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Lietuvos keliai –
								sprendimų sankirtoje
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Mielieji skaitytojai,
ir vėl susitinkame rudenį. Tai vienas iš gražiausių metų laikų: auksiniai
medžiai, gėrybės, vasaros darbai baigti, kai kurie iš Jūsų grįžo iš atostogų,
prasidėjo aktyvus saugaus eismo laikotarpis, naktimis jau pasirodė šaltukas, ruošiama technika žiemos tarnybai.
Kelių sektoriuje tikrai nėra kada liūdėti, darbai veja darbus, problemų apstu, gyvenimas bėga pirmyn, pasigirsta įvairių naujienų, sprendimų, kuriuos tik vėliau suprantame, įvertiname ir tik po to gailimės. Sakoma, kad situacijų suklysti atsiranda vis daugiau nei galimybių išlikti oriam
ir įvertintam. Pastaruoju metu kelių sektorių lydėjo nesėkmės, skandalai, sulaikymai.
Lietuvoje buvo sulaikytas AS „Latvijas tilti“ generalinis direktorius Genadijus Kamkalovas po to, kai šis apsilankė Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto generalinio direktoriaus kabinete. Tuo pagrindu AS „Latvijas tilti“
Stebėtojų taryba priėmė sprendimą nušalinti G. Kamkalovą nuo pareigų
vykdymo. Šiuo metu bendrovei vadovauja Valerijus Gorjunas.
Dvidešimt parų Lukiškių tardymo izoliatoriaus kamerose praleido „MG
Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis, kuris įtariamas davęs per
100 tūkst. eurų kyšį Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkui ir buvusiam susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui. Kalbama, jog koncernas „MG Baltic“
nebuvo suinteresuotas, kad 72,15 km kelio Vilnius–Utena ruožo rekonstravimo ir priežiūros konkursas vyktų vadovaujant A. Butkevičiaus vyriau-

sybei. Tikėtasi, kad po šių metų Seimo rinkimų premjeru galėjęs tapti E.
Masiulis galbūt klausimą būtų išsprendęs kitaip – „MG Baltic“ koncerno
naudai.
VĮ „Kauno regiono kelius“ sukrėtė skandalas, buvo sulaikyti du pagrindiniai įmonės vadovai: direktorius Vidmantas Lisauskas ir jo pavaduotojas inžinierius Edmundas Kaučikas, taip pat Kėdainių kelių tarnybos viršininkas Vaidas Stravinskas ir inžinierius Tomas Glebavičius bei bendrovės
„Tauro ženklas“ direktorius Audrius Lisauskas.
Kiek vėliau Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai sulaikė ir Lietuvos
automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos Kelių
planavimo ir plėtros skyriaus vedėją Artūrą Aušrą bei UAB „Šiaulių plentas“ vadovus: generalinį direktorių Juozą Aleksą ir tos pačios bendrovės
komercijos direktorių Darių Striogą. Taip pat šio tyrimo pagrindu STT buvo
sulaikyti UAB „Transalda“ vadovas Viktoras Vachteris ir Šiaulių miesto savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Andrius Androsovas.
Nepalankus rezonansas Lietuvos kelių sektoriuje sukėlė visuomenėje šoką.
Vladislovo Molio vadovaujama VĮ „Automagistralė“ ignoruoja žiniasklaidą, į pateiktus spaudos klausimus atsako tik po paraginimo. Neatsakiusi į klausimus laiku, „Automagistralė“ pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 punktus.

Į Viešųjų pirkimų tarnybos akiratį pateko bendrovės, užsiimančios horizontaliuoju kelių ženklinimu. Dvi iš jų – neabejotinos lyderės visuose
LAKD skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose Lietuvos valstybinės reikšmės keliams ženklinti. Tai UAB „Biseris“ ir UAB „Kasandros grupė“. LAKD
direktoriaus pavaduotojas Daivis Zabulionis teigia, kad situacija su viešaisiais pirkimais pasikeitė – sudarytos galimybės į rinką įžengti mažesnėms bendrovėms. Baigėsi didesnieji automagistralės „Via Baltica“ kelio
ruožo Kaunas–Marijampolė rekonstrukcijos pirkimai. Liko rekonstruoti kelio ruožą nuo Kauno į šalies šiaurę ir rezonansinį kelią Vilnius–Utena.
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ėmėsi iniciatyvos kelio aplinką tvarkyti kitaip, nei Lietuvoje buvo įprasta. Aplinkai formuoti panaudota visuma
priemonių, kad būtų užtikrintas maksimalus funkcionalumas ir saugumas, numatyta galimybė plėtoti esančią struktūrą, aplinka papildyta meniniais objektais. Taip buvo sukurta papildoma kelio vertė kultūrine prasme ir funkcionalūs vietos išskirtinumą žymintys objektai.
Šiais metais kelių sektoriuje užderėjo puikūs jubiliejai: akcinei bendrovei „Problematika“ sukako 25-eri, o UAB Laboratorinių bandymų centras
atšventė savo įkūrimo 50-metį. Sveikiname šių bendrovių kolektyvus, linkime sėkmės darbuose.
Gero Jums skaitymo!
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Progresyvūs Lietuvos kelių infra struktūros pokyčiai

Svarbūs tikslai bus įgyvendami pagal parengtas ir patvirtintas darnaus judumo mieste planų rengimo gaires. Tai transporto sistemos pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais, eismo saugos ir transporto saugumo mieste didinimas, intelektinių transporto sistemų, dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, viešojo
transporto kokybės gerinimas, efektyvesnis kelionių mieste skirtingomis transporto rūšimis derinimas. Tarpžinybinė darnaus judumo planų rengimo komisija pritarė 18-kos šalies savivaldybių pateiktoms darnaus judumo planų rengimo užduotims.
Skatinant darnią miestų plėtrą ir rūpinantis visuomenės sveikata, pradėti organizuoti konkursai labiausiai dviračių transportą skatinančiam miestui ir savivaldybei išrinkti. Konkursuose gali varžytis visos Lietuvos savivaldybės ir gyvenvietės, turinčios miesto statusą.

Šalies ekonomikai itin svarbi transporto sritis generuoja daugiau kaip
dešimtadalį Lietuvos BVP ir yra viena iš svarbiausių ūkio šakų, pritraukiančių
valiutinių valstybės pajamų. Dėl transporto sektoriuje dirbančių įmonių
mūsų valstybė žinoma kaip aukščiausio lygio transporto paslaugų teikėja.
Lietuvos Respublikos Seimo nario, Ekonomikos komiteto pirmininko
pavaduotojo Artūro Skardžiaus teigimu, „Lietuvos transporto sektoriaus
konkurencingumo Europos ir pasaulio rinkose nuoseklus didinimas,
įvairiapusė tranzito ir su juo susijusių paslaugų sąlygų plėtra, pirmiausia
išlaikant gerus ir ekonomiškai naudingus santykius su kaimyninėmis
valstybėmis, ir ateityje bus nekintančiu prioritetu“.
Eglė Liepytė

„Š

iandien labai svarbu atsakingai plėtoti Lietuvos automobilių kelių infrastruktūrą modernizuojant pagrindines didžiausius transporto srautus praleidžiančias magistrales ir mažinant neasfaltuotų valstybinės reikšmės kelių dalį“,
– teigia Seimo narys A. Skardžius.
Seimo nario manymu, Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) fondo lėšos galėtų būti tiesiogiai naudojamos transporto problemoms spręsti, juolab kad
pastarųjų akivaizdžiai daugėja, nors besibaigiančios Seimo kadencijos metu kelių transporto srityje buvo įgyvendinta daug šaliai ir jos žmonėms naudingų projektų. Vieni iš jų – nutiesti nauji aplinkkeliai, kad būtų maksimaliai sumažintas
tranzitinių automobilių srautas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų, miestelių ir gyvenviečių teritorijomis.
„Skirtas ypatingas dėmesys aplinkkelių statybai, jų projektavimui ir finansavimui nebuvo tuščias laiko gaišimas – nuveikta išties nemažai“, – pabrėžė A. Skardžius.
2013 m. atidarytas Kairių miestelio aplinkkelis, pagerinęs eismo sąlygas ir
saugą magistraliniame kelyje Panevėžys–Šiauliai. Šiek tiek vėliau atvertas eismas rekonstruotu Vilniaus pietiniu išoriniu aplinkkeliu. Šis projektas laikomas didžiausiu darbų apimtimi ir sudėtingiausias inžinerine prasme sostinės susisiekimo infrastruktūroje. Nutiestas Palangos aplinkkelis – pirmasis transporto sektoriaus projektas, įgyvendintas viešosios ir privačios partnerystės principu.
Siekiant sudaryti palankesnes eismo sąlygas Priekulės gyventojams, rekonstruotas šį miestelį kertantis valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas–Jurbarkas–
Šilutė–Klaipėda ruožas ir nutiestas 6,471 km ilgio Priekulės aplinkkelis.

Padidintas finansavimas
Kelių finansavimo ir KPPP dalis nuo 2012 m. padidėjo 10 proc. (nuo 55 iki 65
proc.). Didinant bendrą kelių finansavimą, nuo 20 iki 30 proc. didėjo ir vietiniams
keliams skiriama KPPP lėšų dalis.
Anot Seimo ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo A. Skardžiaus, tai
leido vietinių kelių infrastruktūrą gerinti savivaldybėms: „Nuo 2014-ųjų, finansuojant vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektus šios programos lėšomis,
įvyko esminiai pokyčiai, nes užpernai vietinės reikšmės keliams (gatvėms) skirtas
finansavimas KPPP sąmatoje padidėjo nuo 20 iki 25 proc., o 2015 m. – iki 30 proc.“
Dėl vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektams skirtos didesnės
KPPP finansavimo lėšų sąmatos dalies ir dėl šios sąmatos didėjimo už KPPP lėšas
Lietuvos savivaldybėse nutiesta, rekonstruota ir sutaisyta vietinės reikšmės kelių
(gatvių): 2014 m. – 160 km, iš jų išasfaltuota 73 km kelių (gatvių) su žvyro danga; 2015 m. – 243 km, iš jų išasfaltuota 112 km kelių (gatvių) su žvyro danga.

Sumažės žvyrkelių
Seimo narys A. Skardžius pabrėžė, kad neabejotinai svarbios yra šiuo metu
įgyvendinamos žvyrkelių asfaltavimo programos. Vieną jų įgyvendinus, smarkiai
sumažės žvyruotų ruožų tarp asfaltuotų rajoninių kelių. Tai Valstybinės reikšmės
žvyrkelių asfaltavimo kelių ruožų, jungiančių asfaltuotus kelių ruožus, vadinamųjų „zebrų“, programa.
„Išasfaltavus trumpus žvyrkelių ruožus tarp jau asfaltuotų kelio atkarpų, gyventojai galės saugiau ir patogiau susisiekti su kitomis vietovėmis. Šalia žvyrkelių
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Ekologiškas transportas

Seimo narys Artūras Skardžius: „Automobilių kelių sektoriuje per pastaruosius kelerius metus nuveiktų darbų gausu. Kelių infrastruktūra sparčiai
modernėja, diegiamos naujos pažangios technologijos, statomi ir rekonstruojami viadukai, tiltai.“

Panaudojant ES struktūrinę paramą, 2013 m. įgyvendinti du ekologiško viešojo transporto plėtros projektai.
Vilniuje pradėjo važinėti 18 naujų ekologiškų autobusų, Klaipėdoje – 12. Iš
viso Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų viešojo transporto
parkus papildė 87 ekologiškos transporto priemonės.
„Lietuvai, kaip ir kitoms ES valstybėms narėms, labai aktualu mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, didinti atsinaujinančių išteklių naudojimą, energijos vartojimo transporte efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Šio
svarbaus tikslo galime siekti populiarindami elektromobilius, kurie gali būti gera
alternatyva vidaus degimo variklį turinčioms transporto priemonėms“, – savo
nuomonę išsakė Seimo narys.
Specialistai apskaičiavo, kad dyzelinio variklio varomu automobiliu nuvažiuoti 100 km kainuoja 11,3 euro, o elektromobiliu – vos 2,3 euro, t. y. beveik
5 kartus mažiau.
Elektromobiliai – modernaus miesto dalis. Iki 2025 m. planuojama pasiekti, kad 10 proc. naujai perkamų automobilių sudarytų elektromobiliai. Seimo nario manymu, kuo daugiau Lietuvoje bus elektromobilių krovos prieigų, tuo paprasčiau ir sugaišdami mažiau laiko galėsime įkrauti elektra varomas transporto
priemones. Iki 2020 m. magistralėje „Via Baltica“ nuo Lenkijos iki Latvijos ir kelyje tarp Panevėžio ir Vilniaus numatoma įrengti po 10 krovos stotelių, Klaipėda–
Vilnius automagistralėje – dar bent 11. Miestuose, turinčiuose daugiau kaip 25
tūkst. gyventojų ar kurorto statusą ir parengtus darnaus judumo planus, numatyta įrengti apie 150 stotelių.
Svarbu ir tai, kad Kelių eismo taisyklėse (KET) atsirado trys ženklai, susiję su
elektromobiliais. Jie žymi šių transporto priemonių krovimo vietą, atvejus, kai
kelio ženklai elektromobiliams negalioja, kitoms elektra varomoms transporto
priemonėms skirtą stovėjimo vietą.

Saugus eismas
gyvenę žmonės galės lengviau atsikvėpti vien jau todėl, kad asfaltuoti keliai mažiau dulkės, sumažės neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai. Nebereikės dardėti
žvyro danga, todėl mažės ir automobilių eksploatacijos, ir kelių priežiūros kaštai“,
– savo nuomonę išsakė politikas.
Numatoma, kad 2016–2017 m. trumpų žvyrkelių ruožų tarp asfaltuotų ruožų bus asfaltuota 209 km. Bendras ruožų ilgis – 492 km, jų yra visoje Lietuvoje,
tad asfaltavimo darbai bus tęsiami, kad nei vieno šalies regiono kaimiškųjų vietovių žmonės neliktų nuskriausti.
Pernai sausį Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos pasirašė susitarimą su
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) dėl
žvyrkelių, esančių kaimo (iki 1 tūkst. gyventojų) vietovėse ir skirtų vietiniam susisiekimui, rekonstravimo.
2016–2017 m., panaudojant iki 14,3 mln. eurų ES paramos, planuojama išasfaltuoti apie 115 km žvyrkelių Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regionuose.

Keliai ir tiltai
„Automobilių kelių sektoriuje per pastaruosius kelerius metus nuveiktų darbų gausu. Kelių infrastruktūra sparčiai modernėja, diegiamos naujos pažangios
technologijos, statomi ir rekonstruojami viadukai, tiltai“, – akcentavo Seimo narys A. Skardžius.
Prie kelio Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ties Šiline (Jurbarko r.) dažnai sustojantys automobilių ir dviračių vairuotojai, keliaujantys šiomis turistų pamėgtomis vietomis, atokvėpiui gali pasirinkti rekonstruotą trumpalaikio poilsio
aikštelę.
Patogu vykti ir rekonstruotu magistralinio kelio Vilnius–Minskas ruožu nuo
21,86 iki 32,91 km, kuriame atnaujinta sena kelio konstrukcija su betono danga, įrengta atraminė sienutė ir pėsčiųjų perėjų apšvietimas, įdiegtos saugaus eismo ir aplinkosaugos priemonės, taip pat rekonstruoti elektros ir elektroninių ryšių tinklai bei melioracijos sistemos.
„Seimas pritarė kelio Vilnius–Utena rekonstrukcijai. Tai nėra pigus projektas,
tačiau jį atlikus šiuo keliu bus galima važiuoti saugiau ir greičiau, sumažės transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, geriau funkcionuos vietos verslas“, –
patikino A. Skardžius.
2014 m. atidaryta rekonstruota Kairių gatvė, vedanti iš Tarptautinės jūrų perkėlos į Klaipėdos miestą, – taip pat labai svarbus darbas, nes gatvę buvo būtina
sutvarkyti ir dėl čia esančių pagrindinių Klaipėdos įvairiarūšių terminalų.
Po rekonstrukcijos atidarytas valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė–
Nida ruožas, kurio ilgis – 9,63 km (nuo 35,9 iki 45,53 km.). Sutvarkytoje atkarpoje – nauja asfaltbetonio dangos konstrukcija, pėsčiųjų takai, rekonstruotos
nuovažos, autobusų stotelės, keleivių paviljonai.
„Puikiai žinome, kokie svarbūs susisiekimui yra tiltai, viadukai. Manau, kad

kauniečiams keliones labai palengvino pastatytas Panemunės tiltas per Nemuną,
sujungęs A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves“, – paminėjo A. Skardžius.
Statyta bei rekonstruota ar taisyta ir daugiau tiltų. Tai – tiltas per Nemuną
Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvėje, sutampantis su krašto keliu Druskininkai–
Leipalingis–Seirijai; tiltas per Šešupę Kalvarijos miesto Vilniaus gatvėje; pėsčiųjų tiltas per Lėvens upę ir pėsčiųjų ir dviračių takas Panevėžio rajono Karsakiškio
seniūnijos Paliūniškio kaime. Taip pat – tiltas per Žeimeną Švenčionių rajono Pabradės seniūnijos vietinės reikšmės kelyje; pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Panevėžio miesto Plukių gatvėje; tiltas per Musės upę Širvintų rajono Jauniūnių seniūnijos Plikiškių kaime; viadukas per geležinkelį Marijampolės miesto Gamyklų gatvėje.

Atnaujintos gatvės
„Daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių buvo nutiesta, rekonstruota ar kapitališkai suremontuota nemažai gatvių. Žinia, kad projektą „Rail Baltica“ Seimas
yra pripažinęs valstybinės svarbos projektu, todėl visi su juo susiję vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros projektai, pavyzdžiui, Marijampolėje, irgi yra
ypatingos svarbos“, – pareiškė Seimo narys A. Skardžius.
Marijampolėje įrengtos požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkeliu Saulės ir
Geležinkelio gatvių sankirtoje, vyko dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo darbai.
Nutiesta, rekonstruota ar kapitališkai suremontuota dalis kelių ir gatvių Palangoje, Biržuose, Vilniaus mieste ir rajone, Kauno rajono Ringaudų seniūnijoje,
Kėdainiuose, Klaipėdoje.
Baigtas tiesti Ignalinos rajono Linkmenų seniūnijos vietinės reikšmės kelias Antalksnė–Ginučiai, Trakų rajono Lentvario seniūnijos vietinės reikšmės kelias Grigiškės–Valai–Stirniai, pėsčiųjų ir dviračių takas Kuršėnų miesto Vilniaus
gatvėje, sutampantis su magistraliniu keliu Šiauliai–Palanga, atnaujintas privažiuojamasis kelias prie krašto apsaugos objekto Prienų rajone (Užuguostis–Antaveršis).
„Norėtųsi paminėti ir bendrus projektus, kuriuos Kelių direkcija įgyvendina
kartu su savivaldybėmis. Svarbiausia, jog stengiamasi, kad valstybinės reikšmės
kelių rekonstravimo darbai gyvenamosiose vietovėse vyktų sklandžiai ir sukeltų
gyventojams kuo mažiau nepatogumų“, – pastebėjo Seimo ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas.
Paminėtini šie jau įgyvendinti Kelių direkcijos ir savivaldybių bendri projektai: rekonstruota Ventos miesto Žemaičių gatvė, kuri sutampa su krašto keliu Kuršėnai–Mažeikiai; baigti Kretingos miesto Klaipėdos ir Šventosios (ruožo nuo Klaipėdos gatvės iki magistralinio kelio Šiauliai–Palanga) gatvių, kurios
yra krašto kelio Klaipėda–Kretinga tęsinys, rekonstravimo darbai; rekonstruotos
Obelių miestelio S. Dariaus ir S. Girėno, J. Zaukos gatvės, kurios sutampa su krašto keliu Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, Vytauto gatvė, kuri sutampa su krašto

keliu Zarasai–Bradesiai–Obeliai, ir šių gatvių sankryžos. Finansuoti Varnių miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Telšiai–Varniai–
Laukuva, rekonstravimo darbai; rekonstruota Žeimių miestelio Kauno gatvė, kuri
sutampa su krašto keliu Vilijampolė–Žeimiai–Šėta, ir Mokyklos gatvė, kuri sutampa su rajoniniu keliu Žeimiai–Liepiai; rekonstruota Pakruojo miesto Statybininkų gatvė, kuri sutampa su krašto keliu Smilgiai–Pakruojis (ruožas 22,53–
24,83 km).
2016 m. Kelių direkcija pasirašė 19 bendradarbiavimo sutarčių su 14 savivaldybių.

