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Keliai, kurie mus veda
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Mielieji skaitytojai,
sulaukėme ankstyvaus, bet šalto pavasario. Jau norisi šilumos, stabilumo ir poilsio.
Ką mums atneš šie metai: ekonominį stabilumą, pasitikėjimą valdžia, politinių permainų ar mūsų pačių abejingą požiūrį į užsitęsusias ir
niekaip nesibaigiančias valdžios reformas?
Keliai reikalingi visuomenei, kuri finansuoja jų priežiūrą ir plėtrą.
Su kelių priežiūra šalyje susitvarkoma pusėtinai, nes skiriamo finansavimo neužtenka, todėl regionų kelių priežiūros įmonės priverstos užsidirbti papildomai, kad išsilaikytų, o dėl to neretai kenčia ir pačios priežiūros kokybė.
Kas kaltas: skurdus valstybės biudžetas, kelių sektoriaus asocijuotų
rangovų lobistai, siekiantys rinkos monopolizavimo ir nepagrįsto pelno, valdžios struktūros, apipintos privataus kapitalo interesais, ar politinis abejingumas?
Būtina paminėti ir Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) įtaką, kuri stengiasi įrodyti, kad ji šalyje kontroliuoja situaciją, o galbūt net ir pataikauja vieniems ar kitiems interesams ir todėl neretai stabdo viešųjų pirkimų procesus, dėl ko prarandamas laikas projektų įgyvendinimui, lėšos
ir net galimybė jas taupyti. Kam tai naudinga? Ar tai kas nors mūsų šalyje koordinuoja, ar tai tik atskirų tarnybų ir valstybės institucijų interesų apraiška?

Pagaliau šalyje pajudėjo žvyrkelių asfaltavimas. Tiesa, šis procesas
padalintas į dvi dalis: viena – dalinai finansuojama iš Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai, kita – iš valstybės biudžeto. Tiesa, šiais metais Vyriausybė „atkando“ bendroms valstybės reikmėms iš KPP programos 50,4 mln. eurų, už kuriuos būtų galima papildomai išasfaltuoti apie 200 km šalies žvyrkelių. Bet valdžia, tikėtina, nori, kad ir juos suprastume, nes rudenį artėja rinkimai į Seimą, o pasigerinti rinkėjams,
išskyrus KPPP pinigus, nėra iš ko paimti.
Prasidėjus žvyrkelių asfaltavimo programai, kelininkai išklausė
daug vietinių politikų ir Seimo narių pageidavimų dėl asfaltavimo programos vykdymo. Susisiekimo ministerijos atstovai teigia, kad programa buvo patvirtinta Seime, paviešinta ir į jokius papildomus pageidavimus nebuvo kreipiama dėmesio. Galima daryti išvadą, kad keliai visuomenei reikalingi, nes jie sukuria ne tik šalies BVP pridėtinę vertę,
bet ir gerina gyvenimo sąlygas. Kad ir kaip gražiai politikai kalbėtų, vis
vien peršasi mintis, kad keliai tiesiami tik per valdžios struktūrų ir politikų interesų nupintus voratinklius.
Skaudžiausia, kad kelių sektoriuje kenčia specialistai, kurių amžiaus
vidurkis sparčiai artėja prie pensinio amžiaus ribos. Jaunimas dirbti rajonuose už mažus atlyginimus nenori, todėl neretai laimės ieškoti važiuoja į didmiesčius arba svetur, ir tik nedidelė dalis sugrįžta. Tikėtina, kad kai kurie iš jų, išvažiavę svetur, vėliau sugrįš, kai jau bus sulau-

kę pensinio amžiaus ar priartėję prie jo. Ir galbūt sugrįžę paduos savo
valstybę į teismą dėl per mažai priskaičiuotos pensijos išmokų arba pareikš, kad per mažos socialinės garantijos, kurias kažkas jiems turėjo
uždirbti. O galbūt pareikš, kad šalyje keliai ir gatvės netinka važinėti
užsienyje pirktais automobiliais.
Ar turi Vyriausybė ir atsakingos ministerijos jaunimo ugdymo ir
skatinimo dirbti savo šalyje programą? Kiek miestų ir miestelių išvažiavo iš šalies per pastaruosius 10 metų? Kalbama, kad iš Lietuvos jau
yra išvažiavę per 800 tūkst., ir tai sudaro beveik trečdalį dirbančių šalies gyventojų. Didžioji jų dalis išvažiuodami ieškoti geresnio uždarbio ar gyvenimo vietos, gimtinėje palieka savo vaikus ir senelius, kuriais tenka rūpintis tiems, kas liko gyventi ir dirbti savo šalies labui. O
ar likę emigrantų vaikai nepasirinks tokio pat gyvenimo būdo, kaip ir
jų tėvai?
Regionų kelių priežiūros įmonių vadovai savo jėgomis ir galimybėmis stengiasi pritraukti jaunus specialistus, suteikti jiems palankias
darbo sąlygas, rūpintis socialinėmis garantijomis. Bet ar tai vien tik
įmonių vadovų pareiga?
Palinkėkime vieni kitiems ramybės ir santarvės, supratimo ir nuoseklumo, tapkime savo šalies patriotais. Kelininkams linkime sėkmės
artėjančio sezono darbuose ir įveikti nepriteklių ir laikinus trūkumus.
Sėkmės Jums darbuose ir gero skaitymo.
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Žvyrkelių asfaltavimas pastaruoju metu yra vienas iš prioritetinių
susisiekimo kaimiškosiose šalies vietovėse gerinimo klausimų, tad dar
iki šiol vieno ar kito Lietuvos kaimo ar miestelio gyventojų kasdienybės
dalimi esantys dulkėti žvyrkeliai palaipsniui išnyks.
Audronė Tamašauskaitė

S

usisiekimo ministerijos iniciatyva, suradus papildomų finansavimo šaltinių,
šis procesas paspartės – 2016–2017 m. numatoma įgyvendinti du naujus
žvyrkelių asfaltavimo projektus, kurie dulkėtus kelius sutrumpins 500 km.
„Išasfaltavus žvyrkelius bus užtikrintas patogus gyventojų susisiekimas su
gyvenviečių ir rajonų centrais, pagerės žmonių gyvenimo sąlygos, žymiai sumažės transporto priemonių keliamas neigiamas poveikis aplinkai, sumažės ir infrastruktūros priežiūros bei transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, sutrumpės transportavimo laikas“, – sako susisiekimo viceministras Algis Žvaliauskas,
kuruojantis Lietuvos automobilių kelių sektorių.

Ministerijų susitarimas
Lietuvoje yra 7 tūkst. 200 km valstybinės reikšmės žvyrkelių, kurių bent 60
proc., pasak specialistų, išasfaltuoti tiesiog būtina, bet tam vis dar stinga lėšų.
Tačiau tada, kai Europos Sąjungos (ES) investicijos žvyrkeliams asfaltuoti visiškai „susitraukė“, Susisiekimo ministerija surado būdą, kaip šią problemą išspręsti.
2015 m. sausio 14-ąją Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Kelių direkcija)

pasirašė susitarimą dėl žvyrkelių, esančių kaimo (iki 1 tūkst. gyventojų) vietovėse ir skirtų vietiniam susisiekimui, rekonstravimo. Kitaip tariant, buvo susitarta dėl žvyrkelių, einančių per gyvenvietes, asfaltavimo programos įgyvendinimo.
Pagal minėtą susitarimą Kelių direkcija tapo atsakinga už paraiškų teikimą
paramai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai gauti ir projekto įgyvendinimo koordinavimą.
Praėjusių metų antrąjį ketvirtį Kelių direkcija Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė 159 projektų paraiškas. Didžiajai daliai
projektų buvo skirta parama, todėl jau netrukus Kelių direkcija pradės 118 žvyrkelių asfaltavimo darbus.
2016–2017 m. numatoma išasfaltuoti apie 115,3 km žvyrkelių Alytaus,
Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir
Vilniaus regionuose.
Preliminariais duomenimis, šių kelių atnaujinimui bus skirta apie 29 mln.
eurų. Numatoma, kad ES investicijos, kurios bus skirtos iš 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos, sudarys 14,3 mln. eurų. Dar apie 14,5 mln. eurų
ketina skirti Kelių direkcija.
Beje, ankstesniais ES finansiniais periodais Lietuvos kaimo plėtros programos
lėšomis valstybinių rajoninių žvyrkelių asfaltavimas nebuvo remiamas.

Kelių ruožai, kuriuos neatidėliojant reikia asfaltuoti, buvo atrinkti
pagal kelis pagrindinius kriterijus. Vienas jų – eismo intensyvumo kelio
ruože įvertinimas pagal teigiamų ekonominio vertinimo rodiklių užtikrinimą.
Antrasis – maršruto užbaigtumas, t. y. įvertinama, ar sumažėja skirtingų
dangų ilgis asfaltuojamame kelyje, taip pat nustatoma, ar kelio ruožas yra
vienintelė neasfaltuota atkarpa kelyje. Trečiasis kriterijus – tolygus regioninis
pasiskirstymas. Buvo įvertinta, ar žvyrkelio ruožo asfaltavimas tolygiai mažina
žvyrkelių skaičių atskiruose šalies regionuose.

Saugesnė ir patogesnė kelionė
Įgyvendinant antrąją 2016–2017 m. programą bus išasfaltuoti trumpi žvyrkelių ruožai tarp jau asfaltuotų kelio ruožų, kitaip dar vadinami „zebrais“. Atlikus numatytus darbus, žmonės daug saugiau, greičiau ir patogiau galės pasiekti savo gyvenamąsias vietoves ištisai asfaltuotais keliais, šalia kurių gerės gyvenimo sąlygos, nes mažės aplinkos tarša ir skleidžiamas triukšmas, sumenks kelių priežiūros kaštai.
Planuojama įgyvendinti teritoriniu principu sudarytus žvyrkelių ruožų asfaltavimo programos paketus.
Šių metų pirmąjį ketvirtį buvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros minėtiems žvyrkelių asfaltavimo darbams atlikti. Pastaruosius planuojama realizuoti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.
Jau projektuojami, o netrukus bus ir pradėta asfaltuoti daugiau nei 450 km
žvyrkelių ruožų.
Per 2016-uosius planuojama panaudoti 70 mln. eurų. Programa finansuojama Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšomis. 2016–2017 m. trumpų žvyrkelių ruožų tarp asfaltuotų kelio atkarpų bus asfaltuota 209, bendras ruožų ilgis – 492 km.

Pagelbėjo atrankos kriterijai
Kelių ruožai, kuriuos neatidėliojant reikia asfaltuoti, buvo atrinkti pagal kelis
pagrindinius kriterijus. Vienas jų – eismo intensyvumo kelio ruože įvertinimas
pagal teigiamų ekonominio vertinimo rodiklių užtikrinimą. Antrasis – maršruto užbaigtumas, t. y. įvertinama, ar sumažėja skirtingų dangų ilgis asfaltuojamame kelyje, taip pat nustatoma, ar kelio ruožas yra vienintelė neasfaltuota atkarpa kelyje. Trečiasis kriterijus – tolygus regioninis pasiskirstymas. Buvo
įvertinta, ar žvyrkelio ruožo asfaltavimas tolygiai mažina žvyrkelių skaičių atskiruose šalies regionuose. Taip pat nustatoma, ar asfaltuojamas kelio ruožas yra
privažiavimas prie magistralinio, krašto kelių tinklo, teritorinio centro. Šis kriterijus parodė asfaltuotino ruožo svarbą gyventojams patekti į valstybinės reikšmės kelių tinklą.
Be abejo, buvo atsižvelgta ir į kelius prižiūrinčių valstybės įmonių, realiai įvertinančių situaciją vietoje, atsakingų specialistų siūlomus prioritetus bei dažnus
gyventojų prašymus išasfaltuoti kelio ruožus.

Žvyrkelių sąrašas aiškus
„Visi reikalai jau aptarti su Viešųjų pirkimų tarnyba, tad pereiname į baigiamąją fazę, kai skelbiami konkursai ir atplėšiami vokai. Tikimės, kad šių metų vasaros pradžioje prasidės intensyvūs žvyrkelių asfaltavimo darbai“, – patikslino
susisiekimo viceministras A. Žvaliauskas.
Anot jo, darbų apimtys didelės – numatoma skelbti 30 konkursų, iš kurių 20
– atrinkti rangovus vadinamajai „zebrų“ programai įgyvendinti. Manoma, kad
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Lietuvos Respublikos susiekimo viceministras Algis Žvaliauskas:
„Išasfaltavus žvyrkelius bus užtikrintas patogus gyventojų
susisiekimas su gyvenviečių ir rajonų centrais, pagerės žmonių
gyvenimo sąlygos, žymiai sumažės transporto priemonių keliamas
neigiamas poveikis aplinkai, sumažės ir infrastruktūros priežiūros
bei transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, sutrumpės
transportavimo laikas.“

rangos darbus atliksiančios įmonės paaiškės jau netrukus, o vasaros pradžioje jos
pradės asfaltuoti žvyrkelius.
Viceministras sakė norįs padėkoti tiems Seimo nariams, kurie pritarė Susisiekimo ministerijos iniciatyvai įgyvendinti šį žvyrkelių asfaltavimo projektą. Tuo pačiu A. Žvaliauskas pabrėžė, kad artėjant Seimo rinkimams atsiranda parlamentarų ar kandidatų į Seimą, kurie nori pasisavinti svetimus nuopelnus.
„Dar pernai gruodį Kelių direkcija nustatė aiškius kriterijus, pagal kuriuos ir
buvo sudarytas asfaltuotinų objektų visoje Lietuvoje sąrašas. Jis aiškus, skelbiamas viešai, todėl įvairūs pasisakymai ir spekuliacijos šia tema tėra iš piršto laužti teiginiai“, – patikino politikas.
Šie darbai yra tęstiniai, nes 2015 m. buvo tikrai nemažai padaryta, kad ši programa būtų pradėta įgyvendinti ir būtų numatytas jos tęstinumas – iki 2020 m.
visiškai įgyvendinti šią žvyrkelių asfaltavimo programą.
Pasak A. Žvaliausko, reikia tik pasidžiaugti, kad buvo atsižvelgta į kaimiškųjų šalies vietovių gyventojų prašymus ir kad net 600 km žvyrkelių bus padengti
asfaltu: „Pagerės kaimuose gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė, be to, įgyvendinsime Vyriausybės patvirtintą programą.“
Beje, abu žvyrkelių asfaltavimo projektai yra identiški, tie patys keliai, tik vieni jų finansuojami iš vienos, kiti – iš kitos programos. Nedidelės apimties objektams konkursai skelbti supaprastinta tvarka. Darbai bus atliekami nuosekliai.

Išgirsti žmonių prašymai
Asfaltuotinų žvyrkelių ruožų išties nemažai. Vien tik pernai darbai buvo pradėti 46 objektuose. Kai kurie jų jau baigti. Tai patys trumpiausi ruožai, kuriems
nereikėjo rengti atskirų projektų.
Žvyrkelių asfaltavimas pagal Lietuvos kaimo plėtros programą gyvenvietėse
apima 118 objektų, o pagal „zebrų“ programą – per 200.
„Šie objektai smulkūs, bet žmonėms labai reikalingi, todėl ryžomės tai įgyvendinti, – aiškino susisiekimo viceministras. – Savivaldybių ir Kaimo reikalų komitetuose ne kartą diskutuota, kad vis dėlto reikia atsižvelgti į žmonių pašymus,
kurių išties daug.“

Jo teigimu, pastarąjį kartą žvyrkeliai rimtai buvo asfaltuojami 1997–1998
m., todėl natūralu, kad dabar, kai buvo imtasi įgyvendinti šias dvi žvyrkelių asfaltavimo programas, kilo didelis susidomėjimas. Pasak A. Žvaliausko, nors šios
programos narpliojamos po kauliuką, jas įgyvendinant griežtai laikomasi įstatymų ir jokių protekcijų čia nesama.
Daugiausia neasfaltuotų atkarpų yra iki 3 km ilgio, tačiau esama ir iki
20 km. Viceministras paminėjo žvyrkelius, einančius nuo Naumiesčio Saudargųlink, taip pat žvyruotus kelius, jungiančius Kidulius ir Gelgaudiškio miestelį. Šie keliai svarbūs, nes eina vienintelio per Nemuną Jurbarko tiltolink, kur
yra dideli transporto srautai.
„Manau, kad Kelių direkcija čia padirbėjo labai nuoširdžiai, profesionaliai,
– tęsė jis. – Tikiuosi, kad būsimos kadencijos Seimo nariai nepamirš šios programos, skirs pinigų ir darbai bus tęsiami.“
Susisiekimo viceministras viliasi, kad ateityje KPPP lėšos bus skiriamos
tik kelių atnaujinimui ir priežiūrai, todėl nebus, kaip iki šiol, naudojamos bendroms biudžeto reikmėms finansuoti.

Darbų pradžia – vėliau
Šių metų balandžio pradžioje Kelių direkcija informavo, kad žvyrkelių asfaltavimo darbai bus pradedami šiek tiek vėliau, nei buvo planuota, nes Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) sustabdė 10 paskelbtų konkursų 118-kai ruožų gyvenvietėse išasfaltuoti procedūrą.
VPT pastabos, į kurias atsižvelgus bus koreguojamos konkursų sąlygos, Kelių
direkcijai jau yra žinomos, todėl vokai su rangovų pasiūlymais bus atplėšti taip
pat vėliau, nors buvo numatyta tai padaryti balandžio pabaigoje.
Kelių direkcija tikisi, kad į VPT pastabas pavyks operatyviai sureaguoti, nors
darbo tikrai nebus mažai. Beje, jau uždelstas mėnuo. Maža to, įvykus konkursams savo pretenzijas dar gali kelti, ir, beje, neretai kelia, patys konkursų dalyviai.
„Konkurencija labai didelė, rangovai, net ir laimėję konkursus, vieni kitus skundžia. Turime atvejį, kai laimėtojas apskundė antrą vietą konkurse užėmusį rangovą, užuot
negaišinęs laiko ir ėmęsis rangos darbų“, – atvirai stebėjosi Kelių
direkcijos atstovai.
Kelių direkcijos
direktoriaus pavaduotojas Dainius Miškinis apgailestavo, kad
projektų yra daugiau nei
lėšų jiems įgyvendinti,
tačiau įžvelgė ir gerąją

rangovų konkurencijos pusę – galimybę jų paslaugas gauti pigiau ir sutaupyti pinigų. Tačiau tai nereiškia, kad nebus reikalaujama kokybės.
D. Miškinio teigimu, žiemos periodu – nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.
– žvyrkelių asfaltavimo darbų nebus leista atlikti. Sutartyje būna nurodyta, per
kiek mėnesių turi būti atlikti rangos darbai, o minėti mėnesiai paprasčiausiai neįskaičiuojami.
„Šiuo atveju dalis darbų galbūt bus atlikta, dalis jų – atidėta, ir šiųmetis finansavimas gali būti perkeltas į 2017 m. Vis dėlto privalėsime darbus baigti laiku iš tos pačios KPP programos“, – patikino vienas iš Kelių direkcijos vadovų.

Kelių pinigai – tik keliams?
D. Miškinio manymu, tam, kad žmonės nebėgtų iš Lietuvos, būtina visų šalies
regionų tolygi plėtra, ir vienas iš prioritetų – saugūs ir patogūs keliai. Specialistas
neabejoja, kad kaimiškųjų vietovių gyventojams itin svarbu, kad žvyrkeliai būtų
asfaltuoti, nes tik tokiu atveju jiems pagerėtų susisiekimas su tokiomis jiems būtinomis įstaigomis kaip seniūnija, savivaldybė, medicinos punktas, paštas ir pan.
Kelių direkcijos direktorius tikisi, kad ateityje keliams skiriamos lėšos bus pakankamos ir nuolat skiriamos, o pinigai iš KPP programos neatiteks kitoms sritims.
„Šiemet bendroms valstybės reikmėms iš KPPP yra paimti 50,4 mln. eurų. Ką
už tuos pinigus galėtume nuveikti? Tarkim, kiek galėtume išasfaltuoti žvyrkelių?
Už tuos pinigus asfaltu galėjo būti padengta apie 200 km“, – akcentavo Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas D. Miškinis.
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Visos civilizuotos pasaulio šalys klimato kaitą priskiria prie visuotinių problemų,
kurias būtina spręsti nedelsiant visose žmonijos veiklos šakose. Tinkami
sprendimo būdai gali būti priimti tik bendradarbiaujant visoms pasaulio šalims,
efektyvinant energijos panaudojimą, plėtojant ir diegiant švarias technologijas bei
mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų kiekį.
Dr. Audrius Vaitkus, dr. Viktoras Vorobjovas
Algirdas Motiejūnas

2

021–2050 m. laikotarpiu ES valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, įsipareigojo
kartu sumažinti ŠESD kiekį nemažiau kaip 80 proc., palyginti su 1990 m. lygiu (žr. 1 pav.). ŠESD kiekio sumažinimas turi būti grindžiamas mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika.

Pažymėtina, kad ES šalyse apie 30 proc. visų į aplinką išmetamų ŠESD sukuria
energetikos pramonė, 20 proc. – transportas ir 12 proc. – apdirbamoji pramonė
bei statyba (žr. 2 pav.). Pavyzdžiui, 2014 m. Lietuvoje pagrindinis ŠESD dujų emisijos šaltinis buvo energetikos sektorius, kurio emisijos sudarė iki 55,4 proc. nuo
bendrųjų emisijų, žemės ūkio emisijos sudarė 23,1 proc., pramonės sektoriaus –
15,7 proc., o atliekų sektoriaus – 5,8 proc. Pagrindiniai energijos naudojimo sektoriai, energijos gamyba ir transportas, 2014 m. sudarė atitinkamai 16,0 proc. ir
25,7 proc. bendro išmetamo ŠESD kiekio (žr. 3 pav.).

2014 m. bendras į atmosferą išmetamų ŠESD kiekis Lietuvoje sudarė
19,690 kt CO2 ekv. Palyginti su 1990 m., į atmosferą išmetamo ŠESD kiekis sumažėjo 58,8 proc. ŠESD sudėtyje daugiausiai yra anglies dioksido (CO2), kurio kiekis
2013 m. sudarė 65,1 proc., metano (CH4) – 17,6 proc., azoto suboksido (N2O) –
15,7 proc. Fluorintos dujos (HFCs, SF6 ir NF3) kartu tesudarė 1,6 proc. viso Lietuvos išmetamo ŠESD kiekio.
Automobilių kelių transporto sektoriuje didžiąją dalį anglies pėdsako emisijų
generuoja transporto priemonės, važiuojančios automobilių keliais. Kelių transportas sudaro vieną penktąją CO2 ŠESD emisijos dalį. Mobilūs taršos šaltiniai susidaro įvairių rūšių kuro degimo metu. Tai anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4),
azoto suboksidas (N2O) ir kitos ŠESD dujos, kurios tiesiogiai prisideda prie klimato kaitos. Kita emisijų dalis sukuriama per visą kelio gyvavimo ciklą: žaliavų gavybos, perdirbimo, transportavimo į gamyklas, medžiagų ir asfalto mišinių gamybos metu, juos transportuojant į statybos objektą, tiesiant, prižiūrint ar remontuojant kelią, jį griaunant bei transportuojant su tuo susijusias statybines medžiagas, jas perdirbant, šalinant atliekas (žr. 4 pav.).
Šiuo metu nėra visiškai aišku, kokie CO2 ir ŠESD kiekiai išskiriami skirtingų kelio gyvavimo ciklo stadijų metu. Tuo tikslu Europos ir kitos pažangios pasaulio šalys kuria ir tobulina CO2 ar anglies pėdsako emisijai nustatyti taikomus skaičiavimo ir vertinimo metodus. Šiais metodais galima vertinti kelių tiesimo medžiagų
ir technologijų poveikį aplinkai viso kelio gyvavimo ciklo metu. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo ir Aplinkos apsaugos institutų mokslininkai vykdo mokslo tiriamąjį darbą, kurio tikslas yra išanalizavus ir įvertinus kitų šalių patirtį, nustačius kelių tiesybos proceso ir kelio gyvavimo bei atnaujinimo CO2
emisijų įvertinimui taikomus skaičiavimo ir vertinimo metodus pasiūlyti tinkamiausią skaičiavimo metodiką ir nustatyti metodikos taikymo reguliavimo principus, pasiūlyti ekologiškesnes kelių tiesimo ir remonto technologijas. Darbo pabaigoje numatoma pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl CO2 emisijų skaičiavimų ir vertinimo metodų taikymo poreikio, tikslingumo, privalomumo, reikalingų
teisės aktų pakeitimų bei CO2 emisijas mažinančių kelių tiesimo metodų, technologijų ir inovacijų platesnio taikymo.
Pažangios kelių tiesybos įmonės turėtų jausti pareigą mažinti ŠESD kelių tiesybos, gyvavimo bei atnaujinimo cikluose, o Lietuvos automobilių kelių direkcija
– skatinti CO2 emisijų valdymą kelių sektoriuje.

Lietuvos keliams – 25-eri

ARTŪRO AUŠROS

SHUTTERSTOCK

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymas kelių sektoriuje

Šiemet sukanka 25 metai, kai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m.
kovo 1 d. buvo įsteigta Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie
Susisiekimo ministerijos. Ta proga Kelių direkciją aplankė ir pasveikino LR
susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, nueitą kelią įvertino, šiandienos
veiklos raidą ir ateities tikslus apibrėžė dabartinis direkcijos vadovas
Egidijus Skrodenis, kelininkams veteranams ir gausiam būriui nusipelniusių
darbuotojų buvo įteikti medaliai.

1 pav. ES klimato kaitos tikslai bei strategijos 2020 m., 2030 m., 2050 m.

2 pav. Visų 28 ES šaliųšiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijos pagal sektorius 2012 m.
(Europos Komisija)

(Europos Komisija 2012)

Evaldas Tamariūnas
Susisiekimo ministras R. Sinkevičius pastebėjo, kad per 25-erius metus „kartu augome, tvirtėjome, siekėme pripažinimo tarptautinėje arenoje“. Ministro
nuomone, visa tai, kas pasiekta tiesiant kelius ir juos prižiūrint, diegiant saugaus
eismo priemones, naudojant Europos Sąjungos paramą – yra sektinas pavyzdys
daugeliui transporto ir statybų sektoriaus šakų.
Kelių direkcijos vadovas E. Skrodenis, pasveikinęs svečius, kolegas ir veteranus su
gražiu jubiliejumi, daugiausia dėmesio skyrė praeities, dabarties ir ateities įžvalgoms
bei sąsajoms, jungiančioms anų dienų patirtį su šiandienos ir rytdienos iššūkiais.

Iš kartos į kartą

3 pav.ŠESD pasiskirstymas Lietuvoje 2014 m. pagal sektorius
(Aplinkos apsaugos agentūra)

4 pav. Kelio dangos gyvavimo ciklo etapai

Net gūdžiais sovietiniais laikais Lietuvos keliai garsėjo kaip kokybiški, ilgaamžiai ir patikimi. Anuomet kitų tarybinių respublikų atstovai atvirai pavyduliaudavo:„Pas jus keliai kaip Vakaruose...“ Toks vertinimas pelnytas ne atsitiktinai, nes
LTSR kelių statytojai ir prižiūrėtojai šioje srityje jau buvo sukaupę nemenką patirtį.
Šiandieninės LAKD pirmtakė – Plentų, vandens kelių ir uostų valdyba – buvo
įsteigta 1918 m. gruodžio 6 d. Iš pradžių jai priklausė 1196 km kelių.
Per tarpukario Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį valdyba išgyveno keletą reorganizacijų: 1924 m. ji buvo pavadinta Plentų ir vandens kelių valdyba, o 1936 m. reorganizuota į Kelių valdybą, kurią sudarė 3 direkcijos – sandėlių, vandens kelių ir eismo.
1928 m. valdybos žinioje buvo 1701 km plentų ir grįstų kelių, 6190 km žvyruotų I rūšies ir 7691 km II rūšies vieškelių. Iš viso Kelių valdybos akiratyje buvo 15582 km kelių.
1940–1944 m. laikotarpis Lietuvai lėmė tris okupacijas: Sovietų Sąjungos
(1940), Vokietijos (1941) ir vėl Sovietų Sąjungos (1944). Per tą trumpą laikotarpį
teko pakelti ir Antrojo pasaulinio karo negandas. 1944 m. liepos 17 d. buvo įkurta Lietuvos SSR vidaus reikalų komisariato (nuo 1946 m. ministerijos) Plentų valdyba. Reikėjo skubiai imtis karo nuniokotų kelių atkūrimo, tiesti naujas automobilių transporto arterijas.

Kelių direkcija šiandien
Šiandien Kelių direkcija yra moderni įstaiga, kurioje dirba 131 darbuotojas
(64 vyrai ir 58 moterys). 116 iš jų yra su aukštuoju arba jam prilygintinu išsilavinimu. Didžioji darbuotojų dalis yra jauni, bet patyrę specialistai, kurių amžius
svyruoja nuo 30 iki 39 metų (antrąją pagal darbuotojų skaičių grupę sudaro darbuotojai, kurių amžius – nuo 50 iki 59 metų). Šiandienos LAKD puikiai dera patirtis ir jaunatviškas polėkis.
Tai itin svarbu, nes dabartinė LAKD veikla remiasi ne tik griežtomis taisyklėmis, bet ir kūrybišku požiūriu, realizuojamu naujausiais mokslo ir technikos
pasiekimais. Tai savo ruožtu suformuoja rimtus reikalavimus, kuriuos
įvardija pagrindiniai direkcijos tikslai:
• tenkinti visuomenės ir kelių naudotojų poreikius;
• dirbti ekonomiškai ir efektyviai, sudarant tinkamas eismo sąlygas, kad susisiekimas valstybinės reikšmės keliais būtų saugus, greitas, patogus, nekenktų aplinkai;
• tobulinti kelius ir jų tinklą.
Svarbiausios šiandienos LAKD užduotys yra tik trys, bet jose glūdi
visos išpildymo aplinkybės:
• įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo kelių priežiūros ir plėtros valstybės
politikos kryptis;
• įgyvendinti Susisiekimo ministerijos rengiamas automobilių kelių priežiūros
ir plėtros programas;
• organizuoti valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtojimą, modernizavimą ir funkcionavimą.
Jau daugelį metų pagrindinis LAKD prioritetas yra užtikrinti saugų eismą: ji
organizuoja saugaus eismo konkursus ir akcijas, per visuomenės informavimo

priemones platina klipus, ugdančius vairuotojų ir pėsčiųjų pilietiškumą, pagarbą visiems eismo dalyviams.
Nors ir netiesiogiai, bet rūpestis eismo sauga atsispindi ir senesniuose, ir
naujausiuose LAKD veiklos tobulinimo pasiekimuose.
Prieš kelerius metus LAKD iniciatyva įkurtas pirmasis Baltijos šalyse Eismo informacijos centras, kuris teikia vairuotojams svarbią informaciją visą parą.
2015 m. rugpjūčio 17 d. LAKD įdiegta sertifikuota ir visiškai funkcionuojanti kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautiniu mastu pripažįstamo LST EN
ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
2015 m. LAKD buvo išrinkta geriausia valstybės institucija Lietuvoje.
LAKD stengiasi savo veiklą orientuoti taip, kad būtų sukurta ir išplėtota tokia
infrastruktūra, kurios priežiūros kaštai ateityje būtų mažiausi, kad būtų užtikrintas aukštas eismo saugumo lygis, trumpėtų kelionių trukmė, mažėtų taršos lygis
ir gerėtų Lietuvos kaip tranzitinės valstybės įvaizdis.
Tam, kad būtų įgyvendinti visi keliami tikslai ir uždaviniai, LAKD pasirengė
specialias programas, kuriomis vadovaujantis bus plėtojamas kelių tinklas ateityje.

Lietuvos kelių vystymo vizija iki 2030-ųjų
Lietuvos automobilių kelių sektorius susiduria su daugeliu iššūkių, kurie ateityje gali turėti neigiamų pasekmių, todėl yra svarbu sukurti efektyvią ilgalaikę
strategiją, kuri suvaldytų esamus procesus, padėtų pasiruošti naujiems ateities
iššūkiams ir pasiekti teigiamus rezultatus. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros strategija iki 2030 m. yra tvirtas pamatas Lietuvos
ateities keliams. Šis strateginis dokumentas yra skirtas automobilių kelių naudotojams ateityje užtikrinti efektyvios ir aukštos kokybės eismo paslaugas, leidžiančias nevaržomai vykdyti savo kasdienę veiklą, kuri padeda užtikrinti socialinę ir ekonominę gerovę.
Strateginė programa remiasi darnios plėtros principais ir apima keturis pagrindinius automobilių keliu sektoriaus tikslus: judėjimo laisvė, visapusiška sauga, aplinkos ir visuomenės sveikatos interesų užtikrinimas, efektyvus resursų valdymas. Įgyvendinus programą iki 2030 m. tikimasi:
• vykdyti tarptautinių koridorių plėtrą (nutiesti trūkstamas automagistrales);
• išasfaltuoti intensyviai naudojamus rajoninius kelius su žvyro danga;
• įdiegti eismo valdymo ir kontrolės sistemas (greičio valdymo ir įspėjimo, eismo įvykių nustatymo ir kt.) pagrindiniuose transporto koridoriuose;
• prisidėti prie spartesnės elektromobilių krovimo / baterijų keitimo infrastruktūros plėtros;
• sukurti kelių tiesimo medžiagų energijos sąnaudų per visą medžiagos gyvavimo ciklą apskaičiavimo metodikas (nuo žaliavos gavybos iki kelio dangos
paklojimo) ir skatinti projektuotojus ir kelių tiesimo įmones minėtas metodikas naudoti.
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Kaip saugomės keliuose ir gatvėse
2015 m. Lietuvos keliuose įvyko 3161 eismo įvykiai, kurių metu žuvo 241 žmonės
ir 3777 eismo dalyviai buvo sužeisti. 241 žuvusieji pasiskirstę taip: 80 vairuotojų, 81
pėsčiasis, 21 dviratininkas, 56 keleiviai ir 3 kiti [2016–01–18 Kelių policijos duomenys].

Žemės konsolidacija – neišnaudota Lietuvos galimybė

Jeigu sukonkretintumėme žmogų ir matytumėme jį vairuotojo
vaidmenyje, jis turėtų:
• numatyti kelis vairavimo veiksmus į priekį,
• praleiti pėsčiuosius, laiku mažindamas greitį ir sustodamas prie perėjos,
• užsisegti saugos diržą,
• rodyti posūkius,

Dr. Kęstutis Skerys

• nedaryti staigių manevrų,

Ž

• neužlįsti prieš didesniu greičiu važiuojantį automobilį,

uvusiųjų skaičius 2015 m. yra mažiausias nuo 2000-ųjų, bet ar čia jau galutinė riba ir galime būti ramūs? Tikriausiai ne, ir turime nuolat dirbti visuose eismo saugumo gerinimo lygiuose, kad išgelbėtume bent vieną gyvybę.
Nors eismo saugumo rezultatai Lietuvoje žymiai pagerėję, tarp ES šalių esame tikri atsilikėliai: iš 28 šalių lenkiame tik Latviją ir Rumuniją pagal žuvusiųjų
skaičių, tenkantį 1 milijonui gyventojų.

• vairuodamas nedaryti kitų darbų (valgyti, gerti, kalbėti mobiliuoju be laisvų
rankų įrangos, gestikuliuoti rankomis kalbėdamas su keleiviu ir kt.),
• nevažiuoti jau užsidegus geltonam šviesoforo signalui,
• nesinervinti dėl kitų eismo dalyvių,

Pėsčiasis eismo sraute
Kaip jau minėta, labiausiai pažeidžiami eismo dalyviai yra pėstieji, dviratininkai ir motociklininkai. Pagrindinė su pėsčiaisiais susijusių eismo įvykių priežastis – užvažiavimas ant pėsčiojo. 2015 m. šis dydis yra mažiausias, t. y. 30 proc.
visų su pėsčiaisiais susijusių eismo įvykių. Įvairiose šalyse vietos, kur dažniausiai
įvyksta transporto priemonių susidūrimai su pėsčiaisiais, labai skiriasi. Išsivysčiusiose šalyse pėstieji dažniausiai nukenčia didžiųjų miestų gatvėse, o besivystančiuose kraštuose – tarpmiestiniuose keliuose ir kaimo vietovėse. Dauguma susidūrimų įvyksta pėstiesiems einant per gatvę, o ne einant keliu ar stovint prie

• važiuoti tik techniškai tvarkingu automobiliu,
• nevartoti alkoholio prieš vairuodamas,
• gerbti kitus eismo dalyvius,
BMC

• saugiai vairuoti ir visada atsiminti, kad eismo sraute yra kitų dalyvių.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedros doc. dr.
Kęstutis Skerys: „Moksliniu požiūriu, analizuojant atsitikusio eismo
įvykio priežastis, būtina nagrinėti sistemą „vairuotojas – automobilis
– kelias – aplinka“ (VAKA) ir atskirus jos komponentus (arba
sudedamąsias dalis).“

Būdamas pėsčiuoju žmogus turėtų:
• žinoti ir laikytis kelių eismo taisyklių,
• eiti per gatvę (kelią) tik gerai vairuotojų matomoje arba nustatytoje vietoje (perėjoje),
• kirsti gatvę tik įsitikinęs, kad nėra automobilių arba kad jų vairuotojai jį mato,
• gerbti kitus eismo dalyvius (ypač vairuotojus),
• neišbėgti staiga į gatvės (kelio) važiuojamąją dalį,

jo. Pasaulyje, kaip ir Lietuvoje, didelė dalis pėsčiųjų žūsta ar sužeidžiami esant
silpnam apšvietimui nakties metu, temstant ar auštant. Kita dalis šviesiu paros
metu, nesaugodami savęs, išlekia į gatvės ar kelio važiuojamąją dalį prieš atvažiuojantį automobilį.
Dažniausiai transporto priemonės pėsčiuosius partrenkia savo priekine dalimi. Suaugusieji dažniausiai pirmąjį smūgį gauna į koją ar kelią automobilio buferiu, paskui automobilio dangčio kraštas trenkiasi į šlaunį ir dubenį bei krūtinę, o
galva – į dangtį arba priekinį automobilio stiklą. Vaikai dėl savo mažo ūgio dažniausiai trenkiasi į transporto priemonę galvos ar kaklo sritimi. Patys sunkiausi
sužalojimai yra patiriami tiesiogiai susidūrus su transporto priemone, o ne pėsčiajam nukritus ant žemės po smūgio. Sužalojimų sunkumą lemia transporto
priemonės greitis susidūrimo metu, transporto priemonės tipas, transporto priemonės priekinės dalies forma ir standumas, pėsčiojo amžius ir ūgis, pėsčiojo padėtis susidūrimo su transporto priemone metu.

Kada pėsčiasis pradės saugoti save?
Anksčiau esu rašęs, kad nesuprantu, kodėl žmonės taip nesaugo savo sveikatos ir gyvybės. Iš įvairių smulkių techninių atsitikimų eismo metu suprantu, kad labiausiai vertiname metalą (automobilį): neduok Dieve prisiliesti prie kito automobilio savu, – tai prilyginama eismo įvykiui...(?). Iki šiol nesuprantu pėsčiųjų, kurie
šoka staiga eiti per perėją nepasižiūrėdami, ar vairuotojai juos mato (akių kontaktas); mieste (Vilniuje) tiesiog lenda po troleibusu, atrodo, kad ši galimybė pereiti gatvę yra paskutinė; eina keliu tamsiu paros metu be švieselės ar atšvaito; eina
per gatvę degant raudonam šviesoforo signalui ir kt. Švedijoje žmogus prieš išvesdamas šunį pirmiausiai pagalvoja apie atšvaitą. Iš kur tai? Seniai įaugę į kraują.
Vis dažniau pasigirsta, kad žmonėms trūksta eismo kultūros. Kas ta eismo
kultūra?
Kultūra (lot. cultura – apdirbimas, ugdymas, lavinimas, tobulinimas, garbinimas). Žmogui apibūdinti tinkami tokie apibrėžimai:
a) žmogaus bei visuomenės gerbiami ir puoselėjami objektai ir reiškiniai, jų formos ir sistemos, kurių funkcionavimas leidžia kurti, panaudoti ir perteikti tai,
kas suvokiama kaip materialinės ir dvasinės vertybės;
b) sukeliantis pagarbą tobulumo laipsnis, pasiektas kurioje nors veiklos srityje;
išprusimas.
Ciceronas 47 m. pr. Kr. pirmasis ištarė žodį kultūra. Tačiau net viduramžiais tas
nebuvo aptarinėjama. Kultūra – žmogaus rankų, proto, darbo rezultatas. Ji susideda iš žinių, tikėjimo, meno ir dorovės, taip pat gebėjimų ir įgūdžių, kuriuos įsisavina žmogus kaip visuomenės dalis. Kultūra buvo, bet apie ją niekas nekalbėjo.
Kultūra – visa tai, kas žmogų skiria nuo gyvulio.
Mūsų nagrinėjamai temai geriausiai tinka toks kultūros apibrėžimas – tai išsiauklėjimas, išprusimas. Turėtumėme nagrinėti, kaip žmogus eismo aplinkoje (gatvėje, kelyje, automobilyje ar visuomeniniame transporte) yra išsiauklėjęs, išprusęs. Būdamas eismo dalyviu (pėsčiuoju, vairuotoju, dviratininku, motociklininku
ar vadeliotuoju) žmogus turėtų būti: mandagus, ramus, nepiktas, pakantus kitam eismo dalyviui, gerai žinoti kelių eismo taisykles, gerbti kitus eismo dalyvius.

• eidamas kelio kraštu (kaire puse) būti matomas kitiems eismo dalyviams
dieną ir tamsiu paros metu,
• ir t. t.
Važiuojant dviračiu dviratininkas turi:
• laikytis kelių eismo taisyklių,
• būti matomas kelyje dieną ir tamsiu paros metu,
• dėvėti šalmą ir apsirengti šviesą atspindinčius ryškius drabužius,
• nevažiuoti išgėręs,
• gerbti kitus eismo dalyvius, ypač pėsčiuosius,
• ir t. t.
Pagrindinis žodis, tinkantis žmogui – kultūringas. Kultūringas žmogus pasižymi elgesio kultūra visur ir visada, net ir būdamas eismo dalyviu.

Kaip eismo kultūra galėtų sumažinti grūstis mieste?
Prieš gerą dešimtmetį dar buvo kalbama apie „piko valandas“, rytines ir vakarines. Tiesa, tos valandos išliko, bet automobilių pikas trunka vis ilgiau. Grūstys
Vilniuje „blokuoja“ visas išvažiavimo iš miesto kryptis po darbo valandų: nėra jokios kitos alternatyvos greičiau išvažiuoti aplenkiant grūstis.
Stovėdami grūstyje prarandame daug laiko, nervų, deginame degalus. Tik
nelabai kas skaičiuoja ar moka skaičiuoti šiuos praradimus.
Spūsčių dydis nemažai priklauso nuo mūsų pačių elgsenos. Vilniuje naujai įdiegtas sankryžų ženklinimas įstrižomis geltonomis linijomis, reiškiantis „Neblokuokite
sankryžos“, jau auklėja vairuotojus ir tokios sankryžos vis mažiau yra užkemšamos
piko metu: vairuotojai pradėjo galvoti prieš įvažiuodami į sankryžą ir modeliuoja važiavimo per šviesoforo ciklą galimybę, planuoja kelis veiksmus į priekį.
Nepagrįstai lėtas važiavimas per sankryžas taip pat mažina sankryžų laidumą, t. y. mažiau automobilių pravažiuoja per žaliojo signalo fazę. Dažnai stebiu,
kaip užsidegus žaliam šviesoforo signalui tik pradedama jungti pavara ir lėtai judama, po to kitas elgiasi taip pat. Padarykite kiekvienas paprastą eksperimentą: būdamas pirmas prie šviesoforo važiuokite vos užsidegus žaliam signalui ir
didinkite greitį iki maksimalaus leistino – kitas automobilis už jūsų dažniausiai
yra atsilikęs 100–200 ir daugiau metrų. Ir taip kiekvienoje sankryžoje. Tarpai tarp
šviesoforų nėra dideli, todėl vėliau tie patys automobiliai susitiks prie raudono signalo, bet kiekvienas eismo dalyvis nori kuo greičiau kirsti sankryžą. Ir kuo daugiau automobilių tai padarys, tuo labiau sumažės grūstys.
Per lėtas važiavimas, eismo juostų nesilaikymas (kai laisva, važiuojama pirmąja eismo juosta) irgi turėtų būti baudžiami (arba bent netoleruojami). Atkreipkite dėmesį į tokius vairuotojus – jie paprastai užsiėmę ne vien vairavimu:
dažniausiai šneka telefonu, geria kavą ar valgo.
Vairuotojai Lietuvoje jau yra nemažai išmokę: čia padėjo draudimai, bausmės, vairavimo mokyklos, kelionės po užsienio šalis. Dabar reikia auklėti labiausiai pažeidžiamus eismo dalyvius: pėsčiuosius ir dviratininkus.

