 2014” nugalėtojai:

Projekto iniciatoriai ir organizatoriai:

Lietuvos Respublikos
Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministerija
Susisiekimo
ministerija
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Kelių priežiūrai įtakos turi kosminės technologijos
PRK

URK

Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“, tęsdama Vilniaus
krašto kelininkų tradicijas, prižiūri pietrytinės Lietuvos teritorijos
magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. Visi jie sudaro 13 proc.
šalies valstybinių kelių tinklo (2777 km). Saugiam ir patogiam eismui
užtikrinti, ypač žiemos metu, įmonė pasitelkusi ne tik specialią
techniką, kuriai valdyti būtini kokybiškai dirbantys žmonės. Svarbus
vaidmuo tenka ir įdiegtoms informacinėms technologijoms, be kurių
šiais laikais sunku išsiversti net prižiūrint rajoninius kelius.

lių“ automobilyje. Šiandien ši naujovė pakankamai brangi, tačiau laikui bėgant
ji turėtų pigti.

Ateities technologijos
Dar vienas informacijos apie kelių būklę šaltinis – registratoriai, įmontuoti
kiekvieno automobilio priekyje. Prisijungus prie registratoriaus galima matyti kelio, kuriuo juda transporto priemonė, konkrečią vietą ir būklę.
„Šiandien jų turime ir mes, bet registratorius naudojame be operatyvaus
mobiliojo duomenų perdavimo. Kodėl? Vaizdo medžiaga – tai dideli duomenų
kiekiai, kuriuos perduoti nuotoliniu būdu kol kas labai brangu. Tačiau, manau,
kad tokių problemų greitai nebeliks“, – tvirtino įmonės „Vilniaus regiono keliai“
direktoriaus pavaduotojas.
P. Kairiūkštis įsivaizduoja, jog bus sukurta bendra informacinė sistema visoms specialiosioms tarnyboms, kurių automobiliai su juose įrengtais naujos
kartos registratoriais, važiuodami vienu ar kitu kelio ruožu, galės siųsti itin išsamius duomenis apie kelio būklę.
„Su kiekvienu žingsniu einame šios inovacijos link. Tai mūsų ateitis. Pasižiūrėkime, kiek daug nuveikta jau vien per pastaruosius penkerius metus“, – pastebėjo jis.
„Vilniaus regiono kelių“ siekiamybė – IT praplėsti fiksuojamų ir siunčiamų signalų paketą. „Matome, kad technika pravažiavo, bet ar ji tik barstė, ar valė, ar tik
valė priekiniu peiliu, ar ir šoniniu, tokių duomenų dar negauname. Tad šiuo metu
ieškome tokių daviklių, kurie galėtų patikimai šią informaciją perteikti mūsų informacinei sistemai“, – pabrėžė P. Kairiūkštis.
Pasak direktoriaus pavaduotojo, tų daviklių yra pačių įvairiausių, bet svarbu rasti optimaliausią variantą, t. y. gauti informaciją apie transporto priemonės peilių nuleidimą ir pakėlimą, išberiamos druskos kiekį ir dar daug kitų, kelininkams svarbių duomenų.

Eglė Liepytė
ietuviška žiema dažniausiai nešykšti permainingų orų ir, be abejo, kaskart
specifinių kelininkų darbo dienų. Vykdant nuolatinę kelių priežiūrą žiemos
metu, darbus, jų pobūdį ir net technologiją„diktuoja“ gamta, todėl siekiant operatyviai reaguoti į besikeičiančias sąlygas, priimti tinkamus sprendimus ir kokybiškai atlikti reikiamus darbus, ypač svarbu laiku turėti tikslią informaciją apie
eismo bei oro sąlygas, apie dirbančią techniką keliuose.
„Vilniaus regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojo kelių priežiūrai Pauliaus
Kairiūkščio pagrindiniai „darbo įrankiai“ – kompiuteris ir išmanusis telefonas. Jie
būtini, kad jis per informacines sistemas operatyviai sužinotų, kokios eismo sąlygos vyrauja įmonės prižiūrimuose keliuose, kokie kelių priežiūros darbai atlikti, kokius dar reikia atlikti.
„Kelių tarnybų darbuotojai savo darbą pradeda 4 valandą, tad kai susirenka
įmonės administracija, per 3 darbo valandas keliuose būna daug kas nuveikta, –
sako„Vilniaus regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas. – Jei naktį pasnigo ar susidarė plikledis, 7 valandą ryto magistraliniai keliai jau būna ir nuvalyti, ir pabarstyti, tuo metu baigiama dirbti krašto keliuose, dirbama didesnio eismo intensyvumo rajoniniuose keliuose. Atsisėdęs kabinete prie kompiuterio matau mūsų
įmonės prižiūrimuose keliuose bebaigiančią dirbti techniką.“
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Technikos turi pakankamai
„Vilniaus regiono kelių“ turimos kelių priežiūros transporto priemonės suskirstytos pagal tipus ir atliekamas funkcijas. Tai – sunkvežimiai, ratiniai traktoriai, autogreideriai. Sunkvežimiuose ir kai kuriuose ratiniuose traktoriuose įmontuota barstymo įranga, tad šios transporto priemonės ne tik valo sniegą, bet ir
barsto slidumą mažinančias medžiagas.
Įmonės direktoriaus pavaduotojas P. Kairiūkštis išvardino: „Sniegui valyti turime 84 transporto priemones. Tai – sunkvežimiai su barstytuvais, ratiniai traktoriai, autogreideriai ir netgi sunkioji technika – „kirovecai“ bei vikšriniai traktoriai.
Šie į kelius išvažiuoja rečiau, vos kelis kartus per metus, kai itin smarkiai pusto, o
sniego storis gali siekti ir 1,5 metro.“
Iš 84 turimų kelių priežiūros transporto priemonių 37 gali kelius valyti ir juos
barstyti. Didžiausias darbo krūvis, ypač pagrindiniuose keliuose, tenka 32 sunkvežimiams ir 20 autogreiderių, kuriais kelių valymo ir barstymo darbai atliekami greičiausiai ir efektyviausiai.
Įmonė taip pat turi 25 ratinius traktorius ir 19 pakrovimo mechanizmų. Šie
įprastai „sukasi“ kieme arba aikštelėse, nes į barstytuvus tenka krauti smėlio ir
druskos mišinį. Tik jeigu siaučia didelė pūga, jie taip pat išvažiuoja į kelius ir tiesiog kasa sniegą.
Greideriai priklauso galingesnės technikos tipui, nes darbą atlieka su didesne galia ir kokybe: vienu metu gali „paimti“ didesnį sniego kiekį bei nugremžti apledėjusį sniegą.
„Jie dažnai miškuose apledėjusius žvyrkelius dantytais peiliais kaip šukomis
šiurkština – ledą pakelia ir jį suraižo. Traktoriai tokios galios neturi, tad jiems tenka valyti kelkraščius, peronus, stoteles – atlikti smulkesnius darbus tiek magistraliniuose, tiek krašto, tiek rajoniniuose keliuose. Mat jie gali lengvai pastumti sniegą ir apsisukti tose mažesnio ploto vietose, kuriose didesnei technikai būtų
sunku pajudėti“, – aiškino P. Kairiūkštis.
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Didelės IT galimybės
Anot pašnekovo, informacinių technologijų (IT) galimybės šiais laikais išties didelės. Visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) įranga, kuri įmontuota visose įmonės mašinose, įmanoma stebėti kiekvieną kelių priežiūros transporto priemonę – jos buvimo vietą, atliekamus darbus, konkretų kelią, kuriuo ji
juda, judėjimo greitį bei kryptį.
„Kosminės technologijos „atėjo“ ir į kelių priežiūrą“, – tai sakydamas direktoriaus pavaduotojas nusijuokė. Tačiau, pasak P. Kairiūkščio, iš tikrųjų tai rimtas dalykas: transporto priemonėse įmontuotos GPS įrangos signalas siunčiamas duomenų tiekėjo operatoriui 3G ryšio kanalu, kuris operatyviai perduodamas kelių
priežiūros informacinei sistemai.
Įdomu tai, jog įmonės transporto priemonėse yra įdiegta skirtinga signalus
perduodanti įranga, kuri nuolat tobulinama: atsiranda vis daugiau parametrų,
perduodamų informacinei įmonės sistemai. „Vilniaus regiono kelių“ vienas iš vadovų sako galįs kompiuteryje matyti net ir priemonės variklio darbą bei sunau-

Svarbus žmogiškasis faktorius
BMC ARCHYVO
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VĮ „Vilniaus regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
Paulius Kairiūkštis: „Kosminės technologijos „atėjo“ ir į kelių
priežiūrą. Visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) įranga,
kuri įmontuota visose įmonės mašinose, įmanoma stebėti kiekvieną
kelių priežiūros transporto priemonę – jos buvimo vietą, atliekamus
darbus, konkretų kelią, kuriuo ji juda, judėjimo greitį bei kryptį. Tai
sutaupo lėšų kontrolei, pagerina darbo našumą, įpareigoja būti
atsakingesniems.“

dojamų degalų kiekį. Tokios informacijos perdavimas nėra technologijų riba, jos
atveria žymiai platesnes galimybes.

Į pagalbą – stotelės ir jutikliai
Kita vertus, įmonės prižiūrimuose keliuose įrengta daug oro sąlygas matuojančių informacinių stotelių, teikiančių svarbius duomenis apie eismo sąlygas
konkrečiuose kelio ruožuose. Šios stotelės yra integruotos į Lietuvos automobilių kelių direkcijos administruojamą Eismo informacijos sistemą, kuri garantuoja geresnį vairuotojų informavimą apie kelio dangos būklę, matomumą, kritulių
intensyvumą ir kitus svarbius klausimus visoje Lietuvoje.
„Per jas gauname informaciją apie oro bei kelio dangos temperatūrą, kritulius, jų tipą, įšalo gylį, galų gale, matome ir patį kelio vaizdą, nes kiekvienoje tokioje stotelėje įrengtos vaizdo kameros. Jos rodo, ar danga apsnigta, ar švari, ar
sausa, ar drėgna. Matome kelio dangos sukibimo koeficientą, kuris nurodo, ar yra
slidu. Informacijos daug, o ją apibendrinus galima daryti išvadas, ar darbas jau
atliktas, kaip jis atliktas, jei ne, kiek laiko truks jį baigti“, – komentavo direktoriaus
pavaduotojas kelių priežiūrai.
Rinkimų „Mūsų kelias“ „Metų kelių technologija“ nominaciją 2014 m. pelnė kelio būklės matavimo jutiklis RCM411. Šis mobilaus nuotolinio bekontakčio
kelio būklės ir paviršiaus sukibimo koeficiento matavimo įrenginys, kurį AB „Problematika“ įdiegė ir pritaikė matavimams Lietuvoje, gali būti įmontuotas į kelių priežiūros ar kitų tarnybų automobilius. Jiems važiuojant jutiklis stebės ir fiksuos duomenis.
„Taip, tai puiki priemonė. Turime tris jutiklius, kurie teikia duomenis būtent
apie kelio dangos, kuria tuo metu važiuoja automobilis, būklę, sužinome sukibimo su kelio danga koeficientą. Tiesa, nematome vaizdo, bet gauname tikrai naudingą informaciją apie tai, ar kelio danga apsnigta, ar apledėjusi, sausa ar šlapia,
koks vandens sluoksnis tvyro virš ledo“, – tęsė P. Kairiūkštis.
Jo teigimu, tai viena iš inovacijų, kurią mes kone pirmieji pasaulyje naudojame ne tik eksperimentiniu būdu ar laboratorijoje, bet ir nuolatiniame darbe kaip
pasiteisinusią priemonę.
Pavaduotojas neabejoja, kad šių jutiklių keliuose tik daugės – po maždaug
trejų ar penkerių metų jie gali būti įmontuoti kiekviename „Vilniaus regiono ke-

„Nėra prasmės ginčytis, kad informacinės kelių oro sąlygų stotelės ir kiti įrenginiai teikia daug naudingų žinių eismo dalyviams, tačiau žmogiškasis faktorius
iš šio proceso negali būti eliminuotas, nes jis dar tebėra labai svarbus, – savo
nuomonę išsakė P. Kairiūkštis. – Oro sąlygų keliuose įvertinimas informacinėmis
technologijomis turi didelę reikšmę, bet jis yra pirminis, todėl geriausiai visa kelio būklė įvertinama tik tuomet, kai tuo keliu važiuojama.“
Judėjimo kontrolė, pasirodo, yra paprasčiausias dalykas. Gaunama informacija apie transporto priemonės koordinates ir pagal tai matomas jos greitis, kryptis, vieta. Deja, tikslios padėties (pakraštys ar kelio vidurys) neįmanoma matyti.
Tai – jau itin aukšto lygio GPS įrangos teikiamos informacijos tikslumas. Jo pasiekta žemėtvarkos srityje, kai labai tikslūs duomenys gaunami ne apie judantį,
o apie stovintį objektą.
„Kelių priežiūroje žmogaus vaidmuo tebelieka labai svarbus. Žmogus turi
valdyti priemonę ir tas pačias informacines sistemas“, – konstatavo P. Kairiūkštis.
Įmonei „Vilniaus regiono keliai“ tenkančių skubių darbų apstu, o vienas žmogus jų aprėpti tikrai negalėtų. Sėkminga veikla rūpinasi ir įmonės meistrai, ir kelių
tarnybų viršininkai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už kelių priežiūrą. Tarnybų viršininkams pavaldūs darbų vadovai yra atsakingi už konkrečius kelius ir technines priemones. Jei reikia, jie bene kasdien turi
patikrinti didžiąją dalį prižiūrimų kelių. Tarkime, visų plikledžio susidarymo atskiruose kelių ruožuose atvejų informacinės stotelės negali parodyti labai tiksliai,
todėl tenka vykti ir apžiūrėti konkrečius objektus. Žinoma, meistrai teikia prioritetą svarbiausiems keliams.