Naudingi sprendimai
„Siekiant sumažinti administracinę naštą bei palengvinti verslo aplinką vežėjams, buvo pakeista leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarka“, – pokalbį tęsė Seimo narys.
Pagal naująją tvarką leidimai važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms, kurių didžiausia bendroji leistina masė su kroviniu yra 48 tonos, išduodami ne kiekvienam važiavimui,
o mėnesiui.
Pasak A. Skardžiaus, siekiant verslui sudaryti palankesnes sąlygas kombinuotiems vežimams, buvo inicijuotos KPPP pataisos, kurių tikslas – padidinti didžiausiąją leistiną masę nuo 40 iki 44 tonų. Pasiūlyta leisti vežti kombinuoto vežimo vienetus (puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir konteinerius iki 45 pėdų)
dviašiu vilkiku su triaše puspriekabe, kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 42 tonos, ir triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe, kurių didžiausia
leistina masė – ne didesnė kaip 44 tonos.
Maža to, plėtojant kelių transporto paslaugų rinkas, buvo inicijuoti tarpvalstybiniai susitarimai su Makedonijos Respublika, Maroko Karalyste, Azerbaidžanu,
Tadžikistanu ir Turkmėnistanu.
„Sėkmingų derybų su užsienio valstybėmis rezultatas – padidinta leidimų
vežti krovinius tarptautiniais maršrutais kvota (16 tūkst. leidimų), o leidimų, skirtų vežti krovinius iš trečiųjų šalių, kvota nuo 4,8 proc. padidėjo iki 5,5 proc.“, – pasidžiaugė šalies Seimo atstovas. – Su Baltarusijos Respublika padidinta nemokamų leidimų kvota leido vežėjams sutaupyti 0,5 mln. eurų.“
Anot Seimo nario A. Skardžiaus, tam, kad būtų sudarytos visiems vežėjams
vienodos sąlygos, Lietuvoje pradėtas taikyti kelių naudotojo mokestis už naudojimąsi magistraliniais keliais Rusijos Federacijoje registruotoms krovininėms transporto priemonėms ir autobusams.
Sąžiningai konkurencijai kelių transporto rinkoje užtikrinti inicijuotos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisos, kuriomis nustatyta atsakomybė už manipuliavimą kelių
transporto priemonėse naudojamų tachografų duomenimis.

2015 m. paskelbtoje Europos transporto tarybos (ETSC) ataskaitoje Lietuva pripažinta pastaraisiais metais padariusi didžiausią pažangą, mažinant
žūčių skaičių greitkeliuose ir automagistralėse. Tai pasiekta kompleksinėmis
saugaus eismo priemonėmis, kurių efektyviausios – greitėjimo ir lėtėjimo
juostų platinimas ir ilginimas, sankryžų rekonstravimas į žiedines bei atitvarų įrengimas.
2015 m. šalies valstybinės reikšmės keliuose iš viso jau buvo 70 įrengtų žiedinių sankryžų. Nuolat gerinama šalies kelių infrastruktūra: tobulinami geometriniai kelių parametrai, įrengiami vis nauji apšvietimo ruožai, naikinamos vieno lygio sankryžos, apsisukimai, šalinamos kliūtys šalikelėse, diegiamos intelektinės eismo saugumo sistemos turėjo įtakos ir itin avaringų ruožų – juodųjų dėmių – keliuose mažėjimui. 2015 m. Lietuvos keliuose buvo nustatyti 37 tokie
ruožai, kurie sudaro vos ketvirtadalį prieš 5 metus buvusių juodųjų dėmių (2010
m. buvo 145).
Lietuvoje planuojama įteisinti alkoblokų – antialkoholinių variklių užraktų –
sistemą ir neblaivių vairuotojų reabilitacijos programą.
„Neabejoju, kad ši naujovė, įtvirtinta Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse, kurio pataisas rengia Susisiekimo ministerija kartu su Vidaus reikalų ministerijos ir Kelių ir transporto tyrimo
instituto specialistais, duos apčiuopiamų rezultatų drausminant neblaivius vairuotojus, – pabrėžė Seimo narys A. Skardžius. – Taip mes galėsime siekti tokio
ambicingo tikslo kaip nulis žūčių keliuose.“
2015 m. eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius buvo mažiausias per visus nepriklausomybės metus. Seimo ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas
mano, kad šių rezultatų padeda pasiekti aktyviai vykdoma švietėjiška saugaus
eismo veikla, kuri derinama su policijos pareigūnų veiksmais kontroliuojant tam
tikras eismo dalyvių grupes.
Seimo narys tikisi, kad ateityje saugaus eismo srityje bus pasiekta dar didesnė pažanga, juolab kad itin daug rekonstrukcijos darbų numatyta intensyviausio eismo šalies magistralėse. Daugiausia dėmesio skiriama magistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Vilnius–Panevėžys ir avaringumu išsiskiriančiai magistralei „Via Baltica“.
Pastarajai magistralei rekonstruoti numatoma skirti didelę dalį 2014–2020
m. Lietuvos keliams numatytų ES sanglaudos ir CEF fondų lėšų. Iki 2017 m. magistralės dalyje Kaunas–Marijampolė (17,34–23,40 km ir 35,40–45,15 km ruožuose) kelias bus paplatintas iki 4 eismo juostų, taip pat planuojama rekonstruoti „Via Balticai“ priklausantį Panevėžio aplinkkelį, magistralės dalies Panevėžys–
Pasvalys–Ryga ruožus. Numatomi ir smulkesni eismo saugos gerinimo darbai –
naujai susidariusių juodųjų dėmių ir kitų avaringų ruožų inžinerinis tobulinimas.
Seimas palaiko kelių infrastruktūros progresyvius pokyčius, rūpinasi šalies
gyventojų gerove. Geri, šiuolaikiški ir saugūs keliai – mūsų šalies ekonomikos
pakilimo rodiklis.
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Kelių infrastruktūros modernizavimas ir plėtra – šalies gerovės atspindys
Iki 2020 m. numatoma rekonstruoti daugelį nesaugių sankryžų, nutiesti dar daugiau pėsčiųjų ir dviračių takų, įdiegti apšvietimą pavojingose vietose, įrengti skirtingų lygių pėsčiųjų perėjas, tinklų tvoras, taip pat vykdyti plačią edukacinę programą.
Anot E. Skrodenio, vykdomi labai nuoseklūs stebėjimai, tyrimai. Nustatyta, kad
pačios pažangiausios inžinerinės saugaus eismo priemonės yra žiedinės sankryžos.
Jas įrengus žuvusiųjų tose vietose sumažėja net 96 proc.
Žmonių gyvybes keliuose padeda saugoti ir pėsčiųjų saugos salelės – žūčių sumažėja 85 proc., greičio matuokliai – 83 proc., pėsčiųjų ir dviračių takai žūties tikimybę sumažina 93 proc., apšvietimo įrengimas 73 proc. sumažina tikimybę pakliūti į eismo įvykį.

SHUTTERSTOCK

ARTŪRO AUŠROS

Greičiui pažaboti

žmonėms. Nuo to laiko šiai sričiai rodomas įvairių institucijų ar organizacijų dėmesys yra išties didelis.
„Kokia ta mūsų kelių infrastruktūra, ką mes turime? Tai didelis turtas: 1 tūkst. 700
km magistralinių kelių, beveik 5 tūkst. km krašto kelių, 14 tūkst. km rajoninių kelių.
Visa tai sudaro 21 tūkst. km valstybinių kelių. Palyginimui pasakysiu, kad turime daugiau kilometrų kelių, nei jų turi už mus gerokai didesnė kaimyninė valstybė Lenkija,
skaičiuojanti 19 tūkst. km“, – sakė Kelių direkcijos vadovas.
Lietuva taip pat turi 1 tūkst. 500 valstybinių tiltų, 260 viadukų, 7 estakadas, 1
tūkst. 300 km valstybinių pėsčiųjų ir dviračių takų, 139 stacionarius greičio matuoklius, 11 mobilių greičio matuoklių, 119 KOS stotelių, 264 eismo stebėjimo kameras,
206 eismo intensyvumo skaitiklius.
Pasak E. Skrodenio, visą šį turtą valdo ir prižiūri pažangi ir galinga organizacija –
Susisiekimo ministerija, kuriai pavaldi Kelių direkcija ir 11 kelių priežiūros įmonių, kuriose dirba 2 tūkst. 800 žmonių.
Šiuo atveju svarbų vaidmenį atlieka ir ministerijos reguliavimo sričiai priklausanti
AB „Problematika“, kuri rūpinasi technine kelių priežiūra, ir Transporto ir kelių tyrimo
institutas, kuris padeda plėtoti planus ir pasirengti ateities projektams, atlieka itin reikalingus mokslinius tiriamuosius darbus.

Lietuva turi dvi, nors ir labai skirtingas, bet itin svarbias prioritetines sritis:
krepšinį ir kelius. Galbūt todėl mūsų šalyje stengiamasi, jog klestėtų ne
tik minėtoji sporto šaka, bet ir būtų modernizuojama kelių infrastruktūra,
kad ji kaip įmanoma sparčiau artėtų prie europinių standartų. Mūsų šalies
teritorijoje tarptautinė magistralė „Via Baltica“ netrukus bus vienas iš
pažangiausių kelių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Kelininkai joje stengiasi
įdiegti kuo daugiau naujovių, atitinkančių aukščiausius Europos Sąjungos
(ES) reikalavimus.

G

yvenimas nestovi vietoje ir pažeria vis naujų iššūkių. Transporto srautai didėja, eismo intensyvumas – taip pat, tačiau ne tik tranzitas, automobilių skaičius skatina veikti ir imtis didelių pokyčių kelių transporto sistemoje.
Transporto priemonių pralaidumo, ypač miestuose ir aplink juos, didinimas
– nūdienos siekiamybė Nr. 1. Ne paslaptis, kad aplink tris didžiuosius šalies miestus – Vilnių, Kauną ir Klaipėdą – kuriasi miegamieji rajonai, kuriuose jau dabar
gyvena po 10 ar 12 tūkst. žmonių. Jiems būtina ne tik socialinė, bet ir kelių infrastruktūra. Kaip sutvarkyti transporto srautą, kad gyventojai galėtų saugiai ir patogiai susisiekti su jiems būtinais objektais – darboviete, mokymo ir vaikų ugdymo, sveikatos apsaugos įstaigomis?

Tai didelis iššūkis. Jam įveikti Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie
Susisiekimo ministerijos kartu su savivaldybėmis numato įgyvendinti svarbius
projektus ir taip spręsti visuomenei opius klausimus.
Dar vienas ne mažiau svarbus tikslas – verslo plėtra šalia pagrindinių Lietuvos magistralių. Kaip grybai po lietaus dygsta viešieji logistikos centrai (VCL),
sandėliai, kompanijų atstovybės. Taip atsiranda papildomas srautas transporto
priemonių, kurioms reikia gero susisiekimo.
Apie tai ir kitas automobilių kelių aktualijas buvo diskutuojama rugpjūtį vykusioje žurnalo „Structum“ surengtoje konferencijoje „Kelių infrastruktūros ekonominiai, komforto ir saugumo sprendimai“. Apie aktualius konferencijoje diskutuotus klausimus kalbėjomės su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriumi Egidijumi Skrodeniu. „Į konferenciją susirinku-

Lietuva turi 1 tūkst. 500 valstybinių tiltų, 260 viadukų,
7 estakadas, 1 tūkst. 300 km valstybinių pėsčiųjų ir
dviračių takų, 139 stacionarius greičio matuoklius, 11 mobilių
greičio matuoklių, 119 KOS stotelių, 264 eismo stebėjimo
kameras, 206 eismo intensyvumo skaitiklius
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Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Egidijus Skrodenis: „Siekdami, kad Lietuvos keliai būtų modernūs,
patrauklūs ir saugūs, privalome protingai valdyti srautus, diegti inžinerines eismo saugumo priemones, tvarkyti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus. Yra
svarbu diegti ir atsinaujinančius energijos šaltinius, rūpintis elektromobilių krovimo ir plėtros infrastruktūra, nuosekliai tęsti triukšmo lygio valdymą.“

si gausi dalyvių auditorija tik dar kartą parodė, kokia svarbi sritis yra keliai ir kelių
infrastruktūra“, – pokalbį pradėjo E. Skrodenis.

Didelis turtas
Svyruojant politinėms ar ekonominėms tendencijoms kelių ir kelių infrastruktūros sritis taip pat yra buvusi tai mažiau, tai daugiau aktuali. LAKD direktorius E. Skrodenis konferencijoje pasidžiaugė, kad nuo 2015 m. buvo galutinai
suvokta, kad kelių ir apskritai susisiekimo infrastruktūra yra labai svarbi visiems

Nuo 2008 m., prasidėjus ekonomikos krizei, dėmesys kelių infrastruktūrai buvo
sumenkęs. Visa tai lėmė, kad susidarė prasta situacija. Būtent todėl dar pernai magistraliniai keliai, kurie yra pagrindinės Lietuvos susisiekimo arterijos, pradėjo nebeatlikti savo funkcijų. Iš viso jų funkcionavo vos 50 proc. Kita dalis buvo netinkamos būklės.
2015 m. 70 proc. krašto kelių buvo irgi netinkamos būklės. Dar prastesnė situacija buvo rajoniniuose keliuose, kai 61 proc. jų buvo prastos būklės, o jų remontai buvo
atliekami rečiau nei kas 60 metų.
„Laimė, tais pačiais metais supratome, kad toliau mes, kaip valstybė, negalėsime vystytis, jei nepradėsime skatinti savo kelių infrastruktūros plėtros. Nutarta gerokai padidinti finansavimą. 2015 m., palyginti su 2014-aisiais, finansavimas buvo padidintas beveik 30 proc., šiemet – dar 20 proc. kitąmet irgi planuojamas augimas“,
– teigė LAKD direktorius.
E. Skrodenio teigimu, didinamas finansavimas leis dar labiau pagerinti kelių infrastruktūrą, kad ši galėtų lygiuotis į aplinkinių šalių infrastruktūrą ir tenkintų visuomenės, verslo poreikius. Kelių direkcija kartu su mokslininkais parengė darnios plėtros principais pagrįstą planą, kurio tikslas – iki 2030 m. sukurti tikrai pažangią infrastruktūrą.

Ambicingi planai
„Ketiname įgyvendinti daug naujų kelių plėtros projektų. Mūsų planuose – kelią
Vilnius–Kaunas rekonstruoti į automagistralę, kelio „Via Baltica“ ruožą nuo Lenkijos
sienos iki Kauno padaryti 4 eismo juostų automagistrale, nuo Kauno iki Latvijos sienos įrengti 2+1 greitkelio tipo kelią, baigti miesto aplinkkelių projektus“, – apie Kelių direkcijos ateities planus kalbėjo šios įstaigos vadovas.
Ir tai dar ne viskas. Šiandien Lietuvoje yra 7 tūkst. 300 km žvyrkelių, tad vienas iš prioritetinių tikslų – iki 2020 m. išasfaltuoti bent kelis tūkstančius kilometrų.
Kad šie darbai realūs, galima pamatyti jau šiandien. Asfaltavimo darbai įsibėgėja.
Vien tik šiemet asfalto danga numatoma padengti daugiau kaip 500 km žvyrkelių.
Kitąmet žvyrkelių programos bus tęsiamos. Direktorius tęsė, kad planuojama pagerinti ir dviračių takų infrastruktūrą, padidinti elektromobilių krovimo stotelių skaičių,
įdiegti modernią elektroninę kelių mokesčių rinkliavos, eismo valdymo sistemą ir kitus pažangius sprendimus, kurie leistų saugiai ir patogiai naudotis visa infrastruktūra.

Tikslas: nulis žūčių
Kaskart vis svarbesniu dalyku Lietuvos žmonėms, kaip šios šalies gyventojams ir
piliečiams, tampa visuomenės visapusiška sauga. Kaip sakė E. Skrodenis, svarbiausia,
kad Lietuvos keliuose nežūtų nė vienas žmogus. Šio tikslo siekiama tiek infrastruktūros modernizavimu, tiek švietėjiška veikla, kad visuomenė keliuose taptų atsakinga ir
sąmoninga.„Tai reiškia, kad turime patogiai ir saugiai valdyti srautus, diegti inžinerines
eismo saugumo priemones, tvarkyti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus, – vardijo E.
Skrodenis. – Taip pat turime diegti ir atsinaujinančius energijos šaltinius, rūpintis elektromobilių krovimo ir plėtros infrastruktūra, nuosekliai tęsti triukšmo lygio valdymą.“
Statistikos duomenimis, per 10 metų Europoje avarijų skaičių pavyko sumažinti
beveik 50 proc. Lietuvoje per tą laiką eismo įvykių sumažėjo net 70 proc., tačiau nuo
2015 m. situacija nebegerėja, tad reikia imtis naujų priemonių.
Kol kas Lietuva pagal žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių, tenkantį milijonui gyventojų, užima ketvirtą vietą visoje ES. Šį rodiklį ekspertai laiko nepatenkinamu ir
siūlo orientuotis į Švediją, kuri, kaip manoma, yra padariusi didžiausią pažangą mažindama avaringumą.

Lyg statybų aikštelė
Anot Kelių direkcijos vadovo E. Skrodenio, nors pažiūrėjus į šiais metais vykdomų
darbų žemėlapį atrodo, kad Lietuva yra kaip viena didelė statybų aikštelė, dar daugiau darbų laukia ir po metų kitų, ypač gerinant eismo saugumą.

Greičio matuokliai pripažįstami kaip vieni efektyviausių greičio kontrolės technologijų. Šiuo metu Kelių direkcija yra įsigijusi 139 stacionarius ir 11 mobilių greičio matuoklių. Šie buvo įrengti avaringiausiose vietose pagal atliktas eismo saugumo analizes, kurios parodė, kad greičio matuokliai išties turi didelį poveikį.
Jeigu greičio matuoklis yra matomas ir gerai pažymėtas, jo veikimas prasideda daugiau nei likus 500 m, o už matuoklio greitis vėl padidėja tik už kelių kilometrų, kai kuriose vietose šis atstumas siekia net iki 10 km. Vadinasi, tai išties labai efektyvi greičio kontrolės priemonė.
Deja, vis dar yra vairuotojų, kurie imasi įvairių keršto greičio matuokliams būdų.
Lygindami su užsieniečiais, ekspertai ypač įžūliais įvardina lietuvius. Neįtikėtina, tačiau yra buvę atvejų, kai į greičio matuoklius buvo šaudyta tikromis kulkomis, ne kartą
jie buvo deginami, vagiami, netgi sprogdinti. Labai dažnai išdaužomi fotokamerų stiklai. Kartą buvo užfiksuota, kai nakties metu greičio matuoklis buvo tiesiog nutemptas mašina. Šis atvejis traktuotinas kaip organizuotas nusikaltimas.
Ateities vizijoje – vidutinio greičio matavimo sistema. Pastaruoju metu apie tai
daug diskutuojama, pavyzdžių žvalgomasi užsienio šalyse. Anglijoje atliktas tyrimas
parodė, kaip vienoje atkarpoje įdiegus vidutinio greičio kontrolę, beveik 85 proc. vairuotojų nebeviršijo leistino vidutinio greičio.
Tokia sistema leidžia tiksliai išmatuoti atstumą tarp dviejų taškų – kelio ruože
įrengtos dvi atskiros kameros nufotografuoja automobilio numerį ir jį sulygina. Be to,
kameros galėtų būti naudingos ir Kelių direkcijos Eismo informacijos centrui – pranešti apie transporto spūstis, kontroliuoti privalomąjį draudimą.