V

akarų Europos šalyse kuriant ar pertvarkant kelių infrastruktūrą kartu sprendžiama ir šalia esančių žemės sklypų struktūra, taip siekiant sumažinti žemės sklypų fragmentaciją, kuri turi įtakos eismo saugumui. Tokiems tikslams
Vakarų Europos šalyse plačiai taikoma kompleksinė žemės tvarkymo priemonė – žemės konsolidacija. Šis būdas nebe naujiena ir Lietuvoje, nes nuo 2004
m. Lietuvos Respublikos žemės įstatyme įtvirtintas žemės konsolidacijos apibrėžimas – tai žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos
žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra
ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.
Vokietija, Austrija, Olandija, Suomija, Prancūzija, Šveicarija ir kitos šalys naudojasi žemės konsolidacijos principais (mainai ir stambinimas), kad sutelktų
žemę susisiekimo infrastruktūros projektams: keliams, kanalams, greitkeliams,
geležinkeliams, oro uostams ir jūrų uostams. Efektyviam žemės konsolidacijos
ir infrastruktūros kūrimo pavyzdžiui galima būtų priskirti didžiausio Šveicarijos
tarptautinio oro uosto Ciuriche projektą, kurio metu buvo pertvarkoma ne tik
nuosavybė, bet ir plečiamam oro uostui aptarnauti kuriama infrastruktūra. Vokiečiai šį žemės tvarkymo būdą naudoja kaip realią alternatyvą vietoje žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, o tai statytojams (ypač kelininkams)
leidžia sutaupyti laiko ir pinigų.
Žemės konsolidacijos ekspertas iš Vokietijos prof. J. Thomas 2012 m. tarptautiniame seminare dalindamasis vokiečių patirtimi su kitais ekspertais akcentavo, kad vykdant žemės konsolidaciją galima funkcionaliai pertvarkyti teritoriją ir taip išvengti patiriamų nepatogumų dėl naujai tiesiamos infrastruktūros. Per
tokius projektus jų patiria ne tik žemės savininkai, bet ir infrastruktūros statytojai.
Nauja infrastruktūra kerta nusistovėjusias privačių žemės sklypų ribas pakeisdama žemės sklypų konfigūraciją, todėl atsiranda žemės sklypų fragmentiškumas
ir kai kuriuos jų dirbti tampa nebeekonomiška, o tai lemia apleistų žemės plotų
atsiradimą. Infrastruktūros statytojai turi taikytis prie esamos vietinės infrastruktūros, nes kertant vietinės reikšmės kelius, gatves ar melioracijos kanalus reikia
statyti brangiai kainuojančius tiltus, viadukus ar estakadas.
Priėmus sprendimą dėl infrastruktūros objekto reikalingumo, pirmiausiai
vertinama, kiek reikės žemės šiam projektui realizuoti. Toliau vertinama, kiek teritorijoje yra laisvos valstybinės žemės ir kiek yra privačių žemės savininkų, kurie
sutinka parduoti savo žemę pagal rinkos vertę. Savaime aišku, kad tokiems infrastruktūros projektams įgyvendinti taikoma specifinė žemės konsolidacija (kol
kas Lietuvoje tokios dar nėra), turinti privalomo dalyvavimo elementus, galinčius įpareigoti kiekvieną savininką parduoti nedidelę dalį žemės. Unikalu yra tai,
kad žemės savininkai tokiuose projektuose nebūna „nuskriausti“, nes užtikrinama, kad net ir privalomai pardavus nedidelę dalį žemės jos savininkas po projekto turės sklypą, kuris vertas tiek pat, kiek iki projekto turėtas žemės sklypas arba
skirtumas kompensuojamas pinigais.
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• tvarkingai statyti automobilį tam skirtose aikštelėse,

Dr. Giedrius Pašakarnis: „Remdamiesi kitų šalių patirtimi Lietuvos
kelininkai taip pat turėtų aktyviau dalyvauti žemės konsolidacijos
projektuose, ypač įgyvendindami valstybinės svarbos objektus
susisiekimo sektoriuje, pavyzdžiui, naujų viadukų ar žiedinių sankryžų
įrengimą. Tai aktualu ir strateginiams šalies objektams, tokiems kaip
„Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ statyba.“
Visa projektui reikalinga žemė sutelkiama į reikiamą vietą žemės
sklypus mainant (manai vykdomi pagal žemės vertes), tuo pačiu:
• pertvarkoma žemės sklypų konfigūracija, kad būtų patogu juos dirbti;
• pertvarkomas vietinių kelių tinklas, kad būtų patogus susisiekimas ir užtikrintas eismo saugumas;
• pertvarkomas naujo infrastruktūros objekto paveiktas sausinimo sistemos
tinklas;
• įrengiami žalieji koridoriai laukinių gyvūnų migravimui;
• naujai tiesiamo kelio pakelės apsodinamos želdiniais, siekiant aplinką apsaugoti nuo triukšmo, teršimo sunkiosiomis dalelėmis, taip pat nuo dirvožemio erozijos;
• sukuriama kita reikalinga infrastruktūra ar elementai, kad būtų užtikrinami
socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai aspektai.
Lietuvos kelininkai prie žemės konsolidacijos „prisilietė“ 2005–2008 m. per
pirmuosius 14 žemės konsolidacijos projektų, taip pat 2011–2015 m. rengiant 39
žemės konsolidacijos projektus. Žemės konsolidacijos sprendinių brėžinį derinančiose įstaigose (tarp jų ir regionų kelių įmonėse) susiformavo požiūris, jog šie projektai niekuo nesiskiria nuo žemės reformos žemėtvarkos projektų. Taip pat specialistai įvardina, kad labai trūksta bendradarbiavimo ir aiškumo, ką per tokį projek-
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• nepažeidinėti kelių eismo taisyklių,

Nagrinėdami eismo įvykį, turime atkreipti dėmesį į nepalankiai susiklosčiusių įvykių seką.
Kas yra eismo įvykis (ne avarija)? Eismo įvykis – tai toks normalaus transporto eismo sutrikimas, kai sugadinama technika, krovinys, kelias, kelio statiniai
ir įrenginiai, būna sužeisti ar žūsta žmonės.
Švedų tyrėjų sukurta eismo įvykio atsiradimo (konfliktų) piramidė. Eismo
įvykis suskirstytas pagal pasekmes į tris dalis: sugadinta technika, sužeisti žmonės ir žuvusieji.
Eismo įvykių priežastys yra labai įvairios. Tradiciškai skiriami tokie eismo įvykių priežasčių didieji veiksniai: eismo dalyvis (žmogiškasis faktorius); transporto
priemonė; kelias bei jį supanti aplinka ir visuomenė.
Moksliniu požiūriu, analizuojant atsitikusio eismo įvykio priežastis, būtina
nagrinėti sistemą „vairuotojas – automobilis – kelias – aplinka“ (VAKA) ir atskirus jos komponentus (arba sudedamąsias dalis).
Kaip rodo užsienio tyrimų ataskaitos ir mokslininkų straipsniai, žmogus –
pagrindinė ir reikšmingiausia eismo saugumo sistemos „žmogus – automobilis – kelias (ir kelio aplinka)“ sudėtinė dalis. Nagrinėdami VAKA sistemą daugelis tyrėjų pripažįsta, kad didžioji dalis atsakomybės už eismo įvykį tenka žmogaus
daromai klaidai: skirtingų tyrėjų (švedų, norvegų) duomenimis, žmogaus dedamoji dalis sudaro 94 proc. visų eismo įvykių, tuo tarpu dėl kelio būklės jų įvyksta
3 proc., dėl transporto priemonės – 2 proc.. Pagal daugiamečius (2000–2014)
Lietuvos eismo saugumo duomenis, Lietuvoje vairuotojų, pėsčiųjų ir dviratininkų
kaltė susumavus sudaro vidutiniškai 77 proc.
65 proc. eismo įvykių sukelia tik žmogaus veiksnys; 3 proc. – tik kelio ir aplinkos trūkumai; 2 proc. – tik kelių transporto priemonių gedimai. 24 proc. eismo
įvykių mokslininkai kaltę priskiria žmogui ir keliui bei kelio aplinkai, 4 proc. –
žmogui ir transporto priemonei, 1 proc. – keliui ir kelio aplinkai bei transporto
priemonei. Dėl 1 proc. eismo įvykių kaltinami visi trys eismo saugumo sistemos
elementai: eismo dalyvis, transporto priemonė ir kelias bei jo aplinka.
Galima drąsiai teigti, kad kelių projektuotojai ir tiesėjai bei eksploatuojančios
įmonės daro daug: rekonstruodami kelių ruožus ir gatves diegia vis daugiau eismo saugumą gerinančių priemonių. Automobilių parkas kasmet darosi po truputį naujesnis, o tai reiškia, kad automobilių kokybė gerėja. Automobilių gamintojai suka galvas, kad automobilis geriau saugotų žmogų jame. Taigi, belieka skirti
visą dėmesį žmogui, kuris dalyvauja eisme keliuose ir gatvėse.
Didžiausias dėmesys nagrinėjant eismo saugumo būklę turi būti skiriamas
žmogui, kuris yra eisme (žmogui prie vairo, pėsčiajam kelyje ar gatvėje, dviratininkui, motociklininkui) – tai labiausiai pažeidžiamas eismo dalyvis. O kelias ir
automobilis turi būti kiek įmanoma adaptuoti ir pritaikyti žmogaus patogumui,
saugumui ir galimybėms.
Kadangi pagrindinis veiksnys, lemiantis saugų eismą keliuose ir gatvėse, yra
žmogiškasis, jį turime suprasti ne tik kaip eismo dalyvį ir vairuotoją, bet ir kaip
visuomenę plačiąja prasme. Tad pagrindinės priemonės, gerinančios saugų eismą keliuose ir gatvėse, pirmiausiai turi būti siejamos su žmogiškuoju veiksniu.
2015 m. eismo įvykių kaltininkai pasiskirsto taip: 67 proc. vairuotojai, 8 proc.
pėstieji, 4 proc. dviratininkai ir 21 proc. kiti [LAKD duomenys]. Taigi, žmogiškasis
kaltės už eismo įvykį faktorius 2015 m. Lietuvoje iš viso sudaro 79 proc.
Pagal užsienio tyrėjus galima išskirti pagrindinius žmogiškuosius faktorius,
kurie lemia eismo įvykį: įtampa, didelis darbo krūvis, nuovoka (supratimas), eismo juostos laikymasis kelyje, greičio pasirinkimas, orientacija ir nuojauta.

Dr. Giedrius Pašakarnis

• neviršyti leistino važiavimo greičio,

Eismo įvykis

Eismo įvykių priežastys

Pastarajai žemės reformai einant į pabaigą galima konstatuoti, kad sugrąžinti
nuosavybėn žemės sklypai yra gana smulkūs, išsibarstę po teritoriją
(fragmentacija), vietiniai keliai yra neracionalūs, dažnais atvejais suprojektuoti
neatsižvelgiant į reljefą, todėl yra nepatogūs, dėl ko ūkininkai yra priversti
žemės ūkio technika važiuoti dešimtis kilometrų valstybinės reikšmės keliais,
juos gadinti, teršti kelio dangą ir kelti pavojų eismo saugumui. Taip pat
rūpesčių kelia žemės sklypų savininkai, kurie, kad patektų į savus žemės
sklypus, nuo valstybinės reikšmės kelių savavališkai įsirengia nuovažas.

Kloteno oro uostas – Ciurichas, Šveicarija. Šaltinis: Rama, CC BY-SA 2.0 fr

tą galima pasiekti, nes organizatorius (VĮ Valstybės žemės fondas) kreipiasi tik formaliai, t. y. su prašymu pateikti planavimo sąlygas ir tik projekto situacijos schema,
kurioje sunku identifikuoti net valstybinius kelius, prie kurių vykdomas projektas.
Dar viena problema slypi tame, kad dažniausiai rangovas projekto eigoje nesitaria
su regionų kelių įmone, o derinti atneša jau parengtą žemės konsolidacijos sprendinių brėžinį, kuriame ne iki galo išspręsti klausimai, susiję su kelių infrastruktūra.
Remiantis 2011–2013 m. žemės konsolidacijos projektų rangovams išduotomis planavimo dokumentams rengti sąlygomis, kurias išdavė Kauno, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Marijampolės, Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus regiono kelių įmonės, rangovų paprastai
buvo prašoma:
• privažiavimą prie žemės sklypų (nuo valstybinės reikšmės kelių) planuoti per jau esamas (saugias) nuovažas, servitutinius, jungiamuosius ar vietinius kelius;
• išspręsti žemės reformos klaidas patikslinant žemės sklypų, kurie ribojasi su
valstybinės reikšmės keliais, ribas ir kelių apsaugos zonas;
• visus objektus bei jų komunikacijas planuoti tik už valstybinės reikšmės kelio juostos ribų;
• atlikti parengto projekto inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtros poreikio vertinimą;
• įvertinus objektų išsidėstymą, paskirtį ir ūkinę veiklą numatyti transporto
priemonių bei pėsčiųjų eismo srautus, parengiant eismo organizavimo schemas, kurios turėtų būti suderintos su apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuru;
• strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir / ar sprendinių poveikio vertinimas turi būti atliktas šiais aspektais: saugaus eismo ir valstybinės reikšmės
automobilių kelių tinklo plėtros;
• derinimui sprendinių brėžinį pateikti skaitmeniniu (*.dwg) formatu.
Visų regionų kelių įmonių atstovai apgailestauja, kad šiuose projektuose pasigendama aktyvaus siekio maksimaliai pertvarkyti teritoriją ir bendradarbiavimo nuo pat projekto pradžios. Buvo kelininkų, kurie džiaugėsi, kad derinant žemės konsolidacijos projektą su rangovu pavyko išspręsti bent nelegalių nuovažų,
privažiavimų prie privačių žemės sklypų nuo valstybinės reikšmės kelių klausimus. Kad ir kaip ten būtų, bendradarbiavimo kokybę lėmė faktas, jog vieni projekto rangovo specialistai rengė sprendinių brėžinį net nebuvę vietovėje, o kiti
(dažniausiai subrangovai) pagal suderintą projektą bandė parengti kadastrinių matavimų bylas. Esant tokiai situacijai nieko keisto, kai derinti buvo nešamos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, kurios nesutampa su suderintu žemės konsolidacijos sprendinių brėžiniu. Šio ganėtinai naujo žemės tvarkymo būdo ekspertai siekiantiems apčiuopiamų rezultatų pataria tik atrinkus preliminarias projektų teritorijas organizatoriui, projekto iniciatoriams (aktyviems
žemės savininkams) ir kitiems suinteresuotoms pusėms (kelininkams, savivaldybėms, aplinkosaugininkams, miškininkams, inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms ir kt.) sėsti prie bendro stalo, analizuoti teritoriją, identifikuoti
teritorijos problemas ir jas spręsti kompleksiškai.
Žemės konsolidacijos projektų organizatorius VĮ Valstybės žemės fondas jau
pradėjo pirmuosius suinteresuotųjų asmenų susirinkimus dėl pritarimo parinktoms preliminarioms žemės konsolidacijos projektų teritorijoms. Jau yra parinkta 15 preliminarių žemės konsolidacijos projektų teritorijų 11 savivaldybių. Kaip ir
ankstesniame etape pirmauja Telšių rajonas, šiemet čia jau parinktos 4 teritorijos.
Žvelgiant į inicijuojamus projektus džiugina tai, kad atsirado rajonų savivaldybių,
kuriose dar nevyko tokie projektai, t. y. Joniškio, Kėdainių ir Kauno.
Naujame, pamažu įsibėgėjančiame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. finansavimo periode žemės konsolidacijai skirta 3,35 mln. eurų paramos. KPP programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklėse atsirado naujovių, kur yra numatytos naujos finansuojamos veiklos – viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas. Galima
atlikti ne tik eilinius žemės sklypų struktūros pertvarkymus, bet ir paplūdimių, parkų, sporto aikštelių, aikščių ar kitų rekreacinio, turizmo, kultūrinio, aplinkosauginio
ar panašaus pobūdžio teritorijoms priskirtų žemės sklypų sutvarkymus (žemės paviršiaus formavimas, trinkelių klojimas, apželdinimas, tvenkinio iškasimas ir kt.) bei
viešosios infrastruktūros objektų, skirtų viešosioms erdvėms aptarnauti (automobilių stovėjimo aikštelių, suoliukų, pavėsinių ir kt.), įrengimą bei privažiuojamojo
kelio įrengimą ar rekonstrukciją. Ūkininkai daugiausia dėmesio skiria didžiausiam
kaimo skauduliui, susijusiam su infrastruktūra – kelių būklės gerinimui ir melioracijos sistemų tvarkymui, t. y. tam, kas turi išliekamąją vertę bei didina žemės vertę.
LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas parodo, kad urbanistų ir statybininkų žvilgsnis taip pat krypsta į žemės konsolidaciją, kuria bus
siekiama urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose sutelkti žemę reikiamos
infrastruktūros plėtrai. Remdamiesi kitų šalių patirtimi Lietuvos kelininkai taip
pat turėtų aktyviau įsitraukti į žemės konsolidacijos projektus tiek planuojamuose rengti projektuose, tiek juos inicijuojant prie valstybinės svarbos susisiekimo
objektų (pvz., kur planuojami naujai įrengti viadukai, žiedinės sankryžos, o ypač
prie strateginių objektų, tokių kaip „Rail Baltica“). Žemės konsolidacijos projektai priskiriami prie viešųjų projektų rūšies, todėl jie finansuojami 100 proc. iš Europos ŽŪ fondo kaimo plėtrai, tačiau į tai reikia žiūrėti atsakingai, nes teisės aktai
draudžia žemės konsolidacijai grįžti į tą pačią teritoriją.

10

11

Juozas Gedvilas: Darbų ir įvykių sūkurys kasdien vis kitoks
lio ruožą būtina nedelsiant remontuoti, nes uždelsus remontas taps žymiai brangesnis. Tačiau į jokius planus tas ruoželis nebuvo įtrauktas, lėšos tam nebuvo numatytos...
Šiauliečiai rūpinasi ir klausia, ką daryti su kelio 144 ruožu netoli Šeduvos: viešųjų pirkimų procedūros jau vyksta, kelias bus tvarkomas, tačiau vienas ruožas
jau šiandien labai prastos būklės. Klausimas paprastas: dabar prižiūrėti ir tvarkyti
kiek nuleidus reikalavimus, ar tvarkyti „kaip priklauso“? Jeigu „kaip priklauso“, tai
lyg ir be reikalo bus švaistomos lėšos... Tai kokį sprendimą siūlyti?
Panašiai yra su atskirais to paties kelio ruožais, kurie jau patenka į Kauno regiono ribas. Artimiausiuose planuose – rimtas remontas, tačiau vairuotojai ir šiandien nori važinėti saugiai.
Šakių rajone ūkininkai savo žemės ūkio technika „išmalė“ žvyrkelius, žmonės
skundžiasi, vairuotojai keikiasi. Ir čia būtina viską išspręsti, nors atrodytų – patys
kalti, tereikia šeimininko gero požiūrio į bendrą turtą.
Važiuojant į Vievį, J. Gedvilas paminėjo, kad susitikimuose su regioninių kelių vadovais kalbama ir apie jų bendravimą su žiniasklaida, informacijos sklaidą.
Pasirodo, įmonės interneto svetainė pamiršta, informacija joje neatnaujinama,
ji neretai klaidina, sukelia vairuotojų nepasitenkinimą. O kelių būklės, remonto
darbų naujienos labai svarbios tūkstančiams vairuotojų, negalima atsainiai žiūrėti ir į tokius dalykus.

Bėga laikas, diena keičia dieną, atsiranda naujų įvykių, įvairių situacijų,
vis sprendžiami klausimai, užduotys, kurios neretai neišsprendžiamos
per dieną. Darbai planuojami ir dienai, ir savaitei, mėnesiui bei keliems
metams į priekį. Pamatuoti vienos dienos darbo rezultatus – neįmanoma.
Per dieną galima tik pabandyti suprasti, jog kasdienis kelių specialisto
darbas yra tik menka dalis to, kas šiandien pasiekta.
Andrius Juškevičius

T

okias išvadas buvo galima padaryti praleidus dieną su vienu iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos vadovų, direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už regioninių kelių priežiūros įmonių darbą, Juozu Gedvilu.

Negailėsi anksti kėlęs
Darbo diena J. Gedvilui prasideda Vievyje. Tas pirmadienis buvo įprastas: be
penkiolika septynios jis išvažiavo iš savo namų, kad maždaug po pusvalandžio
būtų darbe. Pirmadienis – sunkesnė diena važiuoti iki Kelių direkcijos: sostinėje rytinis pikas dar neprasidėjęs, tačiau ties Lazdynų tiltu jau tenka kiek palaukti
transporto spūstyje.„Jeigu mano darbas prasidėtų 8 valandą, automobilių kamščių neišvengčiau. Tas geras pusvalandis iki aštuntos yra tikras išsigelbėjimas“, –
sako J. Gedvilas.
Kabinete darbo diena prasideda nuo įprastų veiksmų. Pirmiausiai reikia įsijungti kompiuterį, peržvelgti elektroninio pašto naujienas, gautas žinias, pranešimus, informaciją apie savaitgalio įvykius keliuose, susipažinti su informacija apie
kelių būklę, orų prognoze. Ant darbo stalo guli krūva gautų įvairių raštų, reikia
susipažinti ir nukreipti juos vykdyti. Kiekvienas skirtingų metų laikų pirmadienis

– vis kitoks: dabar – pavasaris, todėl jau nereikia domėtis, kiek kelių nuo sniego
nuvalyta, kur dar siaučia pūga, kiek ir kur pabarstyta, kokių žiemos išdaigų laukiama artimiausiomis valandomis ar dienomis.
Tas rytinis pusvalandis iki aštuntos – paprastai visada įtemptas. Juk neretai būna, kad penktadienį darbui baigiantis Kelių direkcijoje gautus raštus išskirsto direktorius, paštu gaunami prašymai, pageidavimai, skundai. Viską reikia greitai apžvelgti ir priimti sprendimus. Su prašymais ar pasiūlymais į Kelių direkciją kreipiasi savivaldybės (paprastai prašoma lėšų kokiam nors objektui tvarkyti), įstaigos ir organizacijos, kurios kreipiasi su prašymais dėl privažiavimo kelių
tvarkymo ir t. t.
Pirmadieniais prireikia atsakyti ir į labai skubius raštus. „Nepagalvokite, kad
viską rašau tik aš vienas. Kviečiu kuruojamos srities specialistus, skirstau užduotis.
Pirmadienio rytą neretai mus pasiekia ir žiniasklaidos klausimai, o jie nekantrūs,
paprastai reikalauja greito ir išsamaus atsakymo. Tenka kartu padirbėti ir su Kelių
direkcijos viešųjų ryšių specialistais, ruošiant atsakymus žiniasklaidai arba pasiruošiant tiesioginiam interviu“, – sako vienas iš direkcijos vadovų

Laikraščiams skaityti laiko nėra
Aštuntą ryto – lyg šventos apeigos – direkcijos vadovų pasitarimas, kuriame
dalyvauja direktorius ir visi keturi jo pavaduotojai. „Rytiniai vadovybės pasitari-

Susitikimuose su regioninių kelių vadovais neišvengiamos staigmenos,
netikėtumai. Kelių direkcija reikalauja, kad regioninius kelius
prižiūrinčiose įmonėse kiekvienam vykdomam projektui būtų paskirti vadovai,
kad būtų užtikrinta darbų kontrolė, finansavimas. Nėra didelių problemų, jeigu
viskas veikia kaip patikimas variklis, viskas apgalvota, sudėliota, užsukta ir rieda.

mai trunka pusvalandį. Bendrais bruožais aptariame būsimą savaitę, svarbiausius
darbus ar įvykius, pasidaliname informacija, pasiskirstome užduotimis. Didžiausias mūsų dėmesys – viešiesiems pirkimams. Jų planavimas, eiga, kasdienė situacija ir kontrolė, vokų su pasiūlymais atplėšimas – tikrai svarbiausias dalykas,
nes vos prasidėjus kokiems netikėtumams mums sutrinka darbų eiga, projektų
įgyvendinimas“, – pasakoja J. Gedvilas.
Kelių direkcijos viešųjų pirkimų komisija paprastai posėdžiauja antradieniais,
todėl pirmadieniais būtina susipažinti su naujausia informacija, parengti pastabas.
Rytiniai pasitarimai neapsieina be kavos ar arbatos puodelio. „Nereikalaujame sekretorės ar kitos darbuotojos, kuri mums kavą nešiotų. Kai norime, patys
įsipilame iš kavos automato, išgeriame arba pasiimame į posėdį“, – pastebėjimais pasidalino J. Gedvilas.
Rytiniai pasitarimai – ne tik svarbiausių darbų aptarimas. Kiekvieną savaitę
Kelių direkcijoje lankosi įvairūs svečiai – ir iš užsienio, ir savi. Būtina iš anksto žinoti vizitų tikslus, jiems pasiruošti. O dar reikia pasitarti, kas dalyvaus suplanuotuose posėdžiuose Seimo komitetuose, Susisiekimo ministerijoje ar kitose žinybinėse institucijose, ką tiems pasitarimams ar posėdžiams būtina paruošti.
Tą pirmadienį Kelių direkcijoje lankėsi Klaipėdos miesto savivaldybės direktorius. „Šiemet su klaipėdiečiais suplanavome įgyvendinti bendrą projektą – tvarkyti kelią nuo Smiltynės iki krašto kelio. Be to, padėtis su dviračių takais vis blogėja Smiltynėje, Neringoje. Jų būklei labai pakenkė siautę miškų gaisrai, kai tais
keliukais, takais turėjo judėti sunkioji gaisrų gesinimo ir miškininkų technika. Kitos išeities nebuvo, o mums darbo ten tikrai dabar bus“, – prisipažino direktoriaus pavaduotojas.
Nuo balandžio pirmosios įsigaliojo Susisiekimo ministerijos nutarimas dėl
tikslinės kelių priežiūros plėtros programos finansavimo, todėl, pasak J. Gedvilo,
su visomis savivaldybėmis reikia suderinti tarpusavio sutarčių pasirašymo grafiką. O savivaldybių – šešios dešimtys.
J. Gedvilas neslepia, kad perversti laikraščius, žurnalus, susipažinti su žiniasklaidos naujienomis visiškai nėra laiko. Žiniasklaidos naujienas ir turinį analizuoja viešųjų ryšių skyrius. Jo specialistai pateikia straipsnių santraukas, pranešimus,
apibendrina žinių ir publikacijų apie Kelių direkciją informaciją.
„Štai, ką tik atėjo žinia: penktadienį teks dalyvauti susitikime su Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentais ir dėstytojais, kalbėsime kelininkų rengimo, mokymo klausimais, kaip populiarinti šią specialybę, kelti jos prestižą“, –
žinia pasidalino J. Gedvilas.

Pirmadienio įtampa neslūgsta
Aštuntą valandą – tik trumpas ir dalykiškas Kelių direkcijos vadovų „susibėgimas“, o dar po pusvalandžio bus platesnio rato pasitarimas dalyvaujant Kelių
direkcijos skyrių vadovams.
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Valdybos posėdis – dar ne pabaiga

Po pasitarimo J. Gedvilas sakė, kad viskas vyko kaip įprasta: „Manau, ne vienoje įstaigoje yra nusistovėjęs darbo ritmas, taip ir pas mus. Skyrių vadovai trumpai informuoja apie praėjusią savaitę nuveiktus darbus, kas planuojama šią savaitę. Tiesa, kalba ne visi: jeigu nieko ypatingo neatsitiko, jeigu darbas vyko ar
vyks įprastu ritmu, kam be reikalo aušinti burną, užimti kitų laiką? Vertinu dalykiškumą. Pasitarime su skyrių vedėjais vėl didžiausias dėmesys – viešiesiems
pirkimams. Stebime, kontroliuojame, kaip įgyvendinami projektai, kokie objektai jau laukia valstybinės komisijos, kam artėja pridavimo terminai, ar nėra delsimų, kokių nors trikdžių.“
Atskleisdamas keletą vykusio pasitarimo smulkmenų J. Gedvilas pastebėjo,
kad vis labiau įsigalintis pavasaris – kelininkų įtemptų darbų pradžia. Tuoj prasidės pavasarinės kelių apžiūros, jų būklės vertinimai. Baigėsi metų I ketvirtis –
vyks kelių priežiūros įmonių pirmųjų mėnesių darbo rezultatų vertinimai ir aptarimai, strateginių veiklos planų tvirtinimai. Ir vėl – sklandaus viešųjų pirkimų
vykdymo klausimas. „Mūsų noras ir tikslas – kad per vasarą kuo daugiau darbų
būtų atlikta Lietuvos keliuose, kad mūsų transportas važinėtų saugiomis transporto arterijomis“, – sako direktoriaus pavaduotojas. Tačiau įvairių trikdžių netrūksta – tai kas pamiršo laiku parengti atsakymą, kitas – laiku paklausti, tai
skundą kas parašė dėl viešųjų pirkimų, kitas – pretenziją. Kiekvienas toks įvykis stabdo procesą.
Kol kalbamės apie pirmadienio ir prasidėjusios savaitės darbus, artėja dešimta valanda. Iki to direktoriaus pavaduotojas spėja išsikviesti ir pabendrauti su
kai kuriais skyrių vedėjais, pasiaiškinti rūpimus klausimus ir duoti nurodymus. 10
val. renkasi Techninė taryba, tai – Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu paskirti nariai, aptariantys ir priimantys sprendimus įvairiais kelių statybų ar remonto klausimais.

Vietoje pietų – kelionė
Į klausimą „Ar ilgai posėdžiausite?“ J. Gedvilas atsako, jog iki dvyliktos. Vėl
klausimas: „Po to pietūs?“ „Ne, pietų man šiandien nebus, – atsako jis. – Techninės tarybos posėdis greičiausiai užtruks ir baigsis po 12 val.“
Pasirodo, nors netoli Kelių direkcijos įsikūrusi ne viena kavinukė, iš penkių
darbo dienų J. Gedvilas bent 2–3 kartus lieka be pietų. „Nieko, vakare atsiimsiu“, – šypteli vyras.
Techninės tarybos posėdžio darbotvarkė paprastai būna žinoma jau ketvirtadieniais, tad jos nariams būna laiko pasiruošti, įsigilinti į klausimus. Tą dieną
buvo svarstomas klausimas dėl viaduko statybos per geležinkelį kelyje Mažeikiai
– Skuodas. Pasibaigus posėdžiui J. Gedvilas sakė, kad Kelių direkcija kreipsis į AB
„Lietuvos geležinkeliai“ dėl sankryžos Mažeikiuose techninių sąlygų, nes dar neaišku, ar verčiau statyti viaduką, ar požeminį pravažiavimą, reikia detaliau aiškintis dviratininkų ir pėsčiųjų judėjimo per viaduką klausimus. Be to, Mažeikių savivaldybė turi išsiaiškinti ir Kelių direkcijai pateikti pėsčiųjų ir dviratininkų srau-

tų pasiskirstymo analizę, spręsti klausimą dėl vieno netikėtai atsiradusio privataus žemės sklypo.
Taip paskubomis išsakęs Techninės tarybos svarbiausius svarstytus klausimus
J. Gedvilas išskubėjo išvažiuoti: vietoje pietų jo laukė kelias tarytum į namus, į
Vievį, tačiau iš tikrųjų – į kitą atsakingą posėdį valstybės įmonėje „Automagistralė“, kurios valdybos pirmininku jis yra.
„Tiesą sakant, 13 valandą turėčiau būti ir Susisiekimo ministerijoje, ten taip
pat vyks posėdis, bet vietoje manęs dalyvaus kiti du direkcijos darbuotojai“, –
paaiškino J. Gedvilas. Ministerijoje bus svarstomas klausimas dėl kelių naudotojų mokesčių mokėjimo kontrolės stiprinimo, dalyvaus muitinės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, policijos atstovai. „Manau, kad direkcijos darbuotojai
Zigmas Perveneckas ir Juozas Kondrotas susitvarkys su jiems pateiktais klausimais, nes jie kompetentingi, puikiai žino situaciją“, – pastebėjo direktoriaus pavaduotojas.

Apie būsimus rūpesčius
Nuo Vilniaus iki Vievio kaip ranka paduoti. Neilgos kelionės metu J. Gedvilas spėja papasakoti ir apie kitas kelininkių problemas bei iškilusius klausimus.
Ryt pirmasis mėnesio antradienis, kaip tik tas antradienis, kai Kelių direkcijos
vadovai, Susisiekimo ministerijos atstovai susitinka su regioninių kelių vadovais.
Pavasaris paprastai diktuoja savo darbotvarkę – būsimi vasaros darbai, įgyvendinamų projektų eiga, naujų projektų aptarimas.
„Regionų kelių vadovai ne visada posėdžiauja Kelių direkcijoje“, – sako J. Gedvilas. – „Posėdžius rengiame tai viename, tai kitame šalies regione, susipažįstame su įmonėmis, jų žmonėmis, technika, galimybėmis. Žinau, kad žmonės neretai galvoja, jog esame kabinetiniai darbuotojai. Nežinau, kaip kiti, bet tikras kelininkas kabinetiniu darbuotoju būti negali, ne ta profesija“, – šypteli pašnekovas.
Susitikimuose su regioninių kelių vadovais neišvengiamos staigmenos, netikėtumai. Kelių direkcija reikalauja, kad regioninius kelius prižiūrinčiose įmonėse
kiekvienam vykdomam projektui būtų paskirti vadovai, kad būtų užtikrinta darbų kontrolė, finansavimas. Nėra didelių problemų, jeigu viskas veikia kaip patikimas variklis, viskas apgalvota, sudėliota, užsukta ir rieda. Ne vienas projektas
įgyvendinamas pagal partnerystės sutartis su savivaldybėmis, jos prisideda arba
lėšomis, arba atliktais darbais. Tais atvejais viską suderinti, sinchronizuoti yra labai svarbu. Direktoriaus pavaduotojas kalba, kad dar yra ir trečiosios šalys – elektros tinklai, dujotiekių savininkai, žemių savininkai, sanitarijos tarnybos. Dar čia
atsiranda derinimų, o būna ir gana aštrių konfliktų.
Pavasarį išlenda ir žiemos išdaigų netikėtumai. J. Gedvilas pamini, kad nutirpęs sniegas „pagražina“ pakeles – atskleidžia, kiek vairuotojai ar pravažiuojantys keleiviai primėtė šiukšlių. Viską reikia rinkti, valyti. Po žiemos daug kur šalyje
atsiranda kelių atkarpėlių, kurios prašosi remontuojamos, netgi nieko nelaukiant.
Štai Panevėžio regionas pateikė pavyzdį – po žiemos apie pusantro kilometro ke-

Vievis. 13 val. prasideda „Automagistralės“ valdybos posėdis. Po 16 val., pasibaigus posėdžiui, J. Gedvilas su kolegomis sėda į automobilius, suka kažkur po
Vievio gatves, o mūsų susitikimas ir tolesnis bendravimas vėl nukeliamas į sostinę.
Prieš 17 val. J. Gedvilas grįžta į Kelių direkciją, tada ir aptariame paskutinius
įtemptos dienos reikalus.
„Automagistralės“ valdybos posėdžio darbotvarkėje buvo net 6 klausimai.
Pasak J. Gedvilo, buvo aptarti ir strateginiai klausimai, ir įprasti praėjusių metų
darbo rezultatų įvertinimai. Įmonė dirbo pelningai, valdyba pritarė finansinei
ataskaitai, gautas pelnas bus paskirstytas Vyriausybės nustatyta tvarka. Valdyba kėlė klausimą dėl atskirų kelių ruožų apšvietimo, kaip naudoti taupiąsias lempas, naudoti saulės baterijas. Valstybinės reikšmės kelyje A2 Vilnius – Panevėžys yra neišspręstų problemų dėl žvėrių takų, kai kurie ruožai nesutvarkyti ir kelią pavojų eismo saugumui. Vis akivaizdžiau lyg yla iš maišo lenda žmogiškųjų
resursų problema, ypač atokiuose regionuose: jų įmonėse nemenką specialistų
dalį sudaro 55–60 metų amžiaus žmonės, o kur jų pamaina? Akivaizdžiausi pavyzdžiai – Skuodo, Joniškio rajonuose. Kaip ten privilioti specialistus? Valstybinė
įmonė nedaug gali padėti nei su tarnybiniais butais, nei su paskolomis būstui įsigyti. Reikalas rimtas...
Jaunimas, įgijęs kelininkų specialybę, visais būdais nori likti didmiesčiuose.
Kelių direkcija glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis mokyklomis, tačiau, pasak J. Gedvilo, jaunimui neįsakysi, nenurodysi. Svarbiausia – o ką jiems pasiūlysi?
Pasibaigus „Automagistralės“ valdybos posėdžiui, valdybos nariai važiavo
bent trumpai susipažinti su Vievio kelių meistrijos padaliniu. Apžiūrėjo gamybines patalpas, sandėlius, techniką. Tokie apsilankymai regioninių kelių padaliniuose vyksta nuolat. Šyptelėjęs J. Gedvilas dar kartą priminė – negalvokite, kad
mes „kabinetų sėdėtojai“. Važinėjame po visą Lietuvą, tik skersai išilgai ją išmaišęs pats žinosi tikrąją padėtį, galėsi kompetentingai, profesionaliai spręsti klausimus.
Prisiminė Klaipėdos rajoną. Neminėdamas pavadinimo trumpai papasakojo
apie vieną gyvenvietę, kurią kirto žvyrkelis. Atsirado galimybė tą kelią asfaltuoti.
Atrodytų, visiems džiaugsmas ir laimė. Be ne... Užsispirta atlikti triukšmo matavimus, ar asfalto danga nekenks gyventojams. Kartais negali suprasti – argi net
plika akimi nematyti, kad asfaltu automobiliai važinės keldami mažiau triukšmo,
nekels dulkių? Tačiau – ne, reikia atlikti tyrimus. Taip darbai brangsta ir stringa...

Vakare namuose
J. Gedvilas prisipažino, kad nors jo darbo diena oficialiai baigiasi 16.30 val.
(nes prasideda 7.30), nėra buvę, kad grįžtų namo bent penktą vakaro, paprastai
namų duris praveria ne anksčiau 18.00. Gerai, kad žmona darbą Vilniuje baigia
anksčiau už jį, nes grįžusi spėja paruošti vakarienę. Nors kartais sunku ir pasakyti – ar tai pietūs, ar vakarienė.
Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas prisipažino, kad žiemą grįžus
namo ramybės gali ir nebūti: nereti telefono skambučiai dėl įvairiausių eismo
įvykių. Būdamas namuose problemų neišspręsi, tačiau kažką papildomai informavus ar pasitarus su kolegomis, reikalai gali pajudėti sparčiau.
Namuose J. Gedvilo laukia įprasti buities rūpesčiai ir darbai. Žiemą reikia
krosnį kūrenti, namo šildymą prižiūrėti, malkomis rūpintis. Vasarą – aplinką tvarkyti, namu rūpintis.
Gyvena jie dviese su žmona, dvi dukros jau paliko tėvų namus. Vyresnioji nudžiugina atvykusi su šeima, kurioje auga jau trys Juozo anūkai. Jauniausiam Juozukui, kuriam dukra davė senelio vardą, dar tik dveji, o dėl vyresniojo anūko ir
anūkės triukšmo ir klegesio namuose pakanka.

12

13

Austė Merkytė

VĮ „Alytaus regiono keliai“ direktorius Bronius Vaičiulionis:
„Pavadinimas prasideda raide „A“, todėl privalome būti geriausi.“
asak įmonės direktoriaus B. Vaičiulionio, visų trijų regionui priklausančių Lazdijų, Alytaus ir Varėnos kelių tarnybų viršininkai yra ambicingi ir kiekvienas
siekia, kad jų rajono keliai būtų labiausiai sutvarkyti, technika – moderniausia, o
ekonominiai rodikliai – geriausi. Ekonominiais rodikliais kolegas lenkiantys Kelių
tarnybų vadovai paprastai paskatinami geru žodžiu arba priedu prie atlyginimo.

Daugiausia pastabų – kelių priežiūrai žiemą
Kaip ir kitų regiono kelininkų įmonių, taip ir „Alytaus regiono kelių“ kolektyvo pirmadienio rytas prasideda gamybiniu pasitarimu. 9 val. susirenka trijų tar-

nybų viršininkai, regiono įmonės skyrių viršininkai, vyriausias buhalteris, juristas, ekonomistas, auditorius, eismo, techninio, mechanizacijos skyrių viršininkai
ir, žinoma, įmonės „Alytaus regiono keliai“ vadovas su pavaduotojais. Susidaro daugiau nei 10 žmonių ratas. Tokių pasitarimų metu yra apžvelgiami praėjusios savaitės darbai ir ateities gairės. Kiekvienas susirinkimo dalyvis privalo pasisakyti.
Pasitarimų vienodų nebūna. Būna ir aštrios kritikos, būna ir gerų žodžių. Nors
darbai tie patys, kiekvieną pirmadienį į juos pasižiūrima kitaip.
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Svarbiausias įmonės darbas – kelių priežiūra, todėl visi pagyrimai ir priekaištai su ja susiję. Taip pat kruopščiai analizuojama pirkimų skyriaus veikla. Tačiau
prieš tai „Alytaus regiono kelių“ vadovas su abiem savo pavaduotojais išgeria po
puodelį kavos, aptaria įmonės reikalus, aktualesnius klausimus.

Skatinami ekonomiškiausiai dirbę tarnybų vadovai
Labiausiai įtemptas laikotarpis kelininkams – žiema. Tuo metu ir išlaidos
didesnės, ir pelnas mažesnis, bet operatyvus bei racionalus darbas atitinkamai
įvertinamas įvairiais būdais ir formomis.
„Svarbiausia – ne bausmės, o bendras sutarimas, – sako įmonės direktorius
B. Vaičiulionis. – Kad Alytaus regiono keliai būtų geriausiai prižiūrėti, visi skyriai
ir visos tarnybos turi dirbti gerai.“
Kiekvieno Kelių tarnybos vadovo pareiga, kad pavaldiniai dirbtų gerai, atsakingai ir kokybiškai, ir kad įmonė sutaupytų.
Kelių tarnybų vadovai savarankiškai negali vykdyti pirkimų. Jie sprendžia tik
klausimus dėl kelių priežiūros žiemą: kada barstyti kelius, kiek naudoti mišinio,
kaip elgtis ekstremaliomis sąlygomis
„Kai susumuojame rezultatus, labai gerai matome, kuri Kelių tarnyba dirbo
geriau, o kuriai reikia šiek tiek pasitempti. Esame dzūkai – patys darbščiausi, taigi
ir mūsų keliai turi būti prižiūrėti geriausiai, o dirbti turime taupiausiai“, – šmaikštauja įmonės direktorius B. Vaičiulionis.
Regioninės įmonės darbuotojai nėra skatinami tiek, kiek Kelių tarnybų darbuotojai. Pasak įmonės vadovo, jie turi dirbti taip, kad nebūtų problemų ir darbai
būtų atlikti laiku, ir kad kelių tarnybos nejaustų jokių trukdžių. Dėmesys keliams
ir Kelių tarnyboms – maksimalus. „Kad galėtume paskatinti darbuotojus, reikia
daugiau uždirbti“, – sako B. Vaičiulionis.
2015–2016 m. žiemos sezonas buvo palyginti ramus, nes snigo nedaug, nepustė. Tačiau keliai buvo barstomi gausiai, nors, regis, stipraus šalčio ir nebebuvo.
Keliuose į paviršių dar išlįsdavo pašalas ir automobilis galėjo tapti nevaldomas
stabdant. Kelininkai turėjo užtikrinti, kad eismo dalyviai to nepajustų.
„Taigi, taip ir ganom debesis ir plikšalas“, – pokalbį baigė humoro nestokojantis „Alytaus regiono kelių“ direktorius B. Vaičiulionis.
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Bermudų trikampis

A. Gabrys Lazdijuose gyvena jau nuo 1984 m. Dar prieš 20 metų pradėjo statytis namą, tačiau sąžiningai dirbantis Kelių tarnybos vadovas užgyveno tik nuolat
besitęsiančias statybas, kurių baigimu, jis tikisi, pasirūpins jo vaikai arba anūkai.

Į darbą – anksčiau kitų
Visose kelininkų įmonėse darbo dienos pradžia fiksuojama 7 valandą ryto, tačiau
įmonės „Alytaus regiono keliai“ Lazdijų kelių tarnybos viršininko A. Gabrio darbo diena prasideda kur kas anksčiau. Vadovas darbe būna jau 6.15 arba vėliausiai 6.30 val.
Kiekvienas rytas prasideda nuo orų prognozės peržiūros. Nuo orų priklauso ir darbų pobūdis. Pavyzdžiui, jei 11 val. bus liūtis, tai greideriuoti kelių jau netikslinga. Tuomet autogreiderininkas kartu su kolegomis vyks kelio ženklų ar signalinių stulpelių atstatinėti, rinkti šiukšlių, kirsti krūmus. Darbų keliuose daug.
Prieš kiekvieną gamybinį pasitarimą artimiausius orus žinoti būtina. 6.45 val. renkasi Kelių tarnybos kolektyvas: meistrai, mechanikai, vairuotojai. Iki to laiko darbotvarkė jau būna suplanuota, visiems paskirstyti darbai, sudaromos paskyros-leidimai
vairuotojams, mechanizatoriams pagal esamos dienos oro sąlygas ir darbų pobūdį.

Brigados pasklido po visą rajoną
Jau 7 val. kolektyvas pasiskirstęs rutininius darbus: viena brigada remontuos
išdaužas keliuose; kita – bitumine mastika taisys juodoje kelio dangoje atsiradusius plyšius; trečioji brigada atstatinės signalinius stulpelius kelkraščiuose, nes kai
kuriuos iš jų užkliudo ir patys kelininkai, valydami nuo sniego kelius. O ketvirtoji brigada tvarkys kelkraščius.

Artimiausiu metu laukia sugedusios technikos, ekskavatoriaus, remontas.
Modernios technikos patys kelininkai negali remontuoti, nes joje instaliuota
daug elektronikos. Kai ekskavatorius dirbti su kaušu gali, bet pavažiuoti – ne, yra
kviečiami gamintojo atstovai, atvažiuojantys su specialia įranga nustatyti technikos gedimus. Šiuo metu Kelių tarnybai priklausantis ekskavatorius stovi jau antrą dieną, negali dirbti.
Dabartinė ekskavatoriaus darbo vieta – žvyro karjeras. Technikos gedimas
šiuo atveju gamybos procesui įtakos jau neturi, nes jis ne vienintelis kelių tarnyboje. Dar neaišku, kodėl jis sugedo ir kiek kainuos gedimo šalinimas. Tarnybos vadovas tikisi, kad sužinos viską artimiausiu metu. Tada ir bus sprendžiama, ką daryti.

Ar bus organizuotos akcijos prieš šiukšlintojus?
„Kelias ne tik susisiekimo būdas, bet ir kraštovaizdžio dalis. Kadangi esame
pasienio miestas, negerai, jei kelias atrodys neestetiškai. Apmaudu, kad pakeles šiukšlina visi, kurie naudojasi keliais“, – esamą situaciją akcentavo A. Gabrys.
Kelininkas papasakojo, kaip iš automobilių stovėjimo aikštelės neseniai išvežė 35 išmestas padangas. Nors visiems žinoma, kad yra stambių gabaritų atliekų
aikštelė Lazdijuose, į kurią galima priduoti po 5 padangas nemokamai kartą per
metus, tačiau kai kurie vairuotojai naudotas padangas palieka pakelėse arba automobilių stovėjimo aikštelėse. Daug kartų ieškota gamtos teršėjų su aplinkosaugininkų, policijos pagalba. Deja...
Pasak pašnekovo, pasiteisino Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD)
prie Susisiekimo ministerijos akcija dalinti atšvaitus ir agitacines medžiagas.
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Jau nuo seno kalbama ir
rašoma, kad Dzūkijos keliai
ir aplinka pasižymi tvarka,
o kelininkai – stropumu,
atsakingu požiūriu į savo darbą
ir pareigą. Jau ne vienerius
metus VĮ „Alytaus regiono
keliai“ Lietuvos automobilių
kelių direkcijos (LAKD) prie
Susisiekimo ministerijos yra
pripažinta geriausiai kelius
tvarkančia įmone šalyje. Tai
didžiulis nuopelnas žmonių,
kurie savo darbą ir gyvenimą
paskyrė krašto keliams.