Visi duomenys išsaugomi
„Vilniaus regiono kelių“ duomenų bazėje užfiksuota informacija saugoma maždaug metus. Ilgesnio laikotarpio duomenų reikėtų ieškoti Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) informacinėje sistemoje. Ten ji saugoma neribotą laiką, tik ši informacija prieinama ne
visiems.
„Įvykus avarijai dėl prastų vairavimo sąlygų, prireikus duomenų teismui, visus juos galima rasti ir pateikti. Prie informacinių sistemų prisijungiame tiek per
LAKD administruojamą sistemą, tiek per įmonės valdomą sistemą, per kurią matome visos įmonės technikos judėjimą. Tai mūsų tiesioginė prieiga“, – patikslino P. Kairiūkštis.
LAKD informacinės sistemos duomenis mato direkcijos specialistai, visos šalies kelių priežiūros įmonės bei Susisiekimo ministerijos atstovai, turintys prieigas. Tiesioginėse kelių priežiūros įmonių informacinėse sistemose duomenys yra
operatyvesni. Į LAKD jie retransliuojami vėliau, todėl perduotų duomenų apdorojimas ir analizė užtrunka apie pusvalandį.
Tiesiogiai stebimas yra būtent kelių priežiūros technikos judėjimas. Oro sąlygų duomenys gaunami tik per LAKD informacinę sistemą.
Stengiamės valstybės lėšas naudoti efektyviai ir gerai atlikti pavestus darbus. Mums tikrai labai padeda sparčiai diegiamos naujosios technologijos, naujos priemonės, įvairūs nauji mechanizmai ir jų priedai. Gyvenimo tempas greitėja. Džiaugiamės, jog spėjame su juo žengti koja kojon“, – patikino direktoriaus
pavaduotojas P. Kairiūkštis.
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Sutvarkyti tiltai kelią pasididžiavimą, jų priežiūra – galvos skausmą
Tiltai – sudėtinė kelio dalis, tai
grandis, jungianti kelius per
upes, kanalus, daubas, slėnius
bei kitas pasitaikančias kliūtis.
Šie specifiniai inžineriniaiarchitektūriniai statiniai turi
sujungti dvi vietoves, kurias
skiria tam tikra kliūtis, darniai
įsilieti į esamą kraštovaizdį,
atlaikyti žmogaus veiklos ir
gamtos sukeliamas apkrovas.
Petras Vizbaras

T

- trys balai – tilto būklė patenkinama, jį reikia suremontuoti per artimiausius
penkerius metus;
- keturi balai – tilto būklė pakankamai gera, esančius defektus gali ištaisyti kelių priežiūros tarnyba;
- penki balai – tilto būklė gera.
2014 m. iš 193 vnt. įmonės„Klaipėdos regiono keliai“ prižiūrimų tiltų 1 balu įvertinti 2 vnt., 2 balais – 24 vnt., 3 balais – 67 vnt., 4 ir 5 balais – 100 vnt. krašto tiltų. Iš šių skaičių matyti, jog geros būklės tiltų yra 52 %, o kitiems 48 % tiltų reikalingas remontas, kapitalinis remontas ar rekonstrukcija. Vadovaujantis tiltų techninėmis
priežiūros taisyklėmis, tai turėtų būti atliekama per artimiausius penkerius metus.

Tiltus vertina specialistai
Esmines tiltų apžiūras ir tiltų bandymus planuoja Lietuvos automobilių kelių
direkcija (LAKD). Tiltų apžiūras atlieka Kelių ir transporto tyrimo institutas, kuris
parengia ataskaitą, pateikia išvadas. 1997–2014 m. buvo atlikta 78 esminės tiltų
apžiūros ir 19 tiltų bandymų. Iš jų 3 tiltų būklė buvo įvertinta labai blogai ir rekomenduota juos suremontuoti nedelsiant. 71 tilto būklė įvertinta blogai arba patenkinamai. Šiuos tiltus rekomenduota suremontuoti per artimiausius 3–5 metus. Visi kiti tiltai įvertinti gerai.
Dažniausiai aptinkamos pažaidos yra prakiurę tiltų deformaciniai pjūviai, susidėvėjusi hidroizoliacija, pažeistos tilto atramos, tarpatramiai, tilto perdangos
pažaidos ir panašiai.
Tiltų, viadukų ir vandens pralaidų priežiūrai 2008 m. buvo skirta 153 498,61
eurų, 2015 m. – 69 450 eurų. Finansavimas tiltų priežiūrai per pastaruosius 7–8
metus sumažėjo dvigubai.
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Svorio ribojimo taikymas

Valstybės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius
Pertas Kaučikas: „Labai svarbi yra nuolatinė tiltų ir viadukų
priežiūra. Ji reikalinga net ir 5 balais įvertintam ir ką tik pastatytam
tiltui ar viadukui. Smulkios pažaidos ir atsiradę nedideli defektai gali
turėti poveikį statinių konstrukcijoms, todėl ir mažiausi defektai tiltų
konstrukcijose turi būti šalinami nedelsiant.“

Atlikus tiltų bandymus, apžiūros išvadose kai kuriems iš jų rekomenduojama
apriboti transporto priemonių svorį.
VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ transporto priemonių svorį apribojo dviem tiltams: kelyje Nr. 206 Šilutė – Rusnė 0,04 km per Šyšos upę svoris ribojamas 30
t ir Nr. 4206 Sakūčiai – Žemaitkiemis 0,49 km per Minijos upę – 27 t. Taip pat
Kelių ir transporto tyrimo instituto buvo rekomenduota apriboti transporto priemonių svorį šiems tiltams: kelyje Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda
205,35 km per Veiviržą (27 t), Nr. 2203 Dituva – Priekulė – Dreižiai 6,97 km per
Perkasą (36 t), Nr. 2203 Dituva – Priekulė – Dreižiai 5,76 km per Miniją (30 t).
2012 m. buvo rekonstruotas tiltas per Perkasą, o tiltas per Miniją yra rekonstruojamas šiuo metu. Iš trijų siūlymų riboti transporto priemonių svorį to reikėtų
tik tiltui per Veiviržą. Tačiau apsispręsta svorio šiam tiltui neriboti, nes būtų sudėtinga nukreipti eismą aplinkiniais keliais, visiškai būtų sulaužyti rajoniniai keliai.
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Vadovaujantis tiltų techninės priežiūros taisyklėmis atliekamos tiltų nuolatinės apžiūros, kad būtų užkirstas kelias atsirasti defektams, kurie sukeltų avarinę
būklę ir trukdytų eismą, būtų nustatyta tiltų bei jų elementų techninė būklė ir kad
būtų aišku, kokius tiltus reikia remontuoti.
Metinės tiltų apžiūros atliekamos kartą per metus. Tiltų apžiūras atlieka„Klaipėdos regiono kelių“ komisija, sudaryta iš specialistų, atsakingų už tiltų ir viadukų techninę priežiūrą. Metinių tilto konstrukcijų ir jų elementų apžiūrų metu jų
bendrajai būklei įvertinti taikoma penkiabalė sistema:
- vienas balas – tilto būklė labai bloga, tokį tiltą būtina remontuoti ar keisti
nedelsiant;
- du balai – tilto būklė bloga, jį reikia suremontuoti per artimiausius trejus
metus;
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Tiltų vertinimo metodika
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iltus veikia įvairūs gamtiniai ir technologiniai veiksniai. Visos apkrovos ir poveikiai yra
atsitiktiniai dydžiai, kuriems būdingas statistinis išsibarstymas. Be to, vienu metu statinius gali veikti keletas apkrovų ir veiksnių. Didelę reikšmę tiltų defektams atsirasti turi
projektavimo, konstrukcijų gamybos ir montavimo bei statinių priežiūros kokybė. Nepastebėti, paslėpti ar užleisti defektai vėliau tampa rimtų pažeidimų ar avarijų priežastimi.
Valstybės įmonė„Klaipėdos regiono keliai“ prižiūri 193 vnt. valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų (bendras ilgis – 6 011,24 m). Iš jų 88 % yra gelžbetoniniai tiltai, 12 % – metaliniai.
Vakarų Lietuvos tiltus prižiūri keturios kelių tarnybos, pavaldžios valstybės
įmonei „Klaipėdos regiono keliai“. Tai Klaipėdos kelių tarnyba, kuriai priklauso 21
% visų pamario krašto tiltų, Kretingos kelių tarnyba, kuriai priklauso 23 % pamario krašto tiltų, Skuodo kelių tarnyba ir Šilutės kelių tarnyba, prižiūrinčios atitinkamai 12 % ir 44 % visų pamario krašto tiltų.

Sunkiasvorė technika laužo tiltus
2010 m. prie Klaipėdos šalia magistralinio kelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda pradėjo veikti krovininio transporto patikrinimo postas. Norėdami jo išvengti,
sunkiasvoriai automobiliai pradėjo važiuoti kitais, šalia automagistralės esančiais
keliais. Šiuose keliuose žymiai padidėjo krovininio transporto intensyvumas, o tai
reiškia, kad greičiau nusidėvi ne tik keliai, bet ir juose esantys tiltai. Pavyzdžiui,
krašto keliais Nr. 193 Kvėdarna – Švėkšna – Saugos krovininio transporto eismas
padidėjo nuo 77 krovininių automobilių per parą iki 116 automobilių. Tai sudaro
50 % krovininio transporto intensyvumo padidėjimą minėtame kelyje. Kelyje Nr.
141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda krovininio transporto eismas padidėjo nuo 1056 krovininių automobilių per parą iki 1207 krovininių automobilių.
Tai sudaro 24 % krovininio transporto intensyvumo padidėjimą.
Per pastaruosius penkerius metus buvo rekonstruota 8 vnt. tiltų ir viadukų,
kasmet kapitališkai suremontuojama vidutiniškai po 1–2 tiltus.
Klaipėdos regione iš 193 vnt. tiltų kultūros vertybių registre yra įrašyti šeši tiltai, iš jų 4 tiltai yra Šilutės rajone, 2 tiltai – Klaipėdos rajone. Dalis Klaipėdos krašto tiltų yra unikalūs, nes vienas iš jų pastatytas 1887 m., du tiltai – 1910 m., kiti
tiltai pastatyti 1920 m., 1927 m. ir 1940 m.

skaičius
Valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“ prižiūri
193 vnt. valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų,
kurių bendras ilgis –

6 011,24 m
Iš jų 88 % yra gelžbetoniniai tiltai,
12 % – metaliniai.
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Naujosios technologijos tarnauja Utenos regiono keliams

S

iekiant įdiegti naująsias technologijas kelių priežiūros sektoriuje, būtina tinkamai pasiruošti. Šiam tikslui įgyvendinti reikia žinoti: ko siekiama, kokie numatyti lūkesčiai, kokie rezultatai turi pateisinti investicijas. Įsigytai technikai, o
kartu ir naujosioms technologijoms reikia sudaryti sąlygas efektyviai veikti.
Nauja technika, kurios galimybės dar tik skinasi sau kelią į gamybinius procesus, turi būti tinkamai integruota į jau veikiančias duomenų perdavimo, analizės
ir kontrolės sistemas. Naujausios technologijos tampa bevertės, jeigu duomenys
perduodami neoperatyviai, todėl iš anksto būtina paruošti geras darbo sąlygas,
kad naujosios technologijos neštų ekonominę naudą bei pateisintų lūkesčius.
Siekiant geriau kontroliuoti smėlio ir druskos mišinio barstytuvų darbą valstybinės reikšmės keliuose, reikalinga įdiegti sistemas, kurios padeda kontroliuoti jų darbo našumą ir optimizuoja laiką. Žiemos metu tai labai svarbu, ir, galima
sakyti, vienas iš svarbiausių faktorių – reikia laiku pabarstyti kelius, kad būtų išvengta skaudžių įvykių ar netekčių.
Žiemą kelio paviršius pasidengia sniegu arba ledu, todėl vykdant žiemos kelių priežiūros darbus būtina valyti sniegą ir barstyti slidumą mažinančias medžiagas tiek, kad kelių dangos atitiktų nustatytų normatyvų reikalavimus. „Gamtos procesų kontroliuoti neįmanoma, todėl mes, užtikrindami, kad keliai būtų išvažiuojami, o eismas – saugus, turime tuos procesus įvertinti ir prisitaikyti prie
jų“, – teigia įmonės „Utenos regiono keliai“ direktorius Edmantas Šakalys. „Be to,
skirtingose vietovėse to paties kelio atskiri ruožai pasidengia sniegu arba ledu
skirtingai. Tai priklauso nuo to, ar kelias driekiasi miškinga, ar atvira vietove. Kartais atviroje vietovėje kelio barstyti nereikia, o miško vietovėje barstymas būtinas,
arba atvirkščiai. Kaip tik dėl tokio barstomų ruožų netolygumų ir atsiranda poreikis fiksuoti ir matyti druskos barstymo įrangos darbą“, –aiškino įmonės direktorius. „Mums tai ypač svarbu žiemos pradžioje, kai kelių apledėjimas prasideda
naktį arba paryčiais (apie 5–8 val. ryto) sunkiai prognozuojamose vietovėse. Tuo
metu prasideda intensyvus transporto judėjimas, nes žmonės vyksta į darbą, vaikai vežami į mokyklas, išvežiojami kroviniai“, – pasakojo E.Šakalys.