Didieji pokyčiai
Pastaraisiais metais apie „Via Balticą“ buvo išties daug kalbama kaip apie vadinamąjį mirties kelią, tačiau, pasak Kelių direkcijos vadovo, surėmus pečius su daugeliu
organizacijų šioje magistralėje pavyko pradėti didelius pokyčius. Dėl atliekamų darbų nuo Kauno iki Marijampolės iki 2018 m. numatoma turėti modernią 4 juostų automagistralę. Rengiami specialieji planai rekonstrukcijos darbams nuo Marijampolės
iki Kalvarijos pasienio posto. Šią magistralę planuojama susijungti su Lenkijos 7 eismo juostų magistrale, kurią 2022 m. lenkai planuoja turėti nuo Varšuvos iki Lietuvos
valstybės sienos. Jau pradėti projektavimo darbai kelio ruože nuo Panevėžio iki Latvijos valstybės sienos, paskelbtas konkursas Panevėžio aplinkkeliui rekonstruoti. Pastarasis po rekonstrukcijos turėtų tapti saugiu 2+1 tipo greitkeliu.
Gyvenimas diktuoja naujoves ir kitose srityse – atsiranda alternatyvios degalų
rūšys, jos jau diegiamos.
„Turime dvi elektromobilių krovimo stoteles, o artimiausiu metu jų bus dar daugiau.
Pasirašytos sutartys ir jau šiais metais greito elektromobilių krovimo stoteles (EĮS) turėsime ir keliuose Vilniaus–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys“, – pasidžiaugė E. Skrodenis. Pasak direktoriaus, iki 2017 m. valstybinės reikšmės kelių tinkle numatoma įrengti 19 EĮS. Jei
bus pasiekta, kad elektromobilis galės nuvažiuoti apie 50 km su įkrauta baterija, jis netrukus galės apvažiuoti ir visą Lietuvą. Mat iki 2022 m. planuojama turėti 28 valstybines EĮS.
„Mums svarbu ir saugus bei patogus susisiekimas, ir neužteršta aplinka. Mūsų
parengtos strateginės kryptys ir priemonės iki 2020 m. turi būti įgyvendintos dar ir
todėl, kad būtų švelninamas transporto poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“, – patikino Kelių direkcijos vadovas.

Išmanieji keliai
Pasak E. Skrodenio, keliai yra ne tik akmenukai, grioviai ar asfaltas. Šiandien keliai yra daug sudėtingesni dariniai, kuriuose veikia pažangios informacinės technologijos. Tam, kad atitiktume laiką, parengti intelektinių transporto sistemų planai: dinaminio eismo valdymo kelyje Vilnius–Kaunas įdiegimas, kad būtų galima važiuoti iki
130 km/val. greičiu; iki 2020 m. įrengta elektroninė kelių mokesčių surinkimo sistema,
kokia yra Baltarusijoje, Lenkijoje ar kitose šalyse; turto valdumo sistemos įdiegimas.
Interneto svetainėje www.visimarsrutai.lt jau šiandien galima tiksliai planuoti
savo keliones autobusu ar traukiniu. Dar viena naujovė – daugiafunkcė pažeidimų
kontrolės sistema. Kaip tai atrodo keliuose?
„Viešieji pirkimai stringa nuo 2014 m., bet tikimės, kad bylos pasibaigs ir dar šiemet pradėsime šią sistemą diegti. Keliuose bus įrengtos svarstyklės, kurios fiksuos
transporto priemonių svorį ir automatiškai registruos baudas už jo viršijimą“, – aiškino LAKD direktorius.
Jo teigimu, jau paskelbti konkursai 50-ties vidutinio greičio matuoklių įrengimui,
keliuose bus įdiegta sistema, kuri kontroliuos išberiamų medžiagų kiekį, taip pat eismo valdymo sistema, kai eismas valdomas kintamaisiais ženklais. Tokia sistema leis
vairuotojams gauti daugiau informacijos ir važiuoti greičiau.„Bandomieji projektai pasiteisino, juos vairuotojai įvertino teigiamai“, – baigdamas pokalbį tarė E. Skrodenis ir
pridūrė, kad Kelių direkcija daro viską, kad Lietuvos keliuose būtų saugu ir patogu.
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Pagerbti ir apdovanoti projektuotojai

Petras Vizbaras

G

eriausių metų inžinierių bei architektų rinkimai, taip pat apdovanojimai už
viso gyvenimo nuopelnus – tradicinis Latvijos civilinės inžinerijos asociacijos ir specializuoto žurnalo „Civilinis inžinierius“ renginys. Apdovanojimus globoja Latvijos prezidentas Raimondas Vejuonis, jie rengiami bendradarbiaujant su
Latvijos ūkio bei Aplinkos apsaugos ir Regioninės plėtros ministerijomis.
„Tiltai ir susisiekimas – vienas svarbiausių ekonomikos plėtros ir geresnio kiekvieno žmogaus gyvenimo variklių. Taip pat tai mano pašaukimas ir mano gyvenimo kelias.
Esu laimingas galėdamas dirbti prie išties svarbių ir įdomių objektų statybų, net ir tada,
kai statiniai labai sudėtingi ar tenka įveikti, tarkime, užliejamas Nemuno pievas, į kurias
iki šiol dar joks automobilis nebuvo patekęs. Žinau, kad galime įveikti net pačią sudėtingiausią užduotį, nes už manęs – 74 metų visos mūsų komandos patirtis“, – sako A.
Bočkariovas, „Latvijas tilti“ vyriausiasis inžinierius ir valdybos narys.

Tiltas per Nemuno senvagę
Panemunės aplinkkelyje, Pagėgių
savivaldybėje

Specialų prizą už inžinerinius ir architektūrinius
pasiekimus Lietuvoje įsteigusi Lietuvos statybos inžinierių asociacija ne
vienerius metus bendradarbiauja su kaimyninės Latvijos asociacija, o prizas įteikiamas bendrame
renginyje. Šį prizą šiemet taip pat pelnė „Latvijas tilti“ inžinierius A. Bočkariovas.
„Šio žmogaus pavardė kalba pati už save: lietuviai jį žino ir vertina už ne vieno tilto rekonstrukciją ir statybą“, – teigia Vincentas Vytis Stragys, Lietuvos statybos inžinierių asociacijos viceprezidentas, dalyvavęs apdovanojimuose Rygoje, Nacionalinėje Latvijos bibliotekoje. Lietuvos asociacija nugalėtoją apdovanojo Europos statybos inžinierių tarybos išleistu leidiniu „Pėsčiųjų
tiltai“ („Footbridges“).
V. V. Stragio teigimu, apdovanojimai „Statybos pramonė Grand Prix 2016“ –
vieni reikšmingiausių statybų pramonės įvertinimų ne tik Latvijoje, bet ir visose trijose Baltijos šalyse, nes daugelis didžiųjų šios srities įmonių dirba visose trijose valstybėse.

Andrejaus Bočkariovo darbai Lietuvoje

2015 m. buvo baigti net keli objektai. Tarp jų – ir Panemunės–Tilžės (Sovetsko) aplinkkelis, į kurį įėjo ir 477 m ilgio naujo tilto per Nemuno senvagę statybos bei 90 m ilgio estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu per Nemuną,
kurį stato Rusija. Panemunės aplinkkelis, estakada ir tiltas per Nemuno senvagę suprojektuoti ir pastatyti plyname lauke, kur iki šiol driekėsi užliejamos
Nemuno deltos slėnio pievos. Taip pat buvo nutiestas rytinis Panemunės mies-

telio aplinkkelis nuo muitinės terminalo iki Nemuno, įrengti technologiniai keliai, apšvietimas, komunikacijos linijos, rekonstruotos melioracijos sistemos.
Praėjusių metų pabaigoje taip pat buvo baigta tilto per Jiesios upę kelyje
Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcija ties Linksmakalniu. Šeštą dešimtmetį skaičiuojantis tiltas buvo suremontuotas iš pagrindų – sutvirtinti pamatai, paplatintos, pastatytos naujos atramos, sumontuota nauja perdanga, sutvarkyta vandens nuvedimo sistema ir upės vaga.
Prieš dvejus metus, vadovaujant A. Bočkariovui, buvo baigtos Geležinio
Vilko gatvės viaduko statybos sostinėje. Pradėjus darbus buvo pastebėta,
kad projektuotojai neteisingai nurodė rekonstruojamo nuotekų kolektoriaus gylį. Dokumentuose buvo pažymėta, kad jis yra 4 metrai po žeme, o iš
tiesų glūdėjo 7 metrų gylyje. Tam, kad 50 metų eksploatuojama inžinerinė
infrastruktūra nekeltų pavojaus aplinkiniams pastatams, gatvėms, reikėjo
rekonstruoti 16 kilometrų po žeme esančių vandens, nuotekų ir kitų tinklų.
Tam buvo skelbiamas atskiras konkursas, kurį taip pat laimėjo „Latvijas tilti“, pasiūliusi mažiausią darbų atlikimo kainą. Viaduko užsakovė – Vilniaus
miesto savivaldybė – patvirtino, kad estakada buvo pastatyta laiku, o priekaištų darbų kokybei nėra.

LATVIJAS TILTI

„Latvijas tilti“ vyriausiasis inžinierius Lietuvoje žinomas dėl kelių didelės apimties
ir vertės objektų statybų. Šiais metais specialistas vadovavo dviejų eismo juostų
estakados statyboms Klaipėdoje, Nemuno gatvėje. 330 m ilgio estakada sujungia „Klaipėdos Smeltės“ teritoriją Klaipėdos jūrų uoste ir suteikia galimybę šioje
uosto dalyje dirbančioms įmonėms be trukdžių patekti į terminalą. Estakada yra
daugiau nei trijų futbolo aikščių ilgio. Konstrukcijai sunaudota 550 tonų metalo,
perdangos įrengimui prireikė 3296 kubinių metrų betono. Metalinės perdangos
konstrukcijos pagamintos „Latvijas tilti“ įmonių grupės padaliniuose. Statant estakadą teko iškelti ir kitoje vietoje naujai įrengti per statybų teritoriją ėjusius inžinerinius tinklus. Estakados statybos vyko pagal itin griežtą grafiką – tiksliai sulig
minutėmis, nes visai šalia nuolat važiavo traukiniai penkiomis geležinkelio linijomis, o eismą geležinkeliu buvo galima riboti tik labai trumpam laikui.

Lietuvos projektavimo įmonių asociacija (LPIA) birželį organizavo
geriausių 2015 m. projektavimo darbų rinkimus. Iškilmingoje
apdovanojimų ceremonijoje „Geriausias projektas 2015“ apdovanoti
geriausi Lietuvos projektavimo įmonių sukurti ir 2015 m. įgyvendinti
projektai. Šešiose nominacijų kategorijose nugalėtojais paskelbti
bendrovių „Unitectus“, „Trys A. M.“, „Kelprojektas“, „Urbanistika“
ir net du „Sweco Lietuva“ projektai.
Edita Balčiūtė
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014 m., pasikeitus Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos prezidentui ir
prezidiumo sudėčiai, nustačius naujas asociacijos veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius, atsirado poreikis plėsti ir labiau populiarinti asociacijos veiklą. „Pastaruoju metu mažėjant projektų skaičiui, projektavimo rinkoje konkurencija didėja ir projektuotojai savo kūrinius parduoda mažiausiomis kainomis viešųjų pirkimų konkursuose. Tenka apgailestauti, kad projektuotojo vardas tampa vis mažiau
matomas ir blaškosi tarp statybininkų, rangovų ir architektų“, – apie pirmuosius
projekto žingsnius pasakoja LPIA vykdomoji direktorė Gintarė Zorskaitė.
Pagrindinis apdovanojimų „Geriausias projektas 2015“ tikslas ir buvo projektuotojo vardo garsinimas, vykdomų projektų viešinimas. Statybininkai mini savo
profesinę dieną, architektai apdovanojami už geriausius projektus, o projektuotojai ilgą laiką buvo užmiršti ir nematomi, o juk viskas prasideda nuo idėjos, kurią kuria ne tik architektas, bet ir visa projektuotojų komanda. Laurai už įgyvendintą projektą atitenka statybininkams, nors projekto įgyvendinimo metu vienodai svarbūs visi statybų dalyviai.
Gimus geriausių projektų apdovanojimų idėjai, ją palaikė ir suteikė galimybę įgyvendinti daug valstybinių institucijų: Aplinkos ir Susisiekimo ministerijos
su visomis joms pavaldžiomis įstaigomis ir nevyriausybinės organizacijos. „Pirmą
kartą organizuoti tokius apdovanojimus buvo rizikinga, kadangi asociacija negalėjo nė numanyti, kiek gaus paraiškų, reikėjo didelio įdirbio pritraukti projektuotojų dalyvauti konkurse. Sulaukta net 24 paraiškų, todėl jų gausa koregavo ir apdovanojimų skaičių“, – įspūdžiais dalinosi G. Zorskaitė.

Projekto organizatoriai apgailestauja, kad iš kelių infrastruktūros sektoriaus
sulaukė tik 2 paraiškų, nes kelininkams 2015 m. nebuvo lengvi ir palankūs, tačiau
organizatoriai tikisi, kad situacija pasikeis renkant geriausius 2016 m. projektus.

Geriausieji iš geriausiųjų 2015-aisiais
LPIA prezidento įsakymu buvo sudarytos projektų vertinimo nuostatos ir komisija. Jos nariai atstovavo skirtingoms institucijoms, glaudžiai susijusioms su
projektavimo sritimi. Komisijai teko nelengva užduotis – įvertinti, kurie iš įdomių, inovatyvių ir iššūkių kupinų projektavimo darbų buvo geriausi. Tai svarbu
ne tik dėl to, kad būtų parodytas ypatingas dėmesys geriausiems praėjusių metų
projektų autoriams – siekta kartu vystyti ir tobulinti visą šalies projektavimo rinką.
Apdovanojimuose buvo paskelbti geriausi 2015 m. projektai 6 kategorijose:
„Geriausias gyvenamųjų pastatų projektas 2015“ – daugiabutis gyvenamasis namas Savanorių pr. 6, Vilnius („Naujamiesčio namai“ 2 etapas), projektą parengė UAB „Trys A. M.“
„Geriausias negyvenamųjų pastatų administracinės ir mokslo paskirties projektas 2015“ – Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro (NFTMC) statybos projektas, projektą parengė UAB „Sweco Lietuva“.
„Geriausias negyvenamųjų pastatų sandėliavimo, gamybos ir pramonės paskirties projektas 2015“ – „Lidl“ logistikos centras Ramučiuose, projektą parengė UAB „Unitectus“.
„Geriausias susisiekimo komunikacijų projektas 2015“ – valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo

ASMENINIO ARCHYVO

Vienos didžiausių Baltijos šalyse statybų bendrovės „Latvijas
tilti“ vyriausiasis inžinierius Andrejus Bočkariovas pelnė „Metų
inžinieriaus 2016“ apdovanojimą. Vilniaus Geležinio Vilko gatvės,
Klaipėdos Nemuno gatvės viadukų, tiltų per Jiesią ir Nemuno
senvagę statyboms Lietuvoje vadovavęs specialistas taip pat įvertintas
specialiuoju Lietuvos statybos inžinierių asociacijos prizu.

LATVIJAS TILTI

Estakada Nemuno gatvėje, Klaipėdoje

LPIA

LATVIJAS TILTI

„Latvijas tilti“ vyriausiajam inžinieriui Andjerui Bočkariovui –
„Metų inžinieriaus“ titulas

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos vykdomoji direktorė Gintarė
Zorskaitė: „Pirmą kartą organizuoti tokius apdovanojimus buvo
rizikinga, kadangi asociacija negalėjo nė numanyti, kiek gaus paraiškų,
reikėjo didelio įdirbio pritraukti projektuotojų dalyvauti konkurse.
Džiaugiamės, kad pirmasis rinkimų projektas pavyko sėkmingai.“

183,90 iki 187,90 km (Panemunės miesto rytinio aplinkkelio) tiesimo su tiltu per
Nemuno prataką techninis darbo projektas, projektą parengė UAB „Kelprojektas“.
„Geriausias teritorijų planavimo projektas 2015“ – Lietuvos Respublikos nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, projektą parengė UAB „Urbanistika“.
„Geriausias hidrotechnikos, sporto paskirties inžinerinių statinių ir kitų statinių projektas 2015“ – Laivų ištraukimo ir įtraukimo į Baltijos jūrą stoties statybos
projektas, projektą parengė UAB „Sweco Lietuva“.
Apdovanojimų renginio metu geriausių 2015 m. projektų kūrėjams apdovanojimus įteikė Seimo narys Artūras Skardžius, aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, susisiekimo viceministras Algis Žvaliauskas, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojas Aidas Valys, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros
departamento direktorius Marius Narmontas.
Vertinimo komisiją sudarė LPIA prezidentas Algimantas Medžiaušis, LPIA
vykdomoji direktorė Gintarė Zorskaitė, Lietuvos ministro pirmininko patarėja Jūratė Juozaitienė, Lietuvos aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos
ir architektūros departamento direktorius Marius Narmontas, Lietuvos aplinkos
ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos normavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Meškauskienė, Lietuvos susisiekimo ministerijos Plėtros
ir tarptautinių ryšių departamento direktorius Vladislavas Kondratovič, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojas Aidas Valys, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių planavimo ir plėtros skyriaus patarėja Sandra Makūnienė.
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Laboratorinių bandymų centras nežaidžia savo reputacija

Andrius Juškevičius
UAB Laboratorinių bandymų centro (LBC) direktorius Gediminas Kunčinas
dirba įstaigoje nuo 1966-ųjų: per 50 metų jo akyse laboratorija ne tik tapo savarankiška, bet ir nepažįstamai pasikeitė. Laboratorija buvo įkurta 1966 m. ir veikė
kaip Kauno kelių, tiltų eksploatacijos tresto padalinys. Nuo laboratorijos veiklos
pradžios atėjęs ten dirbti, dabartinis laboratorijos direktorius dar puikiai pamena,
ką rado, kaip atrodė sovietinių laikų bandymų laboratorija.
„Tada laboratorija buvo gal 30 kv. metrų kambarys antrajame aukšte, du pagrindiniai darbuotojai, o įranga – daugiausia pačių sukonstruoti aparatai: ten radau hidraulinį 10 t presą ir sijojimo įrenginį.
Gal ir lemtingas sutapimas, kad tresto valdytojo pavaduotojas Tomas Jurašiūnas tuo metu rašė mokslinę disertaciją. Jis buvo atsakingas už laboratorijos darbą, tad padėjome jam ir tuo pačiu mokėmės, tobulėjome patys, nes daug teko
bendrauti su jo moksliniais vadovais. Tais laikais T. Jurašiūno disertacija buvo labai reikšminga, nes jis tyrė, kaip vietinius gamtinius išteklius galima būtų panaudoti asfaltbetonio gamyboje, kelių tiesimui. Lietuva tada granito skaldos dar neimportavo, buvo naudojama tik iš vietinių lauko akmenų gaminama skalda, o
įvedus slancinio bitumo priedą į akmenskaldę, žymiai pagerėjo bitumo sukibimas ir padengimas su akmens medžiaga. Dėl šios technologijos pagerėjo asfaltbetonio kokybė, ilgaamžiškumas ir dalinai sumažėjo savikaina“, – anuos laikus
prisiminė G. Kunčinas.