Daugelis dviratininkų, pėsčiųjų, važnyčiotojų įsitikino, kad nešiodami atšvaitus
yra saugesni. Tai jau 15 metų organizuojama akcija. Tačiau dabar atėjo laikas filmuoti, nustatyti ir bausti pakelių šiukšlintojus. Tai irgi galėtų išaugti į visuotinę
kontrolės akciją.
„Tokios nepagarbos kitų darbui kaimyninėse šalyse, manau, tikrai mažiau.
Įstatymai leidžia nubausti eismo dalyvį, netgi jei jis tik nuorūką per langą išmestų. Tačiau reikia, kad pati visuomenė būtų nepakanti šiukšlinimui, nevengtų fiksuoti tokius faktus. Daug žmonių automobiliuose turi filmavimo kameras ir galėtų paskelbti, jog vykdo visuomeninę akciją, ir filmuoti, – samprotauja kelių
tarnybos vadovas. – Augindami visuomenės nepakantumą šiukšlintojams pasirodytume kaip toli į priekį pažengusi tauta. Dabar gi, ypač nutirpus sniegui, pasimato visas mūsų „grožis“, paliktas pakelėse.“
Tuo tarpu kelininkams šiukšlių tvarkymas nėra pelningas, priešingai – tarkime, už padangų pridavimą specialiai tokias atliekas priimančiai įmonei reikia
mokėti pinigus iš savo biudžeto. Už tai mokama iš kelininkų, taigi, ir iš visų mūsų
kišenės.
Žiemos tarnyba paprastai žino, kur vairuotojams kelio maršrutai nesaugiausi
žiemos metu. Lazdijų rajone tokie taškai trys.
Tai 132 kelio Alytus – Seirijai – Lazdijai atkarpa. Pravažiuojant Trako mišką,
atsiranda plikšala, nors kitose to paties kelio atkarpose jos nė kvapo.
Kita pavojinga atkarpa – kelyje Nr.134 Leipalingis – Lazdijai – Kalvarija. Prie
Teiraus ir Snaigyno ežerų paprastai susiformuoja plikledis, nes drėgmė slenka
nuo ežerų.
Trečiasis taškas yra pačiame Lazdijų mieste, kelyje Nr.135 Lazdijai – Akmeniai, pasienio su Lenkija link. Apie nesaugų maršrutą signalizuoja ties posūkiu
sulaužyti atitvarai, nes toje vietoje susiformuoja plikšala ir automobiliai per greitai kirsdami posūkį, nors greitis ribojamas iki 40 km/h, nuslysta nuo kelio. Šiemet tie atitvarai bus keičiami. Šiuos taškus budinčios tarnybos puikiai žino ir stebi situaciją.

Profesijos fanatikai
2015–2016 m. rudens – žiemos laikotarpiu kelių tarnybos vadovui A. Gabriui ne kartą teko keltis vidurnaktį arba paryčiais. Ir taip kiekvienais metais. Pavyzdžiui, 12 val. nakties atsiranda plikšala, policija užfiksuoja eismo įvykį, skambina vidurnaktį, nors kelininkai krašto kelius prižiūrėti privalo iki 19 val. vakaro.
Valstybė neskiria lėšų prižiūrėti krašto ir rajoninius kelius ištisą parą. Tačiau, kai
susidaro ekstremali situacija, eismo dalyviai iš miego kelia kelininkus, kurie privalo užtikrinti autotransporto priemonių eismą ir nakties metu. Pirmasis apie tokią padėtį yra informuojamas kelių tarnybos budintis meistras, šis pradeda organizuoti darbus, žadina visus darbuotojus, kurie važiuoja tvarkyti probleminį kelio ruožą.
Būna atvejų, kad vilkikas po autoįvykio užtveria kelią. Tada kelininkai pasikrauna žvyro ir druskos mišinio, vyksta į įvykio vietą su specialia technika, barsto
kelią ir bando padaryti viską, kad nenutrūktų eismas.
„Kelininkai – savo profesijos fanatikai. Mūsų darbuotojai beveik nesikeičia.
Kuris atėjo, pasiliko. Nežinia, ar jaunimas, kuris dirbs ateityje, bus toks atsidavęs
kelininkų darbui“, – samprotauja A. Gabrys.
Atėjus pietų metui, A. Gabrys nesureikšmina šio proceso. Jei liks laiko, pietaus namuose, kur skanų maistą jam paruošė žmona. Jei neliks laiko, pavalgys
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Dzūkų prižiūrimi keliai – geriausi šalyje

VĮ „Alytaus regiono keliai“ Lazdijų kelių tarnybos viršininkas Alvidas Gabrys:
„Suplanuotus darbus koreguoja oro sąlygos.“
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Nemažai pajamų įmonė gauna laimėjusi viešųjų pirkimų konkursus. Taigi, iškart po pietų A. Gabrys analizuos iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
gautus kvietimus dalyvauti trijuose konkursuose: pralaidų paprastojo remonto
darbai, kelio ženklų įrengimo ir remonto darbai, asfaltbetonio dangos horizontaliojo ženklinimo darbai.
„Reikia įvertinti siūlomas kainas, kad nebūtų per brangu ir per daug pigu,
t. y., kad įmonė nedirbtų nuostolingai“, – pažymi Lazdijų kelių tarnybos vadovas. Įmonės techninis skyrius ruošia dokumentus, vertina, ar sąmatinės kainos
pagrįstos, ar visi reikalingi dokumentai yra. Vadovas mano, kad nukritus degalų kainoms, ir atliekamų rangovinių darbų kainos gali būti mažesnės nei pernai.
Taigi įmonė šiais metais bus šiek tiek konkurencingesnė. Tačiau darbo užmokestis pakilo, o atsarginės detalės mechanizmams pabrango, todėl reikia rasti pasiūlymų aukso vidurkį.
„Negalime pretenduoti didelės, milijoninės vertės pirkimuose, nes tokiu
atveju apleistume kelių priežiūros darbus. O ši veikla ir pareiga – mums pagrindinė“, – sako A. Gabrys.
Kita vertus, yra specializuotos gamybinės įmonės, turinčios stiprią gamybinę
bazę Alytaus regione. Pavyzdžiui, bendrovėje „Alkesta“ dirba apie 600 darbuotojų, o Lazdijų kelių tarnyboje – tik 44. Ši bendrovė laimi didžiulės vertės konkursus regione, nes jos specializacija yra kelių, tiltų statybos rangos darbai, o Lazdijų kelių tarnybos įstatymais ir normatyvais skirta pagrindinė funkcija – valstybinių kelių priežiūra visais metų laikais.

Pavienių lankytojų prašymai
Kelių tarnybos viršininkas A Gabrys per dieną sulaukia ir kelių pavienių klientų prašymų. Štai vienas rajono gyventojas nuo kelininkų prižiūrimo kelio nori
įsirengti nuovažą, nes šalia kelio nusipirko žemės sklypą ir jame ketina statyti
namą. „Reikia nuvažiuoti į vietą, apžiūrėti ir įvertinti, kokios tokio įrenginio statybos sąlygos ir galima kaina. Taip pat žmogui bus paaiškinta, kad teks pasidaryti kelio nuovažos projektą, o jei reikės, teks įrengti ir vandens pralaidą“, – aiškino ilgametis kelių tarnybos viršininkas. Projektą parengtų įmonės „Alytaus regiono keliai“ techninis skyrius, o nuovažą gali įrengti Lazdijų kelių tarnyba, žinoma,
jei užsakovas neras kitų alternatyvų. „Viena moteris norėtų pažvyruoti apie 200
m įvažiavimo, nes su lengva mašina iki savo namų ji neprivažiuoja. Teks apžiūrėti vietą ir paskaičiuoti darbų atlikimo kainą, ir jei sąlygos užsakovei tiks, pasirašysime darbų sutartį“, – aiškino A. Gabrys.
Dar vienas interesantas atvyko į Kelių tarnybą pasikalbėti dėl kiemo asfaltavimo prie jo namo. Tačiau prieš tai reikės įvertinti, kokie darbai laukia iki asfaltavimo: neaišku, ar jau yra įrengtas vandens nubėgimas, ar jį turės įrengti kelininkai. Jei kiemas jau su pagrindu, asfaltavimo kaina bus viena, jei be pagrindo –
kita. Kai klientas viską įvertins, gal jo pasirinkimas bus kitas, pvz., jis nuspręs kiemą iškloti trinkelėmis.
Tokia Lazdijų kelių tarnybos viršininko įprasta darbo diena. A. Gabriui ir jo šeimos nariams tai suprantama. Naktiniai skambučiai žiemos metu jau nestebina.
Kelininkas negali pravažiuoti pro išdaužą ar lūžtantį kelkraštį. Toks požiūris jau
nebestebina net tik šeimos narių, bet ir kaimynų ar jo kolegų.
Atgaiva po dienos darbų – žvejyba. Vos tik atšilus orams A. Gabrys trauks
prie vandens telkinių meškerioti.

Žiemą – kaip į frontą: pustant pūgai, spaudžiant 20 laipsnių šalčiui. Taip
savo darbo dieną galėtų apibūdinti įmonės „Alytaus regiono keliai“ Alytaus
kelių tarnybos vairuotojas S. Matonis. Šiam palyginti jaunam žmogui patikėta sudėtingiausia įmonės technika – naujausias ir moderniausias barstytuvas.
S. Matonis gimė ir gyvena Alytuje. Baigęs automechaniko specialybę Profesinio rengimo centre, laimę išbandė trejus metus dirbdamas tolimųjų reisų vairuotoju. Per tą laiką daug kas pasikėtė: atlyginimai sumažėjo, o tolimųjų reisų vairuotojo darbas tapo labai sunkus. Dirbant Lietuvoje atlyginimas mažesnis perpus,
bet namuose geriau, nes neseniai S. Matonis sukūrė šeimą. Simas sako esantis
prisirišęs prie namų, todėl ilgesys pasirodė stipresnis už didelį atlyginimą ir jis sugrįžo į gimtąjį miestą dirbti kelininku.
„Norisi matyti, kaip auga sūnus“, – savo apsisprendimą aiškina barstytuvo
vairuotojas.

Darbas gali prasidėti pusę keturių nakties
Vairuotojo darbo diena žiemą nenormuota. Siaučiant pūgai ar tvyrant dideliam šalčiui, budintis meistras vairuotojus iškviečia į darbą 3–4 nakties. Pavyzdžiui, tądien 3.45 val. vairuotojas sulaukė skambučio, per 15 minučių apsirengė, išgėrė arbatos, suvalgė sumuštinį ir išskubėjo į tarnybą. 4.30 val. jis jau – Kelių tarnybos įmonėje.
Susirinkę šeši vairuotojai automobilius rikiuoja druskos ir žvyro mišiniui krauti. Tai gali užtrukti 15–30 minučių. Per tą laiką vairuotojams budintis meistras
paskirsto važiavimo maršrutus, pakraunamas mišinys, druskos tirpalas jau būna
įpiltas išvakarėse, ir – į kelią.

Kiekvienas turi savo maršrutą
Kiekvienam vairuotojui dažniausiai yra nustatytas savas važiavimo maršrutas, bet jei kuris nors komandos narys suserga, tenka pavaduoti kolegą. Simo

maršrutas yra Merkinė – Jieznas. Jį reikia barstyti pirmyn ir atgal. Iš Alytaus nuo
viaduko maršrutas krypsta į Merkinės pusę 26 km, kur eismas didesnis, ir iki žiedo, kur prasideda Varėnos kelių tarnybos teritorija. Tuomet barstytuvas apsisuka
ir grįžta atgal barstydamas jau kitą kelio pusę.
Po to iš Merkinės kelias driekiasi 21 km Jiezno link. Ir vėl atgal. Važiavimo ratas sudaro apie 94 km.
Visam tos dienos maršrutui apsukti užtenka vieno barstytuvo pakrovimo. Jei
ne taip slidu, mažiau sniego, druskos ir žvyro mišinio dar ir lieka, o jei daugiau
pasnigę, sniegas suspaustas, išeikvojamas visas krovinys. Pats vairuotojas sprendžia, kiek barstyti, pataria ir budintis meistras.
„Pats barstytuvo vairuotojas įvertina eismo sąlygas, apie orus perspėja meistras. Jei yra geresnės eismo sąlygos, reikia taupyti“, – pasakoja barstytuvo vairuotojas. Simo automobilyje technika rodo, kiek mišinio išbarstyta ar tirpalo išpurkšta.
Grįžę vairuotojai užpildo kelionės lapą, įrašydami, kiek smėlio ir druskos mišinio išbarstė. Jei per daug, meistras nepagirs, tačiau jei taupydamas pamažinsi ir
keliai liks slidūs, teks važiuoti antrą kartą, o tai – papildomos išlaidos.
„Nemalonu, kai tave bara, reaguoji į meistro pastabas ir stengiesi, kad kuo
mažiau būtų išbarstyta mišinio, bet kartu ir kad būtų užtikrintos saugios eismo
sąlygos kelyje“, – sako S. Matonis.
Jei oro sąlygos pakenčiamos, vairuotojas turi laiko išgerti arbatos ir minutę pailsėti. Tačiau jei pusto ar sninga, pasileidžia kitu maršrutu – į rajono kelius.
Kartais tenka už save ir už kolegą padirbėti. Simui papildomai prisideda
maršrutas Alytus – Daugai. Iš viso į vieną pusę yra iki 27 kilometrai. Šiuo keliu
eismas didelis. Reikia būti atidžiam ir sekti ne tik kelio ženklus, bet ir eismą. Šiam
maršrutui užtenka vieno papildymo mišiniu.
„Kai valai, esi šiek tiek išlindęs į kitą eismo juostą, nes nori darbą atlikti gerai, – darbo įspūdžiais dalijasi kelininkų vairuotojas. – Viena akis žiūri atgal, kad
nenupjautum ženklų, kita – į kairę, į priešpriešinę eismo juostą, kad neužvažiuo-
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tum ant kitų eismo dalyvių. Dar reikia stebėti kompiuterį: kiek išberta, ar barstytuvas neužsikišęs.“
Užsikimšus barstytuvui, vairuotojas išlipa iš automobilio ir užsiropštęs kopėčiomis tiesiog su pagaliu atkemša susigrūdusį mišinį.
Apvažiavus šiuos du maršrutus, gali būti, kad darbo diena dar nesibaigs. Jei
sninga, Simas važiuoja į namus užkąsti ir – vėl į darbą. Malonu, kad namuose
laukia žmona su sūneliu ir garuojančiais pietumis. Tiesa, kartais laiko pietums
nelieka, paprastai taip būna esant ekstremalioms oro sąlygoms ir įtemptam darbo režimui.
Kartais per dieną su barstytuvu tenka nuvažiuoti net iki 300 km. Ir tai – ne su
lengvu automobiliu ir komfortiškai nuvalytu keliu, o snieguotu ir apledėjusiu, su
galinga sunkiasvore technika.
Po ankstyvo kėlimosi ryte, į namus žiemą pavyksta grįžti įvairiai: 9, 12, ar 14
val. Tačiau jei snieguotą dieną gamtos stichija nesibaigia, barstytuvas į darbą pasileidžia ne vieną, o kelis kartus.
Pamainos budėjimo laikui artėjant į pabaigą, vairuotojas nuplauna automobilį, iškrauna smėlio ir druskos mišinį, paruošia barstytuvą kitai dienai. Mišinio iškrovimas vyksta automatiškai: į viršų atlenkiama barstymo lėkštė, o transporteris iškrauna visą barstytuvo turinį į sandėlį. Iškrauti reikia todėl, kad esant šalčiui mišinys gali sustingti, todėl kils problemų su barstymu kelyje. Per pastaruosius penkerius Simo darbo metus nebuvo taip, kad mišinys sustingtų barstytuve.

Kartais norisi pėsčiam pareiti į namus
Kelininko darbas sudėtingas dar ir tuo, kad sunkvežimio su barstytuvu vairuotojas visuomet važiuoja pirmas. Stengiamasi važiuoti lėčiau, 30–40 km/h
greičiu. Nors pernelyg lėtai negalima važiuoti, nes kelias turi būti švarus, kol prasidės didžiausi automobilių srautai, reikia spėti pabarstyti kelią.
„Kartais važiuoji, rankos dreba, regis, sustosi ir pareisi pėsčias namo, – sako
S. Matonis. – Per tą laiką dar galvoji, ar ne per daug, ar ne per mažai išbarstei,

reikia žiūrėti, kad ženklų nenukirstum, atitvarų nesugadintum, kitų mašinų neužkabintum“.
Kelias valomas dviem peiliais, bet šoninio peilio nesimato, todėl kai jis per
daug nutolsta, nepakankamai išplatinamas kelias; kai pernelyg priartėja prie
kelkraščio, kyla pavojus nulaužti signalines gaires, sugadinti atitvarus. Tačiau signalines gaires nulenkus, jos atsistato. Tik šlapias sniegas jas gali sulaužyti. Simas pripažįsta, kad šiemet nulaužė tik vieną signalinę gairę. Į kelionės lapą tokių
nuostolių fiksuoti kol kas nereikia, patiki žodžiu.
Žiemą vairuotojai sėdi prie galingos technikos vairo – barsto kelius, o vasarą veža asfaltą su vadinamuoju „termosu“, su kitu sunkvežimiu veža žvyrą. Sugedus automobiliui tenka užsiimti jo remonto darbais. O kartais tenka tiesiog eiti
šienauti pakeles, rinkti šiukšles, kirsti krūmus. Sutvarkyti keliai ir gražios pakelės savaime neatsiranda. Tai – kruopštaus ir sunkaus kelininkų darbo rezultatas.
„Jei reikia pagalbos, nieko baisaus – atsistoji su semtuvu ir padėti „lopyti“
duobes. Minčių, kad nedarysiu arba nenoriu, nekyla“, – pripažįsta kelininkų vairuotojas.

Dirba naujausiu automobiliu
S. Matoniui patikėtas naujausias ir didžiausias Alytaus kelių tarnybos turimas „Renault“ barstytuvas. Į jį galima pakrauti ne tik 9 t smėlio ir druskos mišinio, bet dar užpilti ir 4,5 t druskos tirpalo. Simas savo plieninį žirgą laiko specialiame tentiniame garaže, nes uždaroje pastogėje jis netelpa. Šis modernus ir
galingas sunkvežimis Alytaus kelininkams tarnauja jau pastaruosius trejus metus.
Technikai įvaldyti reikėjo krimsti instrukcijas, konsultuotis su tiekėjais, kurie,
tiesa, patys ne ką daugiau žinojo. Mašinai įvaldyti prireikė savaitės kitos, o kai su
technika pavyko susidraugauti, pasirodė, kad nieko sudėtingo lyg ir nėra.
Vairuotojo kabinoje įmontuotas kompiuteris valdo barstymo plotį, išbarstomos masės kiekį gramais. Kelius galima purkšti vien tik druskos tirpalu, nenau-

dojant smėlio druskos mišinio. Tačiau įnoringa technika kartais nesupranta lietuviško oro ypatumų ir pateikia staigmenų.
„Automobilyje įrengtas kelio dangos temperatūros matuoklis parodė 2 laipsnius šilumos ir technika neleido įjungti mišinio barstymo sistemos. Ilgai ieškojau,
kaip įtinkinti mašiną barstyti mišinį, kol galų gale teko išjunti temperatūros daviklį. Tuomet kompiuteris parodė -32 laipsnius šalčio ir barstytuvas ėmė klausyti
komandų. Taip teko apgauti naujausią kompiuterį“, – aiškino S. Matonis.
Su nauja technika dirbti malonu, tai visų vairuotojų siekiamybė.

Įmonė, kurioje darbuotojas gerbiamas
Darbas valstybinėje įmonė patrauklus tuo, kad visi gauna dvi savaites atostogų šaltuoju metų laiku ir dvi – vasarą. Simas žino, kad susirgęs galės neiti į darbą ir jam bus mokamas socialinis sveikatos draudimas. Tačiau už jį kažkam teks
dirbti, nes kolektyve gyvas solidarumo jausmas. Šiuo kolegų jausmu stengiamasi nepiktnaudžiauti.
Per. Šv. Velykas S. Matonis atostogavo, turėjo įvairių planų, bet šiek tiek apsirgo, todėl atostogos jam buvo sugadintos. Tačiau, kita vertus, nereikėjo dėl ligos
praleisti darbo, jis galėjo daugiau laiko skirti savo šeimai, pabendrauti su sūnumi.
Kadangi kelininko darbo diena baigiasi anksti, grįžus į namus galima dar
daug ką nuveikti, kur nors su reikalais nuvažiuoti arba tiesiog porą papildomų
valandų pamiegoti. Tačiau privaloma būti su telefonu, atsiliepti į meistro skambučius ir prireikus nedelsiant vykti į darbą. Taip pat privaloma būti pasiruošus
dirbti ir savaitgaliais. Jei būna kokios nors šeimos šventės, apie tai turi būti informuotas meistras.
„Tačiau man tai neaktualu. Aš visą žiemą galiu praleisti be alkoholio“, – sako
vairuotojas.
Darbo specifika įpareigoja nevartoti alkoholio, nes gali susidaryti tokios
aplinkybės, kad bet kada prireiks sėsti prie automobilio vairo. Tiesa, dėl tokio pareigingumo ir tvirtos valios S. Matonis – vertingas Kelių tarnybos darbuotojas.
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Rangoviniai darbai
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Lazdijų kelių tarnyba kelyje Nr.131 Alytus – Simnas – Kalvarija prižiūri 5,06
km. atkarpą. Kelininkų rangovai UAB „Autokausta“ ir UAB „Alkesta“ atlieka kapitalinio remonto darbus kelyje Nr.131 Alytus – Simnas – Kalvarija, tačiau neturi
kelio barstymo technikos, todėl buvo sutarta, kad Lazdijų kelių tarnybos kelininkai žiemos metu šį kelią prižiūrės savo technika.
Po gamybinio pasitarimo 8 val. ryto Lazdijų kelių tarnybos vadovas A. Gabrys
jau važiuoja į įmonę „Alytaus regiono keliai“. Nors visi regiono kelių tarnybų vadovai renkasi į pasitarimą Alytuje pirmadieniais, reikalai į pagrindinę įmonę nuveja ir
darbo dienomis. Reikia pristatyti ką tik užsakovų pasirašytus darbų atlikimo aktus,
kurie regiono įmonėje turi būti patvirtinti. Reikia surinkti atsakingų įmonės vadovų
parašus, išrašyti sąskaitas faktūras, kurias vėliau reikės pristatyti darbų užsakovams.
Per valandžiukę kitą reikalai būna sutvarkyti ir A. Gabrys vėl suka atgal į Lazdijus.
Kelių tarnybos vadovas, pakeliui į Lazdijus, dar užvažiuoja į bendrovę „Alkesta“, kurioje taip pat surenka parašus ant darbų atlikimo aktų, kurie vėliau analogiškai vėl bus vežami į „Alytaus regiono kelius“ darbų atsiskaitymui paruošti.
A. Gabrys paklaustas, ar darbų užsakovai visada atsiskaito laiku ir ar nekyla
kokių įtampų, sakė: „Nerimauti dėl to neverta: tokios bendrovės kaip UAB „Autokausta“ ir UAB „Alkesta“ niekada dar nepažeidė terminų, visuomet už darbus atsiskaitė laiku pagal numatytus sutarties terminus.“
Į klausimą, ar darbų užsakovai visada pasitiki atliktų darbų kiekiu ir kokybe kelių priežiūros darbuose žiemą, A. Garbys teigė: „Kelių tarnyboje yra pildomas žurnalas, automatiškai į eismoinfo.lt yra perduodami duomenys, darbai fiksuojami labai tiksliai ne tik žurnaluose, bet ir elektroninėje sistemoje, todėl jokių prirašymų ar
trūkumų negali būti. Rangovai prašo pateikti tik darbų atlikimo žiniaraštį.“
Svarbiausia įgyti užsakovų pasitikėjimą. Sąžiningumas svarbus ne tik asmeniškai žmogui, bet ir verslo organizacijai. Tokius santykius brangina VĮ „Alytaus
regiono keliai“, kurios padalinys yra ir Lazdijų kelių tarnyba. „Užteks nors vieną
kartą apgauti užsakovą, įgysi nepasitikėjimą visam laikui“, – pastebėjo A. Gabrys. Kelių tarnyba savo įsipareigojimus visada įvykdo laiku.
Lazdijų kelių tarnyba kovą baigė su pelnu ir tai – atliktų papildomų užsakymų dėka. Ką kelių priežiūrai skiria valstybė, neužtenka.
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Reikia patiems užsidirbti

VĮ „Alytaus regiono keliai“ Alytaus regiono kelių tarnybos
vairuotojas Simas Matonis: „Kai nepasiduoda technika,
kartais ją reikia apgauti.“
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kur nors mieste – Lazdijuose arba Alytuje. Vakare laukia vakarienė kartu su žmona, nes abu vaikai jau išskrido iš gimtojo lizdo: vienas yra Kaune, kitas – Vilniuje. Sūnus – architektas, dukra – fizikos mokslų daktarė, dirba lazerių įmonėje.
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Kauno regiono keliai – Lietuvos širdies arterijos
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Važiuodami iš Vakarų Lietuvos
į sostinę, ar grįždami iš Europos
vidurio namo bei traukdami
į šiaurę per Latviją ar Estiją,
būtinai pravažiuojame Kauną
arba jo apylinkes, regione esančius
rajonus: Raseinius, Kėdainius,
Jonavą, Birštoną, Prienus. Tai
Kauno žiedas su geresniais ar
blogesniais keliais, jungiančiais
šalies pramonės, logistikos ir
susisiekimo infrastuktūrą: kelius,
geležinkelius, oro ir upių uostus.
Pastaruoju metu šalia Kauno kuriasi
logistikos ir prekybos centrai,
krovinių terminalai, technologijų ir
gamybinių pajėgumų parkai. Kelių,
nusidriekusių per vidurio Lietuvą,
priežiūra rūpinasi VĮ „Kauno
regiono keliai“.

sausko, vis prastesni, nes nėra žvyro dangos: „Greideriuodami išverčiame molį,
kuris iš apačios jau yra išlindęs, arba akmenis. Beveik nieko gero iš to neišeina“, –
teigia regiono įmonės vadovas.
Nuolat vertinama kelių, tiltų, viadukų būklė. Planuojami remonto darbaiderinami su LAKD, finansavimas skiriamas pagal prioritetus.
Einamajam mėnesiui planinius darbus Kelių tarnybos numato pačios. Įmonės administracija kontroliuoja, kad išlaidos nebūtų viršytos.
„Vienai Kelių tarnybai galbūt reikia daugiau lėšų duobėms sutvarkyti, kitai –
žvyrkelių priežiūrai. Bendromis jėgomis su tarnybomis suderiname darbų proporcijas. Pinigų kiekis tas pats, jis staiga nepadidėja, tad verstis reikia su tais pačiais pinigais, kuriuos mums skiria valstybė“, – pokalbį tęsė įmonės direktorius.
Įmonės vadovas apgailestavo, kad kelių, viadukų ir tiltų būklė regione pamažu
blogėja. Tragiškų situacijų – tilto ar viaduko griūties – neturėtų būti, nes kelininkai
kaip įmanydami šiuos objektus prižiūri, tačiau, anot V. Lisausko, tokios problemos kaupiasi:„Joms išspręsti reikia pinigų. Ir tikrai didesnių, nei mes dabar gauname. Daug tiltų ir viadukų prašosi remonto. Smarkiai blogėja asfaltbetonio dangų būklė. Senos jos.
Kas 10–15 metų jos turėtų būti remontuojamos, o mes atnaujinimo laukiame dešimtmečiais ir apsiribojame tik kelių lopymu. Būna ir taip, kad nelabai ką yra ir lopyti.“
Išvada viena – dėl dabartinio finansavimo kelių nusidėvėjimo tempas yra
spartesnis nei jų atstatymo.

Saugus eismas
„Kauno regiono kelių“ direktorius sako, kad krašto ar magistraliniuose keliuose padaugėjus žiedinių ir šviesoforais reguliuojamų sankryžų, nepavyksta išvengti techninių avarijų, bet beveik nebeįvyksta žūčių.
Regiono kelininkai stengiasi, kad posūkių į kairę salelės būtų visose didesnėse sankryžose. Įrengta tikrai nemažai greitį ribojančių kalnelių.
„Jų visi prašo dar daugiau. Bandome šiuos norus riboti, nes tai jau tapo savotiška mada, ir kartais jaučiame, kad šiuo klausimu perlenkiama lazda“, – patikino pašnekovas.
Tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ viduriu nutiesta raudona linija, kuri
draudžia lenkti. Anot V. Lisausko, reikia pripažinti, kad tai efektyvi priemonė saugumui didinti.Nors, kaip sako direktorius, yra tokia „kelių erelių“ kategorija, kurios nesustabdys nė pastatyta betoninė siena, bet normaliam žmogui tai yra tarsi papildomas
akcentas, kad lenkimas tose vietoselabai pavojingas, palyginti su kitais kelio ruožais.
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Audronė Tamašauskaitė

VĮ „Kauno regiono keliai“ direktorius Vidmantas Lisauskas:
„Išeitį iš padėties visada randame.“

VĮ „Kauno regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Edmundas Kaučikas:
„Aktyvus dieną ir ramus vakare.“

„K

E. Kaučikas, „Kauno regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis
inžinierius, savo darbo dieną planuoja iš anksto, nes puikiai žino, kad darbai veja
darbus, todėl nė vieno jų atidėlioti neverta, o neretai ir neišeina. Tos darbo dienos,
kurią praleidome kartu su vienu išvalstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ vadovų, rezultatus geriausiai iliustravo diskusijų metu priimti aktualūs sprendimai regiono susisiekimui gerinti, dalykiški susitikimai ir operatyviai išspręsti klausimai.

Rezultatai – kas mėnesį
Kabinete vykstantys pasitarimai – mažesnės apimties. Didesnieji planuojami iš anksto ir jie būna produktyvesni, retkarčiais į pasitarimus kviečiami ir žurnalistai, rengiami seminarai. Susitinkama pavasarį ir rudenį, kai keliųapžiūrose dalyvauja ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos specialistai, kurie nustato įvairius trūkumus.
„Išplėstiniai susirinkimai vyksta kartą per mėnesį, jei nėra didesnių problemų, ir rečiau. Klausimai yra patys įvairiausi – ir gamybiniai, ir gamtos sąlygų, ir

ką blogai darome, ir kas bei kur pakliuvome, kas ko nepadarė ar reikiamu metu
nepabarstė kelio“, – paprasta kalba paaiškino kelių priežiūros įmonės vadovas.
Tokiuose posėdžiuose dalyvauja pats V. Lisauskas, jo trys pavaduotojai, Kelių
tarnybų vadovai ir, reikalui esant, darbų saugos, vidaus audito, finansų arba viešųjų
pirkimų specialistai. Pastarųjų dalyvavimas priklauso nuo numatytų svarstyti klausimų. Kviečiami tie specialistai, kurie išmano tuo metu įmonei aktualius reikalus.
„Kiekvieną mėnesį susumuojami pasiekti rezultatai, tad pirmiausiai ir pradedame apie juos kalbėti. Vėliau trumpai aptariame finansinius reikalus, po to –
rimtesnius klausimus, kurie sukelia įtampą ar tam tikrų problemų“, – teigė regioninės kelių direktorius.
V. Lisauskas suformuluoja temas, aktualius klausimus siūlo ir jo pavaduotojai. Kelių tarnybų vadovai taip pat turi teisę pasisakyti, pasiaiškinti ar paklausti.
„Tai, ko nežinome, bandome išsiaiškinti iki galo. Būna ir taip, kad ne viskas
nuo mūsų priklauso. Būna, kad kliūčių darbui atsiranda dėl teisės aktų neatitikimų ar skubių Kelių direkcijos nurodymų. Ieškome kompromiso susirinkimo metu,
jei negalime operatyviai atsakyti, bandome išgvildenti net ir praėjusių susirinkimų klausimus“, – patikslino kelininkų vadovas.

Diena prasidėjo kelyje

Netoli įmonės „Kauno regiono keliai“ Kauno kelių tarnybos gyvenantis E.
Kaučikas rytais keliasi tuo pačiu metu – 6.30 val. Tą darbo dienos rytą laikas irgi
nekito. Įsėdęs į Kelių tarnybos garaže laikomą valstybinę transporto priemonę direktoriaus pavaduotojas vos per 15 minučių paprastai pasiekia savo darbovietę,
esančią miesto centre.
„Rytais visada būna transporto spūsčių. Čia yra tokia vieta, kurią man reikia
pravažiuoti laiku, nes tarp 7.30 ir 8.30 val. visada susidaro „kamštis“, – pakeliui į
darbą kalbėjo E. Kaučikas.

Bendradarbiauja su policija
Sunkiausia kelius prižiūrėti žiemą. Kelininkams rūpi, kad keliai būtų nuvalyti
ir pabarstyti, kad žmonėms netektų važiuoti slidžiais keliais ir, neduok Dieve, patekti į avarines situacijas.Rūpi jiems ir kiekvieno kelio ženklo būklė, ir atitvarai, ir
nuokalnės ar įkalnės. Jei mato problemą, stengiasi ją kuo operatyviau išspręsti.
Direktoriaus teigimu, ne visada pavyksta sugaudyti kelių chuliganus, sudaužiusius kelių ženklus, ar, tarkim, vairuotojus, atsitrenkusius į atitvarus. Juk padarytą žalą turi kažkas – draudimo kompanija ar įvykio kaltininkas – atlyginti.
„Tiesa, pastaruoju metu reikalai kiek pasitaisė, kai radome bendrą sutarimą
su policija. Kažkas atsitrenkė į atitvarus, policija fiksuoja avariją ir apie tokį eismo
įvykį praneša mums. Sutvarkėme sistemą, kad dauguma nuostolių, padarytų keliams, gultų ant kaltininkų pečių“, – aiškino V. Lisauskas.
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Įmonės „Kauno regiono keliai“ direktorius neslepia, kad kelininkai turi didelių bėdų su žvyrkeliais.
Kasmet jie apie 1 ar 2 cm nudulka, tad šiuo metu pasiektas toks lygis, kad beveik nėra ko greideriuoti. Tai daryti tenka dažnai, o darbo rezultatai, pasak V. Li-

Įmonę pasiekėme prieš 7.30 val. Tuo pat metu atvyko ir įmonės direktorius
bei kiti E. Kaučiko kolegos.„Esame trys direktoriaus pavaduotojai. Apie 10 val. susirenkame į trumpą pasitarimą, kurio metu visi kartu gurkšnojame rytinę kavą.
Tiesa, prieš pasitarimą pasidomime Kauno regiono kelių būkle – spėjame panaršyti internete, paskambinti, išsiaiškinti padėtį. Dar iš vakaro susiplanuojame, kokie pagrindiniai darbai mūsų laukia kitą dieną, arba kokius nurodymus šią dieną
mums skyrė Lietuvos automobilių kelių direkcija“, – savo rytinę darbotvarkę nupasakojo direktoriaus pavaduotojas.
Pasak E. Kaučiko, jau įprasta, kad Kelių direkcija pateikia informaciją apie būtinus nuveikti darbus prieš kelias dienas, bet būna ir skubių nurodymų, kuriuos
reikia įvykdyti nedelsiant.
„Stengiuosi savo darbo laiką išdėlioti taip, kad darbai nebūtų atidedami kitai
dienai. Kitąsyk tenka bent 5 užduotis įvykdyti per vieną dieną. Nesinori, kad viskaskauptųsi, nes būna ir taip, kad Kelių direkcija dar labiau sutrumpina užduočių vykdymo laiką. Jei nujaučiu, ką ateityje turėsiu nuveikti, tuomet vieniems ar kitiems
darbams ruošiuosi prieš savaitę ar dar anksčiau“, – tęsė vyriausiasis inžinierius.
Užduočių nešykšti ir įmonės direktorius. Jis taip pat laukia, kad visi trys pavaduotojai jam pateiktų išsamius atsakymus vienu ar kitu klausimu. Vėliau vyksta
diskusijos ir priimami sprendimai.
E. Kaučikas sako dažnai siūlantis ne vieną sprendimo variantą. Jo viršininkas
irgi visada turi savo nuomonę. Padiskutavę jie randa bendrą kalbą.
„Mano ir direktoriaus nuomonės labai sutampa. Greitai randame sprendimus
ir sutarimą, kitaip tariant, dviejų nuomonių „aukso vidurį“. Konfliktinių situacijų
nebūna“, – šyptelėjo pašnekovas.

Tartis padėjo rytinė kava

Bėda su žvyrkeliais
BMC

auno regiono kelių“ direktorius V. Lisauskas kasdien atvažiavęs į darbą 7.30
val. stengiasi kiek galima greičiau susipažinti su situacija keliuose, informacija, atsiųsta elektroniniu paštu, dokumentais, spauda. 10 val. į kabinetą susikviečia savo pavaduotojus aptarti dienos darbus, pasidalinti rūpesčiais, problemomis,
o neretai ir džiugia naujiena. Jei reikia, dar prieš pasitarimą telefonu susisiekia su
Kauno regiono Kelių tarnybų viršininkais, kad galima būtų sužinoti situaciją keliuose iš pirmų lūpų. Juk kelininkams rūpi daug kas: ir kelių būklė, ir oro sąlygos, eismo dalyvių saugumas, darbų eiga, sprendžiami klausimai ir esamos problemos.

Rytinis pasitarimas su kava užtruko gerą pusvalandį. Ilgiau jis trunka tuomet,
kai yra daugiau diskutuotinų klausimų.
Tąkart per daugiau nei pusvalandį buvo aptarti 3 klausimai. Kiekvienas iš trijų „Kauno regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojų turėjo po klausimą iš savo kuruojamos srities. Savo nuomones išsakė ir direktorius, ir pavaduotojai, tačiau, pasak E. Kaučiko, nepatenkintųjų viena ar kita kolegų pozicija nebuvo.
„Vienas šiandienos pasitarimo klausimas buvo apie kelių priežiūrą esant pavasariškiems ir, beje, permainingiems orams. Juk kelius dar barstome, nes ypač
rytais jie būna slidūs. Apžvelgėme ir situaciją regiono keliuose“, – po rytinio pasitarimo paaiškino įmonės pavaduotojas.
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Susitikimai su projektuotojais
„Į įmonę dažnai užsuka specialistai, kurie mūsų keliuose rengia projektus,
nesjiems iškyla svarbių projektavimo klausimų. Tačiau taip nebūna kasdien“, –
kalbėjo direktoriaus pavaduotojas.
Šiuo metu projektuojamas netoli Kauno esantis kelias Ramučiai – Martinava.
Projektą rengia UAB „Kelprojektas“. Per Ramučių gyvenvietę bus tiesiami pėsčiųjų
šaligatviai ir atkuriama kelio danga. Projektuojamo kelio ruožo su lietaus kanalizacija ilgis – 1,5 km. Tą dieną projektuotojai atvyko pasitarti būtent šiuo klausimu.
„Kadangi rekonstruojama visa kelio danga, projektuotojai konstrukcijų apskaičiavimus pirmiausia pateikė mums, kad pasitartume ir išsakytume savo nuomonę. Tai svarbu, nes darbų atlikimo technologijos ir kelio konstrukcijos dalykus
dar teks derinti su Kelių direkcija“, – sakė E. Kaučikas.
Projektuotojai jau būna atlikę geologinius tyrinėjimus, ir tada sprendžiama,
ar jie atitinka reikalavimus pagal kelio kategoriją. Dar pasitariama, kokią pasirinkti dangos konstrukciją. Dabartinis kelias yra 7 m pločio su asfaltbetonio danga.
Kelkraščiai – po 1,5 m. Pageidaujama čia atnaujinti dangą, kuri yra susidėvėjusi,
pakeisti jos konstrukciją ir įrengti šaligatvius – pėsčiųjų ir dviračių takus abiejuose pusėse vietoj esamų kelkraščių.
„Šio kelio rekonstrukciją iš dalies finansuoja rajono savivaldybė, sumokėdama už lietaus kanalizaciją ir šaligatvius. Visa kita sumokės LAKD pagal valstybės
finansuojamą programą. Mes prižiūrėsime kelio dangą, o šaligatviai bus Kauno
rajono savivaldybės nuosavybė“, – pasakojo pavaduotojas.
Pasak E. Kaučiko, įmonė dalyvauja rajonų savivaldybių skelbiamuose konkursuose vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbams atlikti. Buvo metas, kai VĮ „Kauno regiono keliai“ laimėdavo visus konkursus Prienų rajono savivaldybės keliams prižiūrėti, kelerius metus iš eilės tvarkė Kėdainių miesto gatves. Vis dėlto pagrindinis konkur-

so klausimas yra pinigai – kas darbus padarys pigiau, tas ir laimi konkursą. Pusdykiai
dirbti nesinori, tad aštrėjant konkurencijai Kauno regiono kelių įmonei visaip pasiseka.

Svečiams parūpo žvyrkeliai
Prieš darbo dienai įpusėjant, atvyko Kauno rajono savivaldybės Transporto
skyriaus darbuotojai, kurie domėjosi kaimiškųjų „zebrų“ programa – žvyrkelių
asfaltavimu tarp skirtingų kelių dangų.
Šešiuose Kauno apskrities rajonuose bus išasfaltuota per 90 km žvyrkelių atkarpų. Svečiai buvo pateikę pageidavimus, įmonė buvo nubrėžusi savo preliminarius maršrutus. Dabar ir buvo aiškinamasi, ar nuomonės sutapo.
„Vien gerų norų nepakanka. Mes remiamės kriterijais. Pirma, siekiame išasfaltuoti tam tikrą maršrutą, kad neliktų įsiterpusių neilgų žvyro dangos ruožų.
Tai ne tik patogu vairuotojams, bet ir įmonei nereikėtų greiderio varyti 30 ar 40
km vien tik dėl to, kad būtų sutvarkytas vienas kitas kelio kilometras“, – patikslino E. Kaučikas.
Anot įmonės „Kauno regiono keliai“ vadovo pavaduotojo, dar vienas kriterijus – eismo intensyvumas. Pirmenybė teikiama žvyrkeliams, kur eismas intensyvesnis. Ne paslaptis, kad tokius žvyrkelius reikia dažniau greideriuoti, todėl juos
verčiau išasfaltuoti.
Kai buvo sudaroma vadinamoji kaimiškųjų „zebrų“ programa, savo pasiūlymus Kelių direkcijai buvo pateikę ir Kauno regiono kelininkai – siūlyta išasfaltuoti per 100 km kelių ruožų. LAKD pagal finansavimo ir kitas galimybes asfaltavimo darbų sąrašą pakoregavo. Iš pirminio sąrašo išbraukta apie 10 km žvyrkelių,
kai kurie asfaltavimo darbai atidėti 2017 ir 2018 metams.

Pietūs
„Pietauju namie. Man ten geriausia. Šiuo metu žmona niekur nedirba, tad ji
man paruošia valgį. Dėl sveikatos būklės anksčiau išėjo į pensiją. Į kavinę nenoriu, nes sutuoktinė man išverda skaniau. Juk ir važiuoti netoli. Tai jau tapo savotiška tradicija – vidury dienos pamatyti žmoną. Jai greičiausiai yra malonu, kad
kažkam reikia pagaminti maisto“, – prieš pat pietų metą kalbėdamas šypsojosi E. Kaučikas.
Pietūs truko nuo 11.30 iki 12.15 val. Pasistiprinus įmonėje laukė jau kiti darbai, į objektą jis išvyko dviese su Techninio skyriaus inžinieriumi.
„Reikia parengti techninį projektą kelio pralaidos remontui. Ji – Kėdainių rajone, kelio Krakės – Jaugiliai – Bučiūnai 11,3 km. Ten per melioracijos kanalą
eina labai blogos būklės 1 m 50 cm diametro vandens pralaida. Ji įrengta iš gelžbetoninių vamzdžių po 1 m ilgio, siauras pravažiavimas, atitvarų nėra. Dėl to į Kėdainių rajoną ir vykstam su inžinieriumi. Būtina išmatuoti ir viską įvertinti vizualiai. Minėtas objektas yra už 70 km nuo Kauno“, – kalbėjo E. Kaučikas.
Pasiekus kelionės tikslą, išmatuojami esamos pralaidos diametras, ilgis, sankasos plotis. Numatoma, kokio ilgiopralaidos reikia, kad būtų saugus pravažiavimas, kiek ir kokių reikia atitvarų, kiek turi būti išplatinta sankasa.

Naujovė – minkštas bitumas
Kelio Nr. 3315 Birštonas – Puzonys ruože nuo 0,92 iki 1,82 km atliktas kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą iš minkštų mišinių. Tokia danga
gali važiuoti ne tik dviračiai ar lengvieji automobiliai. Ištirta, kad ji tinkama ir kitoms transporto priemonėms.
Ši danga yra 4,5 cm storio, pagrindas iš skaldos – ant esamo žvyrkelio. Pasak
E. Kaučiko, tai normali danga, bet dėl elastingumo mažiau jautri pagrindų konstrukcijai. Yra įrengtų tokių dangų dar prieš 4–5 metus, ir jos kuo puikiausiai išsilaikiusios. Jas ir įrengti pigiau. Kitokiai dangai reikėtų smėlio pasluoksnio ir 6
cm asfaltbetonio sluoksnio. Parenkamos tos vietos, kur važiuoja mažiau sunkiojo
transporto. Kelininkai tokius kelius vadina vietinės reikšmės netranzitiniais keliais.
Yra ir kitastoks kelias Nr. 3302 Išlaužas – Klebiškis – Igliauka, kurio ruože nuo
5,91 iki 6,6 km irgi įrengta taip pat minkšta danga.