Technikos kontrolė kelyje
Prieš kelerius metusLietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) iniciatyva regioninėse kelių priežiūros įmonėse buvo pradėti diegti automobiliniai ke-

lio dangos slidumo matuokliai, pagal kurių duomenis galima nustatyti slidžius
kelio ruožus. Barstytuvų darbo kontrolės efektyvumui užtikrinti reikalinga laiku
gauti reikiamą duomenų parametrų kiekį apie vykdomus darbus. Anksčiau užteko matyti tik automobilinių barstytuvų judėjimo trajektoriją ir buvimo vietą kelyje. Dabar, įvedus papildomus automobilinės barstymo ir valymo įrangos duomenų kontrolės parametrus, rodančius konkrečius barstomus ir valomus kelio ruožus, atsiranda galimybė patikrinti kelio paviršiaus slidumo matuoklio parodymus
pagal druskos barstytuvo ar sniego valytuvo darbo parodymus.
„Nupirkome modernizuotus barstytuvus, kurių komplektacija yra papildyta
davikliais, galinčiais pateikti tikslius duomenis apie barstomus ir valomus ruožus
nustatytame maršrute. Perkant naują įrangą, šiuo atveju smėlio ir druskos mišinio barstytuvus, technikos įsigijimo reikalavimuose nurodėme,su kokiais konkrečiais parametrais ji reikalinga ir kad turėtų konkrečius išeities duomenis“, –
apie reikalavimus įsigyjant naują techniką pasakojo įmonės „Utenos regiono keliai“ inžinierius-mechanikas Algirdas Kaulinis. „Jeigu, pavyzdžiui, norime matyti,
kad mašina ne tik važiuoja keliu, bet ir barsto druską, turi būti įrengti ir prijungti atitinkami davikliai prie duomenų perdavimo srauto. Iš pradžių duomenis iš
barstytuvų gauna IT įmonė, aptarnaujanti kelių transporto priemonių programinę įrangą, po to duomenys yra siunčiami kelių priežiūros įmonei. Įsigijus naują
įrangą, IT paslaugų teikėjas privalo įvesti ir naujus parametrus, perprogramuoti esamą sistemą, kad būtų galima gauti daugiau išsamesnės informacijos iš kelių technikos įrangos“, – technikos įrangos darbo procesą paaiškino A. Kaulinis.
Įmonė-užsakovas duoda užduotį IT įrangos operatoriui dėl reikiamo duomenų
integravimo į įrangą ir jų perdavimą į duomenų įmonės kontrolės skyrių, kuriame
vėliau yra analizuojami visi gauti duomenys iš kelių transporto priemonių įrangos. Už duomenų perdavimo ir aptarnavimo procesą atsako IT operatorius. Reikiamas kelių būklės duomenų kiekis vėliau yra perduodamas LAKD eismo kontrolės centrui, kad procesai regionų keliuose būtų stebimi, kontroliuojami ir analizuojami centralizuotu būdu.

Duomenų perdavimo įranga
Duomenys, gauti iš kelių priežiūros techninės įrangos, yra saugomi regionų kelių įmonių Transporto sekimo ir kontrolės sistemose vienerius metus. Jie yra
reikalingi procesams kontroliuoti ir jų analizei sudaryti. Naujų įrangos komponentų duomenų perdavimo proceso paruošimas – gana sudėtingas darbas. Sis-

Gera technika ir gera įranga suteikia galimybę stebėti, kada mašina
važiavo nustatytu maršrutu, barstė ar nebarstė druską, valė ar nevalė
kelią, ir kuriuos tiksliai kelio ruožus ji valė.

VĮ „Utenos regiono keliai“ direktorius Edmantas Šakalys:
„Planuojame ir toliau intensyviai ieškoti galimybių žiemos
darbams skirtos technikos tobulinimui bei jų kompiuterinių
parametrų gerinimui.“

temos kompiuterinio programavimo darbai, įvedant duomenų bazėje papildomus laukus, nes to reikalauja naujos įrangos duomenų srautų apdorojimo procesas, trunka vieną mėnesį. Atlikus parengiamuosius programavimo darbus,
integruojami kompiuteriniai įrangos komponentai, po to vyksta duomenų parametrų derinimas sistemoje. Vėliau įranga bandoma ir tik po to ji yra paleidžiama
bandomajam laikotarpiui, kurio metu įsitikinama, ar įranga tikrai veikia taip, kaip
buvo tikėtasi, ir ar ji naudinga gamybiniam procesui. „Įsigiję naują įrangą, pateikiame užduotį duomenų paslaugų teikėjui, kuris iš pradžių derina programinę
įrangą, ir tik po to meskartu ją bandome. Būtina įsitikinti, ar viskas techniškai ir
programiškai atitinka nustatytus techninės įrangos veikimo reikalavimus. Bandydami techniką, tuo pat metu ir dirbame darbus, t. y. atliekame savo kaip kelių prižiūrėtojo funkcijas, kad bandymai netaptų įmonei nuostolingu procesu“, – aiškino įmonės direktorius E. Šakalys. Suderinti naujos įrangos parametrus, pamatyti
jos darbo našumą bei įsitikinti, ar ji pasiteisino, bandymų ir analizės procesas užtrunka ištisą žiemos sezoną. Kadangi žiemos sąlygos nuolat kinta, dažnai keičiasi
ir reikalingi išbarstyti kelio slidumą mažinančių medžiagų kiekiai, o įmonė privalo atlikti savo darbą pagal nustatytus normatyvus, todėl įrangos derinimas ir pritaikymas praktikoje neretai užsitęsia.
Tačiau, net jei išbandomos techninės naujovės pasiteisina, modernizuoti visą
smėlio ir druskos barstytuvų techninį parką vienu metu yra sudėtinga. Kelių priežiūros įmonė kiekvienais metais paruošia žiemos sezonui apie 30 automobilių.
Montuoti naują įrangą ir derinti prie senų barstytuvų – brangu, žymiai pigiau
pirkti naują techniką su papildomais reikalavimais techninei įrangai. Įmonė, įsigijusi naujus barstytuvus su papildomais parametrais, nukreipia juos dirbti įsvarbiausius magistralinius ir krašto kelius, o senesnę techniką – į mažiau svarbius
rajoninius kelius.
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Petras Vizbaras
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Naujų technologijų naudojimas kelių ir infrastruktūros priežiūros
sektoriuje yra įprastas dalykas. Investicijos į techniką ir į naująsias
technologijas atsiperka. Darbo kokybė tampa geresnė, jos kontrolė –
efektyvesnė, darbų grafikai ir sąnaudos – labiau optimizuojami, mažiau
pasitaiko klaidų dėl žmogiškojo faktoriaus.

Žiemos kelių tarnybos technikos išdėstymui ir efektyviam panaudojimui yra
skiriamas labai didelis dėmesys. Šiuos darbus įmonėje „Utenos regiono keliai“ kuruoja direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai Gintautas Bilaišis, kuris atsakingai
rūpinasi, kad žiemos kelių priežiūros darbai būtų atliekami kokybiškai ir operatyviai.
„Šiandien tie nauji barstytuvai, kuriuos nusipirkome praėjusių metų rudenį,
ir jų nauji eksploatacijos parametrai yra mums reikalingi, nes juos naudosime ir
ateityje. Kalbu apie tuos duomenų parametrus, kurie tiksliai parodo, kur ir kaip
yra barstomas druskos ir smėlio mišinys“,– pasidžiaugė G. Bilaišis.
Gera technika ir gera įranga suteikia galimybę stebėti, kada mašina važiavo nustatytu maršrutu, barstė ar nebarstė druską, valė ar nevalė kelią, ir kuriuos tiksliai kelio ruožus ji valė. „Negalima sakyti, kad esame viską išbandę
100 proc., nes tam neturėjome sąlygų. Kai matome, jog kelių technika nuvažiavo 100 km atstumą, bet barstė ar valė sniegą tik 80 km, atsiranda daugiau
galimybių atliekamų priežiūros darbų vertinimui ir sąnaudų apskaitai“,– darbų procesą aiškino įmonės direktorius E.Šakalys. Anksčiau įmonė galėjo stebėti tik technikos maršrutą GPS ryšiu, dabar yra galimybė stebėti ir visą darbo procesą kelyje. Dėl matomų ruožų galima daryti analizę ateičiai, nustatant
galimus ir labiau pavojingus ruožus kitų metu žiemos planams. Žiemos oro
sąlygos kiekvienaismetais labai keičiasi, todėl per keleriusmetusgalima sudaryti tikslesnius pavojingus kelių ruožus ir nustatyti tikslesnius technikos darbų maršrutus.

Specialistai gerina darbo kokybę
Gerai ir kokybiškai atliekami kelių priežiūros darbai yra visų Lietuvos kelių
prižiūrėtojų rūpestis. Regioninių valstybinių kelių priežiūros įmonių darbą koordinuoja LAKD saugaus eismo centras. Jei kurioje nors įmonėje atsiranda ino-

vatyviųsprendimų, su jaisyra supažindinami ir kitų įmonių specialistai. „2014–
2015 m. žiemos pradžioje, mūsų įmonei bandant druskos barstytuvų papildomų parametrų panaudojimą, Kelių direkcijos iniciatyva mūsų įmonė pakvietė
visų regioninių įmonių direktorių pavaduotojus, atsakingus už kelių priežiūrą,
kad pastarieji galėtų susipažindinti su diegiamomis naujovėmis kelių technikoje“, – pasakojo G. Bilaišis. Buvo demonstruojama nauja automobilinio barstytuvo techninė įranga, barstomų ir valomų kelių ruožų atvaizdavimo kompiuterinėje programinėje įrangoje procesas. Naujos įrangos panaudojimo galimybes regioniniųkelių įmonėse pristatė transporto kontrolės duomenų perdavimo paslaugų teikėjoUAB „Eljunga“ atstovai.
Susitikime buvo pateikti įvairūs klausimai, susiję su kelių barstymo darbų
kokybės ir efektyvumo gerinimo procesu. Vienas svarbiausių klausimų –efektyvesnių slidumą mažinančių medžiagų panaudojimas kelių priežiūroje. Bendrovės „Problematika“ atstovas pristatė kelininkųvadinamo„ledo siaubo“ –natrio druskų su priedais mišinio – analizę. Buvo pristatyti visi „ledo siaubo“ privalumai prie tam tikrų aplinkos temperatūrų svyravimo. Demonstruotos „ledo
siaubo“ atliktų tyrimų išvados ir grafiškai pateiktos šio produkto ypatybės, rodė,
kad palyginti su įprastinėmis NaCl ar CaCl druskomis, esant žemoms temperatūroms (-10°C - -18° C), „ledo siaubas“ išlaiko efektyvumą ilgesniam laikotarpiui, todėl kelių dangas juo galima barstyti mažiau kartų. Visos regioninės kelių
priežiūros įmonės išbandė pasiūlytąją medžiagą, tačiau dėl gamtinių sąlygų, kai
oro temperatūra daugeliu atveju žiemos metu kito aukščiau ar žemiau 0° C, tinkamai išbandyti visų „ledo siaubo“ ypatybių nebuvo galimybių.
Vis dėlto kelininkai nuolat ieškotechninės įrangos ir medžiagų poveikio kelio
dangai santykio geresnio panaudojimo. Tikslas – taupiai ir racionaliai panaudoti
KPPP lėšas kelių priežiūroje.

Raudona spalva pažymėtas valymas, gelsva – barstymas, mėlyna –maršrutas.