Sunkūs pereinamojo laikotarpio metai
1972 m. G. Kunčinas tapo laboratorijos vedėju, kuri tik nuo 1980-ųjų pamažu
pradėjo plėstis, daugėjo darbuotojų, o 1986 m. joje dirbo jau apie 20 darbuotojų.
Laboratoriją atestavo tuometinė LTSR Komunalinio ūkio ministerija. Pasak bendrovės direktoriaus, laboratorijos atestavimas buvo reikšmingas įvykis ir didelė
naujiena visoje šalyje. Atestuota laboratorija jau galėjo vykdyti bandymus ne tik
Kaune, bet ir Komunalinio ūkio ministerijos pavaldumo įmonėse visoje Lietuvoje. Atsakingo darbo laikotarpis buvo, kai vyko Kauno Laisvės alėjos rekonstrukcija.
Direktorius pamena, kad sovietmečiu laboratorijos darbą ir jos tyrimų rezultatus nuolat tikrindavo Lietuvos ir Sovietų Sąjungos mokslinių centrų bei institutų – Maskvos, Sankt Peterburgo – ekspertai. Jie išbūdavo po savaitę, domėjosi bandymų rezultatais, stebėdavo bandymus, tad apskritai kontrolė buvo gana
rimta. „Tais laikais be Maskvos žinios ar kontrolės nieko rimto nevykdavo, tad ir
mes nuolat sulaukdavome jų dėmesio“, – teigė G. Kunčinas.
Bendradarbiauti su Rusijos institutais ir mokslo centrais vis tiek buvo naudinga, nes neturint galimybių gauti informacijos apie Vakarų pasiekimus, tai buvo
bene vienintelis aktualios informacijos ir naujienų šaltinis. Pasak G. Kunčino, apie
1986 m. R. Kalantos gatvėje pirmą kartą buvo paklotas mastikinis asfaltas, tuomet tai buvo didelė naujiena. Svarbu tai, kad ši asfalto rūšis atsirado Lietuvoje
kaip tik bendradarbiaujant su Sankt Peterburgo mokslininkais. Už tokio asfalto
panaudojimą buvo išduoti net Sąjunginiai autoriniai pažymėjimai. Paklota asfalto danga R. Kalantos gatvėje Kaune dar ilgai tarnavo.
Maždaug tuo metu Kauno kelių ir tiltų eksploatacijos tresto vadovai vis dažniau keldavo klausimą dėl laboratorijos priklausomybės ir apskritai būtinybės ją
turėti ir išlaikyti: pinigų tiesiogiai ji neuždirbo, įranga kainavo, darbuotojams atlyginimus mokėti reikėjo... Tada, pamena G. Kunčinas, ir laboratorijos darbuotojai pradėjo skaičiuoti kas ir kaip su finansais: pamatė, kad būdami savarankiški jie
galėtų išsilaikyti, pajamų ir išlaidų balansas būtų teigiamas.

Taip svarstant atėjo 1990-ieji, Lietuvos nepriklausomybės metai. „Laikas iki
1993 m. mums buvo tikrai nelengvas, – pasakojo bendrovės direktorius G. Kunčinas. – Buvo panaikinti sovietiniai standartai, kuriami lietuviški, kai ką perėmėme iš Vakarų Europos, tačiau mūsų laboratorijos įranga buvo visai niekam tikusi – nei pagal lietuviškus, nei pagal vakarietiškus standartus bandymų negalėjome atlikti. Senąją įrangą išmetėme lauk, pirkome naują. Tada mums padėjo Kauno miesto savivaldybė, suteikusi beprocentį kreditą. Gyvenome kukliai, taupėme,
kaip galėjome, dirbome beveik iš pašaukimo, bet ištvėrėme, nors daug laboratorijų šalyje tuo metu užsidarė. 1995 m. Kelių ir tiltų eksploatacijos trestas buvo
pervadintas į savivaldybės įmonę„Kauno keliai“, o laboratorija tapo jos filialu. Tais
pačiais metais pasiekėme, kad Nacionalinis akreditacijos biuras mus pirmuosius
Lietuvoje akredituotų kaip statybinę laboratoriją. Kaip tik tais metais Kaune buvo
statomas Karaliaus Mindaugo prospektas, techninę priežiūrą vykdė samdyta anglų firma. Anglai mus pasamdė atlikti kontrolinius prospekto tiesimo bandymus.
Be akreditacijos nieko nebūtume galėję atlikti. Sėkmingai ir pelningai dirbome
iki 2000-ųjų, kai SĮ „Kauno keliai“ iš savivaldybės įmonės tapo akcine bendrove,
o ir mūsų laboratorija – savarankiška akcine bendrove Laboratorinių bandymų
centras. 2005 m. įvyko dar vienas pasikeitimas – Laboratorinių bandymų centras
tapo uždarąja akcine bendrove.“

Įsikūrimo vargai
Laboratorijos „skyrybos“ su bendrove „Kauno keliai“ vyko sklandžiai – pasidalino turtą, lėšas, tik dabar G. Kunčinas apgailestauja, kad skirstantis teko per
mažas žemės plotas. Tada atrodė, kad to pakaks, o dabar didesnis plotas yra labai reikalingas, nes padaugėjo įvairaus transporto ir reikia plėsti pastato užimamą plotą.
Dabartiniame laboratorijos pastate anksčiau glaudėsi„Kauno kelių“ administracija. Laboratorijai atsikrausčius į šį pastatą, reikėjo atlikti bent kosmetinį remontą – keisti elektros instaliaciją, santechniką, patalpas pritaikyti laboratorijoms.

Moderni, akredituota, nepriklausoma
G. Kunčinas minėjo, kad nuo pat 1995 m., kai laboratorijai buvo suteikta pirmoji akreditacija, LBC nuolat dirbo pelningai, plėtė akreditavimo sritį.
LBC naujovė buvo cemento sertifikavimo bandymai, o šiuo metu cemento
sertifikavimo bandymai atliekami ne tik Lietuvos, bet ir Suomijos bei Latvijos
sertifikavimo centrams.
Išlaikyti pasiektas pozicijas nėra paprasta, nes kas pusantrų metų vyksta priežiūros vizitai, kas penkeri metai – perakreditavimas. Šiuo metu Lietuvoje kelių
statybos srityje dirbančių nepriklausomų laboratorijų yra tik trys – AB „Problematika“, antroji pagal dydį šalyje LBC ir VGTU. LBC tikslas – tapti svarbia laboratorija ir atlikti bandymus, pritraukiant užsakovus iš Europos Sąjungos. LBC vykdo
kelių statybos darbų, pastatų renovavimo techninę priežiūrą ir asfaltbetonio, betono mišinių, betono gaminių, granito, cemento ir kitų statybinių medžiagų tyrimus. Šiuo metu LBC dirba daugiau nei 30 darbuotojų, visą laiką plečiama akreditavimo sritis – įsisavinami naujieji Europiniai standartai.
G. Kunčinas pasakojo, kad šiuo metu Laboratorinių bandymų centas susideda
iš 4 pagrindinių tarnybų, susijusių su laboratoriniais tyrimais, o Bandymų įrangos
pardavimų ir serviso tarnyba pardavinėja pagal europinius standartus sukurtą ir
savo akcininkės, Vokietijos firmos „Fröwag Fröhlich+Wagner GmbH“, pagamintą laboratorinę įrangą. Be to, LBC yra ir akcininkės atstovė Lietuvoje ir Rusijoje,
parduodanti laboratorinę įrangą bei atliekanti visas jos aptarnavimo paslaugas.

LBC tarnybų veikla
Pelningiausia LBC – Asfaltbetonio tyrimų tarnyba, tačiau joje vyksta pats
sunkiausias darbas. G. Kunčinas neslėpė, kad vasaros sezono metu, kai šalyje
vyksta didžiausi kelių statybos ir remonto darbai, šios tarnybos žmonės neturi
ramybės bei poilsio net ir savaitgaliais. „Suprantama, viską skaičiuojame, žmonėms už viršvalandžius visada atlyginame, tačiau ne paslaptis, kad dalyvaujant
viešuosiuose konkursuose ir laimint juos pasiūlius mažiausią kainą, neigiamus
skirtumus tenka kompensuoti iš kitų sričių. Tačiau bandymų centras dirba pelningai, kasmet bendrovės pelno augimas siekia 8–10 proc.“, – sakė direktorius.
Asfaltbetonio tyrimų tarnyba atlieka užpildų, mineralinių miltelių, bitumo,
bituminių rišiklių, asfaltbetonio mišinių, dangų tinkamumo, savikontrolės ir kontrolinius bandymus, tiria naujų medžiagų galimybes, asfaltbetonio dangų irimo
ir deformacijų priežastis.
Kelio pagrindų tyrimų tarnyba atlieka kelio sankasų, įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimus dinamine ir statine plokštėmis, nustato sutankinimo koeficientą bei grunto tankį, vykdo bandinių atranką objektuose, atlieka pagrindų, asfaltbetonio dangų nelygumų matavimus.
Betono mišinių ir cemento tyrimų tarnyba atlieka betono mišinių ir betono
gaminių bandymus. Taip pat atliekami betono bandymai neardomaisiais metodais. G. Kunčinas sakė, kad kvalifikuoti specialistai atlieka mechaninius ir cheminius cemento bandymus: koks yra stipris gniuždant, kokia rišimosi trukmė, plėtra, šarmų, kaitmenų, netirpmenų, sulfatų, vandenyje tirpaus šešiavalenčio chromo kiekis ir kt. Kai Kaune buvo statomas Panemunės tiltas, LBC atliko visus betono konstrukcijų bandymus.
LBC darbuotojų turimi kvalifikacijos atestatai suteikia teisę jos specialistams eiti
ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Bendrovės techninės priežiūros tarnybą sudaro šeši aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys ilgametę patirtį. Didelių, stambių statinių techninę priežiūrą LBC paprastai vykdo su partneriais. Pasak G. Kunčino, LBC neretai dalyvauja viešuosiuose konkursuose su įvairiais partneriais, kurie faktiškai yra ir konkurentai – AB „Problematika“ ir VGTU laboratorija, – viskas priklauso nuo konkrečių aplinkybių. „Taip ir
būna: vienur mes būname partneriais, kitur – konkurentais, bet tai netrukdo mūsų dalykiškiems santykiams, visada bandome rasti bendrą kalbą“, – pripažino direktorius.

Reputacija neprekiauja
G. Kunčinas teigė, kad atliekant laboratorinius tyrimus, vykdant techninę
priežiūrą aptinkami įvairūs standartų neatitikimai. Suprantama, visiems darbams pagal patvirtintą normatyvinę dokumentaciją yra numatytos ir didžiausios leistinos nukrypimų normos. Jeigu atliekant tyrimus ar kontrolę nustatoma, kad koks nors neatitikimas balansuoja ant leistinos nukrypimo ribos, bandymai kartojami. Papildomi bandymai atliekami jau iš LBC lėšų. Direktorius
sakė, kad jų laboratorijos tyrimų duomenis gali tikrinti, ir dažnai tikrina, kitos
laboratorijos, tad dirbti aplaidžiai ar juo labiau prekiauti savo reputacija nėra
galimybių, o ir neverta. Tyrimų užsakovai bet kada gali kreiptis į kitas laboratorijas ir tikrinti LBC rezultatus. Panašius bandymus atlieka ir kitos Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos samdytos laboratorijos. Pasak G. Kunčino, tai yra gerai: anksčiau kelių statytojams būdavo nesunku paslėpti savo darbo broką, o dabar tai padaryti praktiškai nebeįmanoma.
„Jau seniai įvertinome, kad korupcijos pagunda gali būti. Juk neretai mūsų
specialistai atsiduria vienas prieš vieną su užsakovų atstovu, todėl pastarasis įvai-
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UAB Laboratorinių bandymų centras
jau atšventė savo įkūrimo 50-metį ir
jos vadovas Gediminas Kunčinas sako,
kad laboratorija niekada neaukojo
savo reputacijos, dirbo profesionaliai
ir sąžiningai, o įveikusi visas Lietuvos
pereinamojo laikotarpio negandas tapo
pripažinta ir akredituota nepriklausoma
įstaiga, kokių šalyje kelių statybos
srityje yra vienetai. Prieš penkerius
metus Laboratorinių bandymų centras
sudomino užsienio investuotojus ir
dalį bendrovės akcijų įsigijo Vokietijos
kompanija „Fröwag Fröhlich+Wagner
GmbH“. Didžiausia Laboratorinių
bandymų centro akcininkė – Kauno
miesto savivaldybė.

UAB Laboratorinių bandymų centras direktorius
Gediminas Kunčinas: „Profesiją pasirinkau ankstyvoje jaunystėje“

riais būdais gali bandyti daryti įtaką mūsų darbuotojams. Tačiau mūsų tyrimų
procesai sutvarkyti taip, kad visi tyrimams paimti mėginiai būna patikimai užšifruoti, užkoduoti, tad laboratorijoje niekas nežino, kokiai bendrovei ir kokiam
užsakovui privalome pateikti bandymų išvadas. Kaip minėjau, mūsų rezultatus
gali kontroliuoti ir kitos laboratorijos, todėl jaučiame konkurenciją rinkoje, o tai
yra vienas ir svarbiausių mūsų darbo kokybės įvertinimų. Be to, nė vienas mūsų
laboratorijos darbuotojas nenorėtų būti atleistas iš darbo pagal negarbingiausią
korupcijos straipsnį“, – aiškino G. Kunčinas.

Specialistų atranka – ilgas procesas
Šiuo metu LBC dirba aukštos kvalifikacijos specialistai. G. Kunčinas sakė, kad
nuolatinis mokymasis, tobulėjimas yra neišvengiama specialistų kasdienybė.
Techninės priežiūros specialistai mokomi Vilniuje, vyksta ir kiti mokymai, o baigę KTU ar Kauno kolegiją dar 500 valandų mokomi LBC. Tik pasiekus būtiną kvalifikaciją jauniems specialistams leidžiama savarankiškai atlikti bandymus ir pasirašyti rezultatus, o iki tol jie atlieka bandymus stebint vyresniems kolegoms, tik
pastariesiems yra suteikta parašo teisė. „Jeigu iš dešimties naujokų lieka dirbti trys, tai labai gerai“, – teigė LBC direktorius. Jis pastebėjo, kad darbas LBC nėra
lengvas, o jaunimas iš karto nori daug uždirbti ir dirbti tik vadovaujamą darbą.
Centro viduje taip pat vyksta vidinė migracija: dirbantys Asfaltbetonio tyrimų tarnyboje laikui bėgant siekia pereiti į Kelio pagrindų tarnybą, nes joje darbas kiek
lengvesnis ir patrauklesnis.
„Visada stengiamės atsižvelgti į darbuotojo norus ir pagal galimybes juos
tenkiname. Pas mus yra atlyginimų kėlimo sistema, mokame priedus, premijas,
– svarbu, kaip žmogus dirba ir kiek atsidavęs. Esame ir išvarę netikusius darbuotojus, ypač netoleruojame tų, kurie neatsakingai dirba su technika ar laboratorine įranga. Kai sezono metu sugadinama technika, jos staiga nenusipirksi, ją reikia užsakyti, o kol vykdomas užsakymas, praeina apie du mėnesius. Tokiu atveju stovėsime vietoje visą tą laiką. Kaip tektų vykdyti savo įsipareigojimus ir sutartis? Ar mes galime toleruoti tokius specialistus?“ – retoriškai klausė G. Kunčinas.

Laboratorinių bandymų centro veikla
UAB Laboratorinių bandymų centras yra viena iš Lietuvos nepriklausomų pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 akredituotų laboratorijų, atliekančių statybinių medžiagų – užpildų, cemento, granito, bitumo ir bituminių rišiklių, betono mišinių bei gaminių, asfaltbetonio mišinių, kelio pagrindų ir dangų, – kokybinius bandymus. Pagal užsakovų pageidavimus atliekami trijų rūšių statybinių medžiagų bei gaminių bandymai: tinkamumo, savikontrolės ir kontroliniai.
Dalį gauto pelno LBC skiria naujai laboratorinei įrangai pirkti. Norint išlaikyti užimamas pozicijas rinkoje, reikia įsisavinti naujus bandymų metodus, o tam reikia
didelių investicijų naujai įrangai pirkti.
LBC nuolat plečia akreditavimo sritį, taikomi nauji europiniai standartai. LBC
yra Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) įgaliotas organizuoti klampiųjų kelio bitumų tarplaboratorinius bandymus (PT) Lietuvoje. LBC visada dalyvauja PT
bandymuose, kuriuos organizuoja kitos šalys (cemento srityje) ar akredituotos
laboratorijos (mineralinės medžiagos, betonas, asfaltbetonis).
LBC specialistai aktyviai dalyvauja Standartų departamento prie Aplinkos
ministerijos komitetų veikloje, Statybos sertifikacijos centro (SPSC) koordinacinės tarybos, Aplinkos ministerijos statybos komiteto, NAB statybos komiteto,
karjerų, statybos industrijos statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijų veikloje.

G. Kunčiną jaunystėje labai viliojo radijo elektronika ir kai
1959 m. jis Anykščiuose baigė vidurinę mokyklą, studijuoti radijo elektroniką įstojo į tuometinį Kauno politechnikos
institutą (dabar Kauno technologijos universitetas – KTU).
Tačiau ne iš gero gyvenimo jam teko ir mokytis, ir dirbti. Taip
sutapo, kad 1963 m. G. Kunčinui pavyko įsidarbinti instituto
Kelių katedroje laborantu, o radijo elektroniką po pirmojo kurso
pakeitė į kelių statybos studijas. Radijo elektronika jam liko tik
kaip hobis ir jaunystės prisiminimai.
„Kai Kelių statybos katedra persikėlė į Vilnių, likau Kaune,
todėl pasirinkau studijuoti statybą. 1966 m. pradėjau dirbti
Kauno kelių ir tiltų eksploatacijos treste“, – jaunystę prisiminė
G. Kunčinas. Jam buvo pasiūlyta dirbti tresto laboratorijoje ir
toliau ją plėtoti.
Sprendimą likti Kaune lėmė ir šeimos aplinkybės: studijuodamas jis niekada negyveno bendrabutyje, nes mieste gyveno
jo močiutė ir dėdė, pas kuriuos jis glaudėsi. Besimokydamas G.
Kunčinas sukūrė šeimą, žmona yra farmacininkė, kuri taip pat
įsitvirtino Kaune.

Už ilgametį ir nepriekaištingą darbą G. Kunčinui
skirtos padėkos ir apdovanojimai.
2001 m. Padėka už indėlį Lietuvos statybų plėtros srityje. Aplinkos
ministerija.
2011 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo nominacija „Profesijos Riteris“ (su sertifikatu).
2011 m. Kauno miesto savivaldybės administracija, „Kauno miesto
burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis“.
2013 m. Padėka. „Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedra Bazilika“.
2013 m. Kauno technikos kolegijos jubiliejinis sidabrinis medalis (sertifikatas Nr.8) „Už reikšmingą paramą turtinant kolegijos
materialinius bei intelektinius išteklius“.
2015 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno mero A.
Kupčinsko padėka.
2015 m. Kauno miesto savivaldybės administracija, „Kauno miesto
burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis“.