Svarbu: komisijos pastabos
Kai darbai baigti, Statybos inspekcijai pateikiami nuskenuoti visi kelio projektiniai dokumentai, kurie įrašomi į kompaktinį diską. Inspekcijos sudaryta komisija iš savivaldybės Urbanistikos, Melioracijos, Kelių transporto skyrių, TEO ir LESTO
atstovų, prieš tai susipažinusi su projektu, apžiūri visą rekonstruotą kelią, įvertina
atliktus darbus ir parašais patvirtina statybos baigimo aktą.
„Pastabų būna. Dažniausiai jas pateikia Urbanistikos skyrius dėl kadastrinių matavimų, ypač jei buvo pažeisti trečiųjų asmenų interesai. Būna įrengiamos
pralaidos nesilaikant savo žemių ribų ir įsiterpiant į vietinių savininkų teritorijas.
Be abejo, stengiamės, kad konfliktinių situacijų nekiltų. Jei jau taip nutinka, su
savininkais pavyksta susitarti“, – aiškino direktoriaus pavaduotojas.
Pasak E. Kaučiko, derinimai tarp rangovų ir privačių savininkų vyksta statybų
metu, tad komisijai susirinkus tikrai nekyla problemų. „Jei kiltų, būtų negirdėta
retenybė, – sakė pavaduotojas. – Nebent darbų metu kas nors buvo pražiūrėta.“
Jis minėjo, kad iškilmingus kelių atidarymus dažniau organizuoja savivaldybės, nes jos labiau suinteresuotos viešai pasireklamuoti. Eilinės komisijos nariams
esą netenka nei šašlykų, nei alaus – ta proga pasidžiaugiama pateikus objektą,
neretai išgeriama kavos, ir tiek.
Tiesa, darbų įvertinimo tvarka nuo 2016 m. pasikeitė. Komisija į objektus
jau nebevyksta. Ji gauna elektroninę atliktų darbų versiją. Jei nesutinka, pateikia pastabas, jei viskas gerai – padeda elektroninį parašą. Deja, iki šiol ši sistema dorai neveikia, todėl ne dėl įmonės kaltės yra nemažai komisijos dar nepatvirtintų dokumentų.
„Laimė, sistema po truputį atsigauna, ir tik laiko klausimas, kada ji pradės
sklandžiai veikti. Manau, kad pakaks poros ar trijų savaičių, ir darbai su dokumentais bus baigti. Per tą laiką jų nepadaugės, nes tokia situacija labiau susiklosto tik metų pabaigoje. Dabar Kelių direkcijoje vyksta konkursai rangos dar-

bams atlikti, o darbus jie dažniausiai baigia spalio, lapkričio ar gruodžio mėnesiais“, – tęsė pavaduotojas.
Pasak jo, tuos 7 įgyvendintus projektus atiduoti vertinti Statybos inspekcijai
pavyks maždaug per mėnesį.

Archyve – tūkstantis tomų

VĮ „Kauno regiono keliai“ Prienų kelių tarnybos
viršininkas Darius Šliumeras: „Vienodų darbo dienų nebūna.“

„Mūsų įmonėje yra archyvas, kuriame laikomi popieriniai dokumentai. Šiuo
metu jame – apie tūkstantis tomų. Dalį senesnių, kai nebetelpa lentynose, laikome Kauno kelių tarnyboje. Sumesti jų į krosnį ir sukūrenti negalime – turi praeiti
ne mažiau 10 metų. Kelių tarnyboje yra didesnės patalpos, kuriose įrengtas tiek
tarnybos, tiek visos įmonės techninių dokumentų archyvas“,– aiškino „Kauno regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas.
Jo teigimu, archyve yra saugomų ir 1993 m. dokumentų, ir netgi senesnių. Jų
dar gali prireikti, jei tektų peržiūrėti senesnių tiltų mazgų brėžinius.
Įmonėje dokumentai registruojami ir kompiuteryje. Jie turi numerius, pagal
kuriuos juos ir galima rasti įmonės archyve.
„Pastarųjų penkerių metų dokumentų elektronines versijas taip pat turime.
Nuskenuoti visus popierinius dokumentus būtinumo nėra, o be to, tai padaryti būtų sudėtinga. Patys neturime kokybiškų bei didelių skenerių, gerai, kad kaimynystėje yra projektuotojų bendrovė, tai kone stalo dydžio brėžinius skenuojame ten“, – patikslino Kauno kelių vyriausiasis inžinierius.
Jis neslėpė, kad įmonė sumoka ir už skenavimo darbus, ir Statybos inspekcijai už darbų perdavimo akto įregistravimą. Kaina už vieno objekto registravimą –
150 eurų. VĮ „Kauno regiono keliai“ aktų kopijas ir sąskaitas už statybos leidimus
pateikia Kelių direkcijai, kuri pinigus grąžina įmonei.
Ant E. Kaučiko stalo tądien buvo bene 25 tokie brėžiniai – tiek didelių projektų laukė savo eilės registravimui.

Namo – aplenkiant spūstis
„Kauno regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojo E. Kaučiko diena biure baigėsi
16.30 val. Apie 17 val. jis jau buvo namie. Važiuodamas namo kelininkas į spūstis nepateko, diena buvo rami ir joms susidaryti dar šiek tiek per anksti. Eismo grūstis Kauno transporto mazge, kuriuo kasdien vyksta vyriausiasis inžinierius, prasideda maždaug tada, kai jis jau būna namuose. Mat dauguma žmonių dirba iki 17 val. Tiesa,
jei darbe jis šiek tiek užtrunka, pakliuvimas į automobilių „kamščius“ garantuotas!
Vakarais darbo reikalais E. Kaučiko niekas netrukdo, išskyrus atvejus, kai
vyksta sezono darbai vasarą. Tada skambina rangovai, kuriems kyla įvairių klausimų ar neaiškumų. Pavyzdžiui, reikia objektą statyti, o nesutarta dėl ribų su kaimynystėje žemės sklypą turinčiu asmeniu. Kartais projektuotojai būna priėmę ne
visai parankų sprendimą, tad prašoma pasitarti ar užtarti.
„Tokie skambučiai vakarais nuotaikos negadina. Skaudesnių problemų
sprendimų daugiau turbūt tenka direktoriui. Stengiuosi, kad nedidelis konfliktas
neišsirutuliotų į didesnius“, – aiškino kelių inžinierius.
Rengiami projektai visada pristatomi visuomenei. Tokie susitikimai būna įvairūs: didžiausi konfliktai su savininkais kyla dėl kainų už žemę, įsigyjamą visuomenės reikmėms. Žmonės nepatenkinti, kad kaina esą už žemę siūloma per maža.
Kelių direkcija yra nustačiusi žemės poėmio įkainius. Viskas yra įvertinama, paskaičiuojama ir siūloma sklypo savininkui. Į teismus kreipiamasi, jei sklypo savininkas siekia gauti daugiau pinigų, nei siūloma. Pavaduotojas sakė: „Su žmonėmis ne
tik Kelių direkcija bendrauja, o ir mes kartu su projektuotojais, tad visas visuomenės strėles ir turime atremti. Muštis neteko, bet pokalbiai dažniausiai būna karšti.“

Vakaras su knyga
Po darbo E. Kaučiko namie laukė gardi vakarienė, televizorius ir įdomi knyga.
Tiesa, toks poilsis būdingas tik šaltuoju metų laiku. Vasarą jis vyksta į kolektyvinį
sodą, kuris yra už 10 km nuo namų. Ten darbų pakanka visada.
Gyvena jis su žmona 3 aukštų name, kuris priklauso 4 savininkams. Reikia ir
aplinką sutvarkyti, ir namą prižiūrėti, juolab kad jis yra tik vienas vyras tarp name
gyvenančių moterų. Vyriškų ūkio darbų nevengia ir noriai juos įveikia.
Taip besišnekučiuojant apie besibaigiančią dieną, kelininkas nejučiom prisiminė savo praeitį. 1974 m. jis baigė tuometį Vilniaus inžinierinį statybos institutą (VISI), po to 4 metus dirbo Klaipėdos kelių valdyboje gamybos meistru – tiesė
automagistralę ties Vėžaičiais. Dar 2 metus dirbo Juodkrantėje, asfaltbetonio bazėje, Kelių taisymo punkto viršininku, buvo atsakingas už rangos darbus.
Po 6 metų darbo pajūryje sutiko būsimą žmoną kaunietę, kuri vyrą ir išviliojo
į Kauną. Čia susirasti darbą padėjo buvęs kurso draugas – iš pradžių E. Kaučikas
tapo gamybos meistru tuometėje Kauno kelių valdyboje. E. Kaučikas kaip šiandien pamena ir pirmą ten statytą objektą – kelio Kaunas – Pakuonis tiesimą. 4
metus iki „Kauno regiono kelių“ susikūrimo jis buvo asfaltavimo objektų vadovas.
Nuo 1995 m. E. Kaučikas buvo paskirtas įmonės„Kauno regiono keliai“ direktoriaus pavaduotoju. Juo dirba iki šiol. „Amžinas pavaduotojas, – pašmaikštavo
E. Kaučikas. – Kadangi labai šaunus kolektyvas, ir čia man labai patinka, niekur
kitur eiti nesiruošiu. Niekas naujos darbo vietos nesiūlė, bet jei ir siūlytų, neičiau.
Be to, ir pensininkas esu jau dvejus metus.“
Kilusiam iš Žemaitijos, Kelmės rajono, vaikinui, kurio ne tik tėvas, bet ir kiti
šeimos nariai yra gerokai prisiragavę kelininko duonos, dar anuomet matematikos mokytojas išrinko būsimą profesiją. Ir nesuklydo – pasirinkta specialybė ir
darbas patinka iki šiol.
E. Kaučikui, užauginusiam gabų sūnų, Vilniaus universitete įgijusį lazerių fiziko specialybę ir šiuo metu su šeima gyvenantį Londone, didelį džiaugsmą teikia
ir du – 7 ir 11 metų – anūkai, kurie atostogas visada praleidžia pas senelius Kaune. Tiesa, su jais tenka nuvažiuoti pailsėti ir prie jūros.
Stebėdamas jau visai kitokią savo anūkų vaikystę, prisimena ir savąją, kai vasaros atostogų metu tekdavo šienauti pakeles ir griovius, kartu su darbininkais
dirbti kitus darbus. Kas žino, gal būtent tada ir gimė šilti jausmai keliui, kelininko profesijai ir savo kraštui?
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VĮ „Kauno regiono keliai“ gavo Birštono savivaldybės paklausimą, ar vienas
iš kelių bus įtrauktas į vadinamąją „zebrų“ programą. E. Kaučikas informavo direktorių, kad pageidaujamas maršrutas yra įtrauktas į minėtą kelių asfaltavimo
programą.
Įmonės komercijos direktoriui buvo iškilęs klausimas dėl kelių inventorizavimo, t. y. kelių matavimų, kuriems atlikti skelbiami konkursai, kuriems Kelių direkcija skiria lėšas, yra samdomi matuotojai.
„Direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už komerciją ir turto valdymą, paruošia sutartis su matuotojais, kurie ir atlieka tuos matavimus. Jų metu surenkami
visi kelių duomenys – jų plotis, sankasos, pralaidos, tiltai ir pan.“ – pokalbįt ęsė
kelių specialistas E. Kaučikas.
Šiuo metu Kauno regiono kelių maršrutuose šie darbai įpusėti – iš 2,674
tūkst. km kelių apie 1423 km jau atlikta inventorizacija. Tuo pačiu matuojama ir
žemė, kurioje yra statinys, po to visa tai derinama su žemėtvarkininkais, su kaimyninių sklypų savininkais, kad nebūtų įsibrovimo į svetimą teritoriją, ypač rajoniniuose keliuose, kurie driekiasi per gyvenvietes ar kaimus.

Matuoja patys, tad be guminių batų neišsiverčia. Beje, jie nuolat vežiojami
automobilyje. Tai tarsi „budinti“ aprangos priemonė.
Visi matavimai surašomi į specialius žiniaraščius, kad parvykus į įmonę būtų
galima skaičiuoti sąmatą ir parengti projektą, kurį ruošia įmonės projektuotojai, turintys projektavimo atestatus ir atitinkantys reikalavimus projektavimo darbams atlikti. Reikalingi ir skaičiai, ir brėžinys, ir planas. Projektas pateikiamas Kelių direkcijai, kuri skelbia konkursą darbams atlikti.
Numatomi darbai derinami su Kėdainių rajono savivaldybės Melioracijos
skyriumi. Specialistai turi patikslinti aukštį, gylį, kuriame bus įrengiama pralaida.
Jie taip pat įvertina, ar nauja pralaida nekels nereikalingų problemų.
Jei jie turi pastabų, pasako, jei ne, Melioracijos skyriaus atstovas pasirašo projektą. Klausimas išsprendžiamas gana greitai – tą pačią dieną. Skyriuje surandami turimi projektai, kuriuose nurodytas geodezinis aukštis. Jie pateikiami „Kauno
regiono keliams“, ir klausimas suderinamas.
„Mūsų gaišinti be reikalo nenori, nes žino, kad padarysime gerą darbą rajono keliuose. Pastabų gali būti dėl tvirtinimo elementų, kad neslinktų gruntas nuo
sankasos. Jei būna drenažo vamzdžiai, ateinantys iš laukų, prieinantys prie pat
pralaidos ar tilto, stengiamasi juos prijungti taip, kad nebūtų sugadinti melioracijos įrenginiai. Sovietiniais laikais pakloti drenažo vamzdžiai dar iki šiol „gyvi“ ir
dauguma jų funkcionuoja“, – patikino pavaduotojas.
Grįžus laukė popieriai – pusė darbo stalo apkrauta dokumentais. Kas gi juose?
Paaiškėjo, kad rangovas atlieka kelio statybos ar rekonstrukcijos darbus ir juos
priduoda Kelių direkcijai. Atlikus darbus, rangovas pateikia užsakovui darbų perdavimo aktą. Po to šis dokumentas, kurį sudaro ne vienas segtuvas, perduodamas „Kauno regiono keliams“, nes įmonės archyvuose laikoma visa projektinė dokumentacija.
Ant įmonės direktoriaus pavaduotojo darbo stalo – net 7 dokumentų krūvos,
bylojančios apie iki 2015-ųjų gruodžio 31 d. atliktus darbus. Už juos atsiskaityta
Kelių direkcijai, o ši dokumentus perdavė kelininkams.
Štai pirmoji dokumentų krūvelė. Juose – rajoninis kelio Mairiškiai – Žibartonys – Gudžiūnai ruožas nuo 9,7 iki 15,3 km, kuriame buvo atlikta rekonstrukcija.
Čia driekėsi žvyrkelis, o dabar įrengta asfaltbetonio danga. Darbai baigti, jų perdavimo aktas surašytas dar 2015 m. gruodžio 23 d.
Štai antrasis dokumentų pluoštas, kuriuose – kelio Vilkija – Pagiriai – Liučiūnaiatkarpos nuo 0,7 iki 4,56 km rekonstrukcija, t. y. žvyrkelio asfaltavimas.
Šiuose dokumentuose – ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas (projektavimas ir tiesimas) kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruože nuo 5,4 iki 6,8 km.
Darbus vykdė UAB „Lietuvos kelių statyba“.
Pėsčiųjų ir dviračių takas taip pat įrengtas kelyje Kaunas – Prienai – Alytus
(nuo 6,56 iki 7,48 km). Rangovas – VĮ „Kauno regiono keliai“. „Laimėjome konkursą ir patys projektavome bei įrengėme, tad dėl kokybės tikrai nesiskųsime“, –
juokavo E. Kaučikas.
Likusiose trijose dokumentų šūsnyse – atiduoti vertinti Prienų kelių tarnybos
pastato rekonstrukcijos darbai – sandėlio rekonstravimas į garažą. Problema išspręsta – technika bus po stogu.

Įmonės „Kauno regiono keliai“ Prienų kelių tarnybos viršininkas D.Šliumeras
kuo puikiausiai žino, kad kiekvienos jo darbo dienos sėkmė priklauso nuo to, kaip
jai bus pasiruošta. Kelininkų darbui įtakos turi tikrai ne vienas faktorius, net ir pati
gamta, todėl viršininkui kitąsyk ir per vieną dieną tenka išspręsti daug galvosūkių, kad būtų įveikti visi iškilę iššūkiai.

Kas rytą – apie orą
Kelių tarnyboje darbo diena prasideda 7.30 val., Prienų kelių tarnybos viršininkas į savo kabinetą įžengia gerokai anksčiau. Mat nuo namų iki darbovietės – vos 4 km, kuriuos kelininkas įveikia labai operatyviai – per 3 ar 4 minutes.
Tądien, kaip ir įprasta, Prienų kelių tarnybos administracija į vadinamąją penkiaminutę susirinko 7.15 val.
Pasitarime buvo aptartos oro sąlygos ir dienos užduotys – numatyti darbų
objektai, paskirstyta technika ir žmogiškieji resursai.
„Mūsų darbus lemia ir tuo metu vyraujantys orai, todėl kiekvieną rytą būtinai aptariame ir gamtos sąlygas. Stengiamės, kad darbui visi jau būtų pasirengę
pusę aštuonių“, – D. Šliumeras.
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos dar
prieš šv. Velykas kelininkus paragino sutvarkyti pakelėse šiukšles. Apie tai irgi
buvo kalbėta pasitarime.
„Čia nieko naujo, iki didžiausių pavasario švenčių būtina pasigražinti kelius.
Tai irgi labai svarbu, juolab kad mūsų pagrindinis darbas – kelių priežiūra“, – pabrėžė dienos pašnekovas.

Skubiai ir be kavos
Per rytinius pasitarimus kava negeriama, skubama, nes prasidedančios dienos darbus tenka spėti aptarti vos per 15 minučių.
Tąkart buvo kalbama apie pavasarį jau numatytus ir dar tik prognozuojamus
darbus, bei aptarti šios dienos darbai, kuriuos galima būtų suskirstyti į 3 grupes.

Pirmiausiai kelių priežiūra: kelyje Prienai – Skriaudžiai buvo pjaunami krūmai, kelyje Jundeliškės – Vėžionys darbus tęsia kita brigada, kuri taip pat pjovė
krūmus ir genėjo medžių šakas, trečia grupė magistraliniame kelyje rinks šiukšles. Autogreideris siunčiamas greideriuoti žvyrkelio Žiūronys – Kriokialaukis, pakeliui turi sutvarkyti kelio Kaunas – Alytus kelkraščius, už tuos kelius atsakingas meistras įpareigotas papildomai pakontroliuoti kelkraščio priežiūros darbus.
Antroje vietoje buvo aptarti pagal atskirą sutartį su LAKD remontuojamo
žvyrkelio Jieznas – Nibriai darbai, jiems reikalinga technika ir medžiagos, trumpai pakalbėta apie darbų technologiją. Šis keturių mėnesių trukmės objektas
pradėtas įgyvendinti kovo viduryje.
Pabaigoje buvo aptartos mechanikų problemos ir jų sprendimai, tarnybos teritorijoje tęsiami darbai.
„Objektų nemažai, o dar būna ir technikos gedimų. Mūsų technikos parkas
nemažas, bet jis sparčiai sensta. Pavyzdys trys autogreideriai. Vis esame įpratę sakyti, kad turime du naujus, ir vieną seną, bet kai įsigilini, kad vienam „naujam“ –
12, kitam – 19 metų, visi greideriai tampa nebenauji, nebent galime atskirti vakarietišką techniką nuo rusiškos“, – pripažino viršininkas.
Anot jo, čia vertinama vokiška technika, nes jos priežiūra pigesnė – suremontavai sušlubavusią detalę ir gali maždaug 5 metams ją pamiršti. Rusiška
technika geros reputacijos nebeturi, nes, pasak Kelių tarnybos vadovo, ji gali jau
kitą dieną po remonto priminti apie ką tik išspręstą problemą. Galima tik pasidžiaugt, kad jos jau liko visai nedaug.

Sensta ir keliai
Prienų kelių tarnyba prižiūri 386,261 km valstybinės reikšmės kelių, iš jų
52,33 yra magistraliniai, 73,32 km – krašto, ir 262,611 km – rajoniniai, pastarųjų 127 km dar su žvyro danga. Anot D. Šliumero, kelių su žvyro danga mažėja,
bet tik po 2–4 kmper metus, ekonominės krizės pradžios metais buvo ir visai neasfaltuojama. Deja, jo teigimu, blogėja asfaltuotų kelių būklė: „Turime prastų as-
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Apie saugų eismą
Laikrodis rodė, kad iki pusės devynių liko kelios minutės, todėl besirengdamas Prienų rajono savivaldybės organizuojamo Saugaus eismo komisijos posėdžiui D. Šliumeras paskambino „Kauno regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojui
Tomui Mockui, su kuriuo teko pasikalbėti ir pasitarti dėl pateiktų svarstyti klausimų. Tądien D. Šliumero ir T. Mockaus nuomonės sutapo. Nenuostabu, juk abu yra
patyrę kelių specialistai.
Kelių tarnyboje pagal vidaus darbo taisykles kavos pertraukėlė yra nuo 9 iki
9.15. Per poilsį nuo darbo pasitarimų kabinete administracija susirenka išgerti
po puodelį kavos. Šiandien viršininkas paprašė paankstinti kavos gėrimą 20 min.,
kad laiku spėtų į posėdį. Per kavos gėrimą būna aptariami tarnybos administracijos aktualūs klausimai, jei neaptarinėjami jokie klausimai, paprasčiausiai atsigeriama kavos, maloniai bendraujama su kolegomis.
Kiek vėliau D. Šliumeras išskubėjo į Saugaus eismo komisijos posėdį, kuris
vyko Prienų rajono savivaldybėje. Posėdžio darbotvarkę Kelių tarnybos viršininkas buvo gavęs iš anksto ir pasiruošęs, o joje – dauguma su keliais, gatvėmis bei
saugiu eismu susijusių klausimų.
Komisija aptarė apie 11 klausimų.Vienas jų – Piliakalnio bendruomenės prašymas vasaros metu riboti greitį žvyrkeliu nuo gyvenvietės iki Prienų miesto ribos, nes žmonės negali apsikęsti kylančių dulkių.
Šis žvyrkelis priklauso Prienų kelių tarnybai. Eismo intensyvumas jame nėra
didelis – apie 80 automobilių per parą. Šalia –14 sodybų. D. Šliumeras posėdyje
pasiūlė įrengti gyvenvietės ribas, kad joje tiek vasarą, tiek žiemą būtų leidžiamas
ne didesnis nei 50 km/h greitis.
„Ateityje šis žvyrkelis galėtų būti įtrauktas ir į gyvenviečių asfaltavimo programą“, – tikisi kelininkas.
Posėdyje taip pat buvo aptartas vienos prieniškės prašymas. Moteris pageidavo, kadpašaliniams asmenims būtų uždraustas įvažiavimas į kiemą Vytauto gatvėje.
„Čia yra vietinės reikšmės keliai, šiuo atveju – gatvė. Laikausi nuomonės, kad
jei namo gyventojai nenori, kad būtų važiuojama į jų kiemą, tegul pagal Kelių
eismo taisyklių reikalavimus kiemo šeimininkai, suderinę su kelio savininku ir po-

licija, pasistato tokį draudžiamąjį ženklą, kuris leistų įvažiuoti tik namo gyventojams ir aptarnaujančiam transportui“, – patarė kelių specialistas.

Lemia ne tik norai
Vienos Prienų miesto seniūnijos gyventojai paprašė įrengti pėsčiųjų perėją J.
Basanavičiaus ir Rasų gatvių sankryžoje, kuri yra valstybinės reikšmės krašto kelyje, netoli Prienų kelių tarnybos.
„Šią sankryžą ketinama remontuoti. Gal su ta perėja nereikia skubėti? Juk
privalu laikytis pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklių: matomumas perėjos zonoje,
apšvietimas tamsiuoju metu, perėjos tąsa, – Saugaus eismo komisijos posėdyje paaiškino D. Šliumeras ir pasiūlė šio prašymo netenkinti. – Žmonės mano, kad
įrengs perėją ir bus išspręstos visos saugaus eismo problemos. Jos įrengimui pritarsiu tik tada, kai toje vietoje bus tinkama infrastruktūra.“
Dar vienas šiai komisijai pateiktas prašymas – kelyje Alytus – Antakalnis, ties Kašonių ežeru, vasaros metu riboti greitį iki 70 km/h. Kaimo
bendruomenė„Kašonys“ šį prašymą pateikė dėl žvejų, kurie automobiliais sustoja siaurame krašto kelyje, saugumo ir paukščių migracijos.
Prienų kelių tarnybos vadovas tam nepritarė ir pasiūlė minėtoje vietoje
įrengti kelio ženklus „Sustoti draudžiama“. Jis argumentavo, kad ten siaura kelio
sankasa, todėl pavojinga stovėti, o kelias skirtas eismui, bet ne žvejams.
„Žvejoti galima prieiti iš visų kitų trijų pusių. Žodžiu, yra saugių vietų, kurių
žvejai tikrai gali rasti. Krašto kelias apima tik apie 200 m ežero, o aplink jį yra savivaldybės keliai – visai tušti žvyrkeliai, tačiau žvejams, matyt, patogu ant sankasos kaip ant suoliuko sėdėti, šalia pasistatyti automobilį ir galbūt dar ir radijo
klausytis“, – pareiškė Prienų kelių tarnybos atstovas.
Komisijos posėdyje jis pasiūlė bent jau kol kas greičio neriboti. Pasak Kelių
tarnybos viršininko, kelininkai tuo keliu važinėja kas antrą dieną ir, jei pastebės
šalikelėje automobilius paliekančius žvejus, pasirūpins stovėjimo draudimu tame
ruože. Kai bus gauta lėšų, bus įrengti ir kelio atitvarai.

Po pietų – skambučiai
D. Šliumeras pietauja namuose. Valgis būna paruoštas iš anksto. Tuo pasirūpina jo žmona. Beje, Prienų kelių tarnybos viršininko sutuoktinė namo pietų negrįžta, nes dirba Birštone, ir šis malonumas jai per ilgai užtruktų.
„Žmona pietauja darbe. Susitinkame tik vakare. Kartu tenka papietauti tik
per laisvadienius, tačiau tokia šventė irgi nedažnai būna“, – apgailestavo kelininkų vadovas.
Tądien dėl ilgėliau užtrukusio Prienų rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdžio D. Šliumero pietūs vėlavo, o po pietų, kurie oficialiai baigiasi
12.15 val., viršininko jau laukė nauji rūpesčiai.
Paskambinęs D. Šliumerui verslininkas iš Pakonių paprašė patarimo. Jis ketina atidaryti parduotuvę prie Prienų kelių tarnybos prižiūrimo kelio, nori prie parduotuvės suremontuoti visiškai sulūžusius šaligatvius, todėl žmogui prireikė kelių žinovo konsultacijos.
Pagalbos kreipėsi ir Prienų seniūnas. Jis pasiteiravo, kaip būtų įmanoma pagerinti eismo sąlygas išvažiuojant iš vienos miesto stovėjimo aikštelės. Tokie vietos klausimai nedidelės reikšmės aikštelėse, pasak Prienų kelių tarnybos vadovo, sprendžiami greitai.
Buvo paprašyta ir eismo korekcijų Maironio gatvėje, paklausta dėl galimybės
pastatyti ženklus automobilių stovėjimo vietoms Laisvės aikštėje, prie savivaldybės, rezervuoti. Atsakymas buvo konkretus – galima, jei kelio savininkas to pageidauja, suderina su kelių policija, tik būtina laikytis KET reikalavimų.
Ar skambučiai pasipila tik rytais ar ištisą dieną? „Rytinių skambučių gausa labai priklauso nuo oro sąlygų ir nuo mėnulio fazės“, – pusiau juokais ištarė prieniškis. „Interesantai skambina įvairiomis temomis: dėl kelių priežiūros, kelininkų konsultacijos dėl darbų ar medžiagų pardavimo, dėl techninių sąlygų ir pan.“
Pasak jo, iš LAKD skambina retai, dažniau – iš „Kauno regiono kelių“ administracijosarba jo pavaldiniai. Štai ir šį kartą paskambino Kelių tarnybos mechanizatorius ir paklausė, ar techniką palikti už 1,5 km esančiame druskos sandėlyje,
ar ją reiktų atvaryti į Kelių tarnybos kiemą.

Į Kauną – variklio detalių

Krūmų kirtimo vajus
Tą popietę ir toliau buvo kertami krūmai prie pat Skriaudžių gyvenvietės, šalia asfaltuoto krašto kelio Prienai – Skriaudžiai. Šie darbai artėjo į pabaigą.
„Stigo lėšų, ir krūmų šalinimas nuo sankasų šlaitų nebuvo pats svarbiausias
darbas jau kelerius metus. Priežiūros lėšų beveik tiek pat ir dabar! Bet krūmai ir
medžiai suaugo, pradėjo lysti į važiuojamąją dalį ir šie darbai jau pasidarė būtini.
Krūmai kertami, kad gerėtų matomumas, būtų tvarkinga sankasa ir neliktų kliūčių šienavimui“, – krūmapjovės įkarštį apibūdino pašnekovas.
Kelias Vaišvydava – Pakuonys jau sutvarkytas. Ten buvo analogiškas atvejis, o krūmų kirtimo darbai šiame ir dar viename kelyje vyko nuo sausio mėnesio.
Šaltuoju metų laiku tokiais darbais užsiima ir vairuotojai, ir mechanizatoriai, kurie laikinai tampa eiliniais kelių darbininkais, nes veiklos su technika tokiu metu nėra.
Pasak D. Šliumero, jie sutinka, nes pasirinkimas žiemą nedidelis. Juk Prienų
kelių tarnyba nėra tokia turtinga, kad galėtų savo darbuotojus išlaikyti už nieko neveikimą.
Žmonės sukasi spėriai. Dar viena ar kita diena, ir iki gyvenvietės užaugusių
alksnių bei karklų bus nelikę.
Tarnybos vadovui tą darbo dieną taip pat rūpėjo, ar nupjautos šakos tvarkingai sandėliuojamos, nes tvarkingai ir didesnėmis krūvomis sudėtas šakas pasiima pačios biokurą gaminančios įmonės.

Pasitelks studentus
Vakarėjant Prienų kelių tarnybos vadovas apvažiavo vietas, kuriuose vyko
žvyrkelių greideriavimo darbai. Žvyrkeliu Išlaužas – Dambrava –I gliauka jis prasuko pro Balbieriškį ir „išlindo“ į Krokialaukio kelią.
Apvažiavęs ratą prižiūrimais keliais, D. Šliumeras prisipažino, kad tame krašte yra buvęs senokai. Jis dar kartą įsitikino, kad Prienų kelių tarnyboje 7 metus
dirbantis autogreiderio vairuotojas žvyrkeliuose darbuojasi spėriai ir kokybiškai.
„Darbas atsakingas, tačiau mūsų autogreiderių mašinistai yra tikri profesionalai, gerai įvaldę techniką. Tai ne tie darbininkai, prie kurių turi stovėti meistras. Šitoje srityje esame stiprūs, tik gaila, kad negalime pasigirti tinkamais atlyginimais, tačiau dar sugebame išlaikyti nemažai gerų specialistų“, – pasidžiaugė viršininkas.
Grįžo atgal, nes norėjo įsitikinti, ar prie administracinio pastato kokybiškai
klojamos trinkelės.
Pasak jo, išdaužę asfaltą darbininkai rado senas plyteles, paklotas ant labai
silpno pagrindo. Tai pamatę suprato: asfaltas tikrai tiestas sovietmečiu, o plytelės galbūt dar seniau dėliotos.
Kelių tarnybos kieme tebėra senas fontanas, kurį ketinama restauruoti. Vadovas turi puikią idėją į pagalbą naujam fontanui atkurti pakviesti kūrybingą jaunimą, studijuojantį dizaino subtilybes.
„Fontanui rekonstruoti medžiagos būtų mūsų, o konkursą laimėjusio studento kūryba – diplominis darbas. Studentai sumano daug gražių dalykų. Turiu bičiulį, kurio sodyboje kolegijos absolventai sukūrė labai šaunių skulptūrų ansamblį ir taip apsigynė savo diplominius darbus“, – baigdamas pokalbį šyptelėjo D. Šliumeras.
Viršininko, kaip ir visų tarnybos darbuotojų, oficiali darbo dienos pabaiga –
16.30 val. Tačiau tarnybos vadovas tądien savo darbo kabinetą paliko vėliau.
Išskubėjo namo, kur jo laukia taip pat daug nebaigtų darbų.
Tiesa, labiausiai prieniškiui rūpi sniego ir vandens slidžių sportas. Su kateriu ir
vandens slidėmis D. Šliumeras džiaugiasi nuostabiomis Nemuno kilpomis, o žiemą su draugais vyksta į Lenkiją ar Ukrainą paslidinėti ir pasidžiaugti sniegu, kurio Lietuvoje pastaruoju metu mažėja.

Pakeliui jis aplankė kuro kolonėlę. „Su ja didelių problemų nėra, bet vis tiek
pagal reglamentą reikia atlikti apžiūras, kviesti inspekciją, nes tai yra potencialiai
pavojingas įrenginys. Prieš 5 metus ją esame restauravę, nes keitėme kuro talpyklą. Yra rūpesčių, bet ir patogu, kai savo kieme ją turi, ypač jei kuro prireikia naktį“, – aiškino Kelių tarnybos vyresnysis mechanikas.
Čia – ir druskos sandėlis, kuriame laikoma tiek sausa druska, tiek ruošiamas
jos tirpalas, taip pat yra gaminami smėlio ir druskos mišiniai. Visi barstytuvai turi
pritaikytus bakus druskos tirpalui, kuris pilamas ant keliuose pabarstytos druskos,
kad ši, važiuojant mašinoms, nesisklaidytų į šonus, o greičiau veiktų kaip pašalą
tirpdanti ir kelio dangos slidumą mažinanti priemonė.
„Turime 16 kubinių metrų talpyklą. Šaltą žiemos dieną tirpalo reikia daugiau.
Vienas tirpintuvas per dieną paruošia apie 3 kubinius metrus druskos tirpalo, o
per parą reikia dvigubo kiekio, t. y. dar viename tirpintuve paruošto tirpalo, – aiškino specialistas. – Kaip mechanikas pasakysiu, kad man svarbiausia pasirūpinti, jog nesustotų veikę siurbliai. Svarbu ir tai, kad elektrinė dalis, esanti agresyvioje aplinkoje, būtų tvarkinga.“
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falto ruožų, bet tikimės, kad šiemet juose vyks nemažai remonto darbų. Tiksliau
tariant, yra numatytas ne vienos prastos kelio dangos remontas.“
Kelių tarnybai tai labai aktualu, nes kuo kelio danga geresnės būklės, tuo paprastesnė ir pigesnė jo priežiūra.
„Keliai sensta ir dėvisi, o jei į kapitalinį jų remontą, ten kur būtina, investuojama mažiau, sunkiau juos prižiūrėti, – pokalbio metu patvirtino gerai žinomą
tiesą D. Šliumeras. – Išdaužas asfaltbetonio dangose taisome patys. Prienų krašte labai prastos būklės kelių nėra jau tiek daug. Bene blogiausios būklės – valstybinės reikšmės krašto kelias Kaunas – Prienai – Alytus. Jame, beje, ir didžiausias eismo intensyvumas.“
Guodžia tai, kad jau parengtas šio kelio didžiausią eismo intensyvumą turinčio ruožo rekonstravimo projektas. Prienų kelių tarnyba šiuo metu negali jo priežiūrai skirti didesnių sąnaudų, juolab kad tai daryti nebūtų logiška:jei minėtam
projektui bus skirtas finansavimas, daug investuoti į jo priežiūrą tikrai neūkiška.
Kelininkai už asfaltbetonio dangos priežiūrai skirtas lėšas vis paremontuoja atsivėrusias išdaužas ir laukia rimtesnių remonto darbų šiame kelyje.
„Atėjęs pavasaris keliuose atvėrė gausybę išdaužų. Pastaruoju metu mūsų
žiemos turi labai daug pavasario bruožų, kai oro temperatūra nuolat svyruoja nuo
pliusinės iki minusinės ir atvirkščiai. Silpnesnės asfaltbetonio dangos tada ir ima
„puoštis“ išdaužomis“, – tęsė Prienų kelininkų vadovas.
Tokiu metu asfalto danga itin jautri smūgiams – automobilių padangos padaro gerokai daugiau išdaužų.
Vilnius – Prienai – Marijampolė – pagrindinis magistralinis Prienų kelių tarnybos prižiūrimas kelias. Tiesa, jo bendra būklė nėra bloga, jis beveik visas suremontuotas. Prasčiausios vietos dabar yra apie Birštoną ir Prienų miestą, nors dar
prieš gerą dešimtmetį tai buvo geriausios kelių dangos. Mat pradėjus remonto
darbus nuo anksčiau buvusių blogiausių kelio ruožų ir juos atnaujinus, dabar šių
ruožų būklė, palyginti su suremontuotais, vėl atrodo negerai.

„Šiąnakt tikimės šlapdribos, naktį oro temperatūra kris žemiau nulio, prognozės blogos, bet tokioms oro sąlygoms esame pasiruošę. Technikos ilgai prie
druskos stengiamės nelaikyti – rūdija. Tačiau šiąnakt krautuvą teks palikti druskos sandėlyje. Labai viliamės šį vakarą „pratempti“ iki 22 val. ir kelius barstyti tik
ryte“, – paaiškino D. Šliumeras.
Pasak jo, geriau, kad sniegas iškristų naktį, ir situacija būtų aiški 4 val. ryto –
tada ir prasidėtų kelių barstymo ar sniego valymo darbai.
Magistralinio kelio, kuris būtų barstomas visą parą, Prienų kelių tarnyba neturi. Prižiūrimas kelias Vilnius – Prienai – Marijampolė, jei tik jame slidu, pradedamas barstyti ne anksčiau 4 val. ryto, o baigiamas 22 val.
„Naktį miegame ramiai, bet savotiškai ir budime, ypač jei nutinka koks nenumatytas įvykis kelyje. Apie jį dažniausiai praneša policija, ir bet kokiu paros metu
nenusišalinam nuo kelio šeimininko padėties. Oficialiai, žiemos tarnybos metu,
jau nuo pusės keturių budintis kelio meistras apžiūri kelius ir mato realią situaciją. Jis ir specialistas, ir vietinis žmogus, todėl puikiai orientuojasi savo rajono keliuose. Be to, apie orus ir kelių būklę informacijos jis randa ir internete, ir pats perduoda rajono orų, dangos būklės ir tuo metu atliekamų kelių priežiūros darbų
suvestinę. Operatyvumas svarbu, nes kelius barstyti privalome pradėti jau nuo 4
val. Pakrovėjas ir 7 automobiliai su barstytuvais išvažiuoja pagal poreikį“, – tęsė
Kelių tarnybos viršininkas.
Tarnyba dar prižiūri ir tris miesto teritorijas – Prienų ir Birštono, taip pat Balbieriškio seniūniją. Birštone barstymo būna labai nedaug, o Prienuose – tikrai
daugiau. Prioritetas – valstybinės reikšmės keliams, ir tik baigus darbus seka seniūnijos.
Prienų kelininkai žino savo krašte kelias vietoves, kuriose beveik visada oro
temperatūra būna keliais laipsniais žemesnė nei kitur. Tai – Vilniaus kelyje esantys Vyšniūnai ir kelyje Kaunas – Alytus Bačkonių miškas. Kelių meistras žino, jei
oras įtartinas, pirmiausia reikia vykti patruliuoti būtent į tas vietas.

VĮ „Kauno regiono keliai“ Kėdainių kelių tarnybos
vyresniojo mechaniko darbo diena

Susipažinkite: Andrius Lukoševičius – valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ Kėdainių kelių tarnybos vyresnysis mechanikas ir šios Kelių tarnybos senbuvis. Kiekvieną darbo dieną jam tenka suktis it voverei rate, nes jo valdos išties nemažos. Specialistas atsakingas ne tik už tvarkingą techniką, bet ir šilumos ūkį bei energetiką.

Čia kelio pradžia

nė būklė yra gera, o kada – šlubuoja. Be to, jis sako, kad Kėdainių kelių tarnyboje dirba geri vairuotojai, kurie techniką labai prižiūri.
Pasak vyresniojo mechaniko, didesnių kelių technikos gedimų būna retai, o
rimtoms problemoms spręsti patys rankų nekiša – atlieka tik smulkesnius remonto darbus vietos dirbtuvėse.
Šiuo metu tenykščiams žvyravimo darbams reikalingos keturios savivartės,
autogreideris ir ekskavatorinis krautuvas.

Šį kartą „Kauno regiono kelių“ Kėdainių kelių tarnybos vyresniojo mechaniko
darbo diena prasidėjo nuo mūsų pokalbio apie jo karjeros pradžią.
Baigęs Kauno politechnikos institutą ir įgijęs inžinieriaus mechaniko specialybę, A.
Lukoševičius pradėjo dirbti 1986 m. Tuomet ši įmonė vadinosi Kėdainių kelių valdyba.
Iš pradžių jis tapo remonto dirbtuvių vedėju. Pasak jo, sovietmečiu nebuvo tiek
remonto įmonių, kiek jų yra šiuo metu, tad tekdavo remonto darbus atlikti patiems.
„Tuo metu be manęs čia dirbo dar 4 mechanikai. Kaip dirbtuvių vedėjas vadovavau
maždaug 20-čiai pavaldinių. Technika būdavo paprastesnė, jos kokybė – prastesnė, todėl gedimų būta daug. Sudėtinga būdavo gauti detalių. Darbo sąlygos taip pat nelepino“, – savo darbo pradžią prisiminė Kėdainių kelių tarnybos vyresnysis mechanikas.
Remonto dirbtuvėms A. Lukoševičius vadovavo iki 1995 m., arba iki to laiko,
kai Kėdainių kelių valdyba tapo įmonės „Kauno regiono keliai“ dalimi. Tada inžinierius mechanikas ir tapo naujai įkurtos įmonės padalinio vyresniuoju mechaniku. Jam darbuose talkino dar vienas mechanikas.
„Kėdainių kelių valdybai prisijungus prie „Kauno regiono kelių“, pasidarė lengviau dirbti. Buvo pradėta pirkti naujesnė ir kokybiškesnė kelių priežiūros technika, pagerėjo darbo sąlygos, kai kuriuos technikos gedimus jau buvo galima patikėti remontuoti naujai susikūrusioms bendrovėms“, – pokalbį tęsė pašnekovas.
A. Lukoševičius pasidžiaugė, kad šiuo metu sovietmečiu įsigytos technikos
Kėdainių kelių tarnyboje nebeliko nė kvapo, išskyrus traktorių „Kirovec K700“. Tiesa, jis čia laikomas jau ne darbams, o kaip eksponatas. Juk tokiam dideliam mechanizmui darbo nelabai atsiranda, nes pastarosios žiemos nėra gausios sniego,
o galingas traktorius ir buvo skirtas šiems darbams.

Apie 8 valandą technikai sugrįžus į tarnybą po kelių barstymo darbų, A. Lukoševičiui teko nemenkas galvos skausmas dėl lengvojo 5 vietų automobilio
„Peugeot Partner“, pagaminto 2004 metais, variklio gedimo. Ja darbo reikalais
nemažai važinėja kelių meistrai – per dieną po 200 ar net 300 kilometrų.
Neužvedus šio automobilio variklio, buvo nuspręsta jį nugabenti į remontu
užsiimančią bendrovę. Pastaroji problemą sprendė, bet neišsprendė. Teko griebtis kitos bendrovės paslaugų, bet ir ši nepadėjo – variklis streikavo.
„Galiu drąsiai pasakyti, kad Kėdainiuose remonto įmonių teikiamos paslaugos manęs netenkina. Kitaip tariant, jų kokybė nėra gera“, – pareiškė kelių tarnybos inžinierius mechanikas.
Buvo nuspręsta automobilį remontuoti savo jėgomis dirbtuvėje. Kėdainių kelių tarnyboje dirba jaunas sumanus vairuotojas, kuriam A. Lukoševičius pasiūlė
kartu pasižiūrėti, kas tai mašinai nutiko. Šis vaikinas dirba autogreiderio mašinistu, tačiau gerai nusimano ir technikos remonto srityje. Tąkart keliai buvo pažliugę, jų greideriuoti nebuvo galima, tad vyrukas mielai sutiko su vyresniojo mechaniko pasiūlymu užsiimti automobilio remonto darbais.
Jiedu iš variklio išsuko degalų purkštukus ir juos patikrino. Paaiškėjo, kad purkštukai
veikia. Po to buvo sumanyta pamatuoti kompresiją. Pasirodo, dviejuose cilindruose jos nebuvo, įtarta vožtuvų gedimo problema, kuri galėjo atsirasti dėl netinkamo dydžio tarpelių.
Nušlifavo vožtuvų reguliavimo plokšteles, prieš tai apskaičiavę, kad plokštelės storį būtina sumažinti iki 0,3 milimetro. Viską atlikę, surinko ir automobilis ėmė veikti tarsi naujas.

Darbas ranka pasiekiamas

Vienas trijuose asmenyse

A. Lukoševičius gyvena čia pat, Vilainių kaime, daugiabučio name. Iki Kėdainių kelių tarnybos – vos 3 kilometrai. Tarnybą vyresnysis mechanikas pasiekia vos per 15 minučių ir darbe būna jau 7 valandą ryto arba likus pusvalandžiui iki oficialios darbo dienos pradžios. Darbo grafikas, beje, nesikeitė ir tą dieną, kurią kartu su juo praleidome.
Pirma užduotis, kurią tądien, kaip įprasta, įveikė Kėdainių kelių tarnybos specialistas, buvo praėjusios dienos darbų apžvalga. Septyniese – viršininkas, inžinierius, vyresnysis mechanikas ir kelių meistrai – susirinkę vadovo kabinete, aptarė esamas problemas. Pokalbis ir vėl buvo ramus ir dalykiškas, nes karštų diskusijų beveik nepasitaiko. Kavos taip pat atsisakoma.
„Karščiuotis nėra prasmės, bet nesakau, kad nereikia reikalauti, kad darbas
būtų atliekamas atsakingai. Viršininkas reikalauja iš mūsų, mes – iš savo pavaldinių, –aiškino vyresnysis mechanikas. – Dirbu ne vienerius metus, savo darbą išmanau, jį atlieku nuosekliai, ir man pirštu baksnoti ką daryti nereikia, todėl ir pipirų iš vadovo negaunu. Tenka pačiam labiau susigriebti nebent tada, kai keičiasi
planai ir skubiai reikia paruošti būtiną techniką darbams.“
Pasitarimas truko neilgai – iki pusės aštuonių. Po to A. Lukoševičius susitiko su savo pavaldiniais ir kiekvienam iš jų skyrė naujos darbo dienos užduotis.
Šiandien kelios mašinos išvyko žvyruoti kelius netoli Sirutiškio – mechanikui teko pasirašyti kelionės lapus, įvertinti, ar transportas tvarkingas. Per tiek darbo metų savo įgudusia akimi specialistas jau puikiai mato, kada mašinų techni-

Vėliau A. Lukoševičius ėmėsi savo valdų apžiūros, juolab kad jis ne tik mechanikas, bet ir ūkvedys bei energetikas. Šilumos ūkis nemažas, katilinės dujofikuotos, todėl teko eiti pasižiūrėti, ar sklandžiai veikia aparatūra.