26

27

Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ prižiūri ir eksploatuoja 209 vnt.
tiltų ir viadukų kurių bendras ilgis siekia 5,212 km. Didžiąją tiltų ir
viadukų dalį sudaro gelžbetoninės konstrukcijos. VĮ „Šiaulių regiono keliai“
atsakingai prižiūri daugiausiai tiltų iš visų regioninių valstybės įmonių,
pavaldžių Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.
Juozas Vaitiekūnas
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eniausias eksploatuojamas tiltas Šiaulių regione - 1923 m. pastatytas krašto
kelyje Nr. 211 Linkuva-Žeimelis per Beržtalio upę. Jauniausias - 2014 m. naujai perstatytas kelio Nr. 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Baisogala 45,215 tiltas per Šušvės
upę. Ilgiausias prižiūrimas tiltas - 117 m per Ventą, esantis kelio Nr. 194 Užventis –Tryškiai-Viekšniai 54,04 km. Lyginant pagal kelių kategorijas daugiausiai tiltų yra rajoniniuose keliuose - 111 vnt., krašto - 55 vnt., magistraliniuose - 44 vnt.
Šiaulių krašto tiltai yra plačiai nušviesti knygose, fotografijose, dainose. Iš tikro
kraštas gali dižiuotis upių, tiltų ir viadukų gausa. Tai istorinio paveldo ir šiuolaikinių
magistralinių kelių sankirtų inžinerininių sprendimų derinys. Visa tai ne tik puošia
kraštą, bet ir įpareigoja valstybės įmonę„Šiaulių regiono keliai“ deramai jais rūpintis.
Daugiausiai tiltų suprojektuoti ir pastatyti pokario metais t.y. 67 % VĮ “Šiaulių regiono keliai prižiūrimų tiltų. Atkreipiamas dėmesys, kad šalyje vidutinis paros metinis intensyvumas keliuose yra padidėjęs nuo sovietmečio laikotarpio. Todėl gelžbetonio gyvavimo trukmė skaičiuojama apie 80 m. Priklausomai nuo ilgaamžiškumo įtakos veiksnių, tikėtina, jog ateina laikas kai vienu metu daug tiltų reiks remontuoti ir perstatyti.
Bėgant laikui irsta kelio danga kartu ir hidroizoliacijos sluoksnis, deformaciniai pjūviai nuo apkrovų tampa nesandarūs, nefunkcionuoja vandens nuvedimo
sistemos, tai yra veiksniai įtakojantys tilto būklės kitimą. Šiuos elementus atsakingai remontuoja ir keičia VĮ “Šiaulių regiono keliai“ specialistai.
Įmonė prižiūri net 40 tiltų kurie trumpesni nei 9 m. Tokiems tiltams nereikalaujant didelių finansinių išteklių perstatomi į didelio diametro gofruotas pralaidas. Mūsų įmonės specialistų ir technikos dėka, tokiu būdu keletą tiltų pavyko pertvarkyti. Tokios pralaidos tampa mažiau reiklesnės priežiūrai nei buvę tiltai,
prailgina statinio ilgaamžiškumą.
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VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas: „Per
visą tiltų ir viadukų naudojimo laikotarpį turi būti užtikrinamas
nenutrūkstamas, patogus ir saugus eismas nustatytais greičio
rėžimais konkrečiame ruože. Šiuo laikotarpiu ženkliai kinta kelią
veikiančios apkrovos transporto srautų, aplinkos sąlygų įtakoja ir kiti
įvairūs veiksniai. Kinta objektų priežiūros normatyviniai reikalavimai
kartu su technikos bei technologijų kintamu lygiu.Visa tai mums
suteikia galimybes ne tik stebėti esamą padėtį, bet ir įtakoti objektų
būklę, atlikti savalaikio atnaujinimo procesus..“

•

Tiltų ir viadukų būklė
Kasmet yra atliekamos tiltų ir viadukų apžiūros kurių
rūšys yra tokios:
•

•
•

Nuolatinės (apžiūra atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį vizualiai apžiūrint tilto ir jo elementų bendrą būklę, patikrinant priežiūrą ir
naudojimo sąlygas).
Metinės (kasmetinis tilto visų konstrukcijų būklės, tilto priežiūros ir naudojimosi sąlygų vizualinis patikrinimas).
Esminės (Lietuvos automobobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos nustato būtinumą atlikti tilto esminę apžiūrą įvertinę metinių apžiūrų išvadas ir rekomendacijas)

Specialios (laikomosios galios teorinis ir eksperimentinis tyrimas atliekant
specialius instrumentus stebėjimus ir matavimus, kai pastebima kad tilto
konstrukcijose yra pavojingi defektai).

Nuolatines ir metines apžiūras atlieka mūsų tiltus prižiūrinčios įmonės kelių tarnybų specialistai. Apžiūrų metu statiniai yra vertinami pagal atskirus tiltų
elementus: paklotą, perdangas, atramas, prietilčius, po to įvertinama bendra tilto konstrukcijos būklė.
Metinis tiltų vertinimas yra skaičiuojamas pagal penkiabalę sistemą įvertinus VĮ „Šiaulių regiono keliai“ tiltų bendra būklė yra patenkinama. 5 balais –įvertinta 17% tiltų; 4 balais- įvertinta 64% tiltų, 3 balais- įvertinta 17% tiltų; 2-įvertinta 2% tiltų. Blogai įvertinti tiltai per ateinančius porą metų planuojami rekonstruoti arba naujai perstatyti.

Ne visi defektai pavojingi vienodai
Specialistai teigia, kad defektų atsiradimą bei tiltų techninės būklės blogėjimą
dažniausiai lemia bloga medžiagų, statybos, o neretai ir priežiūros kokybė bei projektavimo klaidos. Šios tendencijos lėmė nemažas investicijas eksploatuojamų statinių re-

Blogos būklės tiltai:
Kelio Nr.
4516
1611
159

Kelio pavadinimas
Skaudvilė-Bijotai
Plikiškiai-Kriūkai
Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai

Km
14,06
2,83
32,5

Kertamas objektas
Ančia
Audruvė
Geležinkelis

Tiltas per Ventą kelyje Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai km 4,34, kurio ilgis 34 m, pastatytas 1927 m. Tilto konstrukcija gembinė, rėminė nekarpyta. Esamo tilto būklė patenkinama, tačiau tiltas yra krašto kelyje ir 4,52 m esamas plotis
jau yra per mažas. Ateityje šis tiltas bus rekonstruojamas (perstatomas). 2012 m.
buvo atliktas šio tilto remontas. Sauso tarkretavimo būdu buvo atstatytas nutrupėjęs armatūros apsauginis sluoksnis, įrengti metaliniai atitvarai, nudažytas fasadas.
2012 m. šio objekto projektavimą ir remontą realizavo VĮ „Šiaulių regiono keliai“
savo jėgomis ir daug lėšų nereikalaujančiomis techninėmis priemonėmis. Tilto remonto projektui vadovavo VĮ„Šiaulių regiono keliai“ inžinierius Juozas Vaitiekūnas, darbų vadovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Kelmės kelių tarnybos darbų vadovas Petras Gedvilas.

Pastatymo metai
1964 m
1965 m
1928 m

Planuojamas perstatyti
2016 m
2016 m
2015 m

Ribojama masė
10 t
20 t
20 t

Abipus Gryžuvos upelio įsikūręs Gryžuvos kaimas, kuriame yra dvi labiausiai
lankomos vietos. Prie kaimelio stūkso senas, net iš pirmojo tūkstantmečio išlikęs
Pagryžuvio piliakalnis ir Pagryžuvio dvaras, kuris pirmą kartą buvo metraštininkų
paminėtas XVI a. Dvaro rūmai mena romantizmo architektūros stilių, dvaro parke
teka upelis, apaugęs retų veislių medžiais, tarp kurių vinguriuoja takeliai. Tai dėmesio verta ir vietinių gyventojų bei svečių lankytina vieta.
Nepažeidžiant susidariusios gamtos ir architektūros harmonijos, nuspręsta nestatyti naujo tilto, bet suremontuoti esamą - seną, 1930 m. statytą rėminį monolitinį tiltą.
Tilto remonto darbai buvo atliekami taip, kad būtų išsaugota senoji statinio
architektūra. Darbų projekto autorius VĮ „Šiaulių regiono keliai“ inžinierius Juozas
Vaitiekūnas, o darbus atliko VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Kelmės kelių tarnybos darbų vadovas Petras Gedvilas.
Kelio Nr. 155 Kuršėnai-Mažeikiai 2,74 kilometre, kairėje kelio pusėje prie Ringuvos
upelio ant nebenaudojamo tilto įrengta poilsio aikštelė. Projekto„Tiltas-aikštelė“ tikslas
– poilsio zonos įrengimas ir nebenaudojamo tilto išsaugojimas vaizdingoje vietovėje.
Ši vietovė įdomi ir istoriniu aspektu. Ringuvo upelio dešiniame krante, netoli santakos su upe Venta buvo VI-XV a. senkapis, kuris sovietiniais metais buvo sunaikintas. Tiesiant kelią Kušėnai-Mažeikiai, 2,74 kilometre kairėje kelio pusėje, prie
stovėjimo aikštelės reikėjo įrengti poilsio zoną, o laisvos žemės poilsiavietei įrengti
nebuvo. Kilo idėja - poilsio aikštelę įrengti ant seno, 1930 m. statyto, bet nebenaudojamo tilto. Atlikus nesudėtingus nepriklausomos Lietuvos metais statyto tilto remonto darbus, jis buvo prikeltas naujam gyvenimui, bet jau kitai paskirčiai – ant
jo įrengta poilsio aikštelė. Dabar pravažiuojantys vairuotojai ar poilsiaustojai gali
ilsėtis, grožėtis gamta, klausytis upelio čiurlenimo, lakštingalų giesmių. Tikslingai
ir su išmone panaudotas istorinis krašto paveldas dabar neša naudą visuomenei.

Kelyje Nr. 2106 Kelmė-Noreišiai-Bubiai randama
istorinė skliautinė pralaida
Šiaurės Vokietijos, Prūsijos ir Livonijos miestų prekybinė ir politinė sąjunga šimtus metų išlaikė savo įtaką Baltijos regionui. „Via Hanseatica“ kelio vietoje 1836-1858 metais buvo nutiestas antras svarbus tuometinės carinės Rusijos
plentas Sankt Peterburgas-Karaliaučius, jungiantis Rygą, Joniškį, Šiaulius, Tauragę. Manoma, kad akmens mūro pralaidos su šiek tiek pakeistais antgaliais įrengtos tiesiant minėtą plentą. Viena tokia skliaustinė pralaida buvo suremontuota
vykdant kelio remonto darbus, kelyje Nr. 2106 Kelmė-Noreišiai-Bubiai. Pralaidos
angos aukštis – 2,3 m., plotis – 2,1 m., ilgis – 16 metrų.
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ didžiuojasi suremontuotais, atstatytais ir rekonstruotais tiltais bei pralaidomis. Kai kurių objektų techninė būklė buvo tokia bloga, dalį tiltų konstrukcijų elementų teko pilnai keisti ar naujai formuoti. Įmonė ir
jos specialistai: inžinieriai, projektuotojai ir darbų vadovai stengiasi išsaugoti tai,
kas gali turėti istorinę ir kultūrinę vertę. Įmonė „Šiaulių regiono keliai“ rūpinasi,
kad seni inžineriniai statiniai būtų išsaugoti ir kuo jautriau integruoti į naujai tvarkomos darnios aplinkos konsepciją.
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tilto įrengimo kokybė, konstrukciniai sprendiniai;
eksploatacijos trukmė;
tilto priežiūra;
aplinkos poveikis;
išorės veiksniai.

Suremontuoti tiltai

Tiltas per Gryžuvos upę rajoniniame kelyje Nr. 2126
Pavydai- Pagryžuvys-Tytuvėnėliai km 0,21.

Pagrindiniai veiksniai nurodantys tilto ilgaamžiškumą:
•
•
•
•
•

montams ir rekonstrukcijoms ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Senos statybos tiltuose dažniausiai atsirandantys defektai: neleistino dydžio plyšiai, betono ir armatūros
korozija, per mažas apsauginis betono sluoksnis, nuoskylos, atsiradusios dėl pasikartojančios drėgmės, užšalimo bei atšilimo, konstrukcijų ir jungiamųjų elementų korozija.
Galima išskirti tipinius nekonstrukcinių elementų defektus, kurie blogina
bendrą tiltų techninę būklę: suirusi kelio danga, pažeistas ar suiręs hidroizoliacinis sluoksnis, nesandarūs deformaciniai pjūviai, pažeistos ar sukorodavusios atraminės dalys, nefunkcionuojanti vandens nuvedimo sistema arba apskritai jos
nebuvimas, supleišėję ir sudūlėję karnyziniai blokai ir šalitilčių bordiūrai (dažniausiai dėl druskų poveikio), sukorodavę ir pažeisti turėklai ir atitvarai.
Dauguma tiltų yra suprojektuoti ir pastatyti vadovaujantis 1952, 1962 ir 1984
metų sovietinėmis projektavimo normomis, todėl automobilių eismo apkrovos
vidutiniškai yra nuo 1,5 iki 2 kartų mažesnės už europines. Šiuo metu realios tiltų apkrovos jau europinės, o laikomoji tiltų galia ir patikimumas ženkliai atsilieka.
Nors Lietuvoje tokiems statiniams galioja penkerių metų garantinis laikotarpis, tiltų ir viadukų gyvavimo trukmė priklausomai nuo panaudotų medžiagų yra:
gelžbetoniniams – 80 m., plieniniams – 50 m., mediniams – 20 metų.
Lietuvoje 92 proc. tiltų yra gelžbetoninių konstrukcijų, todėl jų eksploatacijos patikimumo ir ilgaamžiškumo didinimas yra vienas svarbiausių transporto statybos uždavinių.