G. Kunčino sėslumas davė puikių rezultatų. Nuo 1966 m.
pradėjęs karjerą Kauno kelių, tiltų eksploatacijos tresto laboratorijoje, kuri veikė kaip tresto padalinys, inžinieriaus-laboranto pareigose dirbo iki 1970 m. Nuo 1970-ųjų – vyresnysis inžinierius,
o 1972 m. jam buvo patikėta vadovauti tresto laboratorijai. 1991
m. Kauno kelių, tiltų eksploatacijos trestui tapus SĮ„Kauno keliai“
ir laboratorijai tapus savarankišku filialu „Žinybinis laboratorinių
bandymų centras“, G. Kunčinas paskirtas direktoriumi. 2000 m.
SĮ „Kauno keliai“ iš savivaldybės įmonės tapo akcine bendrove,
o laboratorija – savarankiška akcine bendrove. 2005 m. įvykus
dar vienam pasikeitimui, Laboratorinių bandymu centrui tapus
uždarąja akcine bendrove, G. Kunčinas paskirtas direktoriumi.
Šiais metais UAB Laboratorinių bandymų centras atšventė savo
įkūrimo 50-metį, jos vadovu iki šiol dirba G. Kunčinas.
Ilgametis laboratorijos vadovas G. Kunčinas yra sertifikuotas ir atestuotas specialistas: 1999 m. suteiktas Laboratorijų
kokybės sistemos pagal EN 45001 sertifikatas, 1999 m. –„Laboratorijos valdymas ir rinkodara“ sertifikatas, 2002 m. suteiktas
AENOR Statybos produktų direktyvos bei „Swedac“ ir NAB „Atitikties įvertinimas pagal statybos produktų direktyvą“ sertifikatai. 2011 m. jam įteiktas LR Aplinkos ministerijos ypatingo
statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinių grupės:
susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) atestatas nr.3610.
Norą tobulėti G. Kunčinas malšino kursuose: 2001 m. – „EN
ISO/IEC 17025: nauji reikalavimai, matavimų neapibrėžtys“
BAM Vokietijoje, 2001 m. –„Kokybės vadyba ir ISO 9000:2000“
Lietuvos standartizacijos departamente, 2002 m. – „Cheminės
analizės laboratorijų metrologija“ Vilniaus universitete, 2003
m. –„Praktiniai integracijos į ES aspektai“, kuriuos organizavo Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2005 m. – „Statybos produktų kokybė vieningoje Europos rinkoje“, organizuotuose VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, 2010 m. G.
Kunčinui Valstybinėje darbo inspekcijoje įteiktas pažymėjimas
„Darbdavio darbų saugos“, 2010 m. – Priešgaisrinės saugos
pažymėjimas, o UAB „European Leadership Institute“ organizuojamuose kursuose teko dalyvauti 2010 m. du kartus bei
2011 m. Praėjusiais metasi buvo praeiti KTU Vadovų mokyklos
16 val. trukmės mokymai „Bendrovės vadybos ir jos narių veiklos principai, funkcijos, atsakomybė“.
G. Kunčinas – aktyvus visuomenininkas. 2003–2015 m. jis
buvo išrinktas Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos prezidentu. Nuo 2008 m. – Statybos produktų sertifikacijos centro prie Aplinkos ministerijos koordinacinės tarybos narys, tais pačiais 2008 m. tapo ir Standartizacijos departamento prie Ūkio ministerijos technikos komiteto TK19 nariu. Nuo 2012 m. – Aplinkos ministerijos statybos komiteto ir
Nacionalinio akreditacijos biuro statybos komiteto narys, nuo
2014 m. – Statybos industrijos asociacijos veteranų klubo
narys, o 2015 m. tapo Statybos produktų bandymų laboratorijų
asociacijos tarybos nariu, taip pat ir Lietuvos kelininkų veteranų
klubo „Kelininkas“ Kauno zonos nariu.
G. Kunčino išradimai buvo svarbūs ir buvusioje Sovietų
Sąjungoje. 1983–1985 m. kartu su Leningrado kelių tyrimo instituto mokslininkais buvo atliekami bandymai, siekiant sukurti naujus dinaminėms deformacijoms atsparius asfaltbetonio
dangų tipus. 1985 m. birželio 8 d. tai buvo pripažinta išradimu
ir gautas autorinis pažymėjimas Nr.1183479. Pagal šį išradimą
1986 m. Kauno mieste R. Kalantos gatvėje buvo įrengta asfaltbetonio danga, kuri be kapitalinio remonto tarnavo iki 2016 m.
G. Kunčino šeima: žmona Antanina Kunčinienė ir dukra Gita
Balinskienė, kuri baigusi KTU Statybos fakultetą projektuoja pastatų šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas.
Pomėgiai: kelionės, vandens sportas, taip pat vandens
slidės, detektyvinės ir fantastinės knygos bei techninė literatūra.
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Ketvirtį amžiaus mininčios „Problematikos“ vertybė – darbštūs ir profesionalūs darbuotojai
Kolektyvui sekasi – per visą 25 metų laikotarpį nebuvo metų, kad bendrovė dirbtų nuostolingai.
Šiauliuose, 1998 m. buvusios maisto prekių parduotuvės patalpose įkurtame padalinyje, t. y. ten įrengtose laboratorinėse patalpose dirba 9 darbuotojai.
Jie yra Vilniuje dirbančių kolegų pagalbininkai. Padalinys buvo įkurtas gamybiniams pajėgumams išskaidyti ir atstumų barjerui įveikti. Tai leidžia paprasčiau ir
optimaliau organizuoti darbus. Šis padalinys nėra savarankiškas įmonės filialas,
jis traktuojamas kaip skyrius.
Šiauliuose darbuotojai, kaip ir Vilniuje, domisi asfaltbetonio kokybe, mineralinėmis medžiagomis, grunto sutankinimu, atlieka kelio sankasų ir dangos tyrimus.
Šiaulių skyriaus darbas labiau orientuotas į darbo aptarnavimą, susijusį su
Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos apskritimis. Sostinei tenka trys ketvirtadaliai Lietuvos
– Panevėžys, Utena, Vilnius, Alytus, Marijampolė, Kaunas ir Tauragė.
Kelininkų veiklai būdingi dideli atstumai ir neprognozuojamas darbas. Būna,
kad dėl investicinių objektų gausos viename ar kitame šalies regione tai Vilniuje,
tai Šiauliuose fiksuojamas darbų perteklius. Tuomet padidėjęs darbo krūvis mažinamas perskirstant darbus.

Šiemet akcinei bendrovei „Problematika“ sukako 25-eri. Įmonės ištakos
– 1969 m., kai prie Automobilių transporto ir plėtros ministerijos buvo
įkurta Autokelių ir tiltų centrinė laboratorija. Po to keitėsi institucijos,
kuriai buvo pavaldi ši laboratorija, pavadinimas, statusas, tvarka, tačiau
funkcijos ir tikslai liko tokie pat – kokybiški keliai ir tiltai šalyje.
Audronė Tamašauskaitė
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aigi, praėjo nemažai laiko, kol 1991 m. buvusi centrinė laboratorija prie tuometinio tresto „Orgtechkeltiesimas“ buvo pervadinta į valstybinę kelių įmonę
„Problematika“. Steigėju tapo Susisiekimo ministerija, kuriai vadovavo ilgametis
susisiekimo ministras Jonas Biržiškis. Būtent šis žmogus tituluojamas šios įmonės krikštatėviu ir įkūrėju.
1991 m. birželio 28 d. susisiekimo ministras J. Biržiškis pasirašė įsakymą, vadovaujantis kuriuo nuo liepos 1 d. ir buvo įkurta VĮ „Problematika“.
Įmonė perėmė tresto laboratorijos funkcijas ir iki šiol dirba pelningai.

Laboratorijos veiklos pradžia
1969-ieji. Tuometės Autokelių ir tiltų centrinės laboratorijos bazinė vieta
buvo Vilniaus miesto Rasų gatvėje. Čia dirbę žmonės pasigirti kokybiškais laboratoriniais prietaisais negalėjo. Tuo metu laboratorija veikė kaip ir visos sovietinį reliktą saugojusios įmonės – su pasenusia, nekalibruojama, neprižiūrima, neatestuojama laboratorine įranga. Pastarosios trūko dėl ribotų fondų ir numatytų limitų.
Anuomet čia žmonės dirbo skatinami dviejų dalykų: „išspausti“ maksimalią
naudą iš esamos situacijos ir padaryti viską, kad būtų paliktas bent jau nedidelis pėdsakas autokelių srityje.
Iki 1991 m. laboratorijoje dirbusių žmonių skaičius svyravo nuo 22 iki 30.
Tais pačiais metais „Problematika“ pradėjo savo veiklą su 23 darbuotojais. Poky-

čių metu vieni darbuotojai, nepanorę tęsti savo veiklos reorganizuotoje įmonėje, susirado kitą darbą.
Savo veiklą „Problematika“ tęsė toje pačioje vietoje – Rasų gatvėje. Beje,
bendrovėje iki šiol dirba net 9 specialistai, kurie savo veiklą pradėjo dar 1991 m.

Perėjo prie kitų standartų
Iš pradžių darbo sąlygos valstybės įmonėje „Problematika“ dvelkė sovietmečiu. Apie importinę laboratorinę įrangą tuo metu tebuvo galima tik sapnuoti.
Tais laikais buvo vadinamieji valiutų fondai, kuriais disponavo tik Ministrų taryba, t. y. šalies Vyriausybė. Valiutos atsargos buvo minimalios, o tuometis prioritetas – naujosios technologijos keliuose.
Įmonė jau nebeturi prietaisų, kuriais buvo dirba anais laikais, visi prietaisai
šiuo metu eksponuojami Kelių muziejuje. Bet jie iki šiol yra „Problematikos“ nuosavybė. Darbuotojai didžiuojasi galį parodyti tos įrenginius, su kuriais dirbo anksčiau. Be abejo, dabar viskas kardinaliai pasikeitę.
Jau nuo 1991 m. buvo puoselėjamos iliuzijos, kaip vis dėlto atsisakyti rusiško
„gostinio“ standarto ir pereiti prie vokiško, prancūziško ar britiško standarto. Ir visai ne todėl, kad rusiškas standartas buvo labai blogas. Visas pasaulis yra pripažinęs, kad pastarasis buvo labai konkretus, aiškus, be išimčių, tik dirbk ir norėk. Tačiau sovietiniais laikais problema buvo ta, kad šį standartą visi žinojo kaip etaloną, bet niekas net nebandė laikytis jo reikalavimų ir principų.
Tuo metu kelių tiesimo parametrų ir kokybės madą Europoje diktavo vokiečiai. Vokietijoje jau tada norminių dokumentų srityje dirbo šimtai žmonių, kurie

kūrė norminę bazę, naujas technologijas, jas pritaikė praktikoje, todėl ir buvo pasirinktas vokiškas standartas ir laboratorinė įranga.
Per 25 metus kardinaliai buvo pakeista visa laboratorinė įranga. Tokios įrangos neturi ne tik kitos posovietinės valstybės. „Problematikoje“ yra tokių unikalių prietaisų, kuriuos Lietuva turi vienintelė tarp visų Baltijos šalių. Yra tokių jos
vienetų, kurie neatsiperka net ir per 10 ar 15 metų. Kita vertus, yra laboratorinių prietaisų, kurie nusidėvi vos per kelerius metus. Tačiau apie tai kiek vėliau.

Pasikeitė vadovai ir požiūris
Prie Susisiekimo ministerijos vairo stojus ministrui J. Biržiškiui, o Lietuvos automobilių kelių direkcijai (Kelių direkcija) pradėjus vadovauti Gintarui Striaukui,
požiūris į kelių sektorių visai pakito. Jie ėmėsi plėtoti kelių kokybės idėją visai kitu
kampu: iš pradžių – kokybės parametrai, ir tik po to – rezultatas, o ne priešingai.
Taigi, vadovybės dėmesys pirmiausia buvo sutelktas į kelių kokybę. Būtent
todėl prireikė institucijos, kuri rūpintųsi ne tik laboratorinės įrangos atnaujinimu,
bet ir norminių dokumentų rengimu, kokybės parametrų nustatymu ir vizijos,
kokie bus mūsų keliai po 10 ar 15 metų, įgyvendinimu.
Geriausias šio užmojo patarėjas buvo laikas. Spontaniškumui čia neliko vietos. Reikėjo ne vienos dienos, kad būtų pasinaudota naujomis technologijomis,
pereita prie naujų bandymų standartų, ir be abejo, būtų sukurta nauja norminė
bazė. Ir tai ne tik tokie teisės aktai kaip su keliais susiję įstatymai ar Vyriausybės
nutarimai, bet ir daug norminių dokumentų, reglamentuojančių pačią kelių tiesimo kokybę: pradedant technologijų bei reikalavimų kelių statybinėms medžiagoms ir gaminiams taikymu ir baigiant reikalavimais pačiai darbų eigai. Kitais
žodžiais tariant – darbų procesui.

Akredituota tarptautiniu mastu
Laboratorinių bandymų yra begalė. Jie yra kokybiški, vertinami ir pripažinti ne
tik Lietuvoje. 1998 m. „Problematika“ buvo pirmoji įmonė Lietuvoje, kurią Vokietijos ekspertai akreditavo tarptautiniu mastu. Ši Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirta akcinė bendrovė iki šiol išlaikė jai suteikto statuso aukščiausią lygį. Tai, kad įmonė nenuleidžia savo veiklos kartelės, didelės įtakos turi kompetentingi darbuotojai, pažangi įranga ir dėmesys geresnėms darbo sąlygoms.
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PROBLEMATIKA

Pagarba užsakovui – prestižas įmonei

1992 m. tapo aišku, kad turimose darbo patalpose efektyvesnei veiklai yra
per ankšta ir nepatogu. Tada ir gimė Susisiekimo ministerijos bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovybės idėja laboratorijai surasti žymiai didesnes, erdvesnes patalas.
Taip jau sutapo, kad prie ministerijos buvusi Statybos ir remonto valdyba
buvo išskaidyta į daugybę kitų padalinių ir atsirado laisvos patalpos Aukštuosiuose Paneriuose, Galvės gatvėje. 1993 m. liepą po ilgai trukusių remonto darbų,
kurių prireikė tinkamai laboratorijai įrengti, ten įsikūrė VĮ „Problematika“.
Nauja pradžia – su dviem laboratoriniais prietaisais. Vienas jų – vokiškas betono gniuždymo prietaisas, skirtas betono stiprumui vertinti, kitas – Maršalo
prietaisas, skirtas asfaltbetonio ypatybėms nustatyti.
Susisiekimo ministerija į „Problematiką“ žiūrėjo labai palankiai tikėdama, kad ji
sukurs stiprią materialinę bazę. Įmonė vis gaudavo valiutinių asignavimų ir finansinę paramą subsidijomis ir dotacijomis. Iš pradžių didžiausias dėmesys buvo skiriamas asfaltbetoniui, rišančiosioms ir mineralinėms medžiagoms. Po to atsirado
poreikis plėsti akiratį ir darbų spektrą, susijusį su kelio sankasos ir dangų tyrimais.

Unikali ir brangi įranga
Šiandien laboratorinių prietaisų įmonėje turima už 4 mln. eurų. Įstatinis bendrovės kapitalas labai didelis – 7,9 mln. eurų.
Moderni įranga įmonei tikrai nėra garbės ar prestižo klausimas. Vadovaujamasi labai paprasta verslo teorija: jei nebus naudojamasi naujomis technologijomis ir žengiama koja kojon su progresu ir inovacijomis, laikui bėgant įmonė
taps nepatraukli.
„Problematika“ yra save gerbianti akcinė bendrovė, todėl investicijos į pažangias laboratorines priemones – prioritetas. Taip sutaupomas laikas, darbuotojams paprasčiau atlikti savo užduotis, palengvinamas duomenų apdorojimas,
operatyviai gaunami patikimi rezultatai.
Tai nėra darbo jėgos taupymas, tai – progresas, kuris leidžia maksimaliai eliminuoti žmogiškąsias klaidas. Šis faktorius, beje, labai svarbus atliekant ir bet
kurį kitą darbą.
Kasmet į laboratorinę įrangą investuojama nuo 100 iki 300 tūkst. eurų. Vienas pagrindinių prietaisų, įsigytų per pastaruosius metus, yra kelių atspindžio

matuoklis, kuris tvirtinamas prie automobilio. Važiuojant 80 km/h greičiu, juo
galima pamatuoti dangos atlikto ženklinimo atspindį net ir nakties metu. Šis faktorius labai svarbus vairuotojams.
Dar vienas – geotekstilės ir betono gaminių bandymo presas. Baltijos šalyse
šiuo metu jo analogų nėra. Tai brangiausias įrenginys „Problematikos“ istorijoje.
Jis kainavo beveik 1 mln. litų (apie 290 tūkst. eurų).
Neseniai įmonė įsigijo naują vokišką įrangą, kuria bus galima matuoti kelio dangos sluoksnio storį vos tik jį paklojus. Taigi, toks prietaisas suteikia galimybę labai operatyviai reaguoti, ar rangovas laikosi nustatyto projektinio storio.
Neabejojama, kad šie prietaisai bus savotiška rangovų galimo nekokybiško darbo prevencinė priemonė.

Pagiriamasis žodis kolektyvui
Bendrovėje dažnai akcentuojama, kad didžiausia jos vertybė – labai kruopštus, nuoširdus ir profesionalus kolektyvas. „Problematikoje“ šiuo metu dirba 108
žmonės. Anksčiau dirbo du mokslinį daktaro laipsnį turintys specialistai, dabar
– vienas.
Įmonės darbui būdingas sezoniškumas. Sezono metu, kai keliuose darbai
tampa labai intensyvūs, dirba 6–7 darbuotojais daugiau. Jie priimami pagal terminuotąsias darbo sutartis.
Darbo krūvis sumažėja pirmąjį metų ketvirtį, kai sustoja darbai keliuose, išskyrus jų priežiūros kontrolę. Tuomet patiriama nuo 300 iki 400 tūkst. eurų nuostolių. Tai reiškia, kad šiuos nuostolius būtina kompensuoti iki metų pabaigos ir
dar uždirbti pelno bei sumokėti valstybės biudžetui dividendus.

Pagrindinis darbų užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, tačiau sutartys pasirašomos ir su rangovais. Juk dar yra
miestų ir rajonų savivaldybės, tad iš viso užsakovų Lietuvoje – 78. Dažniausiai
vienas užsakovas pageidauja vieno ar dviejų bandymų, bet būna ir taip, kad jų
paprašo tūkstančiais.
AB „Problematika“ su visais užsakovais palaiko draugiškus santykius, nes tai
yra įmonės prestižo klausimas. Stengiamasi darbą atlikti itin profesionaliai ir atsakingai.
2002 m. bendrovė perėmė dalį Kelių direkcijos funkcijų ir įkūrė techninės
priežiūros tarnybą, kitaip dar vadinamą inspektorių tarnyba.
Iš pradžių padalinys nebuvo didelis – 9 darbuotojai. Pagrindinė šios tarnybos
funkcija – kontroliuoti, kad visi darbai keliuose, gatvėse ar kituose kelių statybos
objektuose būtų vykdomi pagal projektinius sprendimus, o visos statybinės medžiagos būtų naudojamos pagal patvirtintą tvarką.
Dabar iš viso yra 18 tokių darbuotojų. Inspektoriai važinėja po visą Lietuvą.
Kiekvienam jų paskirta atskira zona: mažesniuose regionuose – po 1 techninį
prižiūrėtoją, o tokiuose kaip Vilniaus, Kauno ir Šiaulių – po 2. Inspektoriai gyvena
savo regionuose, kad būtų taupomas laikas ir darbo resursai. Objektuose prie „Via
Balticos“ šiuo metu dirbama ir vagonėliuose.
„Problematika“ atsakinga ne tik už kelių statybą, bet ir esamo kelių tinklo
priežiūrą. Inspektoriai nenori vartoti žodžio „kontrolė“. Jie savo darbą labiau linkę
traktuoti kaip stebėseną, kad kelių įmonės laikytųsi įsipareigojimų: naudotų tinkamas medžiagas ir laiku barstytų keliuose druską, keliai būtų neslidūs, ir mūsų
vairuotojai važinėtų saugiai, būtų patenkinti kelininkų darbu.

Liūto dalis skirta atlyginimams
56 proc. visų įmonės išlaidų tenka atlyginimams,„Sodros“ mokesčiams ir Garantiniam fondui. Antra pozicija – sunaudoti degalai ir automobilių priežiūra:
techninis aptarnavimas, draudimai, remontai.
Techniniams prižiūrėtojams keliami dideli reikalavimai: kvalifikacijos atestatas, ilgametė patirtis, ne mažesnė nei 2 metų patirtis dirbant valstybinės reikšmės kelių objektuose.
Darbuotojų kaitos nėra, nes pakankamai efektyviai veikia motyvacijos sistema. Problema kita – rasti naują kvalifikuotą darbuotoją. Todėl iš pradžių būsimas
techninis inspektorius dirba tik asistentu. Bet kas šio darbo tikrai negali dirbti.