Problemą išsprendė patys
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Ruošėsi šlapdribai

Tą dieną, kai bendravome, A. Lukoševičiui teko vykti į Kauną įsigyti detalių,
kurių reikia vasarinei technikai paruošti. Iš tiekimu užsiimančios bendrovės parsivežė filtrus asfaltbetonio klotuvui. Tepalus į vietą atvežė kitas tiekėjas, laimėjęs
viešųjų pirkimų konkursą, pagal poreikį ir pagal vyresniojo mechaniko užsakytą
rūšį, tinkamą įvairiems mechanizmams.
„Techniniam aptarnavimui tepalų sunaudojame nedaug. Jie keičiami kartą
per metus. Druskos barstytuvai ir daug kitų mechanizmų turi hidraulines pavaras, ir jeigu nutrūksta žarnos, tuomet kol tai pastebi, kol sustabdai variklį, prarandama nemažai tepalų. Tokiais atvejais hidraulinio tepalo reikia daugiau. Variklių
tepalų kiekiai nėra dideli“, – paaiškino pašnekovas.
A. Lukoševičiui tenka vykti ne tik į bendroves Kėdainiuose, bet ir į Kauną. Paprastai ten ieškoma mašinų variklių detalių. Pati kelionė trunka apie pusantros
valandos, bet neretai Kaune tenka sugaišti net ir kelias valandas. A. Lukoševičius
viską susiplanuoja iš anksto, turi bendrovių kontaktus, todėl klaidžioti netenka,
nebent greičiau grįžti sutrukdo transporto spūstys.
Pasak jo, detalių tiekėjai vengia apgaudinėti ar įpiršti prastesnių detalių, nes
puikiai žino, kad mechaniką iš Kėdainių kelių tarnybos pavyktų apmauti tik vieną
kartą – kitąsyk jie jau nebeturėtų šio nuolatinio kliento.
Laiku papietauti A. Lukoševičiui ne visada pavyksta, ypač jei vykstama į Kauną. Tačiau vyras sako nesąs mažas vaikas ir nepyksta, jei tenka pasistiprinti kiek
vėliau. Dažniausiai pietauja namie. Tądien jis taip pat nuvyko pavalgyti namo,
o pietums sugaišo 45 minutes. Žmona dirba mokykloje, tad dažniausiai jis pietauja vienas.
„Maistas paruošiamas iš vakaro. Grįžtu, pasišildau ir pavalgau“, – paatviravo Kelių tarnybos vyresnysis mechanikas, į darbą po pietų tądien jis atvyko laiku – šiek tiek po 12 val.

Po pietų – nauji darbai
Po pietų teko pasirūpinti krautuvu, kurio hidraulinis siurblys „išėjo“ iš rikiuotės. Juo dirbama Kėdainių kelių tarnybos žvyro karjere. Beje, tas krautuvas turi ir
šlavimo įrenginį, ir sijojimo kaušą. Ir visi darbai atliekami hidraulika.
„Krautuvo hidraulinio siurblio korpusas yra aliuminis. Viduje – dantračiai, į
kuriuos, matyt, papuolė atitrūkęs metalo gabaliukas ir pažeidė siurblio korpuso paviršių. Pakanka korpuso įbrėžimo, nes paviršiai labai lygūs – veidrodiniai, ir
darbas nutrūksta. Įbrėžimai trukdo susidaryti reikiamam slėgiui siurblyje ir darbo
mechanizmai nebeveikia“, – populiariai paaiškino A. Lukoševičius.
Agregatas sugedo prieš kelias dienas. Šiandienos rūpestis – atlikti tiekėjų
apklausą ir atrinkti geriausią pasiūlymą. Anksčiau hidraulinis siurblys kainuodavo apie 15 tūkst. litų (per 4 tūkst. eurų). Kokia dabar pinigų suma bus reikalinga naujam siurbliui įsigyti, vyresnysis mechanikas prisipažino nelabai žinąs, todėl negalįs įvardinti.
Įprastai pasirenkami trys tiekėjai. Bus atrinktas vienas jų, pasiūlęs geriausią kainą. Pirkimas turėtų įvykti maždaug per 2 savaites. Tokia pirkimų procedūrų tvarka.
Problemų dėl prastovos neturėtų kilti, nes tarnyba turi dar keturis, nors ir mažesnius, krautuvus. Dokumentams tiekėjų apklausai parengti A. Lukoševičius užtruko šiek tiek ilgiau nei valandą.

Paskambina ir naktimis
Po žiemos ima žiojėti nesmagios duobės keliuose, todėl Kėdainių kelių tarnyba intensyviai rengiasi jų lopymui. Kelių frezos jau paruoštas šiam darbui: restauruotas būgnas, apžiūra atlikta, tepalai pakeisti.
„Mano kasdienis ir svarbiausias rūpestis, kad darbai nestovėtų dėl techninių
sutrikimų, kad darbas vyktų, o technika visą laiką galėtų pagelbėti“, – tęsė jis.
Daugiau tos dienos darbų po pietų A. Lukoševičius nebuvo numatęs, nebent
įvyktų koks nors netikėtas technikos sutrikimas. Tada jau vyresniajam mechanikui
tektų vykti į objektą ir pasirūpinti, kad kliūtys būtų pašalintos.
Pasibaigus darbo dienai galima lengviau atsipūsti, nes gyvenant daugiabutyje ūkio darbų nėra daug. Nebūna lengva, kai pasipila darbo skambučiai naktimis, jei kas nors nutinka technikai, dirbančiai keliuose ir tamsiuoju paros metu.
Tuomet technikos žinovas skuba į pagalbą – gabena į objektą turimą detalę, tepalus ar kitas reikalingas gedimams pašalinti priemones. Dažnai prireikia ir A. Lukoševičiaus patarimo. Jis niekada nepasako, kad dabar jam poilsio metas ar savaitgalis. „Toks darbas, ką darysi. Taip jau esame įpratę“, – teištarė paklaustas, ar
nebūna sunku atsikelti naktį ir palikus šiltus amus važiuoti į objektus.
A. Lukoševičius su žmona užaugino dukrą gydytoją ir sūnų teisininką, turi du
vaikaičius – dvejų metukų anūkę ir pusės metų anūką. Tai sūnaus atžalos. Beje, nekantriai laukiama ir dar vieno gandro apsilankymo – vaikelio laukiasi ir jų dukra.
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„Klaipėdos regiono keliai“ augina jaunąją kelininkų kartą
Regiono kelių vadovo teigimu, turbūt ne dažna šalies ūkio šaka, kokia yra kelių sektorius, gali pasigirti darbuotojų šeimų dinastijomis. Kelininkais dirbo seneliai, tėvai, dabar – vaikai ir anūkai. Šaunu, ar ne? P. Kaučikas tikisi, kad ši graži tradicija tęsis, tik būtina tuo rūpintis.
„Norėčiau, kad dirbti kelininkais ateitų ne atsitiktiniai žmonės, o būtent tie, kurie šią profesiją vertintų ir ją pasirinktų visam gyvenimui. Reikia tik džiaugtis, kad
dar yra tokių žmonių, juos skatinti ir, žiūrint į ateitį, stengtis išlaikyti. Ypač, manau,
reikia rūpintis jaunimu, kad neliktume tik su pensinio amžiaus darbuotojais“, –
savo poziciją išsakė pašnekovas.
Tiesa, jis pripažino, kad šiuo metu ši problema dar nėra tokia aštri. „Klaipėdos regiono keliuose“ dirba nemažai jaunų mechanizatorių, vairuotojų, inžinierinių darbuotojų. Tačiau palikti likimo valiai šio klausimo įmonės vadovybė neketina, nes laikas bėga ir ateityje padėtis gali pasikeisti.

Jaunimo reikalai

„Klaipėdos regiono keliai – tai mūsų antrieji namai. Kiekvienas iš mūsų visomis jėgomis bandome dirbti tai, ką
sugebame. Su labai didele atsakomybe atliekame įvairius darbus, prižiūrime kelius, tobuliname krašto kelių tinklą,
užtikriname saugų eismą, savo darbais prisidedame prie valstybės gerovės kėlimo, nes kasdien kuriame jos pridėtinę
vertę. Augame mes, auga ir Lietuva. Kiekvienas iš mūsų gali pailginti Lietuvos kelių gyvenimą darbais, pastangomis,
patriotizmu prisidėdami prie vieno iš didžiausio valstybės turto – kelių išsaugojimo, priežiūros ir puoselėjimo. Su gerais
ketinimais pasieksime tai, ką esame užsibrėžę – kurti savo namus, išsaugoti savo tėvų ir senelių palikimą – gimtojo
krašto kelius ir tradicijas. Mūsų pareiga – kurti geresnę ir gražesnę Lietuvą.“

„Klaipėdos regiono keliuose“ – nuoširdus rūpestis kiekvienu darbuotoju

Įmonės administracija kartą per savaitę susirenka pasitarti, kas Klaipėdos regiono keliuose bus nuveikta šiandien ar po kelių dienų, jei būtina, sprendžia skubius
reikalus. Platesnio pobūdžio klausimai aptariami Lietuvos automobilių kelių direkcijos (Kelių direkcija) prie Susisiekimo ministerijos pasitarimuose. Vilniuje gauta informacija būtinai perduodama visiems regiono kelininkams.

giamės, bet ne viskas nuo mūsų priklauso. Daug įtakos turi kelių finansavimas, kurio nepakanka“, – paaiškino Klaipėdos regiono kelininkų vadovas.
Dėl pinigų stygiaus žiemą neįmanoma pabarstyti visų regiono kelių druska ar
druskos ir smėlio mišiniu, todėl tenka važinėti ir slidžiais keliais, ypač jei juose eismo intensyvumas nedidelis. Ateina vasara, ir važinėjama dulkėtais keliais, nes Klaipėdos regione tebėra nemažai žvyrkelių. Kelininkai kelių priežiūrai gali išleisti tik
tiek pinigų, kiek jų skiria Kelių direkcija, kuri gauna finansavimą pagal Vyriausybės programą.

Dėmesys pavaldiniams
„Klaipėdos regiono kelių“ vadovų pasitarimų kone aktualiausia tema – gamybinis kelių tarnybų darbas, kuris visų matomas, kritikuojamas.
„Kaskart nagrinėjame aibę įvairiausių niuansų. Aptariame, kur slypi mūsų bėdos, jei neįveikiamos tam tikros užduotys, nagrinėjame, su kokia technika turėtume dirbti, kokią įsigyti, nes tai nėra pigus malonumas“, – akcentavo P. Kaučikas.
Pasak kelių sektoriaus žinovo, regiono kelių įmonei priklausančių kelių tarnybų
darbas ir pasiekti rezultatai nagrinėjami itin kruopščiai. Daug dėmesio skiriama ten
dirbantiems žmonėms, jų darbo ir buities sąlygoms.
Ši valstybės įmonė tikrai turi kuo pasigirti, nes savo darbuotojais joje rūpinamasi nuoširdžiai ir atsakingai – įrengtos puikios patalpos poilsiui, dušai, pasirūpinta darbo apranga ir būtinais įrankiais.
„Esu tikras, kad rimtai rūpindamiesi žmonėmis einame teisinga linkme. Juk
svarbu tiek šiandiena, tiek ir mūsų perspektyva. Svarbu dar šiandien įžvelgti ir numatyti ne tik būsimą veiklą, bet ir kas tuos darbus dirbs“, – patikino įmonės vadovas.

Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkas Paulius Baltmiškis:
„Darbo stichija – projektiniai sprendimai.“
Įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkui P. Baltmiškiui didžiąją savo darbo dalį tenka praleisti kabinete. Tačiau ten
specialistui liūdėti nėra kada. Jam tenka tvarkyti itin svarbius dokumentus, be
kurių „negimtų“ kelių projektai arba jie nebūtų tikslūs.

Pradeda nuo kavos
Šiandien antradienis. Skyriaus viršininko P. Baltmiškio rytinėje darbotvarkėje
ne tik kelionė iš namų Palangoje į darbą Klaipėdoje, bet ir, kaip įprasta, 8 metų

dukros nuvežimas į mokyklą.
Kiekvieną rytą didžiausios transporto spūstys susidaro netoli darbovietės, tačiau, kaip sako „Klaipėdos regiono kelių“ skyriaus viršininkas, jos toli gražu ne tokios, kokios būna sostinėje Vilniuje.
Tądien Techninio ir projektų rengimo skyriaus vadovas savo darbo dieną pradėjo nuo puodelio kavos. Begurkšnodamas šį gėrimą specialistas peržiūrėjo savo
elektroninį paštą, išnagrinėjo tęstinius darbus – projektų sąmatas ir kitus dokumentus.

Šiuo metu jo vadovaujamo skyriaus specialistai rūpinasi viena iš pastarųjų žvyrkelių asfaltavimo programų – kaimiškųjų „zebrų“ – įgyvendinimu. Ruošiama techninė darbų specifikacija, tikslinama informacija dėl planuojamų kapitaliai remontuoti tiltų, pralaidų ir nuovažų skaičiaus. Jis gali keistis, nes tiksliai numatyti nuovažų skaičiaus žiemos metu, kai tikrosios padėties nebuvo galima įvertinti dėl sniego
dangos, nebuvo įmanoma. Informacijos papildymai, be abejo, turės įtakos rangovo,
kuris atliks darbus, galutinei pasiūlymo kainai. Bet kadangi pasikeitimų bus labai
nedaug, galutinė rangovų pasiūlymų kaina turėtų keistis labai nežymiai.
Kaimiškųjų „zebrų“ programoje kelių priežiūros įmonė „Klaipėdos regiono
keliai“ turi bent 20 objektų, kurių bendras ilgis – 52 km. Tiesa, šešiems kelių ruožams projektai buvo parengti dar prieš 2 ar 3 metus, gauti statybos leidimai, bet
dėl pinigų stygiaus jie nebuvo įgyvendinti. Dabar atėjo ir jų eilė.
Antroji žvyrkelių asfaltavimo programa įgyvendinama pagal Susisiekimo ir
Žemės ūkio ministerijų susitarimą. Tai žvyruotų kelio ruožų asfaltavimo darbai
gyvenvietėse, kuriose gyvena iki 1000 gyventojų.
„Pagal dar vieną – žvyrkelių asfaltavimo gyvenvietėse – programą turime
17 objektų. Jų bendras ilgis – 16 km. Tai numatyti asfaltuoti kelių ruožai (nuo 0,5
iki 2 km) gyvenvietėse“, – teigė P. Baltmiškis.

Šeimų dinastijos
Dauguma dabartinių šios įmonės darbuotojų yra anos kartos atstovai, kurie
jaunyste tryško prieš kelis dešimtmečius. Dar metai kiti, ir jie turės teisę į užtarnautą poilsį. Direktorius susirūpinęs – o kas gi juos pakeis?
„Prie pensinio amžiaus ribos artėja ne tik mechanikai, inžinieriai. Kalbame ir
apie mechanizatorius, vairuotojus. Dabar kelių technika – autogreideriai, traktoriai, barstytuvai – sudėtingi mechanizmai, nes yra kompiuterizuoti, automatizuoti,
ir jų valdymas reikalauja tam tikro išsilavinimo. Jau praėjo tie laikai, kai šiems darbuotojams pakakdavo tik vairuotojo pažymėjimo“, – pabrėžė P. Kaučikas.
Pasak jo, dar viena aktuali tema – kas keliuose dirbs po 15 ar 20 metų? Įmonės vadovybė labai norėtų, kad jauni žmonės nebėgtų į užsienį uždarbiauti, o galėtų dirbti, uždirbti ir oriai gyventi čia, Lietuvoje.
„Manau, jau dabar turime susimąstyti ir tuo pasirūpinti“, – pokalbį tęsė P. Kaučikas.

„Šiandien tipinė diena. Apskritai, bent 90 proc. mano dienos yra darbas kabinete su dokumentais. Likusi dalis – išvykimai į objektus, įmonės parengtų projektų derinimai įvairiose institucijose“, – aiškino P. Baltmiškis.
Techninio ir projektų rengimo skyriuje be vadovo dirba dar 5 darbuotojai.
Trys iš jų yra projektuotojai, vienas darbuotojas atsakingas už sąmatas bei konkursinės dokumentacijos parengimą, dar vienas – už dokumentacijos pateikimą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, prisijungimo bei teritorijų planavimo sąlygų išdavimą.

Žvyrkelių asfaltavimas

Tarėsi techninė taryba
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Pasitarimuose – svarbūs klausimai

„Mūs darbas yra ne tik kelių priežiūra ir gamybiniai dalykai. Rengiame programas, jas pristatome Kelių direkcijai, kurios specialistai visa tai aptaria ir dažniausiai
pritaria“, – sakė įmonės direktorius P. Kaučikas.
Įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius palaiko glaudžius ryšius su įmonei pavaldžių 4 kelių tarnybų vadovais ir specialistais, kurie supažindinami su numatomais nuveikti darbais. Pasak P. Kaučiko, žmonės turi žinoti tiek regiono, tiek ir
Kelių direkcijos viziją, kad nuomonės ir priimami sprendimai nesiskirtų. Savo ruožtu vietos kelininkai, susitikimuose bendraudami su savo rajonų žmonėmis, pastaruosius būtinai informuoja apie artimiausius planus.
„Tai labai svarbu, nes kelininkų veikla išties reikalinga visuomenei, juolab kad
žmonės, nepatenkinti kelių būkle, ne visada žino, jog mes, kelininkai, tikrai sten-
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„Klaipėdos regiono kelių“ direktorius Petras Kaučikas laikosi nuomonės, kad šiuo
metu kelių sektoriuje dirbančių žmonių pamaina būtina susirūpinti dar šiandien.
Įmonės vadovas įsitikinęs, kad kelininko profesiją jaunimas tikrai pasirinks, jei gerės
kelių sektoriaus finansavimas ir kils atlygis už tikrai nelengvą darbą mūsų keliuose.
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Audronė Tamašauskaitė

Kelių sektoriuje keičiasi ne tik kartos, tobulėja technika, bet ir diegiamos pažangios technologijos. Prieš 20 metų įmonėje tebuvo menkas kompiuterizavimo
lygis, o dabar jis gana aukštas.
„Klaipėdos regiono kelių“ direktorius džiaugiasi, kad daugelio įmonės darbuotojų vaikai nenumoja ranka į savo tėvų profesiją, renkasi ją, o baigę mokslus, nesibodi grįžti į gimtuosius rajonus.
Pasak P. Kaučiko, labai geroje geografinėje padėtyje yra Kretinga, nes jos pašonėje – Palanga ir Klaipėda. Skuodas atokesnis, ten jau kyla problemų dėl jaunimo
stygiaus, tačiau šiuo metu kelių tarnyba dar negali skųstis: turi ir mechanizatorių, ir
vairuotojų, ir inžinierinių darbuotojų.
Regiono kelių vadovas prisiminė laikus, kai jauniems specialistams būdavo teikiami beprocentiniai kreditai nuosavam būstui įsigyti. Tačiau vėliau šios idėjos atsisakyta, nes esą ne kelių įmonės reikalas užsiimti bankininkyste.
„Jei kelių sektoriaus finansavimas nesitvarkys ir negerės, nemanau, kad galėsime skatinti jaunimą pasilikti dirbti Lietuvoje. Jei jaunas specialistas gerai uždirbtų net ir atokiajame Skuode, ten tikrai gyventų ir dirbtų. Manau, kad visų šalies kelininkų bendras reikalas, kad finansavimas tik gerėtų, ir siūlau į tai kuo atsakingiau
pažvelgti jau dabar“, – akcentavo „Klaipėdos regiono kelių“ direktorius P. Kaučikas.

„Klaipėdos regiono kelių“ Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininko
darbe viešėjome antradienį, todėl tądien 10 val., kaip ir įprasta kiekvienos savaitės antrąją dieną, vyko Techninės tarybos pasitarimas. Pastarųjų nebūna tik tuomet, jei nėra numatytų įgyvendinti projektų.
„Jei negali atvykti svarstomų objektų projektuotojai, pasitarti susirenkame
įmonės direktorius, du pavaduotojai, aš ir saugaus eismo specialistas. Aptaria-
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Klaipėdos kelių tarnybos viršininko pavaduotojas
Algminas Šmitas: „Savo darbą išmanau kaip dukart du.“

Pavaduotojo teigimu, degalų pereikvojimo nebūna, darbuotojai jo nevagia,
nes mechanizmuose yra įdiegta griežta degalų apskaitos sistema.

Svarbiau už pietus
Pietūs – arba namie, arba mieste. „Nesu vedęs, bet gyvenu su drauge. Ji studijuoja, pareina anksčiau ir pietus pagamina. Jei daug reikalų, kitąkart tenka per
pietus dirbti. Būna, nuvažiuoji, staigiai pavalgai ir grįžti atgal. Kartais valgau valgykloje, kartais parduotuvėje kažką nusiperku“, – pasakojo Kelių tarnybos viršininko pavaduotojas A. Šmitas.
Specialistas dažnai važinėja keliais stebėdamas, kur trūksta kelio ženklų. Pasižymi ir kitus defektus, teikia siūlymus jiems pašalinti.
Viršininko pavaduotojas apžiūrėti kelių važiuoja vienas. Vyksta su vaizdo registratoriumi, viską fiksuoja ir dar pasižymi popieriaus lape. Paskui parodo meistrams, o šie kitą dieną jau važiuoja pradėti spręsti esamas problemas.
„Dar yra patrulinės apžiūros, tvarkomas patrulinių apžiūrų specialus tvarkaraštis.
Krašto kelius reikia apžiūrėti 2 kartus per savaitę, rajoninius kelius, jeigu intensyvumas
mažesnis negu 500 automobilių per parą, reikia patikrinti kartą per 2 savaites. Jeigu
kelyje transporto intensyvumas didesnis – kartą per savaitę, – pasakojo Kelių tarnybos specialistas. – Visam mėnesiui sudarytą tvarkaraštį patvirtina Kelių tarnybos viršininkas. Meistrai turi patvirtintų darbų žurnalą ir privalo specialiai važiuoti tais keliais. Žurnale pažymimi trūkumai ir jų pašalinimo laikas. Tai žurnalas, kurio turbūt pirmiausiai pareikalautų tyrėjas, jei įvyktų nelaimingas atsitikimas. Tai svarbiausias kelių priežiūrai skirtas dokumentas. Kas mėnesį jį tikrina ir techninis kelių prižiūrėtojas.“

Patikslintas projektas
Svarbus klausimas, kuris buvo svarstomas tos dienos Techninėje taryboje, –
magistralinio kelio Šiauliai – Palanga ruožo nuo 145,361 km iki 146,899 km, sutampančio su Kretingos gatve Palangos mieste, rekonstravimo projektas. Palangos mieste vietoj 2 eismo juostų numatomos 4. Projektuotojai patikslino projektinį sprendimą ir numatė papildomą žiedinę sankryžą, ko anksčiau projekte nebuvo.
„Projektuojamas ruožas prasideda nuo Vydmantų viaduko ir tęstųsi iki sankryžos su Klaipėdos plento gatve. Viskas keičiasi kardinaliai – visame rekonstruojamame ruože numatytos 4 eismo juostos, įrengiamos žiedinės sankryžos ir
naikinamas kairysis posūkis į Vilimiškės gatvę. Taip pat šiuo projektu rekonstruojami esami bei įrengiami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, numatyta ir naujo jungiamojo kelio statyba“, – numatomus projekto pokyčius patikslino P. Baltmiškis.
Beje, valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje atsiras bent 3 žiedinės
sankryžos, o rajoniniame, netoli prekybos centro „Maxima“, – dar 1.
Projektas parengtas Palangos miesto savivaldybės užsakymu. Anot skyriaus
vadovo, jis jau artėja paskutinio įgyvendinimo etapo link, tad, anot P. Baltmiškio,
„neilgai trukus ir žodis taps kūnu“.
Tikimasi, kad įgyvendinus šį projektą bus išspręsta komplikuoto patekimo į Palangą, kai transporto srautai būna tiesiog milžiniški, ypač vasaros metu, problema.

Dokumentų peržiūra
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Ant skyriaus viršininko darbo stalo – 5 segtuvai su dokumentais, kuriuose
užfiksuota viešųjų pirkimų medžiaga, kelių priežiūros, žvyrkelių asfaltavimo sąmatos, kita svarbi informacija.
Šiuos dokumentus peržiūrėti reikės dar 2 ar 3 dienų, po to peržiūrėtus dokumentus pakeis kiti. Šis procesas P. Baltmiškio darbo praktikoje niekada nenutrūksta.
17 val. darbas pasibaigia. Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkas P.
Baltmiškis skuba namo, kad vakarą praleistų su šeima – žmona, aštuonmete dukra ir vos vienerių metų sūneliu.
Kai kelių specialistas sportuoja – žaidžia krepšinį – su atžalomis namie vakarus leidžia žmona. Bet pastaroji lanko šokius ir tuomet šeimininkauti namuose
ir rūpintis vaikais tenka sutuoktiniui.
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Įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Klaipėdos kelių tarnybos viršininko pavaduotojas A. Šmitas – tikras profesionalas kelių eismo saugumo inžinerijos srityje. Šią specialybę jis įgijo baigęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantūrą. Apsigynęs mokslinį darbą apie saugų eismą gerinančias inžinerines
priemones, jau netrukus teoriją ėmė puikiai taikyti praktikoje.

Įžanga – apie mokslus
A. Šmito bakalauro darbas buvo apie kelių ir geležinkelių statybos inžineriją,
tačiau magistro darbo temą jis pasirinko kiek kitokią.
„Magistro darbą apie potencialiai pavojingų ruožų nustatymą Klaipėdos regiono keliuose ir inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimą juose rašiau jau
kokį pusmetį dirbdamas Klaipėdos kelių tarnyboje. Prieš tai 6 metus dirbau Skuodo kelių tarnyboje“, – savo pasakojimą pradėjo jaunas kelininkas, Klaipėdos kelių
tarnybos viršininko pavaduotojas ir dešinioji ranka. Jaunas vyras Skuode kelininko karjerą pradėjo nuo eilinio kelio darbininko.
A. Šmitas, įgijęs bakalauro diplomą, nutarė įgyti dar ir magistro laipsnį, tada pasirinko rašyti apie Klaipėdos regiono kelius. Tuomet pavojingų eismui vietų buvo nustatyta Skuodo, Kretingos, Šilutės ir Klaipėdos rajonų keliuose. Reikėjo pasirinkti 5 potencialiai pavojingiausius kelio ruožus ir 5 sankryžas, jas aprašyti bei pasiūlyti, kokias inžinerines priemones įdiegus tose vietose pagerėtų eismo saugumas. Moksliniam darbui
buvo pasirinktas kelio Skuodas – Plungė 26-asis km ir Salantų sankryža, kuri buvo laikoma juodąja dėme. Pastaroji dėmė išnyko, kai šiame kelio ruože buvo pastatytas greičio matuoklis. Magistro darbe, sprendžiant šio ruožo problemą, buvo pažymėta, kad
ir anksčiau jau buvo nustatyta, jog greičio matuoklis padės išspręsti esamą problemą.
„Potencialiai pavojingiausi keliai yra žvyrkeliai. Daugiausia skaudžių eismo
nelaimių įvyksta vingiuotuose jų ruožuose. Kretingos, Šilutės ir Skuodo rajonuose būta tokių ruožų. Vienas jų – važiuojant nuo Skuodo Žebrokų link. Kelyje vingiai, šalia – daug medžių. Buvo atvejų, kai į šalia posūkio augančius medžius atsitrenkdavo automobiliai. Tas kelio ruožas buvo išties potencialiai pavojingas“, –
aiškino kelių specialistas.
Kelių tarnybos viršininko pavaduotojas prisipažino: kai universitete dar nesimokė, apie vienokius ar kitokius su keliais ir tiltais susijusius skaičiavimus neturėjo jokio suvokimo, tačiau su keliais turėjo ryšį dar nuo pat vaikystės, nes užaugo
kelininko šeimoje. Dabar jis, kaip saugaus eismo specialistas, keliuose pastebi net
ir menkiausius trūkumus, kuriuos siekia panaikinti kuo skubiau.

Rutininė kelių priežiūra
A. Šmitas, kaip vienas iš Kelių tarnybos vadovų, galima sakyti, gyvena netoliese – čia pat Klaipėdoje. Šiemet įsigijo nuosavą butą. Iki darbo važiuoti – apie
10 min., nes atstumas nedidelis – 4,5 km. Į darbą jis atvažiuoja 7.30 val.
Netrukus prasideda rytinis pasitarimas, į kurį susirenka Kelių tarnybos viršininkas, jis, Klaipėdos meistrijos vyresnysis meistras, kiti meistrai ir darbininkai,
kuriems yra nurodomos dienos užduotys.
„Dabar kaip tik prasideda šiukšlių rinkimas, visa rutininė priežiūra keliuose.
Po žiemos labai daug prilaužyta signalinių stulpelių, ženklų, taigi mūsų laukia jų
atstatymas“, – tądien tvirtino A. Šmitas.
Pasak jo, kartais signalinius stulpelius, ženklus nulaužia kelius valanti technika,
kitąsyk užkliūnama pjaunant žolę, dažniausiai jie nukenčia rugiapjūtės periodu, kai
kombainai juos ir sulanksto, ir nulaužia. Sulankstytus kelininkai atitiesina, o nulaužtus
keičia kitais. Kelio ženklai nukenčia ir eismo įvykių metu, būna ir vandalizmo atvejų.
Pagrindiniai darbai po žiemos – kelkraščių ir žvyrkelių greideriavimas, duobių užtaisymas asfalto dangose.

Dokumentų tvarkymui – pusdienis
„8 valandą ryto jau sėdžiu prie kompiuterio, nes reikia parašyti keletą kelių
pradinės būklės aktų. Privatūs asmenys nori riboti eismą šalia jų esančiame kelyje ir atsiuntė paklausimą. Tvarka tokia, kad savo norus jie turi suderinti su kelininkais ir tik tuomet yra įrengiamos nuovažos ar eismo apribojimai“, – pokalbį tęsė
Klaipėdos kelių tarnybos viršininko pavaduotojas.
Anot jo, vietinės seniūnijos statė ženklus su gatvių pavadinimais, atsinešė
statymo schemas, kaip jie bus išdėstyti kelio ruože. Kelininkai turėjo suderinti,
ar jie atitinka reikalavimus, ar niekam netrukdys. Jei leidimas gaunamas, ženklus galima statyti.
„Gauname daug įvairių paklausimų, ypač Klaipėdos rajone. Derinimų reikia
nemažai, nes juk ir per kelius, prie kurių esančiuose sklypuose vyksta naujų namų
statybos, tiesiami šviesolaidiniai kabeliai, įrengiami nauji įvadai, naujos komunikacijos. Po keliu reikia padaryti betranšėję pralaidą, o visa tai reikia suderinti su
„Klaipėdos regiono kelių“ vyriausiuoju inžinieriumi. Nuovažų įrengimas taip pat
derinamas su įmonės vyriausiuoju inžinieriumi, su Saugaus eismo skyriumi, o po
to kreipiamasi į mane, kad sutikrinčiau atliktų darbų kokybę. Jei viskas atitinka
reikalavimus, įtraukiama į duomenų bazę“, – aiškino A. Šmitas ir pridūrė, kad tokie raštai – jo kasdienybė darbe.
Tą darbo dieną Klaipėdos kelių tarnybos specialistui dokumentų tvarkymui
teko skirti gerą pusdienį. Tačiau dar daugiau laiko viršininko pavaduotojas sugaišo, kai jam darbo reikalais teko vykti į Judrėnus. 40 km atstumas nuo Klaipėdos
– ne 4 km, kuriuos jis kasdien įveikia važiuodamas iš namų į darbą ar grįždamas
atgal. Nepaisant to, pavestus darbus reikia padaryti gerai.

Darbai ir dokumentai
Visi „Klaipėdos regiono kelių“ atlikti darbai fiksuojami darbų perdavimo aktuose, kurie vežami į savivaldybių kelių priežiūros skyrius. Darbų vietiniuose keliuose tikrai atliekama nemažai. Yra apie 10 seniūnijų, kuriose vyksta žvyrkelių
greideriavimo darbai. Atlikus darbą, kiekvieną kartą išrašomi aktai. Techninis prižiūrėtojas pasirašo, kad kelininkai tikrai tai padarė. Kai surenkami parašai, išrašomos sąskaitos, kurios yra nuvežamos į savivaldybę. „Dabar man reikia nuvežti 6
seniūnijose atliktų darbų aktus, kuriuos turi pasirašyti seniūnai. 4 parašus jau turime, reikia dar 2 seniūnų parašų, todėl teks užvažiuoti į Sendvarį ir Vėžaičius. Jei
seniūno nerasiu, tiks ir jo padėjėjo, atsakingo už kelių greideriavimo darbus, parašas“, – vos ne paraidžiui paaiškino Klaipėdos kelių tarnybos specialistas.
Visose seniūnijose laukia tie patys žvyrkelių greideriavimo darbai. Sendvario
seniūnijoje – kokiuose 25 keliuose. Ir jei geras oras, tie keliai sutvarkomi per keletą dienų. Jei lyja, greideriuoti negalima, bet gyventojai labai prašo, kad būtų prabraukta toji „košė“, nes negali išvažiuoti iš namų.
Vėžaičių keliukų sąrašas kiek didesnis – apie 50. Ne visus juos kas mėnesį reikia greideriuoti. Daug kas priklauso ir nuo eismo intensyvumo.
„Mūsų tarnyba turi 4 greiderius. Juos siunčiame darbui mažesniais atstumais: į Sendvarį – iš Klaipėdos meistrijos, o į Vėžaičius – iš Gargždų, kad būtų
taupomas laikas ir degalai“, – tvirtino viršininko pavaduotojas.
Nuvežęs dokumentus į savivaldybę, A. Šmitas užsuko ir į Gargždų meistriją,
kad susirinktų visų mechanizmų mėnesio darbo kelionės lapus. Grįžęs juos atidavė sekretorei, kad ši sutikrintų duomenis ir dokumentus atiduotų mechanikams, kurie stebi teisingą degalų panaudojimą, skaičiuoja išlaidas. Jei duomenys nesutampa arba pametamas degalų pirkimo čekis, kreipiamasi, kad degalinė duotų čekio dublikatą.

Kelias nuo Jakų žiedo iki Vilkyčių turi pavojingų ruožų. Viename jų dažnai
įvykdavo daug eismo įvykių dėl viršyto greičio. Pastačius greičio matuoklį, jų žymiai sumažėjo.
Prie vadinamųjų „miestų vartų“ yra daug signalinių raudonų stulpelių. Krovininiai automobiliai ne visada „įsipaišo“ tarp jų ir nemažai jų sulaužo. Jie yra projektuojami pagal tipinius modelius, kai plotai turi atitikti mašinų dydį, tačiau vairuotojams, matyt, ne visada pavyksta saugiai išlaviruoti.
„Sugadintus stulpelius reikia atstatyti. Padarytos žalos kompensavimo reikalaujame iš draudimo kompanijos. Jeigu žinome, kas tai padarė, pranešame draudimui, jei ne, patys turime sutvarkyti kelių priežiūros sąskaita. Neretai paklausiame policijos, o kitąkart ir jie patys mums praneša. Kiekvieną pirmadienį policija
atsiunčia mums įvykių suvestinę“, – aiškino viršininko pavaduotojas.
Jis sakė nesuprantąs, kodėl draudimo bendrovės kelių ženklams taiko nusidėvėjimo normas. Anot A. Šmito, jei kelio ženklas stovi sveikas, jis gi nesensta?
Visų pinigų, kuriuos tenka išleisti suniokotiems ar nugvelbtiems ženklams atstatyti, Kelių tarnyba iš draudimo bendrovės ar įvykio kaltininko neatgauna.

Saugaus eismo svarba
„Anksčiau buvo remiamasi tik juodųjų dėmių nustatymo metodika. Tarkim,
500 m ruože 4 eismo įvykiai per pastaruosius 4 metus – tai jau yra juodoji dėmė.
Dabar, kad užbėgtume tokiems įvykiams už akių, buvo sukurtas potencialiai galimai pavojingų ruožų nustatymas dar prieš juodosios dėmės susidarymą“, – aiškino Klaipėdos kelių tarnybos viršininko pavaduotojas A. Šmitas.
Viename kelio ruože, anot jo, gali iš viso nebūti eismo įvykių, bet pagal eismo
įvykio tikimybę ir avaringumo koeficientus suskaičiuojama, kad tas kelias yra potencialiai pavojingas. Pagal programą atlikus paskaičiavimus galima nurodyti, kur verta įdiegti saugaus eismo inžinerinę priemonę: kalnelį, salelę ar dar kitokią inžinerinę eismo saugumo priemonę. Tada galima įvertinti, kiek avarijos tikimybė sumažėja.
Vienas iš A. Šmito siūlymų magistro darbe buvo Salantų sankryžoje pastatyti greičio matuoklį arba įrengti žiedinę sankryžą. Pastaroji kainuoja žymiai brangiau, ir kainos požiūriu labiau pasiteisino greičio matuoklis. Ten, kur jis įrengiamas, eismo įvykių sumažėja.
„Kiekvienu atveju atliekama naudos ir kaštų analizė. Jei niekas toje vietoje nežuvo, nebuvo sužeistų, nuostolių valstybei nėra. Jei žuvo jaunas perspektyvus žmogus, nuostoliai valstybei ypač dideli. Tais metais, kai rašiau magistro darbą, žmogaus
gyvybė pinigine išraiška buvo įvertinta 1,8 mln. litų (0,52 mln. eurų). Dabar, kiek
girdėjau, ji siekia apie 0,64 mln. eurų (2,2 mln. litų)“, – tvirtino kelių specialistas.
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Nuostolingieji ženklai

Pietų namo negrįžta
P. Baltmiškis pietauja Klaipėdoje. Nuvykti pavalgyti namo į Palangą bei grįžti
atgal per 45 minutes tikrai nesuspėtų.
Nors valstybės įmonėje „Klaipėdos regiono keliai“ jis dirba jau 11 metų, nuolatinės maitinimo įstaigos pietums pavalgyti nėra išsirinkęs. Kiekvieną kartą pietauja vis kitur, nes sako, kad taip gali pasimėgauti skirtingo skonio patiekalais.
Mat kiekviena įstaiga turi savo meniu ir šis ne taip jau dažnai keičiamas.
„Kartais atsivežu maisto ir iš namų. Įmonėje yra patalpa, skirta pavalgyti darbuotojams. Joje yra mikrobangų krosnelė, todėl galima maistą pasišildyti ir čia
pat pasistiprinti“, – pareiškė skyriaus viršininkas.
Po pietų P. Baltmiškis vyko į Gargždus. „Klaipėdos regiono kelių“ įmonė, laimėjusi Kelių direkcijos supaprastinta tvarka skelbtą konkursą, šiame mieste rekonstruoja pėsčiųjų ir dviračių taką. Pastarasis sujungs jau rekonstruotus takų
ruožus Gargžduose. Naujasis pėsčiųjų ir dviračių takas drieksis šalia įmonės patikėjimo teise valdomo valstybinės reikšmės krašto kelio.
„Statinio kadastriniai matavimai yra atlikti ir įregistruoti. Pėsčiųjų ir dviračių
takas projektuojamas kelio juostos ribose, todėl žemių iš privačių asmenų išpirkinėti nereikės“, – patikino specialistas.
Skyriaus viršininkas nuvyko į objektą, kad pasižiūrėtų, kaip išspręsti paviršinio vandens nuvedimo problemas, kurios atsiras šalia kelio įrengus šaligatvį.
Taip pat reikia išspręsti vandens nuvedimą iš projektuojamų griovių, kadangi
dažnai gyvenvietėse bei miestuose esamos melioracinės sistemos būna sugadintos statant naujus pastatus ar tiesiant inžinerines komunikacijas. Nuvykus į
objektą buvo įvertinta esamos melioracinės sistemos būklė bei atlikti trūkstamų aukščių matavimai.
Kartu vyko ir dar vienas skyriaus darbuotojas, kuriam patikėtas minėto tako
projekto parengimas.
Skyriaus vadovas neslepia, kad nedidelius kelių rekonstravimo ar žvyrkelių
asfaltavimo darbus projektuojantys jo pavaldiniai norėtų įdomesnių projektų,
deja, jų nėra. Tačiau tai nereiškia, kad darbuotojai netobulėja – kvalifikaciją jie
kelia įvairiuose mokymuose.

Klaipėdos kelių tarnybos meistras Tomas Balčytis:
„Rūpi kiekviena kelio atkarpa.“

Įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Klaipėdos kelių tarnybos vyresnysis meistras T. Balčytis yra tikras Kelių tarnybos Gargždų meistrijos šeimininkas. Jo akiratyje – per 200 km prižiūrimų kelių, kuriuose tenka ne tik problemas spręsti, bet ir
laiku jas pastebėti, juolab kad duobės keliuose auga kaip ant mielių.

Į darbą – valanda anksčiau
Vyresnysis meistras į darbą Gargždų meistrijoje atvyksta kone valandą anksčiau, nei prasideda oficialus darbo laikas. Pasak T. Balčyčio, 8 val., kai laikas brigadai į kelius vykti, ne metas planuoti darbus ar nagrinėti oro sąlygas.
„Šiąnakt buvo pašalas. Į darbą atvykęs apie 7 val., išnagrinėjau kompiuteryje per palydovą matomas oro sąlygas, kad būtų aišku, kur kelių barstymas šiuo
metu būtiniausias. Taip pat kelius apžiūrėjau ir važiuodamas automobiliu. Surinkęs žinias nurodžiau, ką ir kur šiandien būtina nuveikti“, – apie savo darbo dienos
pradžią kalbėjo Gargždų meistrijos vadovas.
T. Balčytis atsakingas už tokius kelių ruožus kaip Gargždai – Dauparai – Vėžaičiai, nuo Gargždų per Jokūbavą Klaipėdos link, į Vėžaičių pusę iki Plungės rajono ribos, senasis Žemaičių kelias – iki Rietavo savivaldybės ribos, į Endriejavo
pusę – per Žadeikius, Ližius, į Judrėnus – iki Šilalės ir Šilutės rajonų ribos, ir vėl
sugrįžtant į Gargždus.
Visa tai sudaro 244 km, iš kurių 72 km yra krašto, o 172 km – rajoniniai keliai. Pastarųjų 77 km – žvyrkeliai, kurie, jei žiemos metu sniegas purus, nebarstomi, o tik valomi.

Dėmesys kelių apžiūrai
Meistrijoje yra budintis meistras. Jis vyresniajam meistrui perduoda visą aktualią kelių priežiūrai informaciją.
„Kiekvienas mums priklausantis maršrutas turi savo ypatumų. Darbo ritmą diktuoja ir oro sąlygos. Baigus snigti, kelius turime nuvalyti per 4 valandas, todėl būna, kad žiemą per parą 2 ar 3 kartus valome kelius. Vairuotojai Gargždų meistrijoje budi nuo 6 iki 19 val., o žiemos tarnybos komanda –
nuolat, net ir savaitgaliais ar švenčių dienomis“, – pokalbį tęsė kelių vyresnysis meistras.
T. Balčyčiui apžiūrėti kelius, už kuriuos jis yra atsakingas, trunka apie 3 valandas. Žodžiu, pirmasis darbo pusdienis taip ir prabėga. Pirmiausiai jis pasuka į Dauparus, per Baukštininkus vyksta į Jokūbavą, keliu Gargždai – Kretinga,
po to – Plungės link.
„Tame ruože didelis eismo intensyvumas. Man svarbu įsitikinti, ar jau nebeslidu. Juk pabarstytos druskos poveikis juntamas ne iš karto, o po kelių valandų.
Tiesa, slidumas jau vos pabarsčius kiek sumažėja, nes tuose ruožuose stengiamės barstyti smėlio ir druskos mišinį. Smėlis duoda didesnį šiurkštumą“, – paaiškino patyręs kelininkas.

Vargai su kelio ženklais
Tądien, kai svečiavomės Klaipėdos kelių tarnybos Gargždų meistrijoje, T.
Balčytis, bevažiuodamas savo prižiūrimais keliais, pastebėjo nulaužtą transporto masės ribojimo ženklą.

Darbui besibaigiant
Grįžęs po kelionių darbo reikalais Kelių tarnybos viršininko pavaduotojas dar
sėdo prie darbo kompiuterio peržiūrėti elektroninio pašto ir sutvarkyti kai kuriuos
jam atneštus dokumentus.
„Kai išvažiuoju ir grįžtu, randu ant stalo naujų raštų pluoštą. Darbo pabaigoje dar skubu aprašyti draudiminius įvykius, jei reikia, išsiųsti pretenzijas draudėjams, kad galėtume išsireikalauti pinigus už padarytus nuostolius. Reikia paruošti šūsnį dokumentų, nes esame kelių valdytojai, o įvykiams dokumentuoti reikia
pateikti nemažai medžiagos. Būna, kad ilgiau užtrunki, o būna, kad kai kuriuos
darbus padarai kitą dieną“, – pokalbį tęsė A. Šmitas.
Jau 10 metų dirbantis kelininkas pridūrė, kad periodiškai yra apžiūrimi ne tik
keliai, bet ir tiltai, balais įvertinama jų būklė, nes šie statiniai yra ypač svarbūs
saugaus eismo užtikrinimo prasme.
Kas pusmetį ar kas mėnesį, priklausomai nuo tilto įverčio, jis asmeniškai važiuoja į periodines apžiūras, o kasmetinėse apžiūrose dalyvauja ir vyresnysis inžinierius bei vyresnysis Kelių tarnybos meistras. Ataskaitos pateikiamos Saugaus
eismo priežiūros skyriui.
Vos baigęs dienos darbus kelių priežiūros specialistas skuba namo. Kiekvieną
vakarą A. Šmitas sportuoja, būna, kad sporto salėje žaidžia krepšinį, o būna, kad
„Švyturio“ arenoje „serga“ už „Neptūno“ krepšinio komandą.
Vasarą jaunas Kelių tarnybos viršininko pavaduotojas A. Šmitas daugiau laiko
praleidžia prie jūros, o savaitgaliais dažnai lanko Skuode gyvenančius tėvus, kuriems tradiciškai kuo nors reikia padėti.
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me pateiktus projektinius sprendinius bei surašome protokolą, kuriame išdėstome savo pastabas bei pasiūlymus. Pasirašytą protokolo kopiją išsiunčiame projektuotojui“, – tęsė P. Baltmiškis.
Pasak skyriaus viršininko, jo vadovaujamo „Klaipėdos regiono kelių“ padalinio vienas iš darbų – parengti medžiagą konkursams, kuriuose ketinama dalyvauti. Be abejo, paskutinį žodį dėl galutinės kainos bei sąmatos vertės tokiais
atvejais taria vyriausiasis įmonės inžinierius. Žinoma, gaila būna įdėto darbo ir
sugaišto laiko, kai konkursai pralaimimi.
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Kretingos kelių tarnybos vyresnysis meistras
Andrius Jakas: „Nebijau nei atsakomybės, nei iššūkių.“

Duomenis reikia perduoti 5 kartus per parą. Jei už lango ekstremalios oro sąlygos, informuoti apie padėtį keliuose tenka ir vėlai vakare. Kelininkų dispečeriai
apie situaciją keliuose praneša ir radijo stotims.