ŠRK

ŠRK

Daugiausia tiltų – Šiaulių krašte. Jais reikia rūpintis

28

29

L

ietuvos automobilių kelių direkcijos Tiltų skyriaus vedėjas Gediminas Viršilas
teigė, kad Kelių direkcija prižiūri tik valstybinės reikšmės kelius ir juose esančius tiltus bei viadukus. Apiesavivaldybėmspriklausiančiustiltusinformacijosdirekcijaneturi. Bendras Kelių direkcijos prižiūrimų tiltų irviadukų skaičius – 1506.
Pasak skyriaus vedėjo G. Viršilo, blogiausiais tiltais ir viadukais būtų galima
vadinti tuos statinius, kuriuoseribojama transporto masė. „Blogiausi – tai nereiškia avariniai. Jei tokių turėtume, jais eismas būtų visiškai nutrauktas. Grėsmės
dėl tiltų būklės nėra, nes jie pastoviai stebimi, yra reguliariai atliekamos apžiūros. Tiesiog svorio ribojimai ekonominiu ir socialiniu požiūriu yra labai nenaudingi šaliai, vairuotojams ir verslui. Vietiniai gyventojai neretai prieštarauja dėl esamų svorio ribojimų, nes nesant kitų kelių ar apvažiavimų, kyla problemųdėl susisiekimo, žlugdomas ūkininkų verslas. Stengiamės visus tiltus tvarkyti, tačiau tai
nereiškia, kad šiais ar kitais metais jie visi bus sutvarkyti. Tiltai yra tvarkomi, rekonstruojami ir remontuojami nuolat“, – pasakojo G.Viršilas.
Kiek tiksliai reikėtų lėšų apleistiems tiltamssutvarkyti, skyriaus vedėjas negalėjo pasakyti – suma būtų milžiniška. Išlaikyti vien tik tiltus ir viadukus, kad jų
būklė neblogėtų, reikalinga daugiau kaip 20 mln. eurų kiekvienais metais.
Šiais metais pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą tiltams, viadukams,
estakadoms ir tuneliams statyti ir taisyti yra skirta per 9,5 mln. eurų. Šiemet bus
tvarkomi tiltai per Miniją kelyje Šilutė – Rūgaliai – Povilai ir kelyje Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda, per Jiesią kelyje Kaunas – Prienai – Alytus, per Nevėžį kelyje Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys, per Šventąją kelyje Dusetos–Degučiai–Dūkštas, per Merkį kelyje Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės.Taip pat bus atliekama ir Lazdėnų viaduko kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda rekonstrukcija.
Svarbu pažymėti, kad tarybiniuose projektavimo dokumentuose tiltų eksploatacinė trukmė nebuvo normuojama. Eksploatacinis laikotarpis buvo siejamas su pagrindinių laikančiųjų statinio konstrukcijų (perdangų, pamatų, atramų ir kt.) gyvavimo trukme. Pagalbinių elementų (kelio konstrukcijos, hidroizoliacijos, deformacinių pjūvių, atraminių guolių ir kt.) eksploatacinis laikotarpis yra
kelis kartus trumpesnis ir gali siekti tik iki 30 metų. Tarybiniais laikais Lietuvoje
statytų tiltų eksploatavimo laikotarpis priklausė nuo tiltų perdangoms taikomos
medžiagos (gelžbetonis, plienas ar medis) ir svyravo nuo 20 iki 80 metų. Eksploatacijos laikotarpiu konstrukciniai tiltų elementai turėjo būti keičiami kelis kartus,
priklausomai nuo jų nusidėvėjimo būklės.
Nuo konstrukcinių tilto elementų būklės priklauso ir paties statinio ilgaamžiškumas. Tarkime, ilgą laiką nepakeitus hidroizoliacinio sluoksnio, laikančiosios
konstrukcijos pažeidžiamos agresyvių išorinės aplinkos poveikių, kas gali turėti įtakos tiltų eksploatacijai, neretais atvejais ir paties tilto konstrukcinei saugai
ir patikimumui.
Lietuvoje tiltus prižiūri jų savininkai: Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB
„Lietuvos geležinkeliai“, miestų ir rajonų savivaldybės. Specialioji tiltų apžiūra yra
atliekama kasmet. Apžiūrų metu yra fiksuojami atsiradę defektai, jų plėtotė bei
galimas poveikis statinio konstrukcijoms. Specialistų nuomone, blogesnės būklės yra savivaldybėms priklausantys tiltai ir viadukai.
Tikimės, kad Lietuvos Vyriausybės numatytos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos 2015 m. žymiai pagerins kelių ir tiltų būklę savivaldybėse.

Patogus ir saugus susisiekimas
Reikia priminti, kad Lietuvos kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įgyvendindama programos „Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant“ tikslą, 2014 m. veiklos
programoje siekė modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą, kad ji atitiktų Europos Sąjungos techninius standartus, krovinių ir keleivių vežimo poreikius, gerinti eismo saugą keliuose, mažinti eismo įvykių skaičių, transporto grūstis, kelionės gaištį, kelių naudotojų išlaidas, neigiamą poveikį aplinkai, socialinę atskirtį tarp regionų ir tuo pačiu išsaugoti kelių tinklo būklę, nebloginant jo eksploatacinių ypatybių.
Vykdant priemonę 2014 m. KPPP ir Europos Sąjungos lėšomis buvo planuojama nutiesti, rekonstruoti ar sutaisyti 348 km valstybinės reikšmės kelių (t. y. paviršiaus apdaro, asfaltbetonio dangų, žvyrkelio asfaltavimo ir kt. darbai), pastatyti, rekonstruoti ar sutaisyti 25 vnt. tiltų, rekonstruoti 17 sankryžų, nutiesti 19 km
pėsčiųjų dviračių takų, įrengti 70 vnt. inžinerinių greičio mažinimo priemonių,
apšviesti 4 km kelio ruožų, įrengti 41 km atitvarų, tinklo tvorų ir kt.
Per 2014 m. nutiesta, rekonstruota ar sutaisyta 352 km (iš jų 223 km atliktas
paviršiaus apdaras ir 129 km atliktas kelių remontas ir rekonstrukcija (įvykdymas
101 proc.)) kelių, suremontuoti 24 tiltai (įvykdymas 96 proc.), rekonstruota 18
sankryžų (įvykdymas 106 proc.), nutiesta 19 km pėsčiųjų dviračių takų (įvykdymas 100 proc.), įrengta 90 greitį mažinančių priemonių (įvykdymas 129 proc.),

pastatytas naujas tiltas per Šušvę valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 148
Raseiniai–Tytuvėnai– Radviliškis 45,22 km;

2.

2ekonstruotas tiltas per Nerį Jonavoje valstybinės reikšmės rajoninio kelio
Nr. 1521 Jonava–Gudžioniai 0,18 km;

3.

krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai 10,47 km (virš kelio A1)
buvo rekonstruotas Vėžaičių viadukas;

4.

rekonstruotas tiltas per Siesartį Šakiuose krašto kelio Nr. 148 Vilkaviškis–
Kudirkos Naumiestis– Šakiai 43,7 km;

5.

2014 m. buvo pradėtas tilto per Miniją kelio krašto kelio Nr. 4217 Šilutė–
Rūgaliai–Povilai 13,93 kapitalinis remontas;

6.

rekonstruotas tiltas per Vilką krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė– Klaipėda 151,01 km;

7.

pradėtas tilto per Miniją kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda
210,14 km rekonstravimas;

2014 m. buvo suremontuota 10 tiltų, daugumoje jų buvo pakeisti deformaciniai pjūviai – labai svarbūs tilto būklei ir transporto eismo patogumui elementai. Laiku nepakeitus deformacinių pjūvių, labai greitai atsiranda pakloto ir perdangos konstrukcijų pažaidos. Taip pat buvo perdažytas Nekilnojamajam kultūros paveldui priklausantis tiltas per Mūšą Saločiuose, rajoninio kelio Nr.1302 Biržai–Pasvaliečiai–Saločiai 21,3 km.
2014 m. suremontuota 15 pralaidų visuose šalies regionuose. Pirmą kartą
pralaidos remontui buvo panaudota CIP technologija, kai lankstus poliesterio
derva sutepto veltinio įklotas klojamas į susidėvėjusį vamzdį.
Lietuvos kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra atsakinga už valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūrą (duomenys 2014 m. sausio 1 d.). Iš viso tai
sudaro 21 254 km, tarp jų: magistralinių – 1 745 km, krašto – 4 936 km, rajoninių – 14 573 km, patobulintos dangos (asfaltbetonio, cementbetonio) – 14 029
km (66 proc.), žvyrkelių – 7 225 km (34 proc.).
Apskaičiuota, kad valstybinės reikšmės keliams tenka apie 80 proc. automobilių transporto ašių apkrovų.

Blogiausios būklės viadukai ir tiltai
Regionas

Kelio Kelio pavadinimas
nr.

Kauno

3504 Ariogala – Betygala –
Šiluva

Klaipėdos

Panevėžio

BMC ARCHYVO

Kristina Latviūnienė

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Tiltų
skyriaus vedėjas Gediminas Viršilas: „Grėsmės dėl tiltų būklės nėra,
nes jie pastoviai stebimi, yra reguliariai atliekamos apžiūros. Tiesiog
svorio ribojimai ekonominiu ir socialiniu požiūriu yra labai nenaudingi
šaliai, vairuotojams ir verslui. Stengiamės visus tiltus tvarkyti, tačiau
tai nereiškia, kad šiais ar kitais metais jie visi bus sutvarkyti. Tiltai yra
tvarkomi, rekonstruojami ir remontuojami nuolat.“

Šiaulių

206 Šilutė – Rusnė

Vieta (kelio Kertamas
km) objektas
20,54 Luknė
0,04 Šyša

4206 Sakūčiai – Žemaitkiemis

0,49 Minija

2904 Linkuva – Joniškis – Pumpėnai

15,21 Mažupė

195 Kėdainiai – Krekenava –
Panevėžys

28,92 Nevėžis

1303 Biržai – Pasvaliečiai – Saločiai

21,39 Mūša

4516 Skaudvilė – Bijotai

14,06 Ančia

148 Kaltinėnai – Kražiai

45,22 Šušvė

1611 Plikiškiai – Kriūkai
159 Užtvenkis – Šaukėnai –
Kuršėnai

2,83 Audruvė
32,5 Geležinkelis

Tauragės

4201 Pagėgiai – Gudai – Sartininkai

3,8 Vilka

Utenos

2812 Joniškis – Dubingiai – Dirmeitai – Paberžė

15,28 Asvejos
ežeras

Vilniaus

4729 Lentvaris – Kariotiškės –
Raudonė I

0,513 Tvenkinys

MRK

Lietuvoje daugiausiai tiltų ir viadukų buvo pastatyta 1960–1990 m., todėl
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atkreipia
dėmesį, kad dalis jų yra prastos būklės. Kai kuriuose keliuose ir juose
esančiuose tiltuose yra ribojama krovininio automobilių transporto apkrovos
masė. Ne kartą žiniasklaidoje buvo skelbiami prasčiausios būklės tiltų ir
viadukų, kuriuos prižiūri Lietuvos automobilių kelių direkcija, sąrašai. Šiuo
metu situacija nepagerėjo, tiltų būklė išliko nepakitusi, o kai kurių net ir
pablogėjo.