Ne visi rangovai patikimi
Užsakovai tikisi profesionalių sprendimų, o rangovui kitąsyk reikia atsakymo
šiandien ir tuoj pat. Darbai nelaukia, prastovos, kaip ir nekokybiški darbai, negali būti toleruojamos.
AB „Problematika“ turi patikimų rangovų sąrašą ir „juoduosius“ sąrašus, kuriuose figūruoja netgi žinomos įmonės.
Galbūt neįtikėtina, tačiau yra buvę netgi dokumentų klastojimo atvejų, apie
kuriuos įmonei teko informuoti prokuratūrą. Neabejojama, kad tokie rangovai
neturėtų dalyvauti Kelių direkcijos skelbiamuose konkursuose, nes jie gali pakenkti ne tik kelių sektoriui, bet ir visai valstybei.
Inspektoriaus pareiga kontroliuoti, kad statybinės medžiagos būtų naudojamos pagal paskirtį, pagal projektinius sprendimus – nukrypimų neturi būti.

„Problematika“ atsakinga ne tik už kelių statybą, bet ir esamo kelių tinklo
priežiūrą. Inspektoriai nenori vartoti žodžio „kontrolė“. Jie savo darbą
labiau linkę traktuoti kaip stebėseną, kad kelių įmonės laikytųsi įsipareigojimų:
naudotų tinkamas medžiagas ir laiku barstytų keliuose druską, keliai būtų
neslidūs, ir mūsų vairuotojai važinėtų saugiai, būtų patenkinti kelininkų darbu.
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riaus. Į šias pareigas mane pasiūlė Vitolis Kurapka, Dispečerinio skyriaus viršininkas“, – patikslino pašnekovas.
Inžinieriumi R. Jaraminas dirbo 3 metus: darbų priėmimas rajonuose, kelių
statyba, priežiūra. R. Jaraminas akcentavo, kad sovietmečiu buvo kita sistema,
kitokie parametrai. Pagrindinė išraiška – kilometrų skaičius. Tada buvo 11 kelių statybos valdybų, 2 tiltų statybos valdybos Vilniuje ir Kaune, 10 Kelių remonto – statybos valdybų bei 33 Autokelių eksploatavimo linijinių valdybų. Specifika buvo kitokia – kelių eksploatacija perpinta su statyba ir remontu. Dabar ji irgi
perpinta, bet kitokiu principu.
Specialisto darbo zona buvo Kaunas, Šakiai, Jurbarkas, Raseiniai ir Kėdainiai.
Darbo krūvis – didelis. Vyko magistralės Kaunas–Klaipėda statyba, kuri buvo
baigta tik 1987 m. Į jos statybą buvo sukoncentruotos visos statybinės organizacijos.
Dabar tai skamba keistai, bet anuomet visos statybinės medžiagos buvo ribotos. Bitumas – deficitas Nr. 1. Labai trūko skaldos, cemento, metalo, betoninių
gaminių, kelių statybinės technikos.
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Pinigų – iki soties

Kodėl išlenda defektai?
Defektus lemia žmogiškasis faktorius ir nepalankios oro sąlygos. Viskas
turi savo garantinį laikotarpį: kelių statyba – 10 metų, rekonstrukcija – 5 metus, ženklinimo darbai – 1 metus. Garantiniu metu atsiradusius trūkumus
rangovas sutartyje įsipareigoja taisyti. Jokia paslaptis, kad taiso kasmet. Apsaugoti visus objektus nuo pažeidimo teoriškai įmanoma, o praktiškai – ne.
Kasmet keliuose atliekama apie 250 km paviršiaus apdorojimo darbų.
Technologija nesudėtinga: frezuojama esama asfaltbetonio danga, ant jos
klojamas išlyginamasis sluoksnis ir dėvėjimo sluoksnis. Pastarasis susideda
iš 2 technologinių dalių – pilamos emulsijos ir ant jos skleidžiamos skaldelės. Jei drėgmės nėra, šito pakanka. Tačiau jei prasidėjo liūtis, kai išpilta

emulsija ir jau pradėta skleisti skaldelė, didelė tikimybė, kad pastaroji neatlaikys ir nubyrės. Gali susiskaidyti emulsija, lipnumas bus prastas, todėl po
mėnesio kito atsiras kelio defektų. Rangovas, niekieno neraginamas, darbą perdaro pats.
Antras pavyzdys. Paklojamas 3 ar 4 cm asfaltbetonio mišinys ir dėl tam tikrų
technologinių pažeidimų ar dėl to, kad rangovas pro pirštus pažiūrėjo į mišinio
sutankinimą, vėliau atsiranda defektų. Viršutinio sluoksnio sutankinimas turi būti
97 proc., o pasiekia tik 93. Tai neleistina riba, tad rangovas privalo frezuoti nekokybiškai paklotą ruožą.
Šiemet „Problematikos“ darbuotojai užfiksavo kelis tokius kelio ruožus. Rangovui teko perkloti 1,5 km ilgio kelio atkarpą ir patirti didelių nuostolių. Tokius

dalykus dažniausia lemia ne visai tinkamas darbų organizavimas, todėl kontroliuojanti įmonė atsainaus požiūrio niekada netoleruoja.

Nauda valstybei
AB „Problematika“ – pelno siekianti akcinė bendrovė, bet tai nereiškia, kad
kasmet yra didinami paslaugų įkainiai. Anaiptol – stengiamasi taupyti ir vykdyti
išmintingą, rimtais skaičiavimais pagrįstą veiklą. Įmonė negali būti projektuotoja ar rangovė. Ji nėra konkurentė rangovams, nes kontroliuoja rangos darbų kokybę, kuri jai itin reikšminga.
Realybė byloja, kad bendrovei išties sekasi siekti savo tikslų. Itin svarbu tai,
kad ši įmonė naudinga savo valstybei ir tikisi tokia išlikti ateityje.

Tais laikais Kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimui „Granitas“ vadovavo vėliau tapęs susisiekimo ministru Jonas Biržiškis, Klovainiuose veikla
buvo prasidėjusi, tad Lietuvos masteliu gaminta 2 mln. kub. m skaldos, ir jos
trūko. Dabar gaminama, ko gero, 3 mln., ir jos nestinga. Tada darbai vyko intensyviai, niekas neribojo lėšų, bet trūko statybinių medžiagų. R. Jaraminas
neabejoja, kad strateginis planavimas tais laikais buvo geras, bet stigo kvalifikuotos darbo jėgos, mechanizmų, technikos. Jei į Lietuvą iš Tiumenės nebūtų buvę perkelti atitinkami technikos bei medžiagų resursai, automagistralė Kaunas–Klaipėda turbūt nebūtų baigta net ir iki pirmųjų nepriklausomybės
metų. Ir taip jau vėluota 2 metus. Didžiulių tuometinės vadovybės, visų kelių ir tiltų statybinių organizacijų mobilizuotų pastangų dėka automagistralė buvo baigta 1987 m.
„Tada pinigus turėdavai „įsisavinti“ tiesiogine ta žodžio prasme, nes kiekvienai iš kelių organizacijų darbų apimtis kitiems metams planuodavo nuo
praėjusiais metais pasiekto lygio plius 4 proc. augimas. Gaila tik, kad sveikos
logikos nebuvo“, – prisiminęs anuos laikus apgailestavo bendrovės direktorius.

Ne pyragais lijo
Laboratorijoje, kuri vėliau buvo pertvarkyta į valstybinę kelių įmonę „Problematika“, dirbo 24 žmonės. Nors darbo priemonės nebuvo pavyzdinės, atliekami
tyrimai buvo pakankamai kokybiški. Netgi būdavę rangovų nepasitenkinimo, kad
per daug iš jų reikalaujama.
„Didelės įtakos, kaip ir dabar, turėjo darbuotojų patirtis. Kelininkas profesionalas, pažiūrėjęs į asfaltbetonį, gali pasakyti, kas blogai. Asfaltas negali būti lygus kaip stalas. Jis turi būti ruplėtas, atsparus deformacijoms. Labai svarbūs ir
žmogaus įgūdžiai, gamybinė patirtis. Kelių ereliais vadinami kelių padaužos, o
aš taip vadinu tuos, kurie visą savo gyvenimą paaukojo keliams“, – savo nuomonę išsakė direktorius.
Laboratorijos vadovu R. Jaraminas dirbo nuo 1991 m. liepos 1 d. Kai buvo paskirtas įmonės „Problematika“ direktoriumi, jam buvo 37 metai.
„Pradžia buvo sunki: patalpos ankštos, administracinis pastatas medinis,
garso izoliacija prasta, nešilta, žiemą viduj 14–15 laipsnių šilumos, visur kiaurai košė vėjas. Kažkiek remontuodavome, bet medžiagos buvo deficitas, – toliau pasakojo įmonės vadovas. – Kai 1993 m. perėmėme objektą, kuriame dabar
esame, statybininkai buvo įpareigoti pasirūpinti ir statybinėmis bei remonto medžiagomis. 3 plytelių rūšys ir kelios spalvos – toks buvo pasirinkimas. Beje, iš 24
darbuotojų už persikraustymą į patalpas Galvės gatvėje buvome tik dviese – aš ir
P. Makrickas. Galvės gatvė buvo miesto užkampis.“
Kai pirmos dienos buvo tikrai ne pyragai, jaunasis direktorius net buvo ėmęs
mąstyti, ar neįkišo galvos ten, kur jo niekas neprašė.
Iki šiol jis be galo dėkingas buvusiam ministrui J. Biržiškiui bei Kelių direkcijos generaliniam direktoriui Gintarui Striaukui, kurie padėjo atsistoti ant kojų.
Vien jau tai, jog ministerija skyrė krūvą pinigų, kad iš Jelgavos gamyklos būtų
parsivaryti du mikroautobusai „Latvija“, kurių vienas kainavo net 5 tūkst. JAV dolerių, buvo istorinis įvykis.

Užklupo krizė
1991 m. „Problematikos“ direktoriaus atlyginimas buvo 17 tūkst. 200 talonų
arba vadinamųjų „vagnorkių“. Po to juos vertė į litus santykiu 1:100. Taigi, atlyginimas – vos 172 litai. Darbuotojai gaudavo apie 100 litų. Tačiau, kaip sako R. Jaraminas, be sunkaus periodo neateina ir geras gyvenimas.
Po 3 metų, maždaug 1996 m., įmonės kolektyvas pajuto, kad laipsniškai
imama vis geriau tvarkytis. Deja, daug ką sujaukė krizės metai, kurie „Problematikoje“ pasireiškė 1999-aisiais. Sustojo darbai. Būtent tada buvo sprendžiamas klausimas, ar bus naikinamas Kelių fondas. Sušlubavo pinigų injekcijos į kelių sektorių.
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Po 2 kurso,1974 m., R. Jaraminas atliko praktiką su statybiniu būriu Jakutijoje. Iš Lietuvos išvyko 40 žmonių. Būdami studentai jie statė namus iš medinių
rąstų vietos gyventojams. Tiesė ir kelius, bet ne tokius, kokius mes įsivaizduojame. Ten – amžino įšalo kraštas, todėl keliai statyti ant rąstų. Pirmiausia juos dėdavo išilgai, po to skersai, vieną prie kito glausdami pagal visą kelio plotį. Ant
viršaus buvo pilamas smėlio pasluoksnis ir skleidžiama skalda. Rąstai neleisdavo keliui išsikraipyti – įšaldavo visam laikui. Sunaudotos medienos kiekiai buvo
milžiniški.
1975 m. R. Jaraminas nuvyko praktikai į Severaluralską – už Uralo, 500 km
atstumu nuo Sverdlovsko. Dirbo inžinerinių tyrinėjimų srityje kartu su Leningrado projektuotojų brigada.
„Su labai šaunia kompanija iš „Hidroprojekto“ įgijau labai daug praktikos. 2,5
mėn. praleisti taigoje nėra juokai. Uodai, musės aplinkui, šaukšto dubenyje nematydavai vakare ant stalo nuo sukandžiojimų, – prisiminė bendrovės direktorius. – Tačiau tokie dalykai užgrūdina. Pabuvęs tokiose sąlygose supranti, kiek
mūsų žmonės kentėjo ištremti į Sibirą.“

Tiesa, R. Jaraminas darbe „Problematikoje“ buvo padaręs pertrauką. Nuo
2006 m. gegužės iki 2011 m. balandžio jis dirbo Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotoju, po to trejus metus privačiame sektoriuje.
„2011–2014 m. „Problematikai“ vadovavo Vladas Šeporaitis. Jį paskyrė įmonei pakeitus statusą į akcinę bendrovę. Manau, kad jam neblogai sekėsi. Ir šiuo
metu randame ką aptarti“, – apie kolegą palankiai kalbėjo dabartinis įmonės
vadovas.
Anot jo, „Problematikoje“ labai geras, darbštus, kvalifikuotas kolektyvas. Visi
vienas kitą supranta iš pusės žodžio. „Didžiuojuosi tuo, kad esu šio nuostabaus
kolektyvo narys“, – sakė R. Jaraminas. Nors neverta neigti, kad sėkmingam darbui pačią didžiausią įtaką daro užsakymų skaičius, suteikiamų paslaugų kainos ir
gautų rezultatų patikimumas.
R. Jaramino teigimu, komerciniuose dalykuose niekada nebūna, kad tavo pasiekimų kreivė nuolat kyla į viršų. Čia tarsi sinusoidė: vienais metais – geriau, kitais – prasčiau. Kitaip tariant, vadinamoji pelno marža kasmet svyruoja, nes viskas priklauso nuo rinkos, ir nežinia kokiu turi būti fenomenu, kad suvaldytumei
nuo tavęs nepriklausančią situaciją.

Grįžo atgal

Po 4 kurso būsimieji sovietinės armijos leitenantai turėjo 8 mėn. mokymus
Karmėlavos poligone.

Veikla po studijų

Akis į akį

Veikė tik metus
„Problematikoje“ dirbo ir buvęs ilgametis transporto ir plentų ministro pavaduotojas, o vėliau transporto ministras Petras Kazys Makrickas. Man teko garbė būti jo pavaldiniu, o po to kartu dirbti vienoje komandoje – jis vėliau mano

Studijos buvo baigtos 1977 m. ir jaunas specialistas buvo paskirtas į Raseinių kelių statybos valdybą Nr.11, kuriai vadovavo Anapilin jau iškeliavęs ilgametis kelininkas Jonas Prėskienis, vadovavęs dar ir Akmenės bei Šakių kelių
valdyboms.
„Ėmiau dirbti magistralės Kaunas–Klaipėda statybose: iš pradžių – meistru,
po to – darbų vykdytoju. Apsiauni aulinius batus ir klampoji per purvyną – žymi
trasas, sankasas pili, pralaidas dedi. Darbo daug, oro sąlygos nelepino, nes teko
suktis ir žiemą, ir vasarą. Pamenu kaip šiandien: 14 sunkvežimių, 3 buldozeriai,
2 ekskavatoriai ir 6 „T-100“ („Stalinas“). Mano konsultantais Nr.1 buvo tie patys
mano darbininkai“, – tęsė pokalbį R. Jaraminas.
Buvo visko: ir išgeriančiųjų, ir pravaikštininkų, ir nesąžiningų vairuotojų. Darbų vykdytojas – aštresnio būdo, greitai visą reikalą perkando. Tokiais atvejais sakoma: kol neturi patirties, neperlenk lazdos. Reikėjo laviruoti.
Anot R. Jaramino, žmonių charakterio savybės skirtingos: vienas yra dvasiškai stipresnis, kitas – silpnesnis, vienas alkoholiui atsparus, kitas – ne itin, vienas vartoja jį dažniau, kitas – kartą per savaitę. Kartu išgerti kviesdavo, bet R. Jaraminas kategoriškai atsisakydavo ir stengdavosi vengti per daug artimų ir draugiškų santykių.
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Kelias ant medinių rąstų

Padarė pertrauką

R. Jaraminui bedirbant privačiame sektoriuje, dabartinis susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius pasiūlė jam sugrįžti į „Problematiką“. Po antro pokalbio
su ministru dabartinis bendrovės vadovas sutiko toliau eiti pradėtą kelią.
„Manau, kad Susisiekimo ministerija į mus žiūri palankiai. Ministerija atlieka savo kaip valdytojo ir savininko funkcijas, paskirta kompetentinga valdyba, su
kuria susiklostė labai konkretūs ir dalykiški santykiai. Jei įmonė dirba stabiliai, jai
gali būti skirta ir mažiau dėmesio. Jo labiau reikia tada, kai kažkas stringa. Čia viskas pakankamai dinamiška ir normaliai veikia. Galbūt didesnio ministerijos aktyvumo norėtųsi kai kuriais mokestinės prievolės – mokamų valstybei dividendų
dydžio – klausimais“, – sakė R. Jaraminas.
Jis pabrėžė, kad komercinėje įmonėje nebūna rutininių dienų, kasdien vis
kažkas naujo. Vieną dieną sprendžiami tiekimo klausimai, kitą rūpinamasi ateinančiais metais. Netrukus reikės formuoti strateginį planą 2017 m. Ir ne tik. Teks
planuoti darbus ir iki 2020 m. Vėlgi galvos skausmas, ką konkretaus įrašyti, kad
nebūtų „skylių“. Svarbu, kad planai neliktų popieriuje, o būtų realizuoti su nauda įmonei ir valstybei.

AB „Problematika“ direktorius Rimantas Jaraminas:
„Kelininku tapau atsitiktinai“
„Kelininko specialybę pasirinkau pamatęs afišą, kurioje buvo parašyta: „Kelininkų klubas kviečia į šokių vakarą 4-uose rūmuose, M. Gorkio gatvėje, šokiams
su grupe „Antanėlis“. Nuėjau. Šis vakaras man labai giliai įstrigo į atmintį. Taip visam gyvenimui prisirišau prie automobilių kelių“, – prisipažįsta Rimantas Jaraminas, šiuo metu vadovaujantis jau 25 metus pelningai dirbančiai valstybės valdomai AB „Problematika“, kurios pagrindinis tikslas – kokybiškas rangovų ir kelių
priežiūra besirūpinančių įmonių darbas keliuose.
R. Jaraminas – tikras vilnietis, sostinėje gimęs ir augęs. 1972 m. baigė Vilniaus miesto 21-ąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) Miestų statybos fakulteto automobilių kelių specialybę.
Kelininko specialybę jis pasirinko pamatęs afišą dar nebaigęs vidurinės mokyklos. Tada buvo kovo mėnuo, 11 klasė. Šiandien tai traktuojama kaip įdomus
sutapimas, mat Rimantui buvo peršama kita specialybė. Jam sakė: tavo ilgi pirštai, tu turi būti muzikantu arba geru chirurgu. Tačiau medicina netraukė, o ir įstoti jos studijuoti buvo sunku: jei baigei vidurinę mokyklą su pagyrimu, dar nereiškė, kad įstosi, nes buvo labai didelė konkurencija, po 8–9 kandidatus į vietą.
R. Jaraminas įstojo į automobilių kelių specialybę, baigė mokslus ir niekada nesižvalgė atgal. Šis žmogus sako nupiešęs savo gyvenimą tokį, kokiame geriausiai save įsivaizdavo.

pripažįstami ne tik Lietuvoje, bet ir visose ES valstybėse, Šveicarijoje, Norvegijoje.
Tai didelis pasiekimas. Kai gavome tarptautinį akreditavimo pažymėjimą, plačiai
nuskambėjome visoje žiniasklaidoje“, – neslėpė R. Jaraminas.
„Problematika“ su vokiška įranga dirbo ir anksčiau. Pirmoji įranga iš Vokietijos atkeliavo 1993 m., papildoma – 1994–1998 m. Daug ką nupirko Kelių direkcija iš savo asignavimų. Tuo labai rūpinosi buvęs direkcijos vadovas Gintaras
Striaukas.
Deja, šalies kelių sistemą išbalansavo 2008 m. atėjusi ekonomikos krizė.
Bendras šalies automobilių kelių finansavimas buvo sumažintas daugiau kaip
du kartus. Tačiau „Problematikai“ pavyko įveikti krizę gana sklandžiai. Sunkmetis
įmonės rodikliams įtakos turėjo, bent jau nebuvo labai skausmingas.