Sustiprinta kelio priežiūra
Tądien 7.30 val. prasidėjo 5 minučių pasitarimas, kuris vyksta kiekvieną rytą
ir į kurį susirenka meistrai, inžinieriai, mechanikai. Yra aptariami praėjusios dienos atlikti ir šiai dienai numatyti darbai.
„Kelių tarnybos viršininkas pasitarimuose teiraujasi, kokius dienos darbus
esame numatę. Darbai būna įvairūs. Žiemą dažniausiai valome sniegą nuo peronų, pjauname pakelėje krūmus, taisome atsivėrusias išdaužas asfalto dangoje. Mechanikai informuoja viršininką, kuri technika sugedo. Inžinieriai tariasi dėl
projektų įgyvendinimo“, – apie tai, kad veiklos žiemą nestinga, pasakojo A. Jakas.
Vyresnysis meistras kelių būklės nepamiršta net barstytuvams sugrįžus į
bazę. Jis dar kartą apžiūri kelius, kad įsitikintų išbarstytos druskos poveikiu.
Kretingos kelių tarnybai ruožas Klaipėda – Kretinga yra kiek sudėtingesnis
nei kiti krašto keliai. Jis laikomas vos ne magistraliniu keliu, nes čia labai didelis eismo intensyvumas. Iš ryto į Klaipėdą važiuoja beprotiškai daug automobilių,
nes iš Kretingos didžioji dalis žmonių vyksta šiuo keliu į darbą uostamiestyje. Vakare taip pat jų labai daug grįžta atgal namo.
„Šitas kelias pradedamas barstyti nuo 4 val. ryto, t. y. 2 val. anksčiau, nei turėtų būti barstomas pagal kelio klasifikaciją. Šiam keliui darome išimtį. Mes jį
barstome iki 22 val., nors, kaip krašto keliui, priklausytų tik iki 19 val. Daug automobilių juo rieda, todėl šio kelio priežiūra yra sustiprinta, – aiškino A. Jakas.
– Jau daug metų šitaip. Dar nedirbau Kelių tarnyboje, kai jau buvo įvesta tokia tradicija.“

Vietos Bermudų trikampis
Gargždų meistrijos vyresniajam meistrui itin rūpi maršrutas Vėžaičiai – Plungė. Čia yra didelis eismo intensyvumas. Rytais automobiliai skrieja iš Plungės,
vakarais – į Plungę. Kelias vingiuotas, daug staigių posūkių. Jei sniegas šlapias,
ypač pavojinga lenkti. Tad tokio sniego košė nuo kelio braukiama ne tik rytais,
bet ir po pietų.

T. Balčytis ir pats stebisi, kad nuo Plungės pusės, Endriejave, Judrėnų link visada būna šalčiau nei kitur. Čia iškrinta daugiau ir kritulių.
„Jei Gargžduose oro temperatūra yra -2 laipsniai, ten ji gali siekti ir iki -7. Tarkim, Gargžduose šviečia saulė, o ten ūkanota, debesuota arba sninga. Gal taip yra
todėl, kad čia miškinga teritorija?“ – retoriškai paklausė pašnekovas.
Kelininkai juokauja, kad kelyje Šilalė – Laukuva, arčiau Šilalės, yra tarsi Bermudų trikampis. Čia žiemą ir sniego daugiausia, ir šalčiausia. Daug miškų, posūkių. Judrėnus dar ir Šanchajumi vadina. Sudėtingas kelias – vadinamasis senasis
žemaičių plentas. Eismas čia nėra didelis, ir transportas ne tiek jau daug jį darko,
tačiau jis labai nelygus, provėžuotas. Valyti tenka ne kartą per dieną.
„Keliai, kuriuose eismo intensyvumas siekia iki 1 tūkst. automobilių per parą,
valomi nuolat, o barstomi tik pavojingi ruožai. Ten, kur pravažiuoja per 1 tūkst.
mašinų per parą, barstome ištisai“, – aiškino T. Balčytis.
Žvyrkeliai, pasak jo, tik valomi, o barstomos stačios įkalnės ar nuokalnės. Jų
nėra mažai. 6 val. ryte išvykęs barstytuvas atgal sugrįžta tik apie 13 val. Per tą laiką jis įveikia apie 300 km. Pabarstyti reikia apie 16 km pavojingų vietų, tačiau tokie ilgi kilometrai susidaro dėl to, kad slidžios įkalnės ar nuokalnės juk nėra viename kelio ruože. Jas reikia pasiekti.

Duobėms didėti neleidžia
Klaipėdos kelių tarnybos Gargždų meistrijos vadovas tą dieną, kaip ir įprasta, pietavo naftininkų bendrovėje esančioje valgykloje, kuri yra netoli meistrijos.

Senienų neliks jau netrukus
Sutvarkęs darbų apskaitos žurnalą ir parengęs ataskaitą „Klaipėdos regiono
keliams“, vyresnysis meistras T. Balčytis dar skuba apžiūrėti Gargždų meistrijos
ūkį. Jam, ypač žiemą, rūpi druskos sandėliai, turimo smėlio ir druskos mišinio
kiekis, druskos tirpalas.
Meistras pasidomi, kiek mišinio ar tirpalo iš jų Kelių tarnybos nusipirko Klaipėdos, Gargždų, Nidos komunalininkai, išrašo sąskaitas.
Teritorija nemaža – apie 2 ha. Joje – sandėliai, aikštelės, pastatai, technika,
plovyklos. Savo jėgomis čia ir sniegas nuvalomas, ir druska pabarstoma. Smėlis
neberiamas, kad purvas nebūtų nešamas į pastatus, bet druskos reikia, kad ypač
lijundrų metu būtų išvengta įvairių traumų.
Smulkius technikos remonto darbus atlieka čia pat dirbantis remontininkas-suvirintojas, tačiau T. Balčyčiui reikia pasirūpinti būtinomis detalėmis gedimui pašalinti.
Tai lemputės, varžtų, vamzdelio ar dar kažko prireikia, ir skuba meistras į Kelių tarnybą
Klaipėdoje arba tiesiai į parduotuvę, nes smulkių detalių savo sandėliuose nekaupia.
Laimė, turima technika yra nauja arba apynaujė, tad genda nedažnai. Tiesa,
yra dar 3 sovietmečio laikų ratiniai traktoriai. Jie žiemą sniegą valo, tačiau senienų netrukus žadama atsisakyti.

Vakarai – ramūs
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Pasak vyresniojo meistro, keliuose aplink Jokūbavą, Gargždus, Endriejavą yra
apribotas sunkiasvorio krovininio transporto iki 25 tonų judėjimas. Prie Jakų žiedo netgi svarstyklės įrengtos.
„Atsiranda gudrautojų, kurie pasuka aplinkiniais keliais, netgi žvyrkeliais, kad
tik išvengtų svarstyklių. Tiesa, tokių šiuo metu gerokai mažiau, nes dažnai budi
kelių policija, Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai“, – aiškino Klaipėdos kelių tarnybos darbuotojas.
Apie nulaužtą svorį ribojantį ženklą T. Balčytis pranešė kelių brigadai, kad ši
jau kitą dieną nuvyktų į nurodytą vietą ir pastatytų naują kelio ženklą. Vasarą tokio ženklo atstatymas truktų vos pusvalandį, žiemą ši procedūra užtrunka bene
dvigubai ilgiau, nes tenka įveikti įšalą įkasant kelio ženklo cinkuotą vamzdį maždaug į 1,1 m gylį.
Kelių priežiūros meistro teigimu, kelių chuliganai dažnai išvarto signalinius
stulpelius, kelio ženklus. Jei pajėgia, T. Balčytis pats pabando juos sutvarkyti, jei
ne, kviečia kelių remonto brigadą.

„Maistas čia tikrai skanus ir nebrangus. Nors tai ne mūsų valgykla, bet įsileidžia pavalgyti ir kelininkus. Žinoma, nėra čia restoranas, bet tikrai gera valgykla“,
– pasidžiaugė T. Balčytis.
Vyresnysis meistras pietums ir šiokiam tokiam poilsiui skiria 45 minutes, kaip
ir numatyta jo darbo grafike.
Pasistiprinęs jis ėmėsi dokumentų. Griežtos apskaitos žurnale, kurio puslapiai preciziškai numeruojami, antspauduojami ir Kelių tarnybos viršininko parašu
tvirtinami, T. Balčytis surašo, kokias problemas savo prižiūrimuose keliuose pastebėjo. Visa tai užtrunka apie 1 valandą.
Šaltuoju metų sezonu ypač skubama tvarkyti atsiradusias duobes, kurios vos
per parą gali padidėti net dešimteriopai.
„Vyrai su laužtuvais atlaužia duobės kraštus, užpila bituminę emulsiją, uždeda šaltą asfaltą ir su vibroplokšte užtrombuoja. Skubėti reikia, nes pastebėta vos
10 cm duobelė dėl transporto priemonių poveikio netrukus gali tapti metro duobe. Spręsti šias problemas į tokius kelius kaip Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai ar
Klaipėda – Jokūbavas brigadas siunčiame kone kasdien, nes ten duobės auga
kaip ant mielių“, – pabrėžė kelių vyresnysis meistras.
Elektroninė per parą atliktų darbų ataskaitos versija siunčiama „Klaipėdos regiono keliams“. Regioninių kelių priežiūros įmonei atsiskaito jai priklausančios
Kelių tarnybos ir meistrijos.

Tąkart Klaipėdos kelių tarnybos vyresnysis meistras T. Balčytis savo darbo dieną
baigė 17 val. Tačiau būna vakarų, kai tenka dirbti iki 19 ar 20 val., o būna ir dar ilgiau.
„Pamenu, kelias dienas šėlo pūga. Po darbo tada iki 1 ar 2 valandos nakties
budėjau, kol mane kitas meistras pakeitė. Juk vienas žmogus visos nakties „neištemps“. Vairuotojai irgi vienas kitą keitė“, – prisiminė T. Balčytis.
Tokiais atvejais namiškiai, pasak kelininko, nebūna labai laimingi. O ir jam
pačiam ne pyragai, kai vietoj šiltos vakarienės namuose teužkrimtus „Maximoje“
pirkto maisto reikia atsakingai rūpintis, kad pūgos metas neatneštų dar didesnių
rūpesčių. Laimė, tokių nemalonių dalykų nutinka retai.
Kaip įprasta T. Balčyčio vakarai būna ramūs: 18 ar 19 val. – žmonos pagaminta vakarienė, vakarinis poilsis ir saldus miegas. Pastarąjį gali sutrikdyti tik budinčio ar viršininko skambutis dėl ekstremalios situacijos prižiūrimuose keliuose.

Įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Kretingos kelių tarnybos vyresnysis meistras A. Jakas trauką keliams pajuto dar moksleiviškų vasaros atostogų metu, kai
tekdavo talkinti kelio darbininkams. Tada čia dirbo jo tėvas, kuris ir dabar dirba
Kretingos kelių tarnyboje, vairuoja greiderį. Andriui šis darbas prie širdies ne vien
dėl to, kad baigė kelininko mokslus, bet ir todėl, kad darbe nejaučia rutinos, o besikeičiančios situacijos skatina „dirbti galva“, mąstyti.

Kai suskamba žadintuvas
Diena, kai susitikome su vyresniuoju meistru, buvo jo žiemos tarnybos budėjimo metas.
„Gyvenu 5 km atstumu nuo Kretingos. Žadintuvas suskambėjo 3 val. ryto. Atsikėliau, įsijungiau kompiuterį, patikrinau meteorologinių stotelių duomenis, kurie rodo oro ir kelio dangos temperatūrą, sukibimo koeficientus, – pokalbį pradėjo Kretingos kelių tarnybos vyresnysis meistras A. Jakas. – Jei matau, kad šis koeficientas atitinka ar neatitinka normos, vis tiek bet kokiu atveju sėdu į automobilį ir patraukiu keliais, kad jų būklę pamatyčiau savo akimis.“
Jei slidu, A. Jakas skambina žiemos tarnybos budintiems vairuotojams, nurodo, kokią medžiagą į barstytuvus pasikrauti, nes kiekvienam keliui yra skirtingas
mišinys. Pasirodo, magistraliniai keliai barstomi druska, o krašto keliai – smėlio
ir druskos mišiniu.
Budinčio vyresniojo meistro komandos vairuotojai laukia jau nuo 3.30 val.
Druskos tirpalo ar smėlio ir druskos mišinio jie į barstytuvus pasikrovę dar nebūna – o gal nereikės važiuoti? Neverta to daryti dar ir todėl, kad jei kitą naktį bus
šalčio, pakrauta druska gali sušalti.

Darbas vyksta sklandžiai
„Kelių tarnyba turi 7 barstytuvus ir aštuntąjį nuomoja. Nuomojamos mašinos
labiausiai reikia sniego valymo darbams. Pabarstymui pakaktų ir savosios technikos“, – paaiškino specialistas.
Taigi, vairuotojai suvažiuoja pradėti darbus apie 3.30 val. ir laukia vyresniojo meistro nurodymų. Pastarųjų reikia dar ir todėl, kad ne visur vyrauja ta pati oro
temperatūra: prie jūros būna šiltesnis klimatas, daugiau pliusinė, o nuo Kretingos
pusės – dažniau minusinė oro temperatūra.
Praėjus vos 10 min. po vyresniojo meistro komandos barstytuvas jau turi būti
išvažiavęs į kelią. Druskos pakrovimas į vieną sunkvežimį trunka ne ilgiau 5 min.
„Viskas vyksta operatyviai, nes mes turime didelį autokrautuvą, kurio kaušo
talpa – 5 t, o barstytuvo tonažas – 12 t. Užvažiuoja ant rampos, pakyla pasemti 2 kaušai, ir sunkvežimis jau gali važiuoti į trasą“, – operatyviu darbu pasidžiaugė vyresnysis kelių meistras.
A. Jakas sako įvairias užduotis vairuotojams perduodąs telefonu tiesiog iš kelio. Automobilyje yra laisvų rankų įranga, todėl šnekant su kolegomis sustoti šalikelėje nereikia. Taigi, jis sako ryte ne į kabinetą važiuojantis, bet atsakingai apžiūrintis visus kelių maršrutus. Žiemos metu tai užtrunka keletą valandų.
Pasak pašnekovo, be abejo, visus kelius iš karto apvažiuoti neįmanoma. Tarkim, jis įvažiuoja į Palangos kelią, ir jei mato, kad ten yra sniego, pavažiuoja 2 ar 5
km, toliau važiuoti neapsimoka – situacija aiški, tad vyksta žvalgytis į kitą kelią.
Chaoso tikrai išvengiama, nes kiekvienas vairuotojas turi ir žino savo darbo maršrutą. Meistrui pavyksta sklandžiai išspręsti ir technikos gedimų problemas. Nenumatytų įvykių atveju vairuotojai visada pasirengę vienas kitam pagelbėti arba pakeisti vienas kitą
Sudėtingomis oro sąlygomis per parą keliuose išbarstoma daugybę druskos.
Už druskos ar jos mišinio su smėliu atsargas sandėlyje atsakingas A. Jakas teigė,
kad šiemet jau ne kartą yra tekę papildyti sandėlius.

Turi kritiškiausią tašką
Magistraliniai keliai barstomi nuo 4 val., o krašto – nuo 6 val. ryto. Iš pradžių
apžiūrimi magistraliniai keliai, einantys nuo Plungės ribos iki pat Palangos, nuo
Jakų naujosios estakados iki Latvijos sienos. Krašto keliai valomi nuo 6 val., bet
jei vyresnysis meistras mato, kad siaučia pūga ar smarkiai sninga, siunčia barstytuvus į šiuos kelius šiek tiek anksčiau.
Tam, kad apžiūrėtų kelių būklę, tą rytą A. Jakas tarnybiniu automobiliu pasuko įprastu maršrutu: nuvažiavo iki Palangos, pasuko prie Jakų žiedo Klaipėdos
link, pavažiavo 15–20 km, apsisuko Normantų sankryžoje ir nuvyko Latvijos sienos link. Grįžęs nuo Latvijos sienos jis pasuko į tokius krašto kelius kaip Klaipėda
– Kretinga, Kretinga – Skuodas, toliau Darbėnų link, po to Kretinga – Salantai.
„Iš viso turime 4 krašto kelius. Juos man pavyksta apvažiuoti iki 6 val. ryto. Jei
atsikėlęs matau, kad kelias drėgnas, o temperatūra vos pliusinė, man tenka visą
maršrutą važiuoti. Kodėl? Ogi vienoj vietoj gali būti pliusinė temperatūra, o už 5
km – jau minusinė“, – paaiškino kelių tarnybos žinovas.
Anot jo, kritiškiausias taškas yra vykstant Plungės link ir pravažiuojant Kartenos gyvenvietę. Rodos visur aplink gražu, o vos tik pakyli į kalną, kaip ranka užbrėžta – visą laiką būna plikledis arba pasnigę. Iki to taško A. Jakas visada, kai
tik budi, važiuoja, nes visada reikia įsitikinti, kad šis kelio ruožas nepateiks jokių
siurprizų ar skaudžių įvykių. Nuo Kartenos iki Kretingos nėra jau toks didelis atstumas – tik apie 14 km.
Iš magistralinių kelių barstytuvai grįžta apie 7 val. Iš krašto kelių – kiek vėliau.
Visi Kretingos kelių tarnybos barstytuvai turi įmontuotas GPS sistemas. Kompiuteriu galima sekti, kur jie šiuo metu važiuoja ir ką veikia: barsto ar valo sniegą.
Kelių tarnybos vyresnysis meistras A. Jakas į bazę grįžta tik apie 6 val. ryto.
Atsiverčia žiemos tarnybos žurnalą, kuriame pažymi, kur ir koks mechanizmas
važiavo, kokį mišinį barstė, kiek jo išbėrė, įrašo darbus atlikusių vairuotojų vardus
ir pavardes, pasirašo žurnale. Jame taip pat žymimos ir tą dieną buvusios oro sąlygos, kelių dangos būklė ir kiti duomenys, kurie perduodami „Klaipėdos regiono
keliams“. Šie iki 6.30 val. gautą informacija perduoda Lietuvos automobilių kelių
direkcijai (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos.

Kalbėdamas apie kasdienius darbus Kretingos kelių tarnybos vyresnysis
meistras prisiminė ir savo karjerą.
„Dirbti kelininku pradėjau vasaromis, kai man buvo dar tik 15 ar 16 metų.
Šiukšles rinkau, žolę pjoviau, 30 laipsnių karštyje asfaltą padėjau kloti.“
Baigus 12 klasių, Kelių tarnybos vadovybė patarė pasirinkti kelininko profesiją. Andrius įstojo į Kauno technikos kolegiją, kurioje kretingiškiai mokėsi trise:
Andrius, 3 metais jo vyresnis brolis ir dar vienas bendradarbis.
A. Jakas mano, kad mokytis neakivaizdžiai yra naudingiau, nes sužinai ne tik
teorijos, bet ir praktiškos kelininko duonos ragauji.
Mokslus kolegijoje vaikinai baigė 2011 m. Ir iš kelio darbininkų tapo meistrais. „Supratau – čia kažkas naujesnio. Vieną dieną su kastuvais ėjau kartu su kelio darbininkais, o kitą dieną privalėjau jiems vadovauti. Pirmos dienos buvo neįprastos. Reikėjo imti pavyzdį iš senesnių meistrų, vadovauti vyresniems už save
amžiumi darbuotojams. Juk man tebuvo tik 21 metai“, – pokalbį tęsė A. Jakas.
Drąsino tai, kad kolektyvas buvo draugiškas, bendraujantis. Problemų nekilo,
visi suprato užduotis. Žodžiu, niekas nesišiaušė.
Nebuvo lengva mokytis, tad ką tik iškeptas specialistas slapčia mąstė: „Čia
paskutiniai mano mokslai.“ Tačiau ne veltui sakoma, kad žmogus planuoja, o
Dievas juokiasi. 2013 m. A. Jakas tapo vyresniuoju meistru. Tai buvo skatinimas
siekti kažko daugiau. Studijas tęsti jis nusprendė Vilniaus Gedimino technikos
universitete. 2015 m., baigęs studijas, įgijo kelių inžinieriaus bakalauro diplomą.
Į klausimą, kodėl būtent jis buvo paskirtas vyresniuoju meistru, Andrius atsakė: „Esu ryžtingas ir mylintis savo darbą. Nebijau nei atsakomybės, nei iššūkių.“

Pelėda vyturiu nevirto
Kretingos kelių tarnybos vyresniojo meistro A. Jako darbo dienos pamaina
baigėsi 13 val. Užpildęs žiemos budėjimo žurnalą jis dar žvilgterėjo į kompiuterio monitorių, kad sužinotų, kur ir kokie vyrauja orai, kokios prognozės ar kelio
dangos sukibimo koeficientai. Įsitikinęs, kad viskas ramu, pasuko namo pietauti.
„Būdavo, papietavęs eidavau miegoti. Dabar stengiuosi to nedaryti, nes po
to negaliu iš vakaro anksčiau užmigti, o juk 3 val. ryto vėl keltis“, – neslėpė specialistas.
Namuose į miegamąjį Andrius eina 19 ar 20 val. Ir taip 3 naktis iš eilės. Po to
turi 2 poilsio dienas. Kiti trys budėjimai – nuo 13 iki 22 val.
Vyresnysis kelių meistras atvirauja, kad rinktųsi visus budėjimus po pietų, nes
esąs jis – pelėda, o ne vyturys: „Man labai sunku anksti keltis. Tėtis sakydavo, kad
praeis kažkiek metų ir aš įprasiu. Praėjo 10 ir daugiau, bet neįpratau.“
Anot meistro, ekstremaliausios sąlygos būna pavasarį, kai pašalas „išeina“.
Naktimis būna 1 ar 2 laipsniai aukščiau nulio, o saulei tekant esą tik pokšt minusinė temperatūra, ir visur – čiuožykla. Slidu, todėl tenka skubiai barstyti. Tiesa, yra išimčių, kurių griežtai laikomasi. Jei plikledis susidaro, tarkim, 23 val. ar vidurnaktį, kelių barstymo darbai atidedami iki ryto.
Dažnai būna atvejų, kai dienos pamaina darbus baigė 13 val., o vakaro pamainos kelininkai jau po valandos naujai pradėjo darbus.

Poilsio dienos – šeimai
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Kiekvienas maršrutas turi savo ypatumų. Darbo ritmą
diktuoja oro sąlygos. Baigus snigti, kelius turime nuvalyti per 4
valandas, todėl būna, kad žiemą per parą 2 ar 3 kartus valome kelius.
Vairuotojai Gargždų meistrijoje budi nuo 6 iki 19 val., o žiemos
tarnybos komanda – nuolat, net ir savaitgaliais ar švenčių dienomis.
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Dirbo ir mokėsi trise

Kelių meistro duona nėra lengva. A. Jakas prisipažįsta, kad dažnai tenka dirbti ir per didžiąsias metų šventes – Kalėdas ar Velykas. Užtat visas poilsio dienas
skiria šeimai ir namams. Ypač daug tėčio dėmesio reikalauja dukrytė.
Atostogas dažniausiai su šeima praleidžia prie ežerų ar jūros, kuri visai šalia.
Bent jau šiuo metu A. Jakas apie mokslų tąsą negalvoja, nes dar nepamiršo, kaip sunku buvo mokytis ir dirbti, kai namuose dar ir ką tik gimęs mažylis krykštavo.
„Bet tikrai į mokslus nespjaunu. Po metų kitų galbūt ir magistro imsiuosi“, –
šypsodamasis patikino jis ir pridūrė, kad kitos srities, kur galėtų save realizuoti,
nematąs. Jam labiausiai patinka būtent kelininko profesija ir kiekvienam jaunam
žmogui siūlo ją, kaip išties perspektyvią specialybę, pasirinkti.
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Klaipėdos kelių tarnybos darbuotojas Egidijus
Kenstavičius – vairuotojas iš prigimties

jų ar trijų.
„Gerai dirbant pakrovėjui ilgai laukti netenka. Stengiamės kuo greičiau atlikti darbą. Nuvažiavus į žvyruojamą kelio ruožą, per kėbulo šoną po truputį yra pilamas ant kelio žvyras, važiuojant kelio pakraščiu. Nemanykite, kad tai paprasta. Kartais ir dviejų akių būna per mažai, kad per daug žvyro nepapiltum ir suspėtum, kad greideriui būtų patogu darbuotis“, – papasakojo patyręs sunkvežimio vairuotojas.
Pasak E. Kenstavičiaus, tokiais atvejais gelbsti įdirbis ir akylumas. Be abejo,
ir patyrusiam vairuotojui kartais pasitaiko, kad žvyro kelyje paberiama per daug.
Tačiau taip būna labai retai. Žvyravimo darbai atliekami dažnai ir žinomi jie atmintinai, tarsi lietuviška abėcėlė.
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Turėti po radijo stotelę

Patikėjo naują mašiną
Įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Klaipėdos kelių tarnybos Gargždų meistrijos vairuotojas-kelio darbininkas E. Kenstavičius baigė žemės ūkio mokyklą Raseiniuose. Matė, kaip jo tėvas tuometėje Klaipėdos kelių valdyboje nuoširdžiai
dirbo vairuotoju, ir panoro įstoti į profesinę technikos mokyklą vien jau todėl, kad
įgytų profesionalaus vairuotojo pažymėjimą.
„Kartu su tėvuku man dar teko padirbėti apie 7 metus. Iš pradžių jis buvo
įmonės direktoriaus vairuotojas, vėliau vairuotoju dirbo keliuose, – prisiminė jis.
– Mano darbo pradžia – Juodkrantėje. 12 metų teko važinėti su pusiau keleivine, pusiau krovinine mašina iš Nidos į Klaipėdą. Su vairuotoju joje susėsdavo 7
žmonės. Tuomet didelės kelių brigados nebuvo: pora darbininkų, aš ir meistras.“
Kelių valdyba pasirūpino aukštesne šio darbštaus ir atsakingo vairuotojo kategorija. E. Kenstavičius įgijo „E“ kategoriją, kad galėtų vairuoti sunkvežimį. Iki
šiol šią transporto priemonę ir vairuoja.
Tiesa, dabar jam patikėtas antras sunkvežimis – naujas „Renault“. Pastaroji
žiema buvo trečia, kai jis darbe tapo šios mašinos šeimininku.
Per beveik du darbo vairuotoju dešimtmečius nei vieno autoįvykio nepatyręs
kelininkas yra regėjęs pačių įvairiausių ir skaudžių eismo įvykių. Žmogus džiaugiasi, kad jam nebuvo lemta būti avarijų dalyviu.

Simboliškas sutapimas
E. Kenstavičiaus senelis, kilęs iš Telšių apylinkių, bėgdamas nuo karo atsidū-

rė ir apsistojo Klaipėdos krašte. Pokariu buvo pradėta organizuoti Klaipėdos kelių
valdyba, kurioje telšiškis ir dirbo.
„Iš senelio pasakojimų žinau, kad anuomet keliuose buvo daug rankinio darbo. Tarkim, dalgiais šienavo pakeles. Mickų kaime namas, kuriame jis gyveno, dabar jau nugriautas, per buvusį kiemą nutiestas kelias. Galima sakyti, simboliškas
sutapimas – kelininko namą nugriovė ir nutiesė geresnį kelią. Įdomu tai, kad toje
valdyboje dirbo ir tėvukas, žodžiu, visa mūsų šeima. Kartais juokauju – gimiau
su kastuvu“, – prisipažino Gargždų meistrijos vairuotojas.
Pašnekovas neslėpė, kad jam jo darbas sekasi, veikla ir kolektyvas labai patinka. Jo sūnui yra 18 metų. Jis dar moksleivis ir vasaros atostogų metu nevengia
brigadoje kelių darbininku pabūti: renka šiukšles, stato kelių ženklus, kitus darbus dirba. „Nežinau, ar ilgai tai dar truks, bet šiais metais mano vienuoliktokas
žada dirbti jau trečią vasarą.“
Klaipėdoje gyvenantis E. Kenstavičius kas rytą važinėja į Gargždus, į meistriją. Sako, kad pagrindiniai darbai – čia. Kelionė nuo namų iki darbo trunka pusę
valandos. Atvažiavęs 7.30 val., jis susitvarko dienos „kelionės lapą“, apžiūri savo
pagrindinį darbo įrankį – sunkvežimį, ir į darbus.

Įdirbis ir akylumas
Tą dieną, kai kalbėjomės su E. Kenstavičiumi, šio Klaipėdos kelių tarnybos
vairuotojo ir tuo pačiu kelio darbininko laukė žvyravimo darbai kelyje Gargždai
– Jokūbavas.
Rodos, kelių žvyravimas vyksta elementariai, tačiau tokiems darbams taip
pat būtina patirtis, įgūdžiai, aštri akis. Pradėkime nuo pradžių.
Savo beveik naujutėliu sunkvežimiu E. Kenstavičius nuvažiuoja į žvyro karjerą, kur į sunkvežimį pakraunamas žvyras. Pasirenkamas artimiausias – Gargždų
– karjeras, atstumas iki kurio nedidelis – apie 3 ar 4 km. Dirbant mažesniame
objekte pakanka vieno sunkvežimio žvyro, didesniems darbams prireikia dvie-
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Devynioliktus metus kelininku dirbantis E. Kenstavičius sako labai mylintis
savo darbą, kurį visada atliekantis taip, kad būtų patenkinti ir vadovai, ir kelių
naudotojai. Savo senelio ir tėvo pėdomis einantis kelių sektoriaus darbuotojas
vertina visas naujoves ir priemones, kurios padeda dirbti greičiau ir efektyviau. O
jo vairuojamo sunkvežimio kabinoje visada dvelkia švara ir tvarka.

Sklandžiam darbui būtinas vairuotojo ir paskui žvyrą beriantį sunkvežimį važiuojančio greiderio mašinisto „susikalbėjimas“. Į pagalbą kartais atskuba kelių
meistras, kartais tarpusavyje susirodoma ženklais ar gestais. Tačiau E. Kenstavičius neabejoja, kad puikiausia išeitis būtų turėti po radijo stotelę kiekviename kelių mechanizme. Jų labai reiktų.
„Esu pradininkas, vis bandau savo kolegas įtikinti, kad kiekvienoje kelių technikoje būtų po stotelę. Aš ją turiu, ačiū mechanikams. Be abejo, jos ypač reikalingos dirbant karjeruose. Turėti šią ryšio priemonę yra patogu, nes nebereikia gestais susikalbėti, taupomas laikas, galima dirbti efektyviau ir sparčiau“, – pareiškė vairuotojas.
E. Kenstavičius linkėtų, kad kiekvienas Kelių tarnybos meistras savo mašinoje turėtų šią ryšio priemonę ir kad keliuose sunkvežimio vairuotojai per jas galėtų
bendrauti. Tai labai palengvintų darbą.
„Argi nebūtų puiku, jei kelyje pamatytum, kad štai anas sunkvežimis gali
greitai ratą pamesti, arba antai krovinys kažkaip pavojingai kyšo, ir suskubtum
perspėti vairuotoją“, – vardijo radijo ryšio privalumus pašnekovas.
Jei atstumai nedideli, per dieną tenka nuvažiuoti 10–11 reisų tarp objekto ir
žvyro karjero. Vairuotojo manymu, labai praverstų ir sunkvežimio priekaba. Galima būtų vienu sykiu daugiau žvyro vežti ir mažiau degalų sunaudoti.
„Klaipėdos kelių tarnybos kieme viena tokia jau stovi. Tik dar neaišku, kuriam
sunkvežimiui ji atiteks. Gal skelbs konkursą?“ – juokavo kelininkas.

Globėjas

Generalinis rėmėjas

Neištaigingi pietūs
E. Kenstavičius neišrankus – pietums jam pakanka ir sumuštinių su arbata iš
termoso. Sunkvežimio vairuotojas mėgsta pajuokauti, todėl prisipažino, kad pietūs visada su juo.
„Jei dirbu objekte, stengiuosi iš namų pasiimti maisto, kurio nereikėtų šildyti. Per tiek metų jau ir skrandis priprato“, – šypsosi Egidijus.
Darbovietėje yra mikrobangų krosnelė, o netoliese ir valgykla, tad ten, pasak
vairuotojo, galima ir karštymo pasrėbti. Tačiau tai būna rečiau.
Vakarienę gamina žmona. Jos darbas pamaininis. Jei po pietų išeina į darbą,
valgį palieka jau pagamintą – tenka tik pasišildyti.
Kelių sektoriaus darbuotojui kitąsyk, ypač žiemą, net ne maistas rūpi. Jei
budi, o iš vakaro sninga, žino, kad iš miegų bus pakeltas, nes reikės skubiai kelius valyti, barstyti.
„Reikia taip dirbti, kad niekas nesiskųstų. Nuo Jakų žiedo iki Šilutės ir Priekulės aplinkkelis – man labai svarbūs objektai, pirmiausia į juos ir skubu. Pusę aštuonių jie jau būna ir nuvalyti, ir pabarstyti“, – toliau sakė kelininkas.
Jis nesupranta tų žmonių, kuriems keliuose vis negerai ir kurie nuolat ieško
kaltų. Pasak E. Kenstavičiaus, kelių darbuotojų mašinos neskraido, jiems į objektus žiemą irgi reikia vykti slidžiais keliais. Tokios kelionės gali ir užtrukti.
„Kelias Dobilai – Jakai ir nuo Jakų iki Šilutės rajono ribos – mano teritorijos.
Barstytuvas nemažas – paima 9 kub. m mišinio. Tokio kiekio tam šiam ruožui pakanka“, – pasakojimą tęsė vairuotojas-kelio darbininkas.
Kelininkai tvirtina, kad šiemet jau trečios žiemos nebūta. Tačiau druskos išbarstyta nemažai, mat pajūryje oras drėgnas ir, kai šąla, tenka su plikledžiais gerokai„pakariauti“. Ir visai nesvarbu – šventės ar savaitgaliai. Šiam stropiam ir darbui atsidavusiam žmogui, kaip matyti, darbas tikrai mielas. O uždarbis? „Galėtų
būti didesnis“, – neslepia Egidijus.

Rinkimų organizatorius

Mašina – lyg darbo kabinetas
Žvyravimo darbais pasibaigusi pirmoji E. Kenstavičiaus darbo dienos pusė
po pietų persirito į antrąjį pusdienį. Teko imtis pakelių medžių ir krūmų kirtimo.
„Mašinoje nesėdėsi, reikia eiti, padėti šakas krauti, eismą kelyje reguliuoti.
Čia jau tampu kelio darbininku. Esame visi lygūs, norime greičiau atlikti darbus,
todėl sunkvežimio kabinoje nėra ko sėdėti. Kaip sako mūsų direktorius, kelininkas turi mokėti viską – ir kasti, ir lyginti, ir akmenį nuo kelio nuridenti“, – savo
direktorių citavo vairuotojas.
E. Kenstavičius pripažįsta esąs sėslaus būdo. Išvykti kitur, blaškytis nenori.
Jam būtų gaila savęs ir keliuose praleistų darbo metų. Nors Egidijų traukia sunkiasvoriai vilkikai ir didelė technika, bet savo kelio dėl takelio tikina nemesiąs.
Jis džiaugiasi turįs patikimą sunkvežimį, kuriuo saugu ir patogu dirbti. Dar
nedaug juo nuvažiuota, problemų su remontu nebuvo, nes, anot kelininko, mašinas dabar gamina pagal europinius standartus, kokybiškai.
Vairuotojo negąsdina net mašinos automatika ar joje įrengtas kompiuterinis valdymas.
„Nieko sudėtingo. Tai nėra tai, ko negalėtum suprasti. Mano darbo karjerai to
automobilio gali ir užtekti, bet iki pensijos dar toloka, tad gali būti, kad dar vieną
automobilį „nudėvėsiu“. Bet bus, kaip valdžia pasakys. Mašina man yra kaip kabinetas, kaip namai, todėl ją kruopščiai valau, tvarkau ir prižiūriu. Prieš 10 metų
rūkiau, bet automobilyje to niekada nedariau ir kitiems iki šiol jame rūkyti neleidžiu“, – prisipažino švarą ir tvarką mėgstantis ilgametis sunkvežimio vairuotojas E. Kenstavičius.

Lietuvos transporto lyderiai 2015 nugalėtojai:
„Metų transporto vadovas 2015“
„Metų vežėjas automobiliais 2015“
„Metų keleivių vežėjas 2015“
„Metų ekspeditorius 2015“
„Metų logistikos operatorius 2015“
„Metų sunkvežimis 2016“

Arvydas Vaitkus
Transimeksa, UAB
Kautra, UAB
Gelna, UAB
DHL Lietuva, UAB
Mercedes-Benz Actros
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Marijampolės regiono keliai – Europos kelio į Baltijos šalis pradžia
ir vasarą. Taigi, daugiausia užduočių šiuo metu tenka direktoriaus pavaduotojui,
atsakingam už kelių priežiūrą.
Pavaduotojas vyriausiais inžinierius rūpinasi sąmatų sudarymu ir jų eiga,
kelių asfaltavimo darbų priežiūra ir rangos darbų priežiūra. Ypač didelis darbas
derinimas su kitomis organizacijomis. Darbai magistraliniuose keliuose derinami su Valstybine kelių direkcija, o štai darbai krašto keliuose derinami su regioninėmis kelių įmonėmis.
Vyriausiojo mechaniko pareiga – pasirūpinti, kad technika būtų geros būklės, tačiau jam tenka dar ir prižiūrėti, kaip kertami krūmai pakelėse.
„Stengiamės ne priekaištauti, o tartis. Nėra tiek pinigų, kad galėtume taškytis priekaištais. Mūsų kolektyvas gana darbštus“, – sako įmonės vadovas.

Druską barsto ir pavasarį
Žiemą daugiausia klausimų tenka regiono kelių įmonės žiemos tarnybai.
Tariamasi dėl kelių priežiūros, dėl reikiamo įsigyti druskos kiekio, nes įsisiautėjus žiemai jos teko išbarstyti daugiau. Sandėlyje visuomet turi būti šios kelininkams būtinos medžiagos. Jos reikia dar ir kovą, nes, kaip rodo ilgametė darbo
patirtis, ir pavasarį žiemiški orai nesibaigia.
„Per septynis mėnesius šiame regione išbarstėme apie 5–7 tūkst. t druskos.
Per mėnesį prireikia jos per 1 tūkst. t“, – pasakojo J. Litvinas.
Marijampolės regiono keliuose dirba 23 barstytuvai. Vienam tokio barstytuvo reisui reikia 160 t druskos. O kadangi į šio regiono kelių maršrutą patenka
automagistralė„Via Baltica“, ji, pabjurus orams, barstoma kelis kartus per dieną.
Kalvarijos – Gražiškiai – tai tas kraštas, kur keliai dažniausiai būna probleminiai ir reikalauja didžiausios priežiūros.
„Nėra tiek nei finansinių, nei fizinių galimybių, kad žiemą vasarą Lietuvoje būtų puikūs keliai. Iš turimų lėšų optimaliausiu būdu stengiamės išsisukti,
– teigia direktorius J. Litvinas. – Tik tada žmonės supranta, koks didelis turtas yra kelias.“

Austė Merkytė

Kelias – tai lyg žmogaus kūno arterijos: jų dėka visuomenė gyvena visavertį gyvenimą. Kelių tinklas vingiuoja per visą
krašto teritoriją. Jis jungia didžiuosius šalies miestus, nusidriekia į mažus miestelius, pasiekia tolimiausias gyvenvietes
ir pavienes kaimo sodybas. Be gerų kelių tinklo būtų neįmanomas ekonominis valstybės klestėjimas, gyventojų gerovės
kilimas. Todėl žmonės, dirbantys kelių sistemoje, nusipelno didžiulės pagarbos ir dėmesio. Tai ištrauka iš Vytauto
Klimaičio knygos „Suvalkijos kelininkų metraštis 1918–2008 m.“

VĮ „Marijampolės regiono keliai“
direktorius Juozas Litvinas:
„Burtų lazdele pamojęs
problemų keliuose neišspręsi“

Nepaisant gana sudėtingos finansinės situacijos, įmonės direktorius pasidžiaugė, kad technikos parkas nuolat atnaujinamas. Įmonė prižiūri automagistralę „Via Baltica“, todėl technika turi būti patikima, o darbas atliekamas ypač
operatyviai ir kokybiškai.
„Šių metų didžiausias įmonės planuojamas pirkinys – greideris, kainuosiantis daugiau nei 200 tūkst. eurų. Technikos atnaujinimui ir remontui įmonė
kasmet skiria 800 tūkst. eurų. Šiemet, be naujos technikos pirkimo ir jau esamos remonto, apie 60 tūkst. eurų bus skirta pastatams atnaujinti“, – apie investicijas pasakojo įmonės vadovas J. Litvinas.
Marijampolėje žiemos tarnybos technika buvo paruošta puikiai ir šiuo
metu, baigiantis sezonui, ji išliko geros būklės.

Tikslas – sumažinti techninių avarijų
Kitas kelininkų rūpestis – avaringumo mažinimas keliuose. Lietuvos automobilių kelių direkcijai ėmusis daugybės saugumo ir avarijų prevencijos priemonių žūčių keliose gerokai sumažėjo, tačiau regione vis vien įvyksta palyginti
daug techninių avarijų. Kelininkai tariasi, ko imtis, kad tokių avarijų skaičių pavyktų sumažinti.
Kiekvieno Lietuvos regiono kelininkai dirba su moksleiviais, su eismo dalyviais. Organizuojamos saugaus eismo dienos mokyklose, vaikų daželiuose, dalijami atšvaitai, rengiamos televizijos laidos, saugų eismą propaguojantys klipai. Kelininkai vyksta į rajonų bendruomenės, organizuoja žygius keliais po įdomias vietoves.
„Valstybės įmonės„Marijampolės regiono keliai“ darbuotojų kolektyvas supratingas ir stropus. Nebūna, kad pyktumės. Lėšų nėra tiek, kad visus poreikius
galėtume tenkinti, todėl belieka tartis, kur dirbti pirmiausia ir kokius sprendimus priimti, kad jie būtų racionaliausi“, – pabrėžė ilgametis įmonės vadovas
J. Litvinas.
Valstybinėje įmonė žmonės mėgsta dirbti dar ir todėl, kad čia – didesnės
socialinės garantijos, garantuotos atostogos, veikia darbuotojų interesams atstovaujančios profesinės sąjungos. Darbas pamaininis, žmonės įpranta, kad turi
stabilią darbo vietą.
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Palyginti nauja technika

VĮ „Marijampolės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas,
atsakingas už kelių priežiūrą, Algimantas Bičkus: „Darbo
diena prasideda anksčiau, nei saulė teka“
Technologijos ateina į pagalbą
Po kelių apžiūros kelininko pirmasis darbas biure – virtualioje erdvėje pasitikrinti, kas vyksta ne tik Marijampolės regiono, bet ir visos Lietuvos keliuose: ko-

kios oro sąlygos Marijampolės regione, kaimyniniuose regionuose. Kelininkams į
pagalbą ateina išmanioji technika, kai fiksuojama kelių dangų būklė, slidumas,
viskas matoma realiu laiku.

S
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Pirmadienis – darbų planavimo diena
Kiekvieną pirmadienį „Marijampolės regiono kelių“ direktorius J. Litvinas
kartu su kolektyvu aptaria savaitės darbus. Į susirinkimą atvyksta du jo pavaduotojai, regioninės įmonės skyrių viršininkai ir pavaduotojai, trijų regiono įmonei pavaldžių kelių tarnybų viršininkai, skyrių vadovai, – iš viso apie 10 žmonių.
Tačiau iki to regioninės įmonės vadovas kartu su pavaduotojais ir inžinieriais tariasi, kokie artimiausi spręstini darbai ir kokios problemos.
Tai kelių priežiūros organizacija, todėl svarbiausia yra kelių priežiūra: žiemą

faktas
Technikos atnaujinimui ir remontui įmonė
kasmet skiria

800

tūkst. eurų.
BMC

u įmonės „Marijampolės regiono keliai“ direktoriumi J. Litvinu teko kalbėtis atslūgus žiemos speigams ir plūstelėjus gaivesniam pavasario orui. Prisiminus žiemą, įmonės direktorius sakė, kad tikros žiemos jų regionas sulaukė tik
savaitėlei kitai, tačiau plikšalos ir šlapdribos netrūko. O tai ir yra pavojingiausios
oro sąlygos vairuotojams bei didžiausias darbymetis kelininkams.
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Neapsigina raštų
Neatsiejama kelininkų darbo dienos rutina – įvairūs raštai, paklausimai, projektų derinimai ir, žinoma, skundai. Jų per dieną būna 3–4. Į visus privaloma atsakyti. Kai kurie būna pagrįsti, kai kurie – ne.
Daug yra spręstinų klausimų su rajonų savivaldybėmis. A. Bičkus pasakoja,
kaip ilgai buvo deramasi su Kazlų Rūdos savivaldybės atstovais dėl kelio ženklų
prie savivaldybės įrengto apvažiavimo.
„Sakėme, kad reikia laukti, kol bus įvykdyta apklausa kelio ženklams pirkti,
reikia projekto ženklams statyti, jau nekalbant, kad šis pirkimas nebuvo įtrauktas
į kelių tarnybos metų veiklos planus. Teko kelis kartus važiuoti į Kazlų Rūdą, posėdžiauti, tartis. Savo iniciatyva padarėme projektą, sutarėme, kuri pusė kokius
darbus privalo atlikti“, – apie darbo rutiną pasakoja Marijampolės regiono kelių
direktoriaus pavaduotojas.
Štai Šakių rajono savivaldybė į Sintautų gyvenvietę panoro paleisti tarpmiestinio autobuso maršrutą. Noras sveikintinas, kad gyventojams nereikėtų
eiti apie kilometrą iki pagrindinio kelio, kur šiuo metu sustoja tarpmiestinis autobusas, stotelės. Tačiau kelininkai turi įrengti įvažą, padaryti kelio išplatinimą,
bordiūrą, – priemones, reikalingas eismo saugumui užtikrinti, ir niekas nepagalvoja, kad kelininkų įmonė nėra statybinė organizacija, reikia ieškoti finansinių išteklių, įtraukti į Kelių direkcijos planus, ir jie spręs, ar reikia tokios įvažos
šiame kelyje. Be to, autobusų stotelė turi būti saugi, kad nenukentėtų joje laukiantys keleiviai.

MRK

Į kelius – kaip į mūšio lauką

Juodosios dėmės
Kelininkai įgudę: regiono keliuose yra keletas pasitikrinimo vietų, vadinamieji eismo būklės kontroliniai taškai. Vienas iš tokių – kelias nuo Marijampolės Prienų link pavažiavus keletą kilometrų. Tai svarbi magistralė Vilniaus kryptimi. Jei tik pradėjo snigti, toje vietoje visuomet bus užpustyta, todėl reikia ypatingos priežiūros. Ten gražios suvalkiečių lygumos ir kelias pustomas, nesvarbu, kokios krypties pučia vėjas. Druskos mišinys greitai užsineša ir jei pustoma, tą vietą
reikia prižiūrėti nuolat.