įrengti 47 km atitvarų ir tinklo tvorų (įvykdymas 115 proc.), surengtos 90 saugaus eismo akcijos (įvykdymas 129 proc.).
2014 m. buvo vykdomi 2007–2013 m. periodo ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamuose projektuose numatyti pagrindiniai darbai. Vienas iš svarbesnių – „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo V etapas“. Buvo baigti septynių kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruožų, kurių bendras ilgis yra 26,19 km (įskaitant ir 5 tiltus bei
viadukus), rekonstravimo darbai.
2014 m. toliau buvo vykdomas Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per
Nemuną tiesimo projektas. 2013–2015 m. magistraliniame kelyje A12 Ryga–
Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas bus nutiestas Panemunės gyvenvietės rytinis
aplinkkelis – pastatytas 474 m ilgio tiltas per Nemuno upės prataką, nutiesta
4 km naujo kelio ir įrengta 89 m ilgio estakada, jungianti kelią su nauju tiltu per
Nemuną.
2014 m. buvo pastatytas 1, rekonstruoti ir kapitališkai suremontuoti 13, suremontuota 10 tiltų, iš viso 24 vnt. Didesnės apimties įgyvendinti tiltų statybos, rekonstravimo ir remonto objektai:

Suvalkiečiai domisi ir rūpinasi
magistraliniu keliu „Via Baltica“

„Via Baltica“ – morališkai ir fiziškai pasenęs magistralinis kelias. Šis kelias –
tranzitinio transporto jungtis tarp Europos, Baltijos ir Skandinavijos šalių,
todėl sunkiasvoriaiautomobiliaisudaro pusę ar du trečdalius eismo srauto.
Tokiems transporto srautams turėtų būti sudarytos tinkamos eismo sąlygos,
kad nekiltų jokių trukdžių ar nenumatytų pavojų kelyje.
Petras Vizbaras

T

ransporto srauto intensyvumas kelyje„Via Baltica“ šiuo metu kelia dideles problemas saugiam eismui. „Kiekvienais metais įrenginėjame eismo saugumo
priemones, bet jau praktiškai išsėmėme savo galimybes: sunkvežimiamsuždraudėme lenkti, pastatėme greičio ribojimo kelioženklus, įrengėme saugumo saleles.
Jau keleri metai kaip eismo saugumo pagerėjimokelyje„Via Baltica“nepastebime“,
– teigia įmonės „Marijampolės regiono keliai“ direktorius Juozas Litvinas. „Kiekvienais metais kelyje „Via Baltica“ Marijampolės regione žūva 7–8 žmonės. Tai
sudaro trečdalį visų regione žuvusiųjų keliuose žmonių“, – tęsė įmonės direktorius. Praėjusiais metais buvo bandoma atskirti eismą triukšmo juostomis, bet vairuotojui praradus budrumą nors akimirkai, galima buvo laukti eismo įvykio.

Sunkiasvoris transportas
Kelią „Via Baltica“ypač gadina dideli transporto srautai ir krūviai kelio paviršiui.
Ne paslaptis, kad nuo Marijampolės iki Kauno buvo statoma europinė vėžė „RailBaltica“. Ši europinė geležinkelio vėžė eina lygiagrečiai su keliu „Via Baltica“, todėl
vyko intensyvūs statybos darbai. Sunkvežimiai dar labiau sugadino ir taip silpną
apkrovoms kelią„Via Baltica“. „Kelių infrastruktūros plėtros finansavimo programa
yra labai ribota ir nereikia tikėtis, kad sugadintą kelią bus galima greitai atstatyti.
Šiais metais bandysime lyginti kelio dangą, kad eismo sąlygos nebūtų pavojingos“,
– sakė J. Litvinas. Esmė slypi šiuo metu susidariusiose kelio provėžose, kurios trukdo barstyti kelią žiemos metu ir normaliai juo naudotis sausuoju metų laikotarpiu.
„Organizavome posėdžius, stengėmės aptarti esamą padėtį su projekto „RailBaltica“ rangovais. Bandėme įtikinti juos, kad statybinio transporto srautas aplenktų kelią „Via Baltica“. Tačiau „RailBaltica“ yra nacionalinės svarbos prioritetinisprojektas, todėl jokių konkrečiųveiksmų išsaugoti niokojamą kelią„Via Baltica“nebuvo“,
– teigė įmonės direktorius. „RailBalticos“ vėžės statyboms buvo vežamos medžiagos ypač dideliais kiekiais, bet kelininkų nuogąstavimai dėl niokojamo kelio „Via
Baltica“ nebuvo išgirsti. Paklaustas, ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ketina padengti
nuostolius už sugadinto kelio atstatymą, J.Livinas atsakė: „Galiu pasakyti, kad gauti nors dalinękompensacijąiš „Lietuvos geležinkelių“ magistraliniam keliui „Via Baltica“ atstatyti nesitikime, ir apie tai mes nieko net negirdėjome.“

Visuomenė privalės suprasti
Gerai yra tai, kad kelyje „Via Baltica“ tranzitinio transporto srautai yra išlikę tokie
pat, ir jie nedidėja. Keleivinio transporto srautai yra šiek tiek mažesni. „Gal geopolitinė situacija, o gal ir euro įvedimaslėmė, kad keleivių srautai į Europą šiek tiek sumažėjo“, – analizavo J.Litvinas. Vis dėlto bendras transporto srautas kelyje „Via Baltica“ yra labai didelis. „Suprantama, kad šis kelias yra ypač svarbus, tačiau jeigu iš jo
bus daroma šiuolaikinė automagistralė, visi regiono gyvenviečių ir kaimų keliai iškris iš magistralinio kelio konteksto, o sankryžos bus tik prie Kauno, Marijampolės,
Kalvarijos miestų, Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Tai reiškia, kad žmonės iš aplinkinių

kaimų rajone negalės lengvai kirsti magistralinio kelio „Via Baltica“. Jiems bus sunku suprasti ir susiorientuoti, kodėl negalima naudotis keliu, prie kurio jie gyveno visą
gyvenimą, ir jie turės vargti, ieškodami apvažiavimų rajoniniais ar krašto keliais, kurių priežiūros lygis yra žemas“, – nuogąstavimais dalinosi įmonės vadovas J.Litvinas.
Kad ir kaip būtų, „Via Baltica“ buvo ir yra nuolatos gerai prižiūrimas kelias. Jis
yra patogus tiek tranzitiniam, tiek ir vietiniam transportui. Aptariant magistralinio kelio „Via Baltica“ rekonstrukcijos mastus ir darbų eigą, visuomenei bus sunku
įrodyti, kam to reikia, kodėlčia bus tokie dideli greičiai ir kodėl vietiniai gyventojai
bus atkirsti nuo magistralinio kelio. Valstybiniu mastu situacija yra aiški, nes kelias privalo išlikti tranzitinis. Taip daro ir mūsų kaimynai lenkai. Lietuvos automobilių kelių direkcija yra parengusi kelio„Via Baltica“ rekonstrukcijos planą, ir jau yra
sudėliojusi statybos dabų planą, kurį reikės sėkmingai įgyvendinti. Prasidėjus rekonstrukcijos darbams, psichologinė ir darbų įkarščio įtampa regione bus didelė.
Svarbu pasirūpinti, kad vietiniai gyventojai, kurie negalės įvažiuoti į magistralinį kelią, turėtų galimybę naudotis kokybiškais jungiamaisiais keliais, nors jų priežiūra
ir nebus tokio aukšto lygio kaip kelio„Via Baltica“. Gali kilti įvairių problemų su vietinėmis bendruomenėmis, tačiau projektas yra svarbus ir stebimas ne tik nacionaliniu,
bet ir europiniu lygiu. Tikėtina, kad bus statomi arba rekonstruoti jungiamieji keliai.
Tikimasi, kad vietinių kelių priežiūra pareikalaus nemažai lėšų, kadangi dabar jų būkle
nėra gera – nuolat trūksta lėšų jų saugiai eksploatacijai ar rekonstrukcijai finansuoti.

Avaringumas kelyje
Dažniausios avaringumo kelyje „Via Baltica“priežastys: didelis sunkiasvorių
automobilių eismas, kurie juda labai arti vienas kito, didelė transporto koncentracija, nes kelias yra per siauras tokiam transporto srautui. Žiemos laikotarpiu
kelias yra reguliariai barstomas, tačiau sunkiasvoris transportas pūgų metu stipriai suplakasniegą prie kelio dangos, todėl kelias tampa ypač slidus. Kita dažnai
pasitaikanti pavojinga situacija kelyje – nulinė temperatūra ir su tuo susiję slidumai. Užtenka vieno mažiau patyrusio vairuotojoneteisingo manevro ar pasirinkto
neleistino greičio, ir avarijos atveju kelias užblokuojamas ilgam.
VĮ „Marijampolės regiono keliai“ yra atlikę automobilių įvykių tyrimus, iš kurių galima daryti išvadas, kad krovininių sunkvežimių vairuotojai dažnai yra pervargę, nesilaiko darbo ir poilsio rėžimo grafikų. Dėl šios priežasties pasitaiko situacijų, kai įvykus avarijai vairuotojas teigia, jog buvo slidus kelias ir sunkvežimis
tapo nevaldomas, nors tuo metu oro temperatūra buvo pliusinė ir važiavimo sąlygos buvo geros. Manoma, kad tokie atvejai įvyksta tik dėl didelio sunkvežimių,
o neretai ir keleivinių autobusų vairuotojų nuovargio.
Svarbu pažymėti, kad avaringos situacijos susidaro ir dėl esamų provėžų magistraliniame kelyje. Manevruojant arba stabdant provėžos vėžė gali sudaryti priežastis didesniam avaringumui. Per parą kelyje „Via Baltica“ pravažiuoja daugiau
nei penki tūkstančiai sunkvežimių ir dar dvigubai daugiau kitų transporto priemonių. Akivaizdu, kad sunkvežimių sudaromos provėžos asfalte trukdo didžiajai
daliai eismo dalyvių. „Stengiamės per įvairias informacijos priemones šviesti vi-

Kad ir kaip būtų, „Via Baltica“ buvo ir yra nuolatos
gerai prižiūrimas kelias. Jis yra patogus tiek tranzitiniam,
tiek ir vietiniam transportui.

BMCARCHYVO

EFOTO

EFOTO

Apgailėtina tiltų būklė Lietuvoje

VĮ „Marijampolės regiono keliai“ direktorius Juozas Litvinas:
„Prasidėjus kelio „Via Baltica“ rekonstrukcijai Marijampolės regione,
bus reikalinga naujo kelio sankasa, kuriai pastatyti bus naudojami
krašto, rajoniniai ir vietiniai keliai, jie taps ne tik statybinio
transporto, bet ir tranzitinio transporto keliais. Galimų apvažiavimų
būklė po ,,RailBalticos“ statybos yra apgailėtina. Reikia manyti, kad
po magistralinio kelio „Via Baltica“ rekonstrukcijos minimi keliai bus
netinkami naudoti, jeigu jie nebus atstatyti ir tinkamai sutvarkyti.“

suomenę, vairuotojus, kad žiemos metu visi būtų atsargesni kelyje. Mūsų regione
avaringumas yra didesnis ir dėl vietinių gyventojų. Dažnai pasitaiko situacijų, kai
pėstieji kerta magistralinį kelią neleistinose vietoseir tada jau turime tragiškas pasekmes“, – sakė „Marijampolės regiono kelių“ direktorius J. Litvinas.

Rajoniniai ir vietiniai regiono keliai
„Tikiu, kad visuomenėje bus nepatenkintų naujuoju „Via Balticos“ projektu.
Jungiamieji keliai bus ganėtinai siauri, o įvažiavus į juos galingai žemdirbių technikai, eismas strigs. Gyventojams reikės naudotis rajoninių ir vietinių kelių tinklu, kuris šiuo metu nėra pritaikytas kelio „Via Baltica“ uždarymui. Jau dabar matau, kad
reikės išasfaltuoti ir sustiprinti mažiausiai 20 km rajoninių kelių dangas, o gal ir daugiau. Siekiant, kad viskas vyktų sklandžiai, tikrai reikės daug investicijų į dabartinius
rajoninius ir vietinius kelius, kurie taps pagrindiniai čia gyvenantiems žmonėms“, –
susirūpinimą reiškė įmonės vadovas J.Litvinas.
Manoma, kad Marijampolės regiono vietiniai gyventojai galės naudotis senuoju keliu iš Kauno į Marijampolę, kuris liko pastačius kelią „Via Baltica“. Taip pat
yra likęs ir senas kelias Marijampolė – Kalvarija. Tačiau dešinėje kelio pusėje likusios gyvenvietės ir kaimaiturės kirsti magistralinį kelią žvyrkeliais, kuriuos jau
dabar būtina tvarkyti.
2016 m. pavasarį, prasidėjus kelio „Via Baltica“ rekonstrukcijai Marijampolės
regione, bus reikalinga naujo kelio sankasa, kuriai pastatyti bus naudojami krašto, rajoniniai ir vietiniai keliai, jie taps ne tik statybinio transporto, bet ir tranzitinio
transporto keliais. Galimų apvažiavimų būklė po ,,RailBalticos“ statybos yra apgailėtina. Reikia manyti, kad po magistralinio kelio „Via Baltica“ rekonstrukcijos minimi keliai bus netinkami naudoti, jeigu jie nebus atstatyti ir tinkamai sutvarkyti.
Tikėtina, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijai kils didelis galvos skausmas išspręsti užduotį – kaip sukurti apvažiavimo kelių tinklą „Via
Balticos“rekonstrukcijos metu. Vietiniai gyventojai tikisi, kad jiems bus sudaryta
galimybė tinkamai naudotis geresnės kokybės apvažiavimo keliais ir kad po kelio
„Via Baltica“rekonstrukcijos jie turės puikius regioninius kelius..