Senas žiguliukas
1978 m. pavasarį, studijų baigimo proga, tėvai savo sūnui nupirko pirmo
modelio 7 metų žiguliuką. Problemų buvo – automobilio variklis stiprus, bet byrėdavo kitos detalės. Draugai padėdavo deficitinių dalių gauti, detalių rasdavo
ir turguje.
R. Jaramino teigimu, padangos tada buvo demisezoninės, niekas kelių taip,
kaip dabar, nebarstydavo ir nekildavo jokio erzelio. Dabar, anot jo, „žmonės išpaikinti, reikalauja magistralėje net žiemą užtikrinti 100 km/val. greitį. Kodėl turėtume? Tarkime, Suomijoje jau seniai 70 km/val. greitis. Tik pabandyk jį viršyti – iš
karto bauda. Mes įsivaizduojame esą pasaulio bamba“.
R. Jaraminas meistru dirbo 6 mėn., vėliau jį paskyrė darbų vykdytoju, tačiau
tik 2,5 mėn. Netrukus R. Jaraminui buvo pranešta, kad tęsti karjeros jis kviečiamas į Vilnių.
„Tėvai – sostinėje, žinoma, kad norėjau grįžti. Taip jau sutapo, kad tuometėje Vyriausiojoje gamybinėje autokelių valdyboje reikėjo inspektoriaus-inžinie-

pavaldiniu buvo. Dėl didžiulės P. Makricko darbo patirties Lietuvos kelių sistema
buvo pažangiausia visoje Sovietų Sąjungoje. Mūsų keliai buvo patys geriausi“, –
didžiuodamasis tarė R. Jaraminas.
Vyriausioji gamybinė autokelių valdyba, kur dabartinis „Problematikos“ direktorius dirbo ir inžinieriumi, ir vyr. inžinieriumi, ir skyriaus viršininku, 1988 m.
buvo reorganizuota į Kelių statybos ir priežiūros įmonių gamybinį susivienijimą
„Keliai“. Jis veikė tik metus ir buvo padalintas į dvi dalis, atskiriant valdymo funkciją nuo gamybos. Prie ministerijos buvo suburta 30 žmonių grupė ir pavadinta Kelių departamentu, taip pat įkurtas gamybinis-eksploatacinis padalinys –
bendrovė „Lietuvos keliai“, kurioje labai trumpą laiką R. Jaraminas dirbo vyr. inžinieriumi.
1991 m. kovą ministro J. Biržiškio sprendimu buvo įkurta Lietuvos valstybinė
autokelių direkcija. R. Jaraminą paskyrė direkcijos laboratorijos viršininku. Deja,
svarbius darbus vėliau teko atidėti dėl pašlijusios sveikatos.

„Tais metais turėjome vos 13 tūkst. litų pelno, kai prieš tai – ir 100 tūkst., ir
daugiau. Laimė, niekas nieko žemyn galva nekabino, nes realiai vertino susiklosčiusią situaciją, – pasidžiaugė aukštesnių viršininkų supratingumu direktorius. –
Kai veikė Kelių fondas, kelininkai geriau gyveno. Privalumas: ką surinkai į fondą,
tas tavo, niekas pinigų neatėmė. Dabar mes turime Kelių priežiūros ir plėtros programą. Jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepanaudojai visų skirtų pinigų, šie
grįžta į bendrą valstybės biudžetą ir jau kitais metais skirstomi iš naujo.“

Darbas vakarietiškai
„1997–1998 m. pajutome, kad mūsų laboratorija deda didžiules pastangas
dirbti vakarietiškai. 1998 m. atvyko 3 ekspertai iš Vokietijos ir mus labai tikrino.
Mes pirmieji Baltijos šalyse parengėme laboratorijos kokybės sistemą, parengėme reikiamus dokumentus ir pateikėme paraišką Vokietijos akreditacijos įstaigai
DAP akreditavimo pažymėjimui gauti. Siekėme, kad visi mūsų bandymai būtų

Bendrovės „Problematika“ direktorius stengiasi su darbuotojais bendrauti
žiūrėdamas jiems tiesiai į akis.
„Žinau vadovų, kurie kiekvieną pirmadienį organizuoja gamybinius pasitarimus. Šitai suprantu savaip. Jei reikia, darbuotojus sukvieti į pasitarimą, bet jei
nėra būtinybės, kam žmonėms trukdyti? Jei skubūs darbai ar yra papildomos informacijos, sukvieti skyrių vadovus ir su jais pasišneki. Kam reikia kviesti visus
žmones ir jiems aiškinti savo tiesas?“ – retoriškai paklausė jis.
Pasibaigus birželiui darbuotojai buvo sukviesti į susirinkimą ir informuoti, ką
įmonė nuveikė per šių metų pirmąjį pusmetį, kokiose skyriuose atsiliekama nuo
darbo grafiko, ką reikėtų keisti, tobulinti ar koreguoti, ką numatoma nuveikti iki
metų pabaigos, į kokias realias sritis numatomos investicijos ateityje.
Taip nori pats bendrovės vadovas. Jis nemėgsta kalbėti už akių. Jei išlenda
kažkokia problema, pasako tiesiai. Taip jau įpratę ir darbuotojai, kurie niekada nevengia išvardinti negeroves. Tada jos sprendžiamos.
„Nenoriu, kad tarp manęs ir darbuotojų atsirastų takoskyra. Yra dalykų, kuriuos žinau tik aš. Jei žmogus turi psichologinių problemų, niekada nevengiu pasikviesti į kabinetą draugiško pokalbio. Jei mano pavaldinys turi asmeninių sunkumų, visada stengiuosi jį morališkai palaikyti, padrąsinti. Skambinti man galima visą parą. Patariu neužsisklęsti. Na taip, yra buvę atvejų, kai pasikarščiuodavau, galbūt be reikalo duodavau pylos, todėl vėliau gailėdavausi“, – atviravo
direktorius.
R. Jaraminui nepatinka darbo drausmės pažeidimai. Jis labai nemėgstu
žmonių, kurie vėluoja, nes tai negražu, nepadoru ir neetiška.

Trys rugsėjai
R. Jaraminas laisvalaikiu mėgsta ūkio darbus, auginti ir prižiūrėti augalus. Su
žmona, biologijos mokytoja, užaugino sūnų ir dukrą. Jiedu yra baigę M. Romerio
universitetą. Sūnus – advokatas, dukra dirba akcinėje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ juriste. Turi du anūkus – dukters atžalas, o sūnus dar nevedęs.
Galima sakyti, kad šio žmogaus gyvenime lemtingiausi buvo trys rugsėjai. Su
žmona, kuri dar studijavo tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute, kelių
inžinierius susipažino per draugo vestuves. Jos vyko 1978 m. rugsėjį. Po vienerių metų, taip pat rugsėjį, įvyko R. Jaramino sutuoktuvės, dar po metų, irgi rugsėjį, gimė sūnus.
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Vyriausioji finansininkė Nijolė Pečiulienė
karjerą „Problematikoje“ pradėjo nuo sekretorės

trūkau ir augindama vaiką – išstudijavau pirmąją nepriklausomoje Lietuvoje pasirodžiusią storą knygą lietuvių kalba apie vakarietišką finansinę apskaitą. Knyga buvo brangi, bet nusipirkau ir perskaičiau“, – tęsė pasakojimą įmonės darbuotoja.
Būtent tada ji suvokė, kas yra naujoviška finansinė apskaita, kurią„Problematika“ ėmė taikyti jau 1994 m. Buhalteriniai skaičiai tuomet dar buvo dėliojami tušinukais popieriuje. Pirmą kompiuterį įmonė įsigijo 1992 m. Šią informaciją darbuotojai aptiko ruošdamiesi „Problematikos“ veiklos 25 m. sukakčiai.
Pirmuoju įmonės kompiuteriu naudojosi direktoriaus pavaduotojas, o vėliau
įsigytu antruoju – buhalterija. Pasak N. Pečiulienės, tai buvo tarsi kažkoks stebuklas – gali tekstą rinkti, čia pat jį pataisyti ir netgi atspausdinti. Vyr. finansininkė
naudotis kompiuteriu sako išmokusi pati.
1994 m. įmonė įsigijo buhalterinę programą. N. Pečiulienė antrų dekretinių
atostogų išėjo 1995 m., o grįžusi po 2 metų į darbą ėmėsi buhalterinių reikalų –
sekretore dirbo jau kita moteris.

Ilgametė laboratorijos specialistė Elena Karlonaitė
nepabūgo nei vieno išbandymo

Ne visi žmonės joje liko, ne visus paliko. Esu iš senbuvių, kurie toje sistemoje, laboratoriniuose darbuose – nuo 1972 m.“
Pasak E. Karlonaitės, patalpos buvo prastos – ankštos, be sandėlių, be tinkamų laboratorinių baldų. Be to, įranga buvo sena, patalpų ventiliacija – bloga, visur tvyrojo nemalonūs kvapai. Dabartinės patalpos priklausė Kelių statybos ir remonto valdybai. Jos taip pat buvo apleistos, reikėjo didelio remonto. Susisiekimo
ministerijos rūpesčiu prasidėjo pastato rekonstrukcija ir iš Rasų gatvės į suremontuotas patalpas įmonė perkelta 1993 m.

Įveikė ne vieną iššūkį

Vykti į Tiumenę atsisakė

Tapo profesionale

N. Pečiulienė gimė ir augo Pakruojyje, tačiau po studijų liko sostinėje. Nelengva dilema jai iškilo tada, kai trestas iš Vilniaus buvo perkeltas į Kauną. 2 ar 3 kartus per savaitę tekdavo važinėti iš sostinės į Kauną, po to ji pavargo nuo kasdienių
kelionių. Jai buvo pasiūlyta įsidarbinti Tiumenės filiale Lietuvoje – Vilniaus skyriuje, tačiau kai ji atvyko, pirmą dieną buvo pasiūlyta važinėti į Tiumenę, o apie
tai nebuvo tartasi. Tuo metu ponia Nijolė jau buvo susipažinusi su savo būsimu
vyru ir planavo santuoką.
„Tiumenėje buvo galima gerai uždirbti, tačiau darbo grafikas būdavo ne visai įprastas – vieną mėnesį dirbi, o kitą atostogauji ir skrendi į Lietuvą. Tai man
nebuvo priimtina. Laimė, Vilniuje buvo palikta Organizacinio kelių tiesimo tresto laboratorija, kuri jau buvo reorganizuota į savarankišką įmonę „Problematika“.
Kai nesutikau, filialo viršininkas, dabar jau amžinatilsį Tamulionis, pasikalbėjo su
„Problematikos“ direktoriumi Rimantu Jaraminu, ir šis mane priėmė sekretore,
pažadėjęs, kad įmonė plėsis ir atsiras darbo man kaip ekonomistei“, – neslėpė pašnekovė.

Gyvenimas ėjo tolyn ir N. Pečiulienė sumanė pasitikrinti savo žinias, gebėjimus ir išlaikyti buhalterio profesionalo egzaminus. 2003 m. gruodžio 18 d. ji
gavo pažymėjimą, kurį išdavė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija. Specialistė lankė kursus, išlaikė 4 egzaminus, tarp kurių buvo ir teisė. N. Pečiulienė yra
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos tikroji narė. Ji mano, kad būti gera finansininke reiškia nuolat mokytis ir tobulėti.
Antrą sertifikatą vyr. finansininkė gavo 2006 m., po seminaro Portugalijoje.
Teko lankyti ir kursus Izraelyje.
Šiandien profesionalė džiaugiasi, kad per visus 25 m. įmonė dirbo pelningai
ir per tą laiką tebuvo keli nepalankūs niuansai: 1998 m. užfiksuotas mažiausias
pelnas, taip pat tais pačiais metais vieną kartą atlyginimai darbuotojams vėlavo
porą dienų. Įmonės pakilimas buvo 2008 m., o ir paskolų iš bankų imta tikrai mažai. Kreditų grąžinimas nesukėlė jokių problemų.

Išanalizavo naują apskaitą

Kai 2011 m. balandžio 1 d. „Problematika“ tapo akcine bendrove, akcininkui – valstybei – mokami dideli dividendai, pagal kurių apimtį per trejus metus
bendrovė yra 5 vietoje šalies mastu.
„Įmonę, prieš jai tampant akcine bendrove, labai tikrino Susisiekimo ministerija. Buvo skirtas stiprus auditas. Po to buvo atliktas turto vertinimas“, – paaiškino finansininkė.
Nuo šių metų spalio 1 d. – vėl naujiena: visos įmonės Mokesčių inspekcijai
turės teikti pirkimo – pardavimo sąskaitas ir važtaraščius. „Problematikos“ buhalteriai jau dabar turi ruoštis 2018 m. numatomiems pokyčiams. Finansinės
apskaitos duomenys buhalterinėje programoje turės būti tvarkomi taip, kad Mokesčių inspekcija juos be vargo suprastų. Tai reiškia, kad programinėje įrangoje
turės būti perkoduota visa apskaita. Mokesčių inspekcija galės matyti visus sandorius, tiekėjus, pirkėjus, kainas. Labiausiai baiminamasi dėl komercinių veiklos
paslapčių. Tiesa, žadama, kad konfidencialumas bus užtikrintas.
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šaukdavo vyriausieji inžinieriai ar net patys valdybų viršininkai. Jie labai nervindavosi, kai sužinodavo, jog jų darbuotojai negaus premijų, baimindavosi prarasti
gerus mechanizatorius, kurie galėjo išeiti dirbti ten, kur daugiau moka.
Pramonės ekonomiką studijavusi jauna inžinierė nesileido stumdoma ir
stengėsi pasisemti kuo daugiau žinių apie kelius, jų tiesimo ir priežiūros technologijas.

Nuo 1999 m. N. Pečiulienė tapo vyr. finansininke, pakeitusi darbuotoją, kuriai smarkiai pašlijo sveikata.
1997 m. buvo atnaujinta UAB „Rivilė“ BALANSO kompiuterinė finansinės
apskaitos programa, su kuria rimtai pradėta dirbti tik po metų. „Su šia programa iki šiol labai lengva dirbti – suvesti duomenis, apskaičiuoti darbo užmokesčio išmokas. Tai puiki bazė įmonės veiklos ekonominei analizei“, – aiškino vyr. finansininkė.
Tuo metu buhalterijoje dirbo 3 buhalteriai ir darbo netrūko, nes įmonė sparčiai plėtėsi, reikalavimai didėjo. Jų tiek daug yra ir dabar.
Pasak N. Pečiulienės, buhalteriai yra tarsi pilkieji įmonės kardinolai. Jos teigimu, nuo finansininkų labai daug priklauso, nes jie yra įmonės veiklos metraštininkai. Į buhalteriją suplaukia visa ekonominė įmonės informacija. Specialistės
patarimo dažnai klausia netgi pats įmonės vadovas.
Dar sakoma, kad buhalterijai – žalia šviesa. Su ja niekas neskuba nei aiškintis,
nei pyktis, nes buhalteriai privalo ir gerai žino įstatymus, visus kitus reikalavimus.
„Kai tapau vyr. finansininke, aptikau nemažai neatitikimų, atsiradusių greičiausiai dėl buhalterinio darbo specifikos pagal seną kurpalį. Man prireikė 2
metų, kad viską sustatyčiau į savo vietas. Teko net skaičius sutikrinti su Mokesčių inspekcijos archyvo dokumentais“, – atviravo buhalterinius dalykus puikiai išmananti specialistė.
2000 m., kai įmonės buhalteriją nuodugniai tikrino tiek Mokesčių inspekcija, tiek Valstybės kontrolė, viskas jau buvo gerai. Tada „Problematika“ buvo įrašyta į patikimų įmonių sąrašą.

Kova dėl premijų
N. Pečiulienė yra atlikusi ne vieną patikrinimą. Ji pamena, kaip Molėtų kelių
valdyboje tikrino mechanizmų darbą. Įdomu tai būdavo ar ne, lengva ar sunku,
inžinierei tekdavo visą dieną važinėti kartu su mechanizatoriumi, atlikti darbo laiko fotografijas ir analizuoti jo darbą.
Maža to, revizorės apsilankymas kurioje nors valdyboje būdavo netgi naudingas kelininkams. Tarkime, po apsilankymo Ignalinoje paaiškėjo, kodėl tenykščių darbuotojų atlyginimas yra toks mažas. Paaiškėjo, kad jie nemoka sudaryti sąmatų, kitaip tariant, jų tinkamai „išpūsti“.
„Jie buvo per daug sąžiningi, nemokėdavo apsiginti, todėl ir menkai uždirbdavo. Mažos sudarytos sąmatos neleisdavo sutaupyti lėšų, tad nelikdavo pinigų
ir premijoms išmokėti“, – paaiškino buvusi Kelių valdybų revizorė.
Ekonomikos ir finansų žinovė tikrinimo metu iš karto pamatydavo, kad tiems
ar aniems kelininkams premijų nematyti. Ką tuomet darydavo? Akivaizdžių apgavysčių netoleruodavo, net ir kai jauną specialistę, vos 27 metų merginą, ap-

N. Pečiulienė į darbą tuometėje valstybės kelių įmonėje „Problematika“ buvo
priimta ką tik jai susikūrus – 1991 m. liepos 25 d. Dirbo sekretore, ištekėjo, vėliau
išėjo 2 metų motinystės atostogų. Tada įmonėje dirbo 25 žmonės.
„Po 2 metų pertraukos vėl sugrįžau dirbti sekretore. Nuo ekonomikos neati-

Kitas įmonės statusas

Darbe – kaip namie

PROBLEMATIKA

Vilniaus universitete prieš 32 metus baigusi pramonės ekonomiką Nijolė Pečiulienė nuėjo dirbti į tuometį Organizacinį kelių tiesimo trestą, kur galėjo pasirinkti du kelius. Vienas jų buvo buhalterija. Mama, visą gyvenimą dirbusi buhaltere, patarė jai nesirinkti šios specialybės, kuri esą labai sunki. Tačiau gyvenimas
susiklostė savaip.
Treste jauna specialistė pasirinko Pažangių darbo metodų skyrių ir ėmė dirbti
ekonomiste inžiniere. Važinėdavo po Kelių valdybas, kurių Lietuvoje iš viso buvo
44, ir apskaičiuodavo, ar pagal numatytas sąmatas ir sutaupytas lėšas teisingai
nustatomos sovietmečiu egzistavusios brigadinės rangos premijos.
„Mano darbas buvo nuolatinės komandiruotės. Nebuvau tik Jurbarke, o šiaip
visos Kelių valdybos aplankytos. Atėjo metas, kai negalėdavau net pasižiūrėti į
autobusą“, – šypsodamasi prisiminė savo karjeros pradžią dabartinė bendrovės
„Problematika“ vyriausioji finansininkė N. Pečiulienė.