Kita vieta – Kalvarija. Nors Suvalkijoje vyrauja lygumos, miestelis yra 40 m
aukščiau nei Marijampolė, todėl ten visuomet tvyro pora laipsnių žemesnė temperatūra nei regiono centre. Jei Marijampolėje – apie nulį, tai Kalvarijoje – minusinė temperatūra ir tuomet susidaro plikledis. Tad kelininkai privalo nuolat tikrinti, ar ten nėra plikledžio, pavojingo vairuotojams.
Nuolat tikrinti reikia Vištyčio ežero prieigas, nes ten labiausiai užpustomos
vietos. Ten rajoniniai keliai ir jei tik prastesnės oro sąlygos, žiūrėk, tuoj skambina
seniūnai, kad pieno negali nugabenti ar mokinių į mokyklą nuvežti.
Kelininkai gerai žino savo regiono silpnąsias vietas ir jau nebereikia aiškinti,
kur kokie pavojai tyko. Svarbu patiems neprarasti budrumo.

Pasiilgsta gero žodžio
Geltonaisiais autobusiukais veždami vaikus ypač atidūs turi būti moksleivių
vežėjai. Jei tik prastesnės oro sąlygos, jie priekaištauja, kad kelininkai neatliko
savo darbo. Tačiau patys vairuotojai turėtų pasirūpinti, kad technika būtų gerai
paruošta žiemai. Paradoksalu, tačiau vaikus vežiojančio transporto – geltonųjų
autobusiukų – padangos dažniausiai yra universalios, o ne žieminės.
„Būna, kad skambina kelininkams, plūstasi, kokie jie nerūpestingi žmonės,
tik ir laukiantys, kad vaikai būtų nusviesti į griovį. Mes įdedame daug pastangų, o sulaukiame tik štai tokio atpildo. Apmaudu, dirbi, dirbi, o tave vis tiek kas
nors apšauks, – apgailestauja direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už kelių
priežiūrą, bet ir pasidžiaugia: – Be daugybės nuoskaudų, jei per trisdešimt darbo metų nesugadinai to, ką turėjai, o keliai gražėja ir gerėja, viskas yra gerai“.
Visur nepabersi. Barstomi pagrindiniai keliai, o kitur ir patys vairuotojai turėtų paruošti techniką žiemai taip, kad ji būtų saugi ir slidesniu keliu.

Konkursai asfalto dangai pirkti
Balandį prasideda pavasarinis asfalto dangų taisymas. Įmonė skelbė konkursą asfalto mišiniams pirkti. Komisija apie pusantros valandos vertino tiekėjų kvalifikaciją. Dalyvavo keturi tiekėjai, norintys parduoti asfaltą. Perkama ekonominio
naudingumo būdu, todėl ypač atidžiai tikrinama pasiūlytos produkcijos kokybė.
Bituminei emulsijai, kuri naudojama paviršiui dengti, irgi surengtas konkursas. Konkurse dalyvavo AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Eurovia Lietuva“. Buvo tikrinami produkcijos kokybės sertifikatai, o vėliau – kokias kainas kuri įmonė pasiūlė bei ar siūloma medžiaga atitinka užsakovo sąlygas.

Nenumatytų įvykių neišvengsi
„Kartą 11 val. vakaro žiemą paskambino ir pranešė, kad „Via Baltica“ uždaryta, Lenkijoje įvyko didžiulė avarija, pusto, iki Kalvarijos staigiai susidarė 11 km
automobilių eilė. Reikėjo neatidėliotinų sprendimų, – pasakoja A. Bičkus. – Tokiais atvejais pirmiausia tenka informuoti regiono kelių vadovą, vėliau – kelių direkcijos vadovus, kokia susidarė situacija. Lietuvos automobilių kelių direkcijos
(LAKD) direktorius Egidijus Skrodenis visuomet į telefono skambučius atsiliepia.
Tariamės, ką tokiu ekstremaliu atveju daryti: ar merui skambinti, ar skelbti ypatingų situacijų komisijos susirinkimą.“
Esant tokiam ypatingam atvejui, regiono kelių priežiūros vadovas sukviečia
kelių tarnybos viršininką, kitus savo kolegas ir prasideda darbas. Budintis meistras susisiekia su kelių policijos ekipažu, kad reikiamoje vietoje prie sienos su Lenkija būtų sustabdytas eismas ir būtų galima nuvalyti kelią, nes susidarė didžiulė transporto spūstis.
Meistras kartu su policijos ekipažu nuvyksta į pasienio kontrolės postą ir uždaro priešpriešinį eismą. Vėliau to paties prašoma ir iš lenkų. Iki vidurnakčio ar
net iki ryto vyksta kelio atlaisvinimo darbai.
Tuomet dirbama sutelktai. Nors per metus tokių atvejų pasienyje pasitaiko
vienas ar du, jie kainuoja: įtampos, nemiegotų naktų, vairuotojų bambėjimo. Bet
galų gale – vidinis pasitenkinimas, kad gamtos stichijos prikrėstas eibes pavyko gretai likviduoti, sutvarkyti kelius, kad vairuotojai toliau galėtų tęsti kelionę.

Vienos popietės patikrinimas
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Tinklalapyje Eismoinfo.lt nuodugniai fiksuojama informacija apie eismo įvykius, kelininkų technikos maršrutus, kelių būklę, jų pravažiuojamumą. Tinklalapyje matosi esama situacija visoje Lietuvoje.
Tačiau visur kamerų nesustatysi, todėl A. Bičkus ryte skambina į kelių tarnybas
arba žiemos tarnybos budėtojams, nes jie budi ištisą parą. Taip pat su jais yra tariamasi, kaip geriau galima organizuoti kelių priežiūrą, jei tą dieną stipriau pusto ar šąla. Ir
bendru sutarimu nusprendžiama, ką bus galima padaryti, kad regiono keliuose būtų
geriau ir saugiau. Vienas darbuotojas susirgo ar neatėjo į darbą, kito technika sugedo,
– visa tai reikia sužiūrėti ir sukoordinuoti, kad kelių priežiūros procesas nenutrūktų.
„Vairuotojas nelaukia, kol problema keliuose bus išspręsta po keleto valandų. Turime reaguoti nedelsdami, technika dūzgia nesustodama. Jei vienas mechanizmas sugedo, tariamės, iš kurio padalinio siųsti kitą transporto priemonę. Problemos tiesiog mostelėjus burtų lazdele neišsisprendžia, – šypsosi A. Bičkus. – Didelės manevro laisvės nėra, kad nenaudojamą techniką iš vienos vietos
į kitą permestumei. Kartais tenka ne tokius reikšmingus kelius aukoti ir pirmenybę teikti tiems, kuriais vežami vaikai ar didesnis srautas žmonių keliauja į darbą.“

Kokia ta kelininko darbotvarkė? Pokalbio dieną į kelius nereikėjo vykti nė vienam barstytuvui. Iš vakaro šalo, buvo vėjas ir visas plikledis buvo panaikintas. Tačiau prieš keletą dienų visi gyventojai pamatė daug iškritusio sniego, aiškinosi, ar yra galimybė išvažiuoti. „Pasakiau – važiuokite drąsiai, pas mus dirba per
20 barstytuvų, viskas nuvalyta ir sutvarkyta. Kur reikia, visi kelių ruožai buvo nuvalyti. Sekmadieninis sniegas jokių neigiamų pasekmių neturėjo. Gal todėl, kad
sekmadienis, žmonės ilgiau pamiegojo, mažiau buvo važiuojančių ryte“, – prisiminė A. Bičkus.
Visas kelininkų darbo maršrutas fiksuojamas navigacijos davikliais, veikia
degalų apskaitos sistema. Yra nuolatinis ryšis su kiekvienu darbuotoju ar ekipažu.
Vadovai privalo matyti, kaip organizuojama kelių priežiūra.

„Marijampolės regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas A. Bičkus, baigęs
operatyvinę padėties stebėseną ir patikrinęs bei sutvarkęs dokumentus, išvyksta
pusdieniui patikrinti, ar atliekami visi suplanuoti darbai.
Pietūs – ne prioritetas. Po pietų reikia vykti apžiūrėti, kaip vyksta darbai regiono kelių tarnybose. Tokiu atveju A. Bičkus išgerti arbatos gali ir pas kurį nors iš
aplankytų Kelių tarnybos vadovą.
Kalvarijos savivaldybėje šalinami medžiai ir krūmai, reikia patikrinti, ar tvarkingai aptvertos darbo vietos.
Kelininkai gavo informacijos, kad Marijampolės miesto seniūnas nutarė „su-

sitvarkyti“ krūmus ir juos deda prie kelininkų prižiūrimo kelio. Vilkaviškio kelių
tarnyba nelinkusi tvarkyti kitų sukrautų šiukšlių, nes tai – ne jos pareiga. Direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už kelių priežiūrą, vyksta pažiūrėti, kokia ten situacija ir bandys ieškoti kompromiso.
Ūkininkai skuba tvarkyti laukų ir išvažiuoja į magistralinius kelius, juos gerokai užteršdami. Ypač pažliugę įsiliejantys į kelią Marijampolė – Vilkaviškis keliukai. Reikia įvertinti situaciją ir, jei reikės, nedelsiant imtis reikiamų priemonių.
Nuo Vilkaviškio Gražiškių link vyksta kelio statybos darbai. UAB „Alkesta“
įrenginėja kelis kilometrus asfalto dangos. Medžiagos vežamos sunkiasvorėmis
mašinomis, kurios gali sulaužyti esamų kelių asfalto dangą. Kelias – šalies turtas, kurį reikia saugoti.
A. Bičkus sudarė maršrutą, kuriuo važiuos ir prie Lenkijos pasienio kontrolės
posto pažiūrėti, kokia ten eismo situacija. Apie pusantro kilometro asfalto kelias
yra prižiūrimas muitinės, tačiau jo būklė nėra gera, kelias duobėtas ir blogai reprezentuoja mūsų valstybę. Jau kurį laiką nebuvo daromos investicijos šiame kelio ruože. Lenkai vos ne pusė milijardo eurų skyrė kelio „Via Baltica“ nutiesimui
iki Lietuvos sienos, o pastaroji, švelniai tariant, gerokai atsilieka. Taigi teks ieškoti sprendimų, kaip kelininkams šį apleistą kelio ruožą perimti savo žinion ir gauti teisę juo rūpintis.
LAKD atstovai buvo atvykę apžiūrėti kelio ruožo prie Lenkijos sienos ir buvo
nuspręsta, kad būtina sustiprinti kelio dangą. Reikia skubių investicijų šiam keliui
tvarkyti, o ar jų bus, klausimas šiuo metu lieka atviras.
Be to, minėto pasienio ruožo pakelės yra nuolat šiukšlinamos, o kelininkams
tenka rinkti šiukšles. Atrodo, darbas paprastas, bet reikalaujantis didelių darbo
išteklių. Regiono kelininkų vienas iš vadovų vyksta apžiūrėti, ar Kelių tarnybos
meistrai neapsileido, ar pakelės tvarkingos.
Nuo Lenkijos pasienio A. Bičkus patraukia atgal į Marijampolę. Pažiūri, kokių susikaupė darbų dienos pabaigoje, pasitaria su įmonės direktoriumi, kokie
numatomi darbai kitai dienai, pasitikrina darbotvarkę – ar visi klausimai rytdienai surašyti.
Paprastai darbo diena panaši: ryte A. Bičkus pažiūri, kas atsitiko per naktį, pasitikrina, kokios eismo sąlygos keliuose; popietę apvažiuoja pavaldžias Kelių tarnybas, o vakarop vėl grįžta į biurą.
Nors darbo diena baigiasi 16 val., ir 17 val. sulaukiama skambučių, nes daugelis valstybės institucijų dirba iki 17 val. O kartais net ir vakare, valgydamas
sriubą, A. Bičkus sulaukia skubių pranešimų. Nieko nepakeisi – tokia kelininko
duona...

VĮ „Marijampolės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas
vyriausiais inžinierius Alfonsas Štrimaitis: „Atpažįstamas
kiekvienas kilometras“

Tikrintojai nesnaudžia

iekvieną kelio kilometrą net ir vidurnaktį prikeltas atpažintų VĮ „Marijampolės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas vyriausias inžinierius Alfonsas
Štrimaitis. Kelininku jis dirba nuo 1979 m. Baigęs Vilniaus inžinerijos statybos
institutą (VISI), iškart gavo paskyrimą dirbti Vilkaviškyje. Pradėjo kelių techniku,
meistru, darbų vykdytoju, KT tarnybos viršininku. Šiandien jis – „Marijampolės
regiono kelių“ vyriausias inžinierius.
1995 m. įkūrus VĮ „Marijampolės regiono keliai“, kuri sujungė aplinkinių rajonų Kelių valdybas, J. Litvinas, vadovavęs Vilkaviškio kelių valdybai, buvo paskirtas
vadovauti naujai įkurtai įmonei, o Alfonsas tapo Vilkaviškio kelių tarnybos viršininku. Marijampolėje jis dirba jau dveji metai.
Kasdien į darbą A. Štrimaičiui tenka važiuoti iš Vikaviškio, atstumas – apie
30 km. Ta pačia proga, važiuodamas į darbą, apžiūri ir kelius, įvertina jų būklę. 7
val. ryto A. Štrimaitis jau darbe, todėl keltis tenka 5.30 val. Tačiau kelininkai anksti keltis įpratę ir darbo diena baigiasi greičiau.

Kelininkai bet kada gali sulaukti bendrovės „Problematika“ inspektorių patikrinimo. Ant „Marijampolės regiono kelių“ vadovų darbo stalo – patikrinimo
aktai su rastais trūkumais magistraliniuose ir krašto keliuose. Inspektoriai važiavo keliu ir nustatė, kad Marijampolės regiono prižiūrimame ruože kelio ženklai
aptaškyti ar silpnai matomi. Paprastai inspektoriai įvažiuoja į vieną, į kitą kelią ir
suranda po 5 ar net 10 pastabų. Tai juodoje asfalto dangoje formuojasi išdauža;
tai autobusų stotelė nesutvarkyta; tai signalinis stulpelis nulaužtas.
Pavyzdžiui, kelių tarnybos vadovui buvo duotas nurodymas pašalinti reklamą, nes Lietuvoje kelio apsauginėje zonoje gali būti tik kelio ženklai. Gyventojas
apie tai įspėtas, tačiau piktybiškai vengia vykdyti kelininkų nurodymą, ir juos atėjusius užpjudė šunimi. Kelių tarnybos atstovai kreipėsi į policiją, procesas vyksta, bet reklama nenuimta, o inspektorius tai užfiksavo kaip nepašalintą trūkumą.
Dėl rastų trūkumų kelių tarnybų vadovams bus pareikštos pastabos. Jei jos
kartosis, tai grės drausmine nuobauda arba pinigine nuoskaita.
Jei keliuose atsitinka rezonansinės avarijos, tuomet atliekamas išsamus ne tik
eismo įvykio, bet ir eismo sąlygų kelio būklės tyrimas. Aiškinamasi, ar kelininkai
laiku ir teisingai atliko savo darbą.
Įvairių neplanuotų trūkumų inspektorius gali užfiksuoti bet kada: anksti ryte
traktorius kelią užteršė arba kelio ženklą purvais aptaškė; kas nors išmetė šiukšles; iš mokyklos vaikai ėjo, numetė signalinį stulpelį; po nakties asfalte išdauža
atsirado ir pan. Vadovai su trūkumais supažindina kelių patrulines tarnybas. Tokių
pastabų per metus susidaro keli segtuvai.
Darbuotojai savo pareigas atlieka labai stropiai, nors buvo atvejų, kai atsitikus autoįvykiui, kelininkai taip skubėjo sutvarkyti kelią, jog netgi nuo kelio nušlavė įkalčius...
Į kelininkus gyventojai kreipiasi kaip į ugniagesius gelbėtojus, nors tokios veiklos kelininkai nevykdo, bet jie stengiasi padėti žmonėms kaip išgali.

Darbuotojus auginasi patys
„Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi“, – juokauja A. Bičkus, kalbėdamas apie
tai, kad kartą nusprendęs dirbti kelininku, apie kitokį darbą ir nesvajojo. Iš pradžių žmonės išbandomi, o po to, jei turi reikiamų savybių, yra iniciatyvūs, ima
lipti karjeros laipteliais. Paprastai į darbą priimami vairuotojai, galintys vairuoti
įvairias transporto priemones.
Gerbiamas kiekvienas darbuotojas, tačiau ypač vertinami mokantys dirbtu
su sudėtinga technika. Kiekvienas pradedantysis sėda prie traktoriaus vairo, kur
mažesni greičiai, bet pajunta, kaip kelias valomas. Jei darbuotojas pateisina lūkesčius, jam patikimas greideris arba barstytuvas.
„Žmonės keičiasi. Tačiau jei ateina greitos reakcijos, stropus, gerai techniką
valdantis darbuotojas, jis ant rankų nešiojamas. Toks darbuotojas įgauna pasitikėjimą ir skatinamas didesniu atlyginimu. Tokius gerbiame ir saugome. Geras
specialistas – aukso vertės“, – sako vienas iš VĮ „Marijampolės regiono keliai“
vadovų A. Bičkus.
Nors atlyginimai įmonėje nėra labai dideli, žmonės džiaugiasi, kad turi gerą
ir stabilų darbą. Buvo ir tokių, kurie išvyko laimės ieškoti svetur, bet po pusmečio
ar metų sugrįžo prašydami atgal. Dažniausiai jie priimami, nes į savo tėviškę sugrįžęs žmogus dirba nuoširdžiai ir sąžiningai.
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„Neužauga tokia stora „skūra“, kad visai nereaguotum. Nėra tiek nei finansinių, nei fizinių galimybių, kad viskas, kur važiuoji, blizgėtų. Tvarkomės pačiu optimaliausiu būdu“, – sako kelininkas.
Apie kelininkus žmonės pagalvoja dažniausiai tuomet, kai jų kelionę sutrukdo blogos gamtos sąlygos ar kelio darbai, tačiau tada, kai kelionė sekasi sklandžiai, kelininkų neprisimena. Labiausiai kelininkus žeidžia pasakymas, kad jie
neva pramiegojo žiemos pradžią, nors realiai tokių situacijų nebūna.
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Darbotvarkėje – keliolika punktų
Ryte kelininkas atveria savo kabineto duris ir atidžiai peržiūri darbotvarkę.
Dienos darbai suplanuoti iš anksto – kai kurie klausimai paruošti iš vakaro, kiti
dar anksčiau. „Paprastai apie 20–30 proc. darbų tenka atidėti kitai dienai, nes jų
sprendimas nebūtinai priklauso nuo kelininkų, būna ir kitų aplinkybių, nuo kurių
esame priklausomi“, – prisipažįsta inžinierius A. Štrimaitis.
A. Štrimaičiui dažniausiai tenka spręsti įvairius kelių, įvažų, pralaidų įrengimo ir projektavimo klausimus. Per dieną jų būna iki 10. Pokalbio dieną ant vyriausiojo inžinieriaus darbo stalo gulėjo ne vieno projekto dokumentai, susiję su
kelio ženklų pastatymu, žvyravimu, sankasų įrengimu, stotelių ir paviljonų ren-

gimu bei remontu. Pavyzdžiui, kelyje Antanavas – Ramoniškiai reikės remontuoti ar įrengti paviljonus – keleivinio transporto laukimo stoteles. Klausimas šiuo
metu derinamas.
„Vietų, kur reikėtų remontuoti kelius, daug, tačiau lėšų kiekis ribotas. Svarbiausia yra nustatyti prioritetus – kur šiuo metu labiausiai reikia. Vienas iš svarbiausių kriterijų būna eismo intensyvumas, taip pat numatyti perspektyvinį eismo intensyvumo padidėjimą“, – pažymi regiono kelių inžinierius.
Kelininkas vardija, kokie darbai bus atlikti šiemet. Šiuo metu yra rengiamas
kelio Pilviškiai – Šakiai – Jurbarkas rekonstrukcijos darbų projektas, tačiau pasikeitus aplinkosaugos reikalavimams atsirado naujų kliūčių. Prieš keletą metų atliktas projektas atitiko visus aplinkos vertinimo reikalavimus. Tačiau pagal šiuo
metu jau taikomus aplinkosaugos kriterijus, kai triukšmo vertinimas atliekamas
ne pastate, o pačiame sklype, situacija pasikeitė.
Nepalyginami dalykai, kokie triukšmo vertinimo kriterijai buvo taikomi
prieš keletą dešimtmečių, kai buvo pastatytas minėtas kelias, ir dabar, kai prie
to kelio už dvidešimt metrų prie stovinčio namo triukšmo lygis vertinamas ne
jo viduje, o kieme. Kas anksčiau atsirado – kelias ar namas? „Bet šiuo konkrečiu atveju kelininkams pavyks surasti kompromisą ir daug kainuojančių triukšmą malšinančių sienelių, galbūt, statyti nereikės“ – pasakojo direktoriaus pavaduotojas.
Norint statyti šalia kelio garsą izoliuojančią sienelę, reikėtų projekto, žemės
sklypo, lėšų sienelei pastatyti. Jei šiuo metu būtų statomas namas, normalu, kad
tokių reikalavimų reikėtų laikytis, tačiau kai bandoma laiką atsukti atgal ir aplinkosauginius reikalavimus taikyti senoms statyboms, nelogiška. Tai amžina vištos ir kiaušinio dilema.
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Pasienio problema
Marijampolės regionas patenka į Lietuvos pasienio zoną. Pasienio kontrolės
punktų direkcijai (PKPD) prie Susisiekimo ministerijos priklausė kelio dalis, jungianti pasienį su „Via Baltica“. Tai 1,2 km kelio ruožas. Tačiau pasieniečiai nėra kelių specialistai, todėl jie to kelio ruožo neprižiūrėjo. Per daug metų jo būklė tapo tragiška.
„Sulig Lietuvos Respublika prasideda duobės. Pirmas įspūdis, kirtus Lietuvos
ir Lenkijos sieną, tikrai blogas. Matyt, kad tai galbūt ir naudinga vairuotojams,
jog jie pabustų užvažiavę ant asfalto duobių“, – juokauja A. Štrimaitis.
Minėtą kelio ruožą ruošiamasi perduoti „Marijampolės regiono keliams“.
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Mažos problemos – žmonėms didelės

Projektinę dokumentacija ruošia ne vienas vyriausias inžinierius. „Marijampolės regiono keliuose“ yra techninis skyrius, kuris rengia sąmatas, atlieka skaičiavimus, apklausas. Regionas susideda iš trijų Kelių tarnybų, todėl dalis dokumentacijos yra pas tarnybų darbuotojus, regiono įmonė juos įvertina ir veža Valstybinei kelių direkcijai tvirtinti. Pagrindinėje regiono kelių įmonėje yra saugomų dokumentų archyvas, kuriame laikomi projektų popieriniai variantai ir dalis jų įrašyti į CD.

Žvyrkeliai dominuoja Šakių rajone
Šie metai turtingi žvyrkelių asfaltavimo darbų. Vis dėlto regione dar daug neasfaltuotų kelio dangų ir daugiausia tokių – Šakių rajone.
Šiemet regione bus nemažai asfaltuojamų kelio atkarpų. Asfaltavimui finansavimas numatytas pagal dvi programas. Viena – Žemės ūkio ministerijos ir Susi-

siekimo ministerijos finansuojama programa asfaltuoti žvyrkelius per gyvenvietes. Per visą regioną yra 9 tokie objektai ir bus išasfaltuota apie 10 km.
Regiono keliuose daug vadinamųjų „zebrų“ – kelio atkarpų, kurių dalis asfaltuota, o dalis – iki 5 km žvyrkelio. Valstybės tikslas – tokias žvyrkelių atkarpas
panaikinti, t. y. sujungti asfaltuoto kelio dalis.
Valstybė per Lietuvos automobilių kelių direkciją (LAKD) prie Susisiekimo direkcijos finansuoja kelio ruožų iki 5 km asfaltavimą. Tokių atkarpų Marijampolės
regione yra 18, sudarančių 41 km. Tai Jusevičiai – Būdvietis – Derviniai; Vilkaviškis – Kalvarija; Balsiškiai – Bardauskai; Ožkabaliai – Turgalaukis; Gižai – Balsupiai; Mockabūdžiai – Pašeimeniai; Gudeliai – Daugirdai – Žiūronys; Liudvinavas
– Gyviškai – Padovinys ir kitos įvairios kelių atkarpos.
Marijampolės regione neasfaltuotos atkarpos tarp asfaltų siekia apie 2 km.

Į įmonę „Marijampolės regiono keliai“ kreipėsi vienas ūkininkas, prašydamas
įrengti nuovažą į jo dirbamus laukus nuo asfaltuoto kelio. Kelio rekonstrukcijos
projektas parengtas prieš 3 metus ir šiek tiek pasikeitus situacijai projektą reikės
koreguoti. Vienoje kelio pusėje – ūkininko sodybos sklypas. Kitoje – žemės ūkio
paskirties sklypas, į kurį reikia nuvažiavimo nuo pagrindinio kelio. Iš kitos sklypo
pusės privažiavimą į ūkininko laukus riboja melioracijos griovys.
Dar derinamas projektas dėl kelio Vilkaviškis – Kalvarija rekonstrukcijos darbų. „Marijampolės regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas vyriausiais inžinierius A. Štrimaitis pirmoje dienos pusėje vyksta į savivaldybę, kur privalo dalyvauti
projektų derinimo procedūroje. Rajono savivaldybės projektuotojų iniciatyva yra
kviečiami kelininkai ir kitų valstybės bei privačių institucijų atstovai: elektros tinklų, TEO, ugniagesių, Visuomenės sveikatos centro, Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų institucijų. Savivaldybėje reikia suderinti projektus, kurie ribojasi su prižiūrimais keliais. Pasižiūrima, ar nuovaža atitiks saugaus eismo reikalavimus, kokia numatyta jos danga. Kelininkai projektui priekaištų neturi ir nuovažą ruošiasi
leisti rengti. Jei nebūtų rekonstruojamas kelias, nereikėtų ir nuovažos.
Iš savivaldybės – vėl atgal į biurą. Nors jau pietų metas, Alfonsas įpratęs nepietauti. Geriau arbatos išgeria, ką nors lengvai užkanda, laikraštį perskaito. Ir
taip jau 15 metų.
Būna netgi taip, kad darbo metu kokių nors interesantų įpuola, nes iki 12 val. dirba daugelis valstybės institucijų. Netgi rajono savivaldybėje komisijos svarsto klausimus iki 12 val., nes nuo 12 val. jiems pietūs, o kelininkams oficialiai tuo metu baigiasi pietūs. Reiškia tą dieną posėdžiavę regiono kelininkų vadovai lieka nepietavę.
A. Štrimaičio darbotvarkėje įrašyta, kad po pietų atvyksta projektuotojai iš
elektros tinklų įmonės. Vienos sodybos ūkininkas prie kelio Marijampolė – Prienai nori padidinti savo ūkyje elektros energijos galingumą, todėl teks kirsti kelią,
priklausantį „Marijampolės regiono keliams“. Bus pergręžta kelio sankasa ir nutiestas kabelis, sujungsiantis elektros transformatorinę ir ūkininko sodybą, esančią kitoje kelio pusėje.
„Šiuolaikinės technologijos leidžia neardant kelio dangos tiesti komunikacijas. Mes reikalaujame, kad jos būtų įgilintos ne mažiau 1.20 m po griovio dugnu“,
– pasakoja A. Štrimaitis. Jei toje vietoje būtų rekonstruojamas kelias ir kabelis
trukdytų kelio remontui, kabelį energetikai turėtų iškelti savo lėšomis.
Nutiesus komunikacijas, daroma išpildomoji nuotrauka ir pagal ją kabelis turėtų būti randamas 1.20 m gylyje, o ne kokiu nors kitu atstumu. Šiais laikais, pasitelkiant įvairias technologijas, įmanoma sukontroliuoti, ar darbas atliktas pagal projektą.
Kartu su projektuotojais „Marijampolės regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas vyriausias inžinierius A. Štrimaitis vyks į tą vietą, kur bus atliekami kabelio klojimo darbai.
Po objekto apžiūros dar teks grįžti ir į biurą, reikia sudaryti darbo planą kitai dienai.

Pakelės išraizgytos kabeliais
Regione palei kelius driekiasi daugybė įvairių komunikacijų. Tai tarsi požeminės upės, gabenančios informacijos, energijos srautus. Daugelis iš jų jau yra
projektuose, tačiau kai kurių dokumentacija pradingusi arba išvis nesutvarkyta.
Prieš gerą dešimtmetį plačiajuostis internetas pasiekė įvairias Marijampolės
regiono gyvenvietes, kaimus. Nuo Marijampolės, Šakių ir kitų rajonų centrų plačiajuostis internetas buvo atvestas iš Vilniaus palei magistralinius kelius: Prienai
– Marijampolė; Vilkaviškis – Kybartai.
Būna taip, kad prakasus dirvožemį pažeidžiami kabeliai, nes nebūna išlikusios jų tiesimo dokumentacijos. Taip buvo pažeistas kabelis ir rekonstruojant „Via
Balticos“ kelią, nes nebuvo rasta jokių dokumentų apie komunikacines trasas šiame svarbiame šaliai kelyje.
„Pastebėjome, kad gadinama kelio „Via Baltica“ sankasa. Pasirodo, trūkusi vandentiekio trasa, kuri ir pradėjo gadinti magistralinio kelio sankasą. Kai kelininkai pradėjo remontuoti probleminį kelio ruožą, aptiko vandentiekio vamzdį. Niekam neprisipažinus, kam priklauso vandentiekio trasa, ji buvo panaikinta. Tik po kurio laiko vienas
ūkininkas pradėjo skųstis, kad neturi vandens, jis kažkur dingo. „Marijampolės vandenims“ naujai teko nutiesti vandentiekį iki ūkininko sodybos, prastumiant vandentiekio trasą per kelią po sankasa‘‘ – beveik juokingą nuotykį pasakojo kelių inžinierius.
Viskas baigėsi laimingai: vandentiekis kelio nebegadina; jis patiestas po kelio
sankasa; įteisinta visa su šiuo projektu susijusi dokumentacija.

Vakarienę paruošia sau ir žmonai
Štai ir baigėsi A. Štrimaičio darbo diena. Kelininkai iš darbo grįžta po 16 val.
Pusvalandis, ir Alfonsas jau namuose. Tačiau skani vakarienė jo nevisuomet laukia, mat žmona iš darbo grįžta valandą vėliau. Vienas iš „Marijampolės regiono
kelių“ įmonės vadovų sako, kad valgį paruošti jam – ne problema. Taigi, vakarienė neretai yra ruošiama sau ir žmonai.
Belieka ramus vakarojimas namuose. O šeimoje liko tik jiedu su žmona, nes
dvi užaugintos dukros iškeliavo kurti savų gyvenimų. Viena dukra baigė magistratūrą užsienyje ir liko ten dirbti, kita dar mokosi universitete.
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Uždarosios akcinės bendrovės „Granitinė skalda“ istorija jau perkopė penktąjį
dešimtmetį. Šalyje nedaug rasime įmonių, kurios ne tik sėkmingai įveikė
santvarkos lūžius, ekonomikos krizes, valiutų pokyčius ir kitus iššūkius, bet ir
sugebėjo tapti rinkos lyderiais, geru pavyzdžiu daugeliui panašių įmonių.
Andrius Juškevičius

P

rieš keletą mėnesių bendrovei „Granitinė skalda“ pradėjo vadovauti dr. Matas
Bulevičius. Palyginti dar jaunas specialistas, bet jau spėjęs apginti mokslinę
daktaro disertaciją, darbo patirties įgijęs kelių statybą kontroliuojančioje įstaigoje
AB „Problematika“ bei vykdydamas veiklą rengiant ir kitaip prisidedant prie norminių dokumentų leidybos ne viename Lietuvos standartizacijos departamento

technikos komitete. Jis prisipažino, kad pasiūlymas ir kvietimas vadovauti bendrovei buvo visiškai netikėtas, nes visa ankstesnė darbo biografija ir veikla sukosi technologinių inovacijų ir kelių tiesybos kokybės kontrolės kryptyje. Baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir tapęs kelių specialistu, jis mokslų ir žinių siekio neapleido, gilinosi į kelių tiesybą, sėkmingai apsigynė magistro laipsnį,
o mokslų daktaro disertacijoje tyrė kelių dangų ilgaamžiškumo ir jų statybai panaudotų medžiagų priklausomybės paslaptis.

Ypatingas dėmesys skiriamas produkcijos kokybei ir priimti sprendimai
vystant bendrovės veiklą gamyklai šiais metais leido užtikrinti patrauklią
granito skaldos kainą. Įvertinus granito skaldos puikias fizines, mechanines ir
atsparumo atmosferos poveikiams ypatybes, kurios lemia ilgesnį kelio tarnavimo
laiką bei sumažėjusią jos kainą, vertėtų pagalvoti ir apie hibridinius granito
ir dolomito uolienų mišinius, kurie galėtų būti naudojami ir kelio pagrindo
sluoksniuose, ypač aukšto sunkiasvorio transporto intensyvumo, bei platesnį
granito skaldos naudojimą viršutiniuose ir apatiniuose asfalto sluoksniuose.“

M. Bulevičius kalbėjo, kad pakviestas dirbti į bendrovę „Granitinė skalda“ ir
susipažinęs su įmonės veikla liko maloniai nustebęs, nes deramai įvertino ankstesnių vadovų darbo pasiekimus: bendrovėje dirba tikri savo srities profesionalai,
infrastruktūra prižiūrėta ir paruošta tinkamai vykdyti bendrovės misiją – būti pirmaujančia kokybių inertinių medžiagų gamintoja ir tiekėja Rytų Lietuvoje. Nepaisant solidaus bendrovės amžiaus, gamyba veikia puikiai, įmonė yra savo srities lyderė. „Galiu prisipažinti, kad nustebino faktas, jog per daugiau nei 50 įmonės veiklos metų esu tik trečiasis jos vadovas. Mano kolega gamybos direktorius
įmonėje dirba jau daugiau kaip 40 metų, o ir kitų įmonės ilgamečių darbuotojų taip pat netrūksta. Kai specialistas tiek laiko dirba įmonėje, visa darbo specifika, gamybos grandis jam yra matoma kaip ant delno. Dėl tokios patirties galima
operatyviai ir konstruktyviai spręsti bet kokias technines kliūtis ar kitus gamybos
metu kylančius klausimus. Įmonės specialistai – tikrasis bendrovės turtas“, – pasakojo direktorius M. Bulevičius.
„Granitinės skaldos“ gamykloje kai kurie mazgai veikia iki šiol, tačiau direktorius pripažino, kad juos aptarnauti ne visada lengva, paprasta, o jų remontas
padidina finansines išlaidas. Bendro gamybos ritmo tokie sutrikimai ar sunkumai nestabdo, tačiau jau anksčiau buvo aišku, kad būtina nauja bendrovės vizija,
susijusi su gamybinių linijų atsinaujinimu, modernizavimu. „Sena technika reiškia didesnes gamybos sąnaudas, nors bendras mūsų konkurencingumo lygis yra
gana aukštas. Mes bene vieninteliai esame sertifikavę granito mišinius, o ir visa
mūsų gaminama produkcija turi kokybės sertifikatus, kas įrodo aukštos kokybės
gaminamą kelių, geležinkelių tiesybai bei betono gamybai naudojamą produkciją, gamybos pajėgumai, lankstumas tiekiant skaldą, tačiau stiebtis visuomet yra
kur“, – pastebėjo direktorius.
Pasak M. Bulevičiaus, numatomą gamybos modernizavimą būtina spręsti
kompleksiškai, numatyti ir pasitvirtinti ilgametę pertvarkos strategiją. Šiuo metu
bendrovėje yra plėtojama kompleksinė gamybos modernizavimo strategija, numatyta įgyvendinti iki 2020 m. Jau suprojektuota naujos kartos žaliavos iškrovimo linija, kurią bus galima išnaudoti iškraunant skirtingų frakcijų skaldą, Atsiras

galimybė tą pačią liniją išnaudoti ne tik žaliavai transportuoti į sandėliavimo vietą, bet ir iškrauti bei susandėliuoti kitą pirkėjų poreikius tenkinančią produkciją.
O tai – akivaizdus energijos, laiko ir darbo sąnaudų taupymas bei tiekimo ir pardavimų apimties didinimas.
Direktorius M. Bulevičius pastebėjo, kad pastaruoju metu keičiasi rinkos poreikiai – klientams reikia skirtingų medžiagų, jas reikia pagaminti ir pakrauti
transportuoti kaip įmanoma operatyviau. 2011 m. bendrovė investavo į paaukštintą geležinkelio privažiavimo kelią ir įrengė dolomito iškrovimo aikštelę, taip išplėsdama parduodamos produkcijos asortimentą ir užtikrindama operatyvų jos
tiekimą. Šis sprendimas padėjo sutaupyti gamybos ir paslaugų kaštus, o bendrovės pardavimo apimtys žymiai padidėjo.
Šiuo metu Vilniaus regionui tiekiama įvairių frakcijų granitinė ir dolomitinė
skalda. Palaipsniui modernizuojama gamyba, bendrovė atnaujino geležinkelių
privažiuojamuosius kelius, kapitaliai suremontuotas šilumvežis, įsigyti nauji patikimi ir našūs „Volvo“ krautuvai – jau vien tai pastebimai padidino gamybinį bendrovės potencialą bei pagerino infrastruktūrą užtikrinant kokybišką darbą ir produkcijos gamybą. Pasak direktoriaus, atnaujinta bendrovės infrastruktūra galės
patikimai tarnauti mažiausiai dar kelis dešimtmečius.
Bendrovės „Granitinė skalda“ vadovas neslėpė, kad gamybos modernizavimas pareikalaus didelių investicijų. „Šiandien dar nenoriu įvardinti, kokio dydžio
investicijų pareikalaus gamyklos modernizavimas, šiuo metu rengiamas gamyklos modernizavimo planas ir ieškomas racionaliausias sprendimas, kuris ateityje padėtų dar labiau sumažinti gamybos kaštus, garantuotų šiuo metu puikiai
funkcionuojantį kokybės procesų valdymą bei pailgintų gamyklos gyvavimą dar
tiek pat metų. Mums aišku viena: norint dirbti pelningai, mažinti gamybos savikainą, išlikti konkurencingais – gamybos linijų modernizacija būtina“, – įsitikinęs M. Bulevičius. Jo nuomone, rinkos pokyčiai diktuoja ir naują aplinkybę – būtina daugiau dėmesio skirti ir mažmeninei produkcijos realizacijai, nes žmonės
vis didesnį dėmesį skiria savo aplinkai. Tai nėra sritis, nešanti pagrindines bendrovės pajamas, tačiau šį potencialą galima išnaudoti labiau.
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GRANITINĖ SKALDA

„Granitinė skalda“ kuria 2020 metų viziją

UAB „Granitinė skalda“ direktorius dr. Matas Bulevičius:
„Skaldos gamintojų asociacijos sinergija, jaučiama
atsakomybė gaminant ir tiekiant skaldą kelių ir geležinkelių
statybai padeda užtikrinti gerus gaminamos produkcijos
kokybės rodiklius, tiekimo operatyvumą ir lankstumą.
Vystydami savo veiklą tikimės, kad rangovai atkreips
dėmesį į aukštą gaminamos produkcijos kokybę, jos
ilgaamžiškumą bei konkurencingą kainą.“

„Privatus sektorius iš mūsų noriai perka įvairią skaldą, galime pasiūlyti skirtingų dekoratyvinių akmens skaldų, natūralių akmens gaminių, šį asortimentą
nuolatos atnaujiname ir pildome. Mūsų asortimento naujiena yra plačiai Europoje kelių ir aplinkos statyboje naudojami akmens gabionai – metalo tinklo konstrukcijos, užpildytos natūraliu akmeniu. Tokie konstrukciniai sprendimai suteikia puikų estetinį vaizdą, puikiai atlieka šlaito atramos, sustiprinimo ar atskyrimo
funkciją. Produkcijos didmeninė realizacija – tai kelių statytojų, geležinkelininkų,
statybininkų poreikių tenkinimas. Visa mūsų produkcija sertifikuota, įmonėje veikia akredituota vidaus kokybės kontrolės sistema, turime savo laboratoriją. „Visa
tai mums leidžia būti tikriems, kad pirkėjams tiekiamos produkcijos kokybė yra
aukšta ir valdoma“, – kalbėjo M. Bulevičius.
Ypatingas dėmesys skiriamas produkcijos kokybei ir priimti sprendimai vystant bendrovės veiklą gamyklai šiais metais leido užtikrinti patrauklią granito
skaldos kainą. Įvertinus granito skaldos puikias fizines, mechanines ir atsparumo atmosferos poveikiams ypatybes, kurios lemia ilgesnį kelio tarnavimo laiką
bei sumažėjusią jos kainą, vertėtų pagalvoti ir apie hibridinius granito ir dolomito uolienų mišinius, kurie galėtų būti naudojami ir kelio pagrindo sluoksniuose,
ypač aukšto sunkiasvorio transporto intensyvumo keliuose.
M. Bulevičius teigė, kad bendrovei labai naudinga narystė skaldos gamintojų asociacijoje „Milsa ir Ko“: „Esame kolegos, asociacijos narių bendrovėse dirba
kvalifikuoti ir didelę patirtį turintys specialistai, savo srities profesionalai. Mūsų
bendravimas aptariant aktualius klausimus – didelė vertybė. Pasidalinimas gerąja patirtimi, verslo vizijų aptarimas, lankymasis bendrovėse padeda geriau suprasti, įvertinti ir spręsti iškilusius klausimus. Skaldos gamintojų asociacijos sinergija, jaučiama atsakomybė gaminant ir tiekiant skaldą kelių ir geležinkelių
statybai padeda užtikrinti gerus gaminamos produkcijos kokybės rodiklius, tiekimo operatyvumą ir lankstumą. Vystydami savo veiklą tikimės, kad rangovai atkreips dėmesį į aukštą gaminamos produkcijos kokybę, jos ilgaamžiškumą bei
konkurencingą kainą.“
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Geriausias kainos ir kokybės santykis

GAMINTOJO

Šveicarijos kompanija „GeoMax“, priklausanti pasaulinio lygio švedų
koncernui „Hexagon“, užsiima geodezinių matavimo prietaisų gamyba ir
platinimu bei siūlo didelį spektrą prietaisų, jų galimybėmis patenkina visų
sričių specialistus – nuo kelininkų, geodezininkų, matininkų, inžinierių iki
architektų ar valdininkų.
Petras Vizbaras

„G

eoMax“ produktai, be centrinės bazės Europoje, yra platinami visame pasaulyje – veikia daugiau kaip 100-te „GeoMax“ pardavimo ir aptarnavimo taškų įvairiausiose pasaulio
šalyse.
Parduodama produkcija pasižymi ypač geru
kainos ir kokybės santykiu bei šveicariška kokybe. „GeoMax“ – idealus sprendimas šiuolaikinei
rinkai ir specialistams. Tuo galima buvo įsitikinti Vokietijoje rugsėjo mėnesį vykusioje parodoje
„Intergeo2015“, kur „GeoMax“ kompanija pristatė
visą spektrą gaminamų produktų.

Naujieji „Zone“ serijos rotaciniai
nivelyrai
Naujoji „Zone“ lazerinių rotacinių nivelyrų serija sukurta pačioms
sudėtingiausioms užduotims statybos aikštelėje atlikti. Šie prietaisai
vienodai efektyviai naudojami visų apimčių statybose – nuo privataus
namo ar ūkinio pastato iki daugiabučių pastatų ar pramoninių kompleksinių statybų. Prietaisai, reikalui esant, gali būti panaudojami tiek
įprastoje buityje, tiek ir profesionalų kasdieniniame darbe.
Naujoji „GeoMax“ lazerinių rotacinių nivelyrų serija – tai praplėstų ir unikalių galimybių matavimo įranga. Šios papildomos galimybės
leidžia statybų specialistams išspręsti specifinius, tik konkrečiam statomam objektui būdingus uždavinius. Todėl naujieji „GeoMax“ lazeriniai nivelyrai pasižymi ypatingu universalumu.
„Zone“ lazeriniai nivelyrai yra tvirti ir patikimai sukonstruoti, turi
keletą akumuliatorių krovimo būdų, todėl pasižymi ilgalaikiu veikimu, plačiu aksesuarų pasirinkimu, suteikiančių papildomo lankstumo naudojant šiuos prietaisus darbo vietoje. Pasirinkite tinkamiau-

sią rotacinį nivelyrą visoms žemės paviršiaus išlyginimo ar nuolydžių formavimo aplikacijoms iš vieno geriausių rotacinių nivelyrų pasirinkimo spektrų šiandieninėje rinkoje.

Klojinių išstatymo ir betonavimo
darbams
„GeoMax“ lazeriniai rotaciniai nivelyrai yra
efektyviai naudojami betonavimo darbuose, taip
pat statant klojinius bei pastolius.

Vidaus statybos darbams
„Zone“ daugiafunkciai lazeriniai rotaciniai nivelyrai užtikrina lankstų darbą tiek su vertikaliomis,
tiek su horizontaliomis plokštumomis. Keičiami priedai padidina darbo našumą, o aukšta „IP67“ apsauga
nuo dulkių ir drėgmės apsaugo lazerio sukimosi galvutę,
prietaisui suteikia atsparumą pačiomis sudėtingiausioms darbo sąlygomis.

Kelių profiliavimui
„GeoMax“ rotaciniais nivelyrais gali būti atliekamas kelio pagrindo
niveliavimas, nustatomi kelio dangos nuolydžiai ar aptinkami defektai,
gali būti naudojami kombinuotose sistemose kartu su kelių statybos mašinomis – įvairiems automatizuotiems darbams atlikti. Net esant sudėtingiausioms matavimo sąlygoms ar atliekant matavimus didesniais atstumais, „GeoMax“ rotaciniai nivelyrai visada užtikrina ypač aukštą matavimo tikslumą.

Laukų matavimo projektams
„Zone“ rotaciniai nivelyrai skirti naudoti ilgą laiką, taip
pat išlaikyti pastovią temperatūrą. Taip eliminuojamos paklaidos, atsirandančios dėl aplinkos temperatūros svyravi-

mų. Nepertraukiamas darbo procesas padidina darbo našumą ir sumažina laiko sąnaudas.
Naujajai „GeoMax Zone“ rotacinių nivelyrų serijai, t. y. visiems, kasdieniniame prietaiso naudojime galintiems atsirasti lazerių gedimams, yra suteikiama trejų metų garantija. Papildomai garantinis laikotarpis gali būti pratęstas dar dvejiems metams.
Aukštos kvalifikacijos aptarnavimo ir kalibravimo centruose, esančiuose visame pasaulyje, „GeoMax“ kompanija, siekdama maksimalaus prietaisų gyvavimo laiko, atlieka prietaisų garantinį ir pogarantinį aptarnavimą – priežiūrą ir remontą, taip pat siūlo įvairias naujas komplektacijas ar papildomai sukurtus naujus priedus.