SUNKVEŽIMIS NIEKADA
NETURI JŪSŲ NUVILTI
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Lietuva neturi atliekų tvarkymo strategijos

Visame pasaulyje atliekų tvarkymo verslas neretai siejamas su neskaidriais
sandoriais ir nusikaltimų šleifu. Tokią reputaciją lemia sudėtinga kontrolės
sistema, galybė būdų paslėpti pažeidimus ir dideli pinigai. Lietuva – ne
išimtis. Kai kurie ekspertai puse lūpų teigia, kad lietuviai, nemokamai
rūšiuojantys atliekas, komunalininkams krauna turtus, dar kiti prabyla apie
tai, kad sudaromi nešvarūs sandoriai su sąvartynais.
Vilius Puškorius

N

ors Lietuvoje vis daugėja stambiagabaričių atliekų ir kompostavimo aikštelių, kuriose gyventojai tvarkingai gali atsikratyti nenaudojamais buitiniais
prietaisais, elektronika, baldais, padangomis, žaliosiomis atliekomis, rasti kelią
į tokias aikšteles yra ypač sunki užduotis. Šalyje didelės bėdos kyla ir dėl medicininių bei pramoninių atliekų, taip pat ir dėl statybinio laužo surinkimo bei perdirbimo.

Amžina bėda – padangų surinkimas
Daugelyje Lietuvos miestų ir rajonų teritorijose kyla nelegalūs šiukšlių ir atliekų kalnai, o specialistai suvaldyti situacijos nepajėgūs. Gyventojai įsigudrino nereikalingus buities daiktus, padangas ar kitas didžiagabarites atliekas paslapčia numesti prie miesto konteinerių ar miške.
Tokių užterštų teritorijų sąrašas yra įspūdingas. Jame – ne tik pramonės objektų zonos, bet ir gatvių, želdinių, visuomeninės paskirties objektų teritorijos, net kapinės.
Kodėl nelegalūs sąvartynai tokie gyvybingi? Argi gyventojams trūksta informacijos, kad galima civilizuotai atsikratyti bet kokių nebereikalingų daiktų – senų
baldų, įvairių buitinės elektronikos prietaisų, tų pačių padangų, ir tai papildomai
nekainuoja?
Protingai galvojant, jeigu bet kuriam iš mūsų iškyla būtinybė atsikratyti seno
šlamšto, galima nesunkiai gauti informaciją, kaip tai padaryti be žalos gamtai ir visai gyvenamajai aplinkai.
Regioninių atliekų tvarkymo centrai (RATC) iš savivaldybių nuolat sulaukia
priekaištų ir klausimų, kada bus įrengtos nuorodos, padėsiančios gyventojams rasti stambiagabaričių atliekų aikšteles, kurios privalo priimti ir padangas.
Aplinkos ministerija reikalauja, o Susisiekimo ministerija neleidžia. Esmė ta,
kad Susisiekimo ministerija išaiškino, jog Kelių eismo taisyklėse negali numatyti specialaus kelio ženklo, žyminčio nuorodą į stambiagabaričių atliekų aikšteles,
nes esą tokio vieningo ženklo nėra Europoje. Ji pasiūlė kelią į tokias aikšteles žymėti informaciniais stendais, o išskirtinais atvejais – kelio ženklu„Pramonės zona“.
Kiek anksčiau atvykstantys svečiai į Klaipėdos tarptautinę jūrų perkėlą stebėjosi, jog miestiečiai čia kaupia senas padangas. Klaipėdos aplinkosaugininkų iniciatyva iš perkėlos teritorijos buvo išvežta daugiau kaip 30 tonų padangų.
Nepaisant nuolatinių gyventojų raginimų, padangų krūvos „puošia“ daugelį
garažų, ypač metalinių, autoservisų bei įmonių gamybines teritorijas.

atvežti nerūšiuotas statybines atliekas, šiuo metu uždaryta, miesto valdžios institucijos neranda išeities iš susidariusios situacijos ir prašo pakentėti. Savo ruožtu
Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas atvirai pripažįsta, kad
tokia situacija skatina dalį verslininkų suktis iš padėties ir kai kuriais atvejais net
nusikalti – o ką daryti, kai legaliai veikti nesudaroma sąlygų?
Didžiausia bėda ta, kad Vilnius neturi jokių atsarginių variantų – aikštelių, kur
galima būtų laikinai tokias atliekas sandėliuoti. Taip pat tokias atliekas priimti nėra
pasiruošęs ir Kazokiškių sąvartynas.
Statybininkų asociacijos prezidentas sutinka, jog situacija šiuo metu yra labai
rimta ir pripažįsta, kad reikalingi tam tikri pokyčiai. Kitaip gali nutikti negerų dalykų, kai iš neturėjimo kur dėti tokių atliekų, jos pradės plaukti į nelegalias vietas.
„Anksčiau statybininkai buvo įpratę, kad už tam tikrą mokestį bendrovė ne tik
priima atliekas, bet ir surūšiuoja. Kai šita paslauga iš rinkos dingo, užsidarė aikštelė Vilniaus regione, kilo klausimas – ką daryti su atliekomis? Dauguma statybininkų šiuo metu kaupia tokias atliekas statybvietėse ir laukia, kada bus aišku,
kur galima vežti optimaliu atstumu, kokia tvarka, kokie bus įkainiai“, – nuogąstavo D. Gedvilas.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovai pripažino, kad šiuo metu diskutuojama
dėl dar vienos alternatyvos įteisinimo. Kai vykdomos viešųjų objektų – kelių, aikštelių statybos, norima taikyti reikalavimą, kad joms būtų naudojama tam tikra dalis perdirbtų statybinių atliekų. Tokiu būdu kaupiamų statybinių atliekų kiekiai sumažėtų.
Ateityje tai taps norma ir galbūt Aplinkos ministerija patvirtins reikalavimą,
kad perdirbtas statybinis laužas būtų naudojamas statybose. Tai būtų kelias, kuris leistų nekaupti ir neauginti kalnų, o atvirkščiai – panaudoti kaip antrinę žaliavą perdirbtą statybinį laužą.

Prekiavo pažymomis
2013 m. nuvilnijo skandalas, kad elektronikos atliekos iš esmės nebuvo tvarkomos. Įstatymai įpareigoja elektronikos įrenginių gamintojus ar importuotojus 45
proc. nuo parduoto produkcijos kiekio susitvarkyti. Įstatymai buvo sudėlioti taip,
kad buvo galimybė realiai netvarkyti atliekų – veikė prekybos pažymomis sistema.
Tuometinis aplinkos ministras A. Petkus tada teigė, jog šių procesų kontroliuoti beveik neįmanoma. Gamintojai turėjo pareigą sutvarkyti atliekas ir galėjo iš bet kokio atliekų tvarkytojo nusipirkti pažymą, kad tai padarė, tačiau nebuvo galimybės
tai kontroliuoti. Atliekų tvarkytojai galėjo nurodyti didesnius kiekius, negu jie realiai sutvarkė. Atliekos buvo nesukaupiamos, neperdirbamos, tiesiog surašomi tam
tikri kiekiai ir neva jie parduoti.

Nerimas dėl statybinių atliekų surinkimo

Rūšiuojame nepakankamai

Ne kartą spaudoje buvo rašoma, kad statybinių atliekų aikštelės Vilniuje bėdos
varo daugelį statybos įmonių į neviltį. Vienintelė sostinės aikštelė, kur buvo galima

Pernai atlikta gyventojų apklausa atskleidė, kad nuolat visas namuose susidarančias atliekas rūšiuoja beveik 34 proc. Lietuvos gyventojų. Dar trečdalis (beveik
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36 proc.) rūšiuoja kai kurias atliekas. Labiausiai rūšiuoja vyresni nei 40 m. žmonės,
turintys aukštąjį išsilavinimą, gaunantys didesnes pajamas ir gyvenantys miestuose. Aktyviausiai rūšiuoja pensininkai, mažiausiai – mokiniai ir studentai, bedarbiai. Nustebino tai, kad sostinės gyventojai rūšiuoja mažiau nei kaimo vietovėse
gyvenantys žmonės, vos 28 proc., o kituose didžiuosiuose miestuose šis rodiklis
siekia beveik 40 proc.
Apklausos duomenimis, žmonės dažniausiai rūšiuoja gerai žinomas pakuočių
atliekas: stiklinius butelius, stiklainius, plastikinius butelius ir pakuotes, kartono ir
popieriaus pakuotes, laikraščius ir žurnalus. Gerokai prasčiau rūšiuojamos elektros
ir elektronikos prietaisų, „Tetra Pak“ pakuočių ir tekstilės atliekos.
Pasak pakuočių tvarkymo organizacijos atstovės Audronės Viliūtės, pernai
metų apklausos rezultatai išryškino naujus visuomenės požiūrio į atliekų tvarkymą
aspektus. Net 75 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų vienu iš trijų svarbiausių veiksnių, kuris skatina juos rūšiuoti, įvardino teigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Antroje vietoje (60 proc. gyventojų) – rūšiavimo priemonių prieinamumas – netoli namų esantys antrinių žaliavų konteineriai. Ekonominė motyvacija, kai už priduotas antrines žaliavas galima gauti pinigų, svarbi darbo neturintiems asmenims, bet apskritai tai nėra svarbus motyvuojantis veiksnys.

Rūšiuojame nemokamai
Kita statistika rodo, kad lietuviai rūšiuoja apie 10–15 proc. atliekų. Tai bendras
gyventojų ir įmonių rodiklis. Taigi, kita atliekų dalis patenka į sąvartynus. Ypač gerai rūšiuoja gamybos įmonės, kuriose yra įvairių pakuočių atliekų, taip pat ir verslo centrai.
Žinoma, įmonėse rūšiuoti lengviau, nes ten didžioji dalis atliekų – pakankamai švarios ir lengvai atskiriamos.
Bėda ta, kad kartais net ir didesnio miestelio kieme nėra spalvotų konteinerių,
skirtų plastikui, popieriui ir stiklui kaupti. Ką kalbėti apie konteinerius, tinkamus
biologiškai skaidžioms atliekoms, pavyzdžiui, maistui surinkti. Ne paslaptis, kad
daugelyje savivaldybių trūksta ir stambiųjų atliekų surinkimo aikštelių, todėl turbūt natūralu, kad šiandien Lietuvos gyventojai atliekų rūšiavimu mažai tesirūpina.
„Nors apie atliekų rūšiavimo svarbą kalbama itin daug, Lietuva vis dar neturi aiškios ir vieningos sistemos, raginančios gyventojus rūšiuoti šiukšles – skirtingoms atliekoms turime skirtingus konteinerius, tačiau perdirbimui tinkamų atliekų
yra mažai. Tik nedidelė į vieną konteinerį sumestų šiukšlių dalis yra tinkama perdirbti, kadangi daugelis žmonių nežino, kad išmetamos atliekos privalo būti visiškai švarios“, – teigė atliekas tvarkančios bendrovės atstovai. Anot jų atliekų rūšiavimą Lietuvoje skatintų tankesnis bendro naudojimo konteinerių tinklas, didelis skirtumas tarp rūšiuotų ir nerūšiuotų atliekų surinkimo kainos, jausmas, kad surinktų
atliekų niekas „neiškrausto“ pasipelnymo tikslais.
Atsižvelgiant į antrinių žaliavų rūšį, Lietuvoje rūšiuotos atliekos parduodamos
ar priduodamos Lietuvos ir Vakarų Europos perdirbėjams.
Nors deklaruojama, kad Lietuvoje skatinamas atliekų rūšiavimas, gali būti, kad
sąmoningai nepastatoma pakankamai rūšiavimo konteinerių, o tik paprasti atliekų konteineriai, nes už tokių šiukšlių išvežimą gyventojai turi mokėti daugiau. Bent
jau sostinėje ne vieno daugiabučio gyventojai gali pasiguosti, kad rūšiavimo konteineriai stovėjo prie jų namo, bet vėliau dingo, taigi išaugo ir kaina už išvežamas šiukšles.
Komunalininkų kritikai kalba ir apie tai, kad už šiukšlių rūšiavimą gyventojams
turi būti mokama, nes apsimokės nešiukšlinti, taigi ir besimėtančių popierėlių, pakuočių nematysime. Juk dabar mokama už pristatytus į surinkimo punktus butelius ir besimėtančių jų nebepamatysi.

GAMA K
Patikimo sunkvežimio pasirinkimas prasideda
nuo skambučio Nedui Jakniūnui 8 687 10 946
renault-trucks.lt
Renault Trucks Lietuva
Minsko pl. 9, 02121 Vilnius
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Šiuolaikinės bituminės dangos keliams

ORLEN ASFALT

ORLEN ASFALT KELPROJEKTAS

Šių metų kovo pradžioje Vilniuje
įvykusioje konferencijoje, kurią
surengė kompanija „ORLEN
Asfalt“, buvo pristatytos šiuolaikinės
bituminės dangos keliams.
Kompanijos „ORLEN Asfalt“
gaminamos bituminės dangos
yra ypatingos, nes jų sudėtyje yra
polimerais modifikuoti bitumai
„Orbiton HiMA“ (Highly Modified
Asphalt), kurie yra skirti ilgaamžėms
(perpetualpavements) kelio dangoms.

Petras Vizbaras

B

endrovės „Problematika“ laboratorijos vadovas dr. Mantas Bulevičius konferencijoje pristatė atliktus modifikuotų bitumų tyrimų rezultatus.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovė Judita Gražulytė pateikė atliktų tyrimų analizę dėl bituminių dangų atsparumo ypatingomis apkrovų sąlygomis.
Svarbiausia konferencijos dalimi tapo diskusija apie ilgaamžių dangų, tokių
kaip naujos kartos produktų – polimerais modifikuotų bitumų„Orbiton HiMA“,
galimybes praktikoje.

„Perpetualpavements“ dangos
Prieš kelerius metus Europoje ir JAV buvo sukurta ilgaamžių bituminių dangų
koncepcija, žinoma pavadinimais „Perpetualasphalt“ arba „Long-lastingasphaltpavements“.Šios bituminių dangų koncepcijos pagrindu nutiesta šimtai asfaltuo-

tų kelių ruožų, kurie yra puikios būklės ir atlaiko intensyvų automobilių eismą,
užtikrinant daug didesnį nei standartinis kelio dangos atsparumą.
Kelio danga „Perpetual“ – tai bituminė danga, kurios atsparumas viršija 50
metų ir kuriai nereikalingas didesnis struktūrinis (giluminis) remontas, tik periodiškas viršutinio sluoksnio taisymas, atkuriant važiuojamosios dangos ypatybes (dažniausiai apsiribojant viršutinio dėvimojo sluoksnio pakeitimu). 50 metų
tvarumo paslaptis yra atitinkamas bitumo sluoksnių paketo atsparumas apkrovai. Mineralinių-bituminių mišinių silpnėjimas pasireiškia tada, kai sluoksnis cikliškai įtempiamas (paviršių atveju – lenkiamas) dėl sunkiasvorių automobilių
eismo, atskiros įtempių deformacijų vertės yra mažesnės už medžiagos atsparumo vertes. Tik susikaupus dideliam cikliškų deformacijų skaičiui, didėja vadinamojo nuovargio žala, dėl kurios kelio dangos sluoksnis sutrūkinėja. Ciklų skaičius iki sąlyginio suardymo sudaro milijonus įtempio deformacijų. Vienu apkrovos ciklu laikomas standartinio automobilio vienos ašies pravažumas (pvz., slėgis 100 kN=10 tonų/ašiai).

faktas

„ORLEN Asfalt Sp. z o.o“ priklauso kapitalo grupei ORLEN ir yra viena iš
didžiausių Lenkijos asfalto dangos statyboje naudojamų bituminių rišiklių tiekėjų.

„Orbiton HiMA“ grupė – trys nauji modifikuoti rišikliai:
• Orbiton 25/55–80 HiMA
• Orbiton 45/80–80 HiMA
• Orbiton 65/105–80 HiMA
Aukštas mineralinių-bituminių mišinių, naudojamų asfaltuotų dangų tiesimui, atsparumas priklauso nuo tinkamos bituminio mišinio sudėties bei atitinkamo rišiklio. 2013 m. „ORLEN Asfalt“ pradėjo naujos polimerais modifikuoto bitumo „Orbiton HiMA“ rišiklių grupės bandymus tiesiant kelius Lenkijoje.

„ORBITON HiMA“ – „perpetual“ tipo
kelių bitumai
Bitumai „Orbiton HiMA“– tai nauja bituminių rišiklių šeima, modifikuota dideliu naujo tipo polimero kiekiu. Tolesnėje straipsnio dalyje aprašyti
rišikliai„Orbiton HiMA“ patvirtina, kad tai yra produktai, pasižymintys geresnėmis funkcinėmis ypatybėmis nei standartiniai produktai. Be to, šios medžiagos
išsiskiria dideliu atsparumu provėžų susidarymui ir skilimui žemose temperatūrose bei aukštu atsparumu nuovargiui.
Norint pasiekti pirmiau nurodytas dangos ypatybes, naudojamas didelis specialaus polimero kiekis – daugiau kaip 7 proc. visos masės, o tai leidžia išvengti
išsiplėtimo fazės, maišant bitumą su polimeru (polimero brinkimo bitume efektas).

Visas bendrovės akcijų paketas priklauso koncernui PKN ORLEN S.A.

HiMA
Polimeras SBS

ORLEN ASFALT

Polimeras
SBS

Bitumas

Bitumas

ORBITON HiMA
(tolydi polimerų
matrica)

Tipiškas
modifikuotas
bitumas (tolydi
polimerų matrica)

Tūrinių proporcijų skirtumai tarp bitumo ir polimero tipinėje polimerinio
bitumo dangoje „Orbiton“ ir polimerais modifikuotoje dangoje „Orbiton HiMA“

Visų „Orbiton HiMA“ produktų minkštėjimo temperatūra yra žymiai aukštesnė, palyginti su kitais rinkoje esančiais bitumais, o tai lemia paprasčiausiai didesnis jų sudėtyje esančių polimerų kiekis.
Nuo 2014 m. balandžio polimerais modifikuotų bitumų techninius reikalavimus Lenkijoje reglamentuoja standarto PN-EN 14023:2011/Ap1:2014 nacionalinis priedas NA. „PMB Orbiton HiMA“ atitinka tuos reikalavimus.

„ObitonHiMA“ bitumų paskirtis

Bandomieji kelių ruožai Lenkijoje

Reikiamam tikslui skirta atitinkama rišiklio rūšis „Orbiton HiMA“
naudojama tik kai reikalingas labai didelis atsparumas:
• bituminėms dangoms, kurios naudojamos esant dideliems įtempiams ir deformacijoms, pvz., ant tiltų arba dangoms, skirtoms didelėms transporto eismo apkrovoms;
• didelio atsparumo sluoksniams žemose temperatūrose;
• plonam ir itin plonam dėvimajam sluoksniui;
• pagrindams, turintiems didelį atsparumą nuovargiui, pvz., ilgaamžėms „perpetualpavements“ tipo dangoms.

Nuo 2013 m. „ORLEN Asfalt“, bendradarbiaudama su kelių statybos įmonėmis ir Lenkijos kelių administracija, nutiesė keletą bandomųjų kelių ruožų su nauju rišikliu „Orbiton HiMA“:
• 2013 m. spalio mėn., regioninis kelias 789 Kalety, Katovicų vaivadijos kelių
valdyba, 1000 m, „Orbiton 65/105–80 HiMA“.
• 2014 m. rugpjūčio mėn., regioninis kelias 793 Myszków, Katovicų vaivadijos
kelių valdyba, 1500 m, „Orbiton 45/80–80 HiMA“.
• 2014 m. spalio mėn., regioninis kelias 928 Kobiór (dėvimasis sluoksnis inžinerinės paskirties objekte), Katovicų vaivadijos kelių valdyba, 800 m, „Orbiton 45/80–80 HiMA“.
• 2014 m. spalio mėn., miesto Skawina aplinkkelis, 1000 m, „Orbiton 45/80–
80 HiMA“.

Polimerais modifikuotų bitumų „Orbiton HiMA“ penetracijos 25°C palyginimas su kelių bitumais ir modifikuotais
(tipiniais) bitumais.

Polimerais modifikuotų bitumų parametrai patvirtina, kad tai labai naudinga tokių produktų vystymo kryptis. Kelių ruožų stebėsena parodė, kad būtina atkreipti dėmesį į kelių dangos gamybos įrenginių ir statybviečių temperatūrų sąlygas, susijusias su padidėjusiu rišiklio klampumu, kurį lemia didesnis jo sudėtyje esančių polimerų kiekis:
• pumpavimas;
• transportavimo laikas ir sąlygos;
• dengimas ir sutankinimas.
Naujas rišiklio tipas, kurį 2014 m. rinkai pateikė„ORLEN Asfalt“, yra tinkamas
atsakas į vis aukštesnius investuotojų ir kelių naudotojų keliamus reikalavimus.
Ilgesni garantiniai laikotarpiai (iki 10 metų) yra iššūkis, kurį galima įgyvendinti naudojant polimerais modifikuotus bitumus „Orbiton HiMA“.
Dangos su „Orbiton HiMA“ turi galimybę padaryti perversmą kietųjų bituminių dangų gamyboje ne tik dėl atsparumo provėžų susidarymui ir skilimui, bet ir
dėl didelio atsparumo nuovargiui.

„ORLEN Asfalt“ istorija
• 2003 m. liepą įregistruojama įmonė.
• 2006 m. atidaryta Plocko modifikuoto bitumo gamykla.
• 2012 m. įsigytos 100 proc. akcijų Čekijos įmonės „Paramo
Asfalt“, kuri buvo reorganizuota į „ORLEN Asfalt Česká Republika“.
• 2013 m. atidarytas padalinys Rumunijoje „ORLEN Asfalt Sp. z
o.o. PLOCK – Sucursala Bucuresti“ su būstine Bukarešte.
• 2014 m. atidarytas naujas asfalto perkrovimo ir sandėliavimo geležinkeliais terminalas Floreščio mieste Rumunijoje.
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„Wacker Neuson“ –
vokiška kokybė, patikimumas ir garantija

VL RENTAL
VL RENTAL

VL RENTAL

VL RENTAL

„Wacker Neuson Group“ yra pirmaujantis lengvosios ir kompaktiškosios technikos gamintojas
pasaulyje. Šio gamintojo šaknys siekia net 1848-uosius metus. Dėl savo plataus, efektyvaus ir
patikimo siūlomos technikos profilio „Wacker Neuson“ yra puikus partneris profesionalams
įvairiose pramonės šakose.
Su „Wacker Neuson“ statybų mašinomis bei įranga civilinė inžinerija ir kelių tiesimo projektai
bus atlikti greitai ir kokybiškai. Nesvarbu, kurią įrangą pasirinksite darbui: vibroplokštes,
vibroplūktuvus, tranšėjų volus, atskėlimo plaktukus ar ekskavatorius, frontalinius krautuvus ar
savivarčius – visas „Wacker Neuson“ technikos asortimentas pasižymi išskirtiniu tvirtumu. Ši
technika taps puikiu ir patikimu Jūsų partneriu bet kuriame statybų procese.

Neakinantis apšvietimas

Asfalto tankinimo specialistas

Pabrėžtina galia

Kompaktiška, patogi ir gan paprastos konstrukcijos „Wacker Neuson“ modulinė apšvietimo sistema suteikia galimybę turėti reikiamą apšvietimą. Naudojama 1000 W metalo halogenų lempa (80 000 liumenų) tampa puikia alternatyva
keliuose dėl savo esminių ypatybių. Tai leidžia šviestuvus naudoti ir keliuose. Gaminami šviestuvų modeliai suteikia galimybę rinktis tarp 3,4 m ir 5 m teleskopinių stovų, dėl kurių apšviečiamas plotas siekia daugiau kaip 300 m2.

Naujos kartos „Wacker Neuson RD 27“ vibrovolas optimaliai pritaikytas asfalto tankinimui. Jame sumontuota dviejų būgnų važiavimo sistema, tad šis prietaisas gali būti varomas vienu ar abiem vibruojančiais būgnais. Išsamus valdymo
pultas operatoriui rodovisą reikalingą informaciją. Iš sunkiųjų metalų pagaminta
operatoriaus platforma – dar vienas šios technikos privalumų, užtikrinantis stabilumą ir ilgaamžiškumą. Vibrovole integruota traukos kontrolė leidžia parinkti
geriausią trauką net ir stačiose nuokalnėse, o atsižvelgiant į tankinamą paviršių
(asfaltas ar gruntas), galima pasirinkti ir pageidaujamą tankinimo jėgą. Naujos
kartos „Wacker Neuson“ vibrovolas RD 27 puikiai tinka darbams ribotose ar vidutinio dydžio erdvėse dėl savo manevringumo bei mažų gabaritų.

Dideliuose plotuose galinga vibroplokštės „Wacker Neuson DPU 130“ (1170
kg) tankinimo jėga kartu su unikaliu 1,2 m pločio tankinimo padu sukuria darbo efektyvumą, atitinkantį 7 t volo produktyvumą. Tai leidžia sutaupyti transportavimo bei kuro išlaidas. Dėl unikalios tankinimo pado, padalinto į dvi dalis,
konstrukcijos ši distanciniu būdu valdoma vibroplokštė pasižymi manevringumu
bei operatoriui suteikiamu komfortu. Integruotas perkrovos indikatorius apsaugo
įrangą nuo pažeidimų dirbant ant per kieto paviršiaus, o apsaugai naudojamas
PIN kodas neleidžia įranga naudotis svetimiems asmenims.

www.adampolisrental.lt
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Keliai visuomenei

1993 – 2015

Asociacija „Lietuvos keliai“