Lazerinis rotacinis nivelyras „Zone50 FA“
„GeoMax Zone50“ – lazerinių rotacinių nivelyrų serija, skirta ypatingo pobūdžio bei tikslumo darbams su nuolydžiais.
Dviejų nuolydžių „Zone50 FA“ rotacinis nivelyras aprūpintas atspariu net ir
sudėtingiausioms darbo sąlygoms aliuminio lydinio korpusu, visiškai automatizuotas, todėl automatiškai išsigulsčiuoja bei nuolatos tikrina pradinę, jam užduotą, plokštumos padėtį.

Lazerinio rotacinio nivelyro
„Zone50 FA“ techniniai duomenys
Veikimo diapazonas (priklauso nuo gaudyklės)
Tikslumas
Išsigulsčiavimo ribos
Nuolydis
Diodai
Lazerio klasė
Sukimosi greitis
Skanavimo funkcija
Svoris
Matmenys
Veikimo temperatūra
Įkraunamos baterijos
Veikimo laikas
Apsaugos klasė
Žiūronėlis (papildoma opcija)
Gaudyklė/nuotolinis valdiklis

> 1000 m
± 5 mm / 100 m
± 5°
–15 % iki 15 %
635 nm
3R
0 / 600 / 1,000 aps/m
3.5 kg
176 x 176 x 260 mm
–10°C iki 50°C
NiMH; įkrovimas 4 val.
iki 60 val.
IP67 dulkėms ir drėgmei
4 x 28 power
(FAR) RG50FA

Norite pamatuoti namo kampą, jo apačią ar vandens surinkimo trapą, esantį po automobiliu? Reikia pamatuoti tašką, kur palydovų signalą blokuoja karnizas ar stogelis? Su naujuoju „Zenith35 TAG“ ir nauja „Tilt&Go“ funkcija tai atliksite
be problemų. Jums nebereikės laikyti GNSS gairės vertikalioje padėtyje, o norėdami atlikti matavimą pakreipkite ją net iki 30° ar didesniu kampu ir matuokite!
Kompaktiškas, mažų gabaritų, modernus GNSS imtuvas su naujausia NOVATEL plokšte ir integruotais 3.75G GSM ir UHF radijo modemais dirba pačiomis
sudėtingiausiomis matavimo sąlygomis. Dėl NTRIP ir „DynDNS“ technologijų šis
imtuvas gali būti naudojamas kaip bazinė stotis, kuri leidžia vienu metu prisijungti net iki 10-ies mobilių GNSS imtuvų. Bazinės stoties korekcijos mobiliesiems GNSS imtuvams gali būti perduodamos tiek klasikiniu radijo ryšiu, tiek internetu, naudojant naująją „DynDNS“ technologiją.
Naujoji„Extra Save“ funkcija skirta matavimo tikslumo režimo pasirinkimui. Daugumai vartotojų ne kartą teko susidurti su tokia situacija, kai pamatavus taškus su
„Fix“ žyme vėliau paaiškėja, kad ne visada matavimai yra tikslūs, nepriklausomai nuo
GNSS imtuvo prekinio ženklo. Atsižvelgiant į sąmoningų klientų poreikius, „GeoMax“
įdiegta sistemos naujovė – „Extra Save“ režimas, leidžia maksimaliai sumažinti klaidingų matavimo įrašų galimybę, kai reikalingas ypač aukštas matavimo tikslumas.
Naujojo „Zenith35 TAG GNSS“ imtuvo naujų technologijų sąrašą papildė dar
viena naujovė – tai ypač naudinga funkcija „Tilt&Go“. GNSS imtuvų naudotojai
dažnai skundžiasi, kad negali pamatuoti taškų sudėtingose matavimams vietose, kur sunku pastatyti GNSS imtuvą vertikalioje padėtyje, pvz., po namo stogu,
po statinio konstrukcijos atbraila ar panašiai. „GeoMax“ įdiegta „Tilt&Go“ funkcija, naudojama „Zenith35 TAG GNSS“ imtuvuose, tai išsprendžia. Tokiu būdu tikslūs
matavimai gali būti atliekami su pasvirusia gaire ir polinkiu iki 30° ar net didesniu.
Platus lauko valdiklių pasirinkimas, X-PAD programinės įrangos platforma,
jungianti skirtingus GNSS imtuvų ir tacheometrų modelius, leidžia darbą atlikti lengviau ir tiksliau.
Itin įdomus ir novatoriškas sprendimas yra „GeoMax“ GNSS imtuvų ir naujųjų „Zoom90“ serijos robotizuotų elektroninių tacheometrų panaudojimas kartu su naująja „FZ-B2 Panasonic“ arba „Nautiz RT7“ planšete, veikiančiomis „Android“ operacinėje aplinkoje.
Tvirto korpuso, greito procesoriaus ir „Android“ operacinės sistemos bei lauko
programinės įrangos X-PAD valdymo programos kombinacija veikia užtikrintai, yra
patogi valdyti, ypač tiems, kurie mėgsta dirbti ir naudoti didelį ekraną. Tačiau XPAD yra daugiau nei tik programinė įranga, kuri valdo GNSS imtuvą arba elektroninį tacheometrą. X-PAD – tai integruotų matavimų koncepcija: greitas duomenų perdavimas, garso, vaizdo įrašų ir nuotraukų (arba multimedijos) duomenų panaudojimas, darbas su 3D vaizdais, g aunamais iš 3D lazerinių skanerių ar kamerų,
taškų debesų ir kitų matavimo duomenų sujungimas į vieną sistemą, darbas su kitais matavimo prietaisais (pvz., echolotais, lazeriniais atstumų matuokliais) ir kt.
Tokiu būdu X-PAD veikia ir kaip visus „GeoMax“ šeimos produktus jungianti platforma! Galingas grafikos variklis leidžia vartotojui dirbti su 2D, 3D projektais bei informacija, gauta iš bet kurių kitų „GeoMax“ prietaisų. Taškų debesų jungimas ir registracija, spalvinimas, paprasti ir intuityvūs CAD įrankiai greitai perprantami net pradedančiųjų vartotojų.
Naujasis „GeoMax Zenith35 TAG“ – tridažnis, kompaktiškas, dar
galingesnis, ypač patvarus ir atsparus GNSS imtuvas – visas palydovų spektras ir neribotas ryšys!
• Kompaktiška, patvari ir galinga Novatel AdVance® technologija, 120 dvigubo dažnio kanalų.
• DynDNS™ technologija garantuoja bet kokio įrenginio, prijungto prie interneto ir esančio toje vietovėje, prisijungimą prie imtuvo, iki 10-ties įrenginių
vienu metu.
• Integruoti 3.75 G (Quad-Band GSM ir Penta-Band UMTS) GSM ir UHF moduliai.
• GPS+GLONASS+GALILEO+COMPAS+SBAS sekami visi palydovų signalai.
• Aukščiausio tikslumo statiniai ir RTK matavimai, pasirenkamas RTK režimas
• Bluetooth® bevielis ryšys, II klasė.
• Aukščiausia apsaugos klasė nuo dulkių ir vandens – IP68.
• Visoms darbo sąlygoms – nuo -30°C iki +60°C.
• „Geomax Zenith 35“ – tai yra viskas, ko Jums reikia!

Labai svarbi ir naudinga informacija
Labai svarbi ir naudinga „GeoMax“ elektroniniuose tacheometruose naudojamos programinės įrangos ypatybė – galimybė sukurti ir išsaugoti reikalingą
matavimų duomenų formatą. Įvairios darbastalio programinės įrangos naudotojai visoje Lietuvoje susiduria su rimtomis problemomis dėl vis dar tinkamai neišspręsto duomenų importo iš lauko matavimų prietaisų, ypač tuomet, kai iš matavimo įrenginio į kompiuterį kraunamuose matavimų duomenyse nėra matuojamų objektų koordinačių, bet yra tik patys matavimai – taškų numeriai, horizontalaus ir vertikalaus kampų atskaitos, pasvirę atstumai ir matuojamų objektų
kodai. „GeoMax“ prietaisuose naudojama programinė įranga leidžia sukurti darbastalio programinei įrangai tinkamą formatą, kuriuo iš elektroninio tacheome-
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Naujieji „Zenith35“ serijos GNSS imtuvai

tro bus perkelti duomenys ateityje. Tokiu būdu užtenka žinoti, kokius matavimo
duomenis priima naudojama darbastalio programinė įranga ir pagal tai sukurti ir
išsaugoti reikalingą duomenų formatą prietaise.
Viena iš visame pasaulyje populiariausių ir universaliausių „Bentley Systems
Inc.“ geodezinė darbastalio programinė įranga „Bentley Survey“ taip pat turi
lanksčią galimybę sukurti formatus, reikalingus darbastalio programinei įrangai.
Tokiu būdu visi „GeoMax“ elektroniniai tacheometrai ir GNSS imtuvai yra idealiai
suderinami su pasaulyje plačiai naudojama „Bentley Survey“ programine įranga.
„GeoMax“ GNSS imtuvai, „GeoMax“ elektroniniai tacheometrai ir „Bentley
Survey“ darbastalio programinė įranga kartu – idealus sprendimas geodezininkams, matininkams, statybininkams, kelininkams, topografams ir kitiems spe-

cialistams. Dėl šios programinės ir techninės įrangos specialisto projekto ciklas
yra visiškai automatizuojamas – nuo lauko matavimų iki skaitmeninio teritorijos
modelio sukūrimo ir išbaigtų brėžinių spausdinimo.
Šveicariška kokybė ir konkurencinga kaina – tai ypač gera naujiena ne tik
Lietuvoje, bet ir pasaulinėje rinkoje. Pasaulyje žinomi šveicariški gaminiai visada pasižymėdavo ne tik itin aukšta kokybe, tačiau ir gerokai aukštesne kaina.
Maloni išimtis yra „GeoMax“ – nepaisant to, kad „GeoMax“ prietaisų gamyboje yra naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos ir detalės, šių gaminių
kainos yra visiškai konkurencingos. Tuo galite įsitikinti apsilankę „GeoMax“ oficialaus atstovo biure Vilniuje ar kitose šalyje, taip pat nesunkiai rasti reikalingą informaciją apie siūlomas prekes internete. „GeoMax“ veikia, kai Jums to reikia!

„GeoMax Zenith35 TAG“ techniniai duomenys
Novatel AdVance® technologija
Kanalų skaičius
Sekami palydovų signalai (GPS)
Sekami palydovų signalai (GLONASS)
Sekami palydovų signalai (Beidou)
Sekami palydovų signalai (Galileo)
SBAS
Statinių matavimų kaupimas ir pozicijos atnaujinimas

aukšta FIX tikimybė + patikimumas
120, dvigubo dažnio kanalai (GPS/GLONASS/GALILEO/SBAS)
L1, L2, L2C, L5
L1, L2
B1, B2
palaiko *
EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, QZSS
5Hz (20Hz pasirenkama)
Imtuvo tikslumas**

Statinis horiz. tikslumas
Statinis vert. tikslumas
RTK horiz. tikslumas
RTK vert. tikslumas
Kokybės režimai

3 mm ± 0.5 ppm (RMS)
5 mm ± 0.5 ppm (RMS)
8 mm ± 1 ppm (RMS)
15 mm ± 1 ppm (RMS)
Pasirinktinai: ExtraSafe, Standard
Sąsajos

Klaviatūra
LED būsenos indikatoriai
LED režimo indikatoriai
Duomenų saugojimas
GSM/TCP/IP
GSM/GPRS modemas
UHF radijo modemas
Bluetooth
TNC jungtis
Jungtys
Vidinė baterija
Darbo laikas
Išorinis maitinimas
Išmatavimai
Svoris
Darbinė temp.
Apsaugos klasė
Apsauga nuo drėgmės
Vibracija
Kritimas

Įj./Išj. ir funkciniai mygtukai
Pozicija, baterija, Bluetooth®, RTK būsena, RTK perdavimas, SD kortelė, Wi-Fi®
Roveris, bazė, statiniai
Keičiama microSD kortelė, 4 GB vidinė atmintis
Keičiama SIM kortelė
Ryšys
Quad-Band GSM ir Penta-Band UMTS 800 /850 /900 /1900 /2100 MHz
1000 mW siųstuvas-imtuvas, 403-473 MHz
II klasė
UHF antena, UMTS/GSM antena
USB, serijinė jungtis ir maitinimo
Maitinimas
Pakraunama, keičiama 3.4 Ah / 11.1V
6 h statiniu rež. / 5.5 h roverio rež.
nuo 9V iki 18V DC
Fiziniai duomenys
aukštis 131 mm, skersmuo 161 mm
1.17 kg (be baterijos)
-30°C iki 60°C
IP68 apsauga nuo dulkių ir vandens
100 %, nesikondensuoja
ASAE EP455 Section 5.15.1 Random, MIL-STD-810G, method 514.6E-I
Atsparus 2 m gairės kritimui ant kieto paviršiaus

* Pasirenkama „Galileo“ palydovų sekimo funkcija bus aktyvuota, kai bus pasiektas reikiamas palydovų skaičius „Galileo“ palydovinėje sistemoje.
** Pozicijos tikslumas priklauso nuo įvairių aplinkybių: palydovų skaičiaus, jų išsidėstymo geometrijos, jonosferos būklės ir pan. Prietaisas bandytas normaliomis sąlygomis.
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„Volvo“ ekskavatorių našumas ir ekonomiškumas
Laimėtojo charakteristikos
Net ir sudėtingiausiose sąlygose vikšrinis ekskavatorius „EC750E“ pasiekia
puikius kasimo rodiklius, įskaitant didžiulę 323/342 (padidintą) kN siekiančią
plėšimo jėgą, puikų degalų naudojimo efektyvumą, trumpas ciklo trukmes, bei
užtikrina didžiausią investicijų grąžą. Gerai subalansuotas ekskavatorius pasižymi plačia tarpvėže, ilgais vikšrais, kintamo pločio važiuokle ir optimizuotu atsvaru stabilumui padidinti, taigi operatorius gali saugiai dirbti ant nelygių paviršių.
Integruota darbinių režimų pasirinkimo sistema skirta degalų naudojimo
efektyvumui didinti ir mašinos veikimui gerinti, tad operatorius gali pasirinkti
tinkamiausią atliekamai užduočiai darbinį režimą.
Siekiant dar labiau pagerinti valdymą, šiose mašinose sumontuoti aukšto
slėgio hidraulinė sistema ir patvarūs vikšrai, leidžiantys pasiekti didesnę galią ir
lengviau įveikti įkalnes bei važiuoti nestabiliu pagrindu. Dėl galimybės patekti į
sunkiai prieinamas darbo vietas ir naujos elektrohidraulinės sistemos žymiai sutrumpinami darbo ciklai ir padidinamas veiklos pelnas.

Neprilygstama naudingojo darbo laiko trukmė
Vikšrinis ekskavatorius „EC750E“ patikimas ir visada pasiruošęs bet kokiems
darbams. Jis sukurtas didžiausiai naudingojo darbo laiko trukmei pasiekti. Mašinos konstrukcija pritaikyta patiems sunkiausiems darbams atlikti, joje sumontuotos ilgaamžės patikimos dalys, o lengva prieiga leidžia greitai ir nesudėtingai
atlikti priežiūros darbus.
Modelyje „EC750E“ sumontuotos sustiprintos sunkiems darbams skirtos pagrindinė ir viršutinė ekskavatoriaus strėlės, pagamintos iš tempimui atsparaus
plieno, priderintos prie kitų mašinos komponentų, siekiant padidinti naudingojo
darbo laiko trukmę ir našumą. Papildomai apsaugai ir patikimumui padidinti apatinėje viršutinės strėlės dalyje privirintos plieninės juostos, o važiuoklės dugnas
uždengtas itin tvirta plokšte. Tvirta modelio rėmo konstrukcija ir puikiai apsaugotos dalys padidina ilgaamžiškumą ir naudingo darbo laiko trukmę – visa tai leidžia klientams mašiną eksploatuoti beveik be pertraukų.
Siekiant pailginti naudingojo darbo laiko trukmę, mašinos priežiūra dar labiau supaprastinta dėl lengvai pasiekiamų priežiūros taškų, sumontuotų už apgalvotai išdėstytų plačių durelių, pasiekiamų nuo centrinio ir perimetro takelių.
Saugą ir patikimumą padidina atskirai užsakomos kabinos su FOG (apsaugos nuo krentančių objektų) ir FOPS (krentančių objektų apsauginio rėmo) konstrukcijos sertifikatais, todėl operatoriai gali ramiai dirbti bet kokiomis sąlygomis.
„EC750E“ modelyje numatyta atskirai užsakoma viso ilgio vikšrų apsaugos konstrukcija dar labiau padidina saugą.

GAMINTOJO

Didesnis universalumas

Visi puikiai žino, kad „Volvo“ kompaktiniai, ratiniai ir vikšriniai
ekskavatoriai yra patikimi. Turėdami vikšrinių ir universalių ratinių mašinų,
dirbančių vietos paruošimo, landšafto formavimo, tranšėjų kasimo, griovimo,
sunkvežimių krovos, komunikacijų, statybos bei kelių tiesimo darbams
atlikti, žengsite produktyvaus ir pelningo darbo keliu.
Petras Vizbaras
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asirinkite sau tinkamą techniką – nuo miniatiūrinės iki stambios – ir kibkite į darbus.

Ekskavatorius „Volvo EC750E“
„Volvo Construction Equipment“ vikšrinis ekskavatorius „EC750E“ pasižymi
degalų efektyvumo naujovėmis, didesniu darbo našumu ir pelningumu. Jo tech-

ninės charakteristikos padės auginti investicijų grąžą, sumažins sąnaudas, garantuos ilgalaikę darbų kokybę.
„Volvo Construction Equipment“ modelis „EC750E“ – tai 75 t klasės vikšrinis ekskavatorius, pasižymintis puikiu galios ir stabilumo deriniu, padedančiu
padidinti bet kokio atliekamo darbo našumą. Ekskavatoriaus jėgainė – „Volvo“
variklis „D16“, atitinkantis „Tier 4 Final“ / „Stage IV“ reikalavimus – pasiekia iki
374 kW/502 AG padidintą galią, jame naudojamos pažangios degalų naudojimo
efektyvumą didinančios technologijos.

Šie ekskavatoriai yra universalūs ir pritaikyti darbui su įvairiais patikimais padargais, įskaitant bendros paskirties, sustiprintus ir itin sunkiam darbui skirtus
kaušus. Specialiai pritaikytos darbui su „Volvo“ mašinomis šios priemonės sudaro
vieną tvirtą ir patikimą sistemą.
Sustiprinti ir itin sunkiam darbui skirti „Volvo“ kaušai gaminami naudojant
tvirtas plokštes, todėl jie neprilygstami kasant didelio tankio medžiagas. Klientai gali pasikliauti šia patvaria mašina, pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų,
puikiai tinkančia karjerams ir kasykloms. Patvarumui didinti„Volvo“ kaušai gaminami iš tempimui atsparaus plieno, tam įtakos turi ir platus dantų, šoninių peilių,
segmentų ir apsauginių elementų pasirinkimas.
„EC750E“ modelis gali būti naudojamas su „Volvo“ hidrauliniu plaktu, kuris
sutrupins net ir kiečiausias medžiagas. Klientai gali puikiai išnaudoti mašinos ga-

skaičius
Palyginti su ekskavatoriumi „EC210B“, kas valandą
„Volvo EC220E“ pavyksta sutaupyti po 3 litrus degalų.
Taigi, per metus susikaupia maždaug

5 000 litrų

ekonomija, kuri padeda didinti įmonės pelną.

lią, didelę trupinimo, smūgių jėgą ir įrangos patvarumą. Be to, gamintojas „Volvo“ siūlo valdymo sistemą, į kurios atmintį galima įrašyti iki 20 skirtingų prietaisų. Sistema leidžia operatoriui iš kabinos, naudojantis jutikliniu ekranu, iš anksto
nustatyti tinkamą hidraulinį srautą ir slėgį, taip užtikrinant universalumą ir galimybę naudoti įvairius padargus.
Atlikus tikslius bandymus ir ekskavatorių „Volvo EC220E“ palyginus su konkurentų mašinomis paaiškėjo, kad šis ekskavatorius siūlo geriausią degalų ekonomiją ir operatoriaus komfortą savo svorio klasėje. Buvo netgi sunaudota mažiau degalų nei konkurentų hibridiniame modelyje.
Nuo „Volvo EC220E“ pristatymo 2015 m. pradžioje „Volvo Construction Equipment“ („Volvo CE“) gavo daug teigiamų klientų atsiliepimų dėl mažų ekskavatoriaus degalų sąnaudų ir komfortiškos kabinos. Daugelis klientų netgi teigė,
kad tai – taupiausiai degalus naudojantis ir patogiausias 20–25 t ekskavatorius, kokiu jiems yra tekę dirbti. Jis pranašesnis ne tik už senesnius „Volvo“ modelius, bet ir už panašias kitų gamintojų mašinas. Šiandien „EC220E“ yra vienas
geriausiai parduodamų „Volvo CE“ vikšrinių ekskavatorių Vakarų Europos ir Šiaurės šalių regione.
Dalbio mieste (Švedija) veikiančios statybų bendrovės „Jidab AB“ savininkas
Jörgenas Bäckströmas įsigijo „Volvo EC220E“. Naujoji mašina pakeitė iki tol naudotą senąjį „EC210B“. Senasis modelis patvirtino patikimos ir patvarios mašinos
reputaciją, tačiau neatitiko „Stage IV“ emisijos reikalavimų, nors savininkas labai
teigiamai atsiliepė apie jo mažas degalų sąnaudas, sparčią hidraulinės sistemos
reakciją ir kabinos komfortą. Ši statybos specialistų rekomendacija tapo didele
motyvacija įsigyti „EC220E“.

5 000 litrų mažiau
Jörgenas Bäckströmas nepasigailėjo paklausęs kolegų patarimo. Jo skaičiavimais, palyginti su „EC210B“, kas valandą jam pavyksta sutaupyti po 3 litrus degalų. Taigi, per metus susikaupia maždaug 5 000 litrų ekonomija, kuri padeda didinti įmonės pelną, daryti mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Be to, jo operatoriams ypač patinka tai, kaip svirtyse įtaisyti mygtukai, kuriuos galima programuoti pagal asmeninius pageidavimus ir valdyti atitinkamas mašinos funkcijas,
pvz., „Bluetooth“ telefono sistemą, išorines kameras, garso sistemą, priekinio stiklo valytuvus ir hidraulinių sistemų galios režimą. J. Bäckströmo nuomone, dėmesys smulkmenoms turi daug įtakos operatorių darbo patogumui ir našumui.
Gavusi daug panašių teigiamų atsiliepimų, „Volvo CE“ nutarė atlikti lyginamuosius penkių „Volvo EC220E“ svorio klasės pagrindinių konkurentų mašinų
bandymus, įtraukdama ir gerai žinomą hibridinį modelį. Buvo siekiama išsiaiškinti, kokias pozicijas „EC220E“ iš tikrųjų užima šiame kolektyve. Bandymai buvo
atlikti dviejuose atskiruose klientų objektuose JK ir Norvegijoje. Juos vykdė patyręs operatorius, daug laiko skyręs susipažinti su kiekviena mašina, kad palyginimas būtų teisingas.
Kiekviena mašina turėjo pakrauti sunkvežimį išsijų (smėlio ir žvyro mišinio,
naudojamo kaip pagrindas keliams tiesti). Per septynis krovos ciklus suskaičiuota
perkrautų medžiagų masė (tonomis), ciklo trukmė (sekundėmis) bei degalų sąnaudos (litrais), dirbant didelės galios ir kliento režimais. Matavimai atlikti penkis kartus per 10 dienų, siekiant sužinoti vidutinę vertę. Našumas (t/h) bei degalų ekonomija (t/l) apskaičiuoti taikant 60 minučių trukmės darbo valandas.

23 proc. didesnė degalų ekonomija
„Volvo EC220E“ laimėjo ir našumo, ir degalų ekonomijos rungtis: jo pralenkti nesugebėjo net ir konkurentų hibridinis modelis. „Volvo EC220E“ pademonstravo iki 15 proc. geresnius našumo ir 22 proc. mažesnių degalų sąnaudų rodiklius nei konkurentų mašinos (dirbant didelės galios režimu). Kliento režimu

Saugą ir patikimumą
padidina atskirai
užsakomos kabinos su FOG
(apsaugos nuo krentančių
objektų) ir FOPS (krentančių
objektų apsauginio rėmo)
konstrukcijos sertifikatais,
todėl operatoriai gali ramiai
dirbti bet kokiomis sąlygomis.
„EC750E“ modelyje
numatyta atskirai užsakoma
viso ilgio vikšrų apsaugos
konstrukcija dar labiau
padidina saugą.

GAMINTOJO

„EC750E“ įdiegta novatoriška elektrohidraulinė technologija, suderinta dirbti su patikimu varikliu, todėl ekskavatorius lengviau valdomas ir pasiekia didesnį
našumą. Hidraulinė sistema kartu su pažangiuoju „Volvo“ režimu ECO yra sukurta vidiniams nuostoliams hidraulinėse grandinėse mažinti. Taip nebloginant charakteristikų pagerinamas degalų naudojimo efektyvumas.
Geriausia rinkoje „Volvo“ kabina sukurta galvojant apie operatorių: darbo
aplinka yra patogi, netriukšminga. Ergonomiškai išdėstytos sąsajos, įskaitant vairasvirtes, valdymo klaviatūrą ir LCD ekraną, puiki apžvalga visomis kryptimis supaprastina naudojimą ir padidina efektyvumą. Erdvioje kabinoje apstu dėtuvių ir
erdvės kojoms, čia įrengta 12 ventiliacijos angų su oro kondicionavimo funkcija
bei reguliuojamas krėslas – visa tai padeda operatoriui susikaupti, jaustis žvaliam, išlaikyti budrumą.

„Volvo EC220E“ našumas buvo 23 proc. didesnis nei prasčiausio konkurento, o
degalų sunaudota 19 proc. mažiau. Be to, „Volvo EC220E“ pasižymėjo 6 proc. didesne keliamąja galia nei konkurentai, jo tiksliojo niveliavimo valdymo elementai buvo įvertinti kaip geriausi, o operatoriaus valdymo elementai – sklandžiausiai veikiantys.
„Mes nujautėme, kad „Volvo EC220E“ buvo vienas iš geriausių šiuo metu rinkoje esančių ekskavatorių savo klasėje (jei ne pats geriausias) ir mums buvo labai malonu tuo įsitikinti, atlikus lyginamuosius bandymus su konkurentų mašinomis“, – sakė „Volvo CE“ EMEA pardavimo regiono šiaurinio centro viceprezidentas Peras Erikas Lindströmas. – „Šie duomenys esamiems ir naujiems klientams garantuoja, kad „EC220E“ yra pelningas ir ekologiškas pasirinkimas.“
„Volvo CE“ EMEA pardavimo regiono ekskavatorių direktorius Kurtas Deleu teigė:
„Volvo CE“ savo klientams siūlo ne šiaip mašinas: mes pateikiame technologijų
ir paslaugų paketą, leidžiantį jiems vykdyti operacijas našiausiu ir pelningiausiu
būdu. Šis į klientą orientuotas požiūris apima net ir mūsų įrangos dizaino etapą.
Pats faktas, kad „EC220E“ pavyko pasiekti mažesnes degalų sąnaudas nei konkurentų mašinų, įskaitant ir elektrinį hibridinį modelį, patvirtina mūsų sėkmę.“

Pagrindinės specifikacijos:
Modelis
EC750E
Variklis
Volvo D16J
Nominalioji galia esant
1 800 aps./min.
30 aps./sek.
ISO 9249 / SAE J1349 grynoji
374 kW
502 AG
Plėšimo jėga* SAE J1179
323/342 kN 72 610/76 880 lbf
Kaušo talpa
3,3–5,16 m3
4–7 yd3
Maksimalus kasimo siekis*
11,460 m
37‘ 7‘‘
Maksimalus kasimo gylis*
7,210 m
23‘ 8‘‘
Kėlimo galia išilgai važiuoklės*
3 0760 kg
67 810 sv.
... siekyje / aukštyje
6,0/1,5 m
20/5‘
Darbinis svoris
73 500–75 300 kg 162 040–166 010 sv.
*Mašinos konfigūracija: 6,6 m pagrindinė strėlė, 2,9 m viršutinė strėlė,
12 100 kg atsvaras.
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Tarptautinė kompanija „Alwark“ jau 10 metų atstovauja geriausiems kelių priežiūros
technikos gamintojams Baltijos šalyse. „Alwark“ įmonėms siūlo sprendimus, kaip
patogiau sutvarkyti teritorijas miestuose ir gyvenvietėse, prižiūrėti kelių infrastruktūrą,
bei įvairią techniką ir mechanizmus.
Aistė Šimkienė

K

Technikos „Johnston Sweepers“ ir „Beam Sweepers“ privalumai:
• Šlavimo įranga, atitinkanti naujausius ES taršos mažinimo reikalavimus.
• Pasaulinis pripažinimas.
• Mažos aptarnavimo išlaidos – aptarnavimai atliekami tik kas 500 m/val.
• Mažiausios rinkoje ir savo klasėje degalų sąnaudos.
• Įrangos ilgaamžiškumas ir patikimumas.
• Ergonomiškumas, saugumas bei mažas į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis.
• Pakartotinis vandens panaudojimas (vandens recirkuliacija), užtikrinanti
ilgą darbo laiką ir gamtos išteklių tausojimą.
• Paviršiaus drėkinimas prieš smulkiųjų dalelių nusiurbimą, nesukeliant dulkių.
• Aukšto slėgio plovimas, gatvių bei kelių laistymas, drėkinimas.
• Minimalus į aplinką išmetamų kietųjų dalelių kiekis – PM10 standartas.

GAMINTOJO

ompanija„Alwark“ padeda klientams pasirinkti techniką pagal įvairaus pajėgumo ir specifikos komunalinius darbus, pritaikytą dirbti reikalingomis
sąlygomis: judriose ir siaurose erdvėse, keliuose bei dideliuose miestų plotuose, statybų aikštelėse, gatvėse. Visa technika pasižymi tuo, kad ji pritaikyta patogiam operatorių darbui, techninės ypatybės modifikuojamos pagal darbų
tikslingumą ir ekonomiškumą.
Įmonės servisų yra visoje Lietuvoje. Tai serviso centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei 20 mobilių serviso aptarnavimo paslaugą teikiančių automobilių.
Klientų technika yra aptarnaujama jų būstinėse arba kompanijos „Alwark“
centruose. Techniką aptarnaujantis personalas turi didžiulę remonto patirtį,
specialistai reguliariai siunčiami mokymams ir kvalifikacijos tobulinimui gamyklose, puikiai išmano tiek senesnių, tiek naujausių modelių taisymo specifiką. Mobilaus serviso automobiliai turi visą reikalingiausią diagnostikos bei remonto įrangą. Serviso centrų sandėliuose visada yra būtiniausių ir gamintojų
rekomenduojamų atsarginių dalių.

Kompanija „Alwark“ atstovauja pasaulyje žinomiems ir už nepriekaištingą kokybę vertinamos vakuuminės šlavimo įrangos gamintojams „Johnston
Sweepers“ ir „Beam Sweepers“.

Pagrindiniai parametrai:
Modelis
Galimas kėlimo svoris
Švaraus vandens talpa
Sąšlavų bunkerio talpa
Šlavimo plotis
Važiuoklės

VT501/VS501
3–4,5 (priklauso nuo važiuoklės)
1360 l
5,1 m3
3400 mm
9,5–12 t

Modelis
Galimas kėlimo svoris
Švaraus vandens talpa
Papildoma švaraus vandens talpa su recirkuliacija
Sąšlavų bunkerio talpa
Šlavimo plotis
Važiuoklės

VT651/VS651
Iki 6 t (priklaus nuo važiuoklės)
1572 l
750 l
6,5 m3
3600 mm
13–18 t

• Puikūs darbo rezultatai dirbant minimaliais variklio sūkiais – mažos degalų sąnaudos ir emisijos norma.
• Įrangos komplektacija pritaikoma pagal vartotojų planuojamus atlikti darbus ir poreikius.
• Reguliuojamas šlavimo plotis.
• Reguliuojamas šlavimo galingumas.
• Lengvas įrangos valdymas, darbo parametrų kontrolė ir stebėjimas, duomenų perdavimas tolimesnei analizei – „Canbus“ sistema.
• Ir dar daug įvairių privalumų bei galimybių, pritaikytų vartotojui.
Mechanizmas „Johnston V651“ – tai ant automobilio važiuoklės montuojamas vienas populiariausių mechanizmo modelių,
skirtų įvairiems gatvių ir kelių valymo darbams. Jis pasižymi šiomis
eksploatacinėmis ypatybėmis:
• V serijos įranga yra suprojektuota taip, kad ją būtų galima naudoti ant įvairių modelių važiuoklių ir pritaikyti konkretiems darbiniams poreikiams;
„Johnston“ V serijos šlavimo įranga pasižymi galia ir našumu darbui atlikti.
• Kabinoje esantys valdymo pultai išdėstyti patogiai, kad šluojant būtų patogu ir saugu valdyti priemonę.
• CAN magistralės sistema stebi šlavimo mašinos eksploatacines ypatybes ir
leidžia atlikti kasdienius patikrinimus. Sumontuota garsinė ir vaizdinė pakelto sąšlavų bunkerio signalizacija, degalų lygio matuoklis, variklio darbo
valandų skaitiklis, tachometras ir vandens lygio matuoklis. Valdymo pulto
sukauptus duomenis, t. y. degalų sąnaudas, šlavimo trukmę, variklio sūkius ir panašiai, su USB galima perkelti į personalinį kompiuterį ir toliau
analizuoti.
• Pagalbinio variklio apsukų reguliavimas yra belaipsnis, tai leidžia užtikrinti
optimalų darbo efektyvumą ir optimalias degalų sąnaudas išlaikant nepakitusias mašinos eksploatacines ypatybes. Dėl specialios „Johnston Sweeper“ įrangos konstrukcijos variklio sūkiai standartiniu šlavimo režimu ribojami iki 1500 aps./min. neprarandant įsiurbimo galios, tai užtikrina mažas
degalų sąnaudas ir sumažina skleidžiamo triukšmo lygį.
• Bunkeriui pakelti ir sąšlavoms išpilti naudojamas atskiras nešiojamas valdymo pultas.
• Pagalbinis variklis ir hidrostatinės pavaros siurbliai yra lengvai prieinamoje vietoje.
• Abiejose V serijos bunkerio pusėse įrengtos rakinamos įrankių dėžės.
• Visi pagrindiniai įrangos valdikliai sumontuoti specialiai tam skirtoje dešinėje mašinos pusėje esančioje spintelėje. Dėl patogaus priėjimo prie šios
įrangos lengva atlikti diagnostinius patikrinimus ir priežiūros darbus. V serijos mašinose sumontuotos vandeniui atsparios „IP67“ apsaugos klasės
automobilinės elektros jungtys.
• V serijos šlavimo įrangoje standartiškai sumontuota sistema, leidžianModelis
Galimas kėlimo svoris
Švaraus vandens talpa
Papildoma švaraus vandens talpa su recirkuliacija
Sąšlavų bunkerio talpa
Šlavimo plotis
Važiuoklės

VT801/VS801
Iki 7 (priklauso nuo važiuoklės)
2023 l
750 l
8,0 m3
3600 mm
15–18 t
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„Alwark“ – komunalinės technikos lyderis Lietuvoje

ti lengvai išleisti vandenį iš sistemos, kai numatomos šaltos oro sąlygos.
• Savaime besivalantys vandens purkštukai pailgina dalių tarnavimo laiką.
• Įranga gali būti valdoma hidrostatine pavara.
• V serijos hidrostatinis šlavimo įrangos modelis varomas„Johnston“ hidrostatine pavara. Galią pavarų dėžei perduoda pagrindinis sunkvežimio variklis, tai leidžia tolygiai reguliuoti važiavimo greitį įjungus hidrostatinę pavarą, galima nustatyti važiavimą pastoviu greičiu ir važiuoti iki 40 km/h
greičiu; važiuojant nedidelius atstumus nebūtina išjungti hidrostatinės pavaros.

OPTIMALŪS SPRENDIMAI
KELIO NULEDINIMUI

Keletas vakuuminių šlavimo automobilių panaudojimo galimybių:

• Sauso ir sudrėkinto mišinio
barstymas arba tik druskos
tirpalo purškimas vienu
barstytuvu.

• Vakuuminis šlavimas su drėkinimu, užtikrinant minimalią aplinkos taršą.
• Gatvių ir kelių plovimas aukštu slėgiu, laistymas, drėkinimas.
• Kelių žymėjimo linijų, kelių ženklų plovimas.

• Tinkamiausio nuledinimo būdo
parinkimas priklausomai nuo oro
ir kelio sąlygų.

• Kelių žymėjimo linijų šalinimas.
• Kelių ir gatvių priežiūra, valymas kelių remonto metu.

• Galimybė naudoti visų tipų
barstymo medžiagas.

• Kelių ir teritorijų valymas po remonto ar esant dideliam užterštumui.
• Didesnių gabaritų šiukšlių siurbimas.

• Patogi ir tiksli valdymo sistema.

• Kitos galimybės ir privalumai.

• Sąnaudų mažinimas ir aplinkos
tausojimas.

Atstovaujama gamintojo „Rasco“ kelių ir kelkraščių priežiūros
įranga:
• Kelių saugumo užtikrinimas – nuledinimas.
• Druskos barstymas, druskos tirpalo laistymas.
• Druskingo vandens laistymas mažinant kelių dulkėtumą.
• Druskos tirpalo paruošimo ir užpylimo įranga.
• Druskos bei tirpalų saugyklos.
• Kelių plovimas aukštu slėgiu.
• Sniego valymas sniego valytuvais.
• Barstymo parametrų stebėjimas, valdymas, duomenų perdavimas tolimesnei analizei.
• Pakelių priežiūros technika – teleskopinės žoliapjovės, kurių siekis net iki
12 m.
• Vandens kanalų valymas bei pagilinimas.
• Pakelės augmenijos genėjimas.

Kombinuotas barstytuvas RASCO SOLID C išsiskiria savo universalumu

• Kita įvairi technika.

lyginant su standartiniais barstytuvais. Žiemos technikos operatorius,

Bendradarbiavimas lėmė puikų rezultatą
Vilniaus miesto kelius ir gatves prižiūrinti UAB „Grinda“, bendradarbiaudama su kompanija „Alwark“, įsigijo 10 naujų sunkvežimių, aprūpintų kelių priežiūros įrangos gamintojo „Rasco“ sniego valymo įranga MSP ir „Solid T“ barstytuvais.
„Solid T“ barstytuvai skirti barstyti apledėjusius kelius, takus ir kitus paviršius. Barstomoji medžiaga dozuojama juostiniu konvejeriu, užtikrinančiu tikslius barstymo parametrus net barstant medžiagą, kurios santykinis drėgnumas didesnis nei įprasta.
Barstytuvai užtikrins kokybišką ir efektyvų ledo šalinimą nuo kelio paviršiaus net sudėtingiausiomis žiemos sąlygomis. Jais galima barstyti druską,
akmens granules, įvairius mišinius bei naudoti įvairias drėkinimo medžiagas,
pavyzdžiui, natrio arba kalcio chloridą.

naudodamas moderniausią barstytuvo valdymo sistemą EPOS20, bei
vertindamas oro sąlygas, turi galimybę parinkti optimaliausią nuledinimo
būdą - sauso ar sudrėkinto mišinio barstymą arba tik druskos tirpalo
purškimą. Nuledinimo medžiagos panaudojamos tinkamiau ir efektyviau.

www.alwark.lt | El. paštas: info@alwark.lt
Tel. +370 8 52 646 330 | Faks. +370 8 52 646 333
UAB "ALWARK" Kirtimų 47B, Vilnius
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Bekontaktė temperatūros matavimo sistema

„VÖGELE RoadScan“ – bekontaktė temperatūros matavimo sistema,
suteikianti galimybę išmatuoti ir įrodyti paklotos asfalto dangos kokybę.

rinės arba skaičiavimais nustatytos vertės. „RoadScan“ sistema matuoja temperatūrą 0–250 OC intervale, o paklaida tik 1 proc. nuo išmatuotos vertės.
Kiti „RoadScan“ sistemos komponentai naudojami kelio pagrindo temperatūrai prieš klojant asfalto dangą įvertinti (pirometrais), tiksliems pozicijos duomenims nustatyti (yra labai tikslus GPS priimtuvas), taip pat vėjo stipriui, vėjo
krypčiai, aplinkos temperatūrai, oro slėgiui ir oro drėgmei nustatyti. Pagal papildomą užsakymą pateikiama ir oro sąlygų matavimo stotelė.

Petras Vizbaras

„V

ÖGELE RoadScan“ suteikia galimybę išmatuoti paklotos asfalto dangos kokybę naudojant bekontaktę temperatūros matavimo sistemą. Tai vienas iš
pagrindinių sprendimų, dominančių darbų rangovus bei jų užsakovus visame pasaulyje. Vienas svarbiausių asfalto dangos kriterijų, lemiančių ilgą kelių tarnavimo
laiką, – pastovi temperatūra klojant dangą. Dėl to atsiranda vis daugiau rinkų, kur
didelis dėmesys skiriamas asfalto dangos temperatūrai visame kelio plote kontroliuoti. Siūlydama bekontaktę temperatūros matavimo sistemą „RoadScan“, VÖGELE viena pirmųjų tenkina šiuos rinkų poreikius, diegdama ateities technologijas.

Įtaisymas „ErgoPlus 3“ valdymo pulte
Kompanija VÖGELE sudarė puikią galimybę operatoriui tiesiog intuityviai valdyti „RoadScan“ sistemą, kurią operatorius gali patogiai suaktyvinti „ErgoPlus 3“
valdymo pultu. Spalvotame vaizduoklyje sistemos naudotojas mato matuojamų
temperatūrų vertes, nes terminės schemos akivaizdžiai perteikia vaizdą realiu laiku. Ir dar: klotuvo operatorius gali taip parinkti spalvų skalę vaizduoklyje, kad
būtų greitai pastebimas nuokrypis nuo reikiamos klojamos asfalto dangos temperatūros. Taip ši kompanijos VÖGELE sukurta „RoadScan“ sistema tampa veiksminga priemone, užtikrinančia aukštą klojamos dangos kokybę, o klotuvo operatoriui ir visai komandai nereikia naudoti didesnių papildomų pastangų, kad galėtų patogiai stebėti atliekamus darbus.

Pagrindinis „RoadScan“ sistemos komponentas – infraraudonųjų spindulių
kamera, skenuojanti asfalto dangą 2 m gylyje nuo sutankinimo plokštės. Pagrindinis šios kameros ypatumas – labai raiškus ir preciziškas matavimas. Ši VÖGELE kompanijoje sukurta sistema matuoja 10 m plotyje ir 25x25 cm rastro dydžiu.
Kiekvienas kamerų apžvalgos plotelis yra išmatuojamas 16 atskirų taškų tankiu,
kurie yra susumuojami ir taip apskaičiuojama vidutinė taškų vertė. Tokiu būdu
sistema aprėpia visą šviežiai paklotą asfalto dangą, nepanaudojamos jokios teo-

Pagrindinė „RoadScan“
sistemos dalis –
infraraudonųjų spindulių
kamera, skenuojanti
asfalto dangą 2 m už
sutankinimo plokštės
plote. Šios kameros
ypatumas – labai
preciziškas matavimas.

ARTŪRO AUŠROS

Labai preciziška infraraudonųjų spindulių kamera,
matuojanti dangą 100 proc.

UAB „Wirtgen Lietuva“ direktorius Artūras Stakauskas: „Pastaraisiais
metais dėmesys asfalto kokybei didėja. Jau gana plačiai šalys Vakarų
Europoje stengiasi imtis priemonių, kurios leistų išvengti klaidų kelio tiesimo
procese. Kiekviena klaida – patirti nuostoliai. Vis daugiau už kelius atsakingų
institucijų reikalauja naudoti įvairias kontrolės priežiūros priemones, atliekant
darbus keliuose, pavyzdžiui, asfalto mišinio tiektuvo arba 3D darbo rezultatų
kontrolės sistemą. „Wirtgen Group“, asfalto klotuvų „Vögele AG“ gamintojas,
šiais metais siūlo naują prietaisą „Road Scan“, skirtą pakloto asfalto dangos
temperatūrai matuoti ir saugoti visą informaciją įraše su GPS koordinatėmis.
Ši bekontaktė temperatūros matavimo sistema rinkoje išsiskiria matavimų
tikslumu bei patogumu. Gerų Jums darbų ir sėkmės!“

Išmatuotų duomenų kodavimas ir įsiminimas
„RoadScan“ sistema išmatuotus duomenis įrašo į „ErgoPlus 3“ valdymo pulto
atmintį. Baigus kloti kelio dangą, šiuos įrašytus duomenis galima nuskaityti per atskirą atminties bloką. VÖGELE numatė ir veiksmingas priemones šių duomenų apsaugai: specialus USB atmintukas su VÖGELE paruošta jungtimi susisiekia su „ErgoPlus 3“ valdymo pultu, kuris siunčia duomenis koduota sistema. Vėliau duomenis
galima analizuoti biure, naudojant internetu atsiunčiamą „RoadScan Analysis“ programą, kuri perteikia įrašytus duomenis įvairių diagramų ar žemėlapio pavidalais.

PIlNA KomANDA!
www.wirtgen-group.com/technologies

roAD AND mINerAl teChNologIes. Pasinaudodami pažangiausiomis WIRTGEN GROUP technologijomis
visus kelių statybos proceso darbus atliksite optimaliai ir ekonomiškai: mineralinių medžiagų paruošimą, maišymą,
dangos klojimą, tankinimą ir pakartotinį atnaujinimą. Pasitikėkite ir Jūs WIRTGEN GROUP komanda su stipriais prekiniais
ženklais WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN ir BENNINGHOVEN.
www.wirtgen-group.com/lietuva
UAB Wirtgen LietUvA . t: +37 05 / 26 01 001 . e-Mail: info.lietuva@wirtgen-group.com

Panaudojimas kartu su „WITOS Paving“ sistema
Šią VÖGELE kompanijos sukurtą „RoadScan“ sistemą galima naudoti kartu su
„WITOS Paving“ sistema. Toks naujoviškas, pagal šiuolaikiškas informacines technologijas sukurtas procesų optimizavimo instrumentas, skirtas darbui asfaltavimo aikštelėje, padeda specialistams geriau planuoti kelių statybos ir remonto
darbus, lanksčiau reaguoti į atsirandančius darbo trikdžius, žymiai padidinti darbų rentabilumą.
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