„Stiprus kolektyvas. Perduodamos tradicijos jauniems specialistams, nėra
intrigų, motyvuoja puiki atmosfera, puikios, atsakingos ir darbščios buhalterijos moterys, čia dirba džentelmeniški vyrai. Jaučiuosi tarsi namie“, – taip savo
darbovietę apibūdino buhalterė profesionalė, joje praleidusi jau ketvirtį amžiaus.
N. Pečiulienė dažnai pamąsto apie savo pamainą. Jei atsirastų jaunas, daugiau už ją sugebantis žmogus, ji užleistų savo darbo vietą be jokio pykčio, o apmaudu galbūt būtų tik truputį, kad kažkas žino ir moka daugiau už ją.
Moteris užaugino dvi dukras, dvi priešingybes, bet labai puikiai sutariančias
merginas.
Vyresnėlė mokosi Kinijoje, studijuoja kinų kalbą. Ji yra labai charizmatiška,
komunikabili, turi daug draugų. Jaunėlė mokosi ekonomikos ir politikos mokslų
Lietuvoje ISM universitete, yra aktyvi mergina, savanoriauja.
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Buhalterijai – žalia šviesa

„Per netrumpą savo gyvenimą turėjau dvi specialybes. Esu farmacininkė,
penkerius metus dirbusi vaistinėje, ir chemikė-technologė“, – sako bendrovės
„Problematika“ bandymų laboratorijos vyriausioji specialistė ir kokybės vadybininkė Elena Karlonaitė.
Šiandien įmonė, kurioje ilgus metus dirba ši aukštos kvalifikacijos ir chemijai
bei naujų technologijų pritaikymui atsidavusi darbuotoja, teikia plataus spektro
paslaugas ir yra viena iš pirmaujančių įmonių savo veiklos srityje.
Tik dėl patyrusių, nuolatinių, aukštos kvalifikacijos darbuotojų žinių, patirties bei modernios įrangos „Problematika“ tapo šios srities rinkos lydere Lietuvoje, dalyvavo ir dalyvauja įgyvendinant didžiausius projektus tiesiant kelius.
Viena iš tokių darbuotojų ir yra chemikė, inžinierė bei technologė E. Karlonaitė. Ši specialistė yra skyrusi labai daug savo brangaus laiko ir žinių įmonės progresui. Tai, kad atliekami kelių statybinių medžiagų laboratoriniai bandymai būtų pripažinti tarptautiniu mastu, yra nebe didžiausias jos indėlis ir
nuopelnas.
Šiandien valstybės valdoma AB „Problematika“ turi ypač gerą reputaciją Lietuvoje ir užsienio šalyse, aktyviai dalyvauja mokslinių tiriamųjų darbų veikloje
bei informacinių technologijų diegime.

Laikmetis nubloškė į Suvalkiją
E. Karlonaitė sako esanti tikra dzūkė, nes gimė ir augo nedideliame kaimelyje prie Varėnos, tačiau negailestingi sovietiniai metai, kitaip dar vadinami „Stalino laikais“, ją ir jos šeimą buvo nubloškę į Suvalkiją. Dzūkijoje žemės miškingos,
smėlėtos ir nederlingos. Suvalkijoje, kur tuo metu tvėrėsi kolūkiai, trūko darbo
rankų – dalis vietinių gyventojų buvo ištremti į Sibirą.
„Tėtis dirbo geležinkelyje, o mama su seneliu ūkininkavo smėlėtose žemėse.
Žmonės gyveno vargingai, labai daug išėjo į mišką partizanauti ir buvo nuspręsta, kad tą kaimą prie Varėnos reikia likviduoti, – prisiminimais dalijosi„Problematikos“ darbuotoja. – Vienus ištrėmė į Sibirą, o kitus gyvuliniuose vagonuose vežė
į Suvalkiją, kur liko ištremtų žmonių laisvos žemės, kūrėsi kolūkiai ir nebuvo kam
dirbti. Iki mokyklos buvo 10 km, ją baigė brolis, sesuo ir aš.“
1957 m. baigusi Griškabūdžio (tada Naumiesčio, dabar Šakių rajonas) vidurinę mokyklą, ji įstojo į Kauno medicinos mokyklą, kurią baigė po dvejų metų.
1953 m. mirė Josifas Stalinas, todėl šeima galėjo lengviau atsikvėpti ir grįžti atgal į Dzūkiją. Savo namuose, kuriuos neteisėtai „priglobė“ kiti žmonės, vietos
neberado, todėl teko pasistatyti naujus – namą ir ūkinius pastatus.

Traukė gamyba, technologijos
Baigusi medicinos mokyklą E. Karlonaitė pradėjo dirbti Marijampolėje (tuometis Kapsukas) centrinėje vaistinėje. Buvo žingeidi, atsigimusi į tėtį. Dirbdama
pajuto, kad trūksta žinių. Jai pasirodė, kad jei ir toliau liks toje vaistinėje, visą likusį gyvenimą bus siauro akiračio, todėl nusprendė studijuoti universitete.
„Tada į chemijos specialybę buvo labai dideli konkursai. Stojau į Maskvos
Mendelejevo vardo tiksliosios chemijos technologijos institutą. Anuomet buvo
galima Vilniaus universitete laikyti egzaminus, o mokytis Maskvoje. Įstojau, balų
pridėjo darbo stažas. Brolis perspėjo, kad mokytis rusų kalba bus sunku, tėvai finansiškai paremti negalės, todėl komisijai, kuriai vadovavo tuometis universiteto rektorius Jonas Kubilius, pareiškiau atsisakanti Maskvos. Taip likau Vilniuje“, –
apie savo mokslų pasirinkimą pasakojo pašnekovė.
Ji prisipažino labai norėjusi būti chemike, technologe, inžiniere. Nors merginai daug kas patarė stoti į biochemiją, nes tai naujas dalykas, arba į chemiją, nes

galėtų parašyti mokslinį darbą, ji pasirinko technologės specialybę ir polimerų
chemijos specializaciją.

Išmokė protauti chemiškai
Pirmą praktiką E. Karlonaitė atliko didelėje Maskvos Kuskovo gamykloje. Ten
buvo 12 cechų – tarsi 12 fabrikų. Beveik 2 mėnesius ji gyveno didmiestyje, todėl labai gerai susipažino su Maskva: aplankė 52 muziejus, Didįjį teatrą, Kremliaus suvažiavimų rūmus.
„Buvau gera studentė. Kurso draugės stebėdavosi, kaip puikiai suprantu organinę chemiją. Betgi aš medicinos mokykloje buvau išmokyta protauti chemiškai, todėl buvo labai lengva ir įdomu“, – atviravo įmonės specialistė.
Kai studijos baigėsi, E. Karlonaitė pati pasirinko darbo vietą prie „Elfos“ gamyklos buvusiame Konstravimo biure, kur reikėjo chemiko-polimerininko. Ji sėdėjo biure, vartė katalogus, rinko dažus, plastmases pusgaminiams. Laboratorijos nebuvo ir jos nežadėjo kurti, todėl jaunoji specialistė pasiprašė išleidžiama ir
įsidarbino Vilniaus konstravimo biure.
„Ten – fizikai, chemikai, elektronikos specialistai. Dirbti Fotolitografijos skyriuje buvo labai įdomu. Viskas būtų buvę labai šaunu, bet darbovietė negalėjo
aprūpinti bendrabučiais, nes jų neturėjo ir net neplanavo statyti“, – dėl tuomečių
buities sąlygų apgailestavo chemikė.
Keliai pasuko į Automobilių kelių ir tiltų centrinę laboratoriją po susitikimo
su kurso drauge, kuri informavo, kad kelininkai pradeda domėtis bituminėmis
emulsijomis, reikia chemiko.

Niekada nesakyk niekada
1972-ieji. Tuo metu laboratorija buvo Rasų gatvėje. E. Karlonaitė iš karto tapo
Statybinių medžiagų skyriaus vadovo pavaduotoja ir jau antrą darbo dieną išvyko
į komandiruotę į Kijevą ir Dniepropetrovską.
„Ėjau į laboratoriją, kad medžiagas savo rankomis pačiupinėčiau, pati bandymus atlikčiau. Iki tol mano bandymai buvo labai subtilūs, su stikliukais, su mikroskopais, o čia buvo presai, formos, kilogramai, sietai, – tęsė ji. – Nebuvau kelininkė, todėl pirmiausia gerai išstudijavau teoriją – iki šiol knygų spintoje turiu
įvairiausių chemijos žinynų, literatūros apie statybines medžiagas.“
Bandomos medžiagos – bituminės emulsijos, bituminiai mišiniai – buvo
nemalonaus, neįprasto kvapo. Šie E. Karlonaitę labai neigiamai veikė, todėl ji iš
pradžių manė, kad dirbs vos kelias savaites, nes negalės ilgiau tverti. Bet, kaip ji
pati prisipažino, niekada nesakyk niekada.
Visi bandymai specialistei pavyko, o vėliau viršininkė pasakė, kad E. Karlonaitė esanti skirta ne tam, kad bandymus darytų. Vadovė perteikė savo patirtį, davė
kitų užduočių, ir E. Karlonaitė liko dirbti, tiesa, turėjo kitų pareigų.

Laboratoriją paliko Vilniuje
Vėliau laboratoriją pertvarkius į Organizacinį techninį kelių tiesimo trestą,
pastarasis augo kaip ant mielių – išsiplėtė iki 240 darbuotojų, tarp kurių buvo
ir mokslinių bendradarbių. Treste buvo diegiami nauji pažangūs metodai, nauja technika. Atsirado naujoviškų skyrių.
„Gal kokiais 1988 m. ministerijos vadovai sumanė šį trestą perkelti į Kauną,
kur buvo„Lietkelprojekto“ institutas, o šis turėjo laboratoriją, – prisiminė ilgametė chemikė-technologė. – Mūsų laboratoriją, t. y. skyrių, paliko Vilniuje. Atlikome mokslinį tiriamąjį darbą. Vėliau buvo įkurta Lietuvos automobilių kelių direkcija ir nutarta tą mūsų skyrių perdaryti į atskirą valstybinę įmonę „Problematika“.

„Beje, mes nesame paprasta laboratorija“, – pabrėžė didelę darbo patirtį turinti specialistė.
1998 m. čia įsteigtas Statybinių medžiagų sertifikavimo centras, Informacinių transporto sistemų skyrius, įmonės laboratorijos Šiaulių skyrius, projektų ekspertų grupė. 2002 m. buvo įkurtas Kelių techninės priežiūros skyrius ir tais pačiais metais įmonės laboratorija akredituota pagal naują standartą, smarkiai išplečiant akreditavimo sritį.
„Pradėjome visi daug kalbėti apie akreditavimą, nes įmonės vadovybė nusprendė, kad mūsų laboratorija turi būti akredituota tarptautiniu lygiu. Tada buvau skyriaus vedėja, bet mane perkėlė į kitas pareigas ir turėjau rengti dokumentus kokybės sistemai įdiegti“, – patikino E. Karlonaitė.
Jos teigimu, per tą laiką buvo ne vienas sunkus periodas, bet turbūt sudėtingiausia buvo akreditavimo pradžia. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras
taip pat buvo neseniai įkurtas. Nebuvo su kuo konsultuotis. Norėta, kad laboratoriją akredituotų šis biuras ir Vokietijos akreditavimo įstaiga. Pasidarė dvigubai
sudėtingiau – dideli dvigubi reikalavimai. Teko parengti šio proceso vadovą, viską išversti į anglų kalbą. Vien tik papildomų įmonės dokumentų – šūsnis. Reikėjo identifikuoti ir susisteminti visų skyrių darbą.
„Man buvo iš tiesų didelis išbandymas, bet labai palaikė direktorius. Jei sakydavau, kad negaliu išspręsti vieno ar kito klausimo, jis labai operatyviai reaguodavo, sukviesdavo visus skyrių vadovus ir liepdavo spręsti problemą kartu, – pasidžiaugė prisiminusi naujos sistemos kūrėja. – Kadangi pati šią sistemą kūriau,
ją ir prižiūriu – darbas tęsiamas. Įgavau daug patirties, tad Nacionalinis akreditacijos biuras ne kartą kvietė mane būti technine eksperte vertinant kitas laboratorijas.“

Tvarka kaip ligoninėje
„Problematikos“ bandymų laboratorijos vyr. specialistė ir kokybės vadybininkė pastebėjo, kad reikalavimai darosi vis sudėtingesni, viską reikia labai akylai
stebėti: „Pas mus net 5 skyriai, laboratorijoje dirba per 40 žmonių. Akreditavimo
sritis labai plati – apie 280 bandymų metodų akredituota.“
Akredituota laboratorija reiškia, kad buvo įvertinta jos techninė kompetencija, kad užtikrinama bandymų kokybė pagal standartų reikalavimus. Pastarieji nuolat tobulinami. Šiame procese dalyvauja tiek ES, tiek Lietuvos technikos komitetai, atsakingi už standartų keitinius. Kasmet jų atsiranda vis naujų. Pernai iš
„Problematikos“ akreditavimo srities buvo pakeista apie 15 standartų.
„Standartizacijos departamento politika mums nelabai tinka. Vokiečiai apie
įsigaliosiantį naują standartą sužino gerokai anksčiau nei mes. Iš departamento gauname informaciją, kurie standartai keičiami ir kurie atšaukiami, labai pavėluotai: vakar galiojo senas, o šiandien – jau naujas. Naujam standartui turime
pasiruošti – gal naują įrangą pirkti ar kitokią naujovę įdiegti. Tam reikia laiko, o
kai jo mažai, verčiamės per galvą, nes dar reikia įspėti užsakovus, su pakeitimais
supažindinti darbuotojus, patikrinti, kaip jie įsisavino žinias, – šiek tiek kritikos
pažėrė įmonės darbuotoja. – Mūsų standartą sudaro vadybinė ir techninė dalis,
pagal kurią yra atliekami bandymai ir įrangos priežiūra.“
Specialistė akcentavo, kad įmonėje yra nedidelė darbuotojų kaita ir labai geros darbo sąlygos. Esą net atvykę Vokietijos ekspertai sakydavo, kad „Problematikos“ laboratorijoje – kaip ligoninėje. Nors čia – ir bitumas, lipnios polimerinės medžiagos, dulkėti mineraliniai užpildai, bet švaru, tvarkinga, kiekviena įranga turi savo vietą, žmonės žino, ką gali atlikti, kiekvienam jų suteikiami skirtingi įgaliojimai.

Kitoks požiūris į kokybę
Sistema nuosekli ir ne popierinė. „Be abejo, popierių labai daug, jų galėtų
būti ir mažiau“, – pripažino E. Karlonaitė, bet ji labai džiaugiasi, kad įmonės laboratorija akredituota, t. y. įvertinta, pripažinta, patikima.
Ši specialistė tikrai ne veltui dirbo, kad bendrovėje atliekami bandymai būtų
pripažinti tarptautiniu mastu. „Tarkime, gautas užsakymas iš Australijos. Ir iš kur
jie sužinojo, kad Lietuvoje yra tokia „Problematika“? Nes vokiečiai pateikė informaciją apie Lietuvoje akredituotą įmonę“, – savo darbo rezultatais pasidžiaugė E. Karlonaitė.
Šiemet atlikti bandymai pagal Bulgarijos pasiūlymus ir buvo gauti geri rezultatai. Ispanija pakvietė – irgi teigiami rezultatai. Švedija paprašė įvertinti mineralinius užpildus – taip pat pasisekė.
Vokiečių atliktas akreditavimas baigsis 2017 m. Toliau įmonė liks akredituota tik Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro. Užteks ir to, nes ES direktyvos numato, kad pakanka nacionalinio akreditavimo.
Baigdama pokalbį specialistė patikino, kad požiūris į kokybę šiuo metu labai
pasikeitęs ir net neabejojama, kad didelės investicijos turi atitikti kokybę.
Sakoma, kad kas turi informaciją, tas valdo situaciją. Esant poreikiui, E. Karlonaitei nekyla jokių problemų nedelsiant pateikti įmonės laboratorijos įrangos
sąrašą, duomenis apie specialistų išsilavinimą, darbo patirtį, kitą reikalingą informaciją konkursams. Viskas paruošta, peržiūrėta, pataisyta, papildyta. Belieka
tik atspausdinti ir pateikti. Toks pasirengimas dirbti – įprasta praktika bendrovėje „Problematika“.
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VĮ „Kauno regiono keliai“ žiemos tarnyba – viena iš geriausių Lietuvoje

Kauno regionas ypatingas tuo, kad jo teritorijoje driekiasi daug įvairios paskirties kelių, viadukų, tiltų. Kaunas
nuolat minimas spaudoje ir valstybės institucijose dėl didelių transporto spūsčių, dažnų avarijų, dėl situacijos
magistraliniame kelyje Vilnius–Klaipėda, besidriekiančiame šalia Kauno. Šis miestas taip pat dar visai neseniai buvo
garsus duobėtomis, nepabarstytomis ir neišvalytomis nuo sniego gatvėmis, skaudžiais eismo įvykiais. Su šiomis
problemomis ir blogu miesto įvaizdžiu „Kauno regiono keliai“ neturi nieko bendro. Šio regiono keliai visada laiku
sutvarkyti ir įmonės „Kauno regiono keliai“ vadovų nuomone, žiemos tarnyba yra viena geriausių Lietuvoje. Kaip iš
tikro tvarkomi Kauno regiono keliai, kalbėjomės su įmonės vadovais.

VĮ „Kauno regiono keliai“ vadovas Tomas Mockus: „Kelininko specialybei mane įkvėpė
kiemo draugas“
Audronė Tamašauskaitė

T

uo metu, kai būsimasis valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ vadovas Tomas Mockus buvo Šiaulių 10-osios vidurinės mokyklos abiturientas, jo kiemo draugas Algis buvo bebaigąs tuomečio Vilniaus inžinerinio statybos instituto
(VISI) pirmą kursą. Draugiškas patarimas pasirinkti kelininko specialybę skambėjo maždaug taip: „Stok į VISI ir nereikės eiti į armiją.“
Gyvenimas kupinas netikėtumų. Kai T. Mockus pradėjo studijuoti VISI, jo kiemo draugas Algis, kuris ir įkvėpė bičiulį stoti į šią specialybę, iškrito iš antro kurso
dėl didesnio pomėgio studentauti, nei studijuoti, o Tomui į armiją vis vien teko eiti.
Tačiau šiandien tai visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad šiuo metu „Kauno regiono kelių“ vadovas T. Mockus, laikinai einantis šios įmonės direktoriaus pareigas,
nė neabejoja, jog jo profesijos pasirinkimas – teisingas, o studijų metais įskiepyta meilė šiai profesijai bėgant laikui tik dar labiau sustiprėjo.
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Geroji specialybės pusė
„Į VISI įstojau 1975 m., pasirinkęs kelių statybos specialybę, o mokslus baigiau 1981-aisiais. Vienerius metus dėl ligos praleidau“, – prisiminė pašnekovas.
Kai vyko stojamieji egzaminai, T. Mockus užsikrėtė hepatitu. Iš karto po egzaminų jis pateko į ligoninę, iš jos buvo išleistas tik spalio viduryje. Dekanas T. Mockui sutiko suteikti akademinių atostogų.
Būsimasis kelininkas laiko negaišo – įsidarbino tiltinio krano mašinistu Šiaulių metalo apdirbimo gamykloje. „Taip įgijau dar vieną specialybę“, – tęsdamas
pokalbį šyptelėjo jis.

T. Mockui iš pradžių šio amato teko pasimokyti apie 1,5 mėnesio. Už mokslus tuomečiame mokymo kombinate sumokėjo įmonė. Ilgiau nei pusmetį trukęs
darbas buvo išties naudingas. Tiesiogiai bendrauta su žmonėmis, dalyvaujančiais
gamyboje, – paprastais darbininkais, suvirintojais. Tai leido pajusti jų darbo pulsą ir atmosferą. Įgijęs neįkainojamos patirties T. Mockus pradėjo kelių statybos
studijas Vilniuje.
Kauno regioninės kelių įmonės laikinasis direktorius pasidžiaugė, kad instituto Kelių katedros dėstytojai, profesūra nuo pat pirmų studijų minučių sugebėjo įskiepyti meilę kelininko profesijai, parodė gerąją šios specialybės pusę. Iki šiol
buvę dėstytojai, kantriai ir nuosekliai formavę teigiamą kelių inžinieriaus profesijos įvaizdį, yra autoritetas jaunimui.
Jau pirmame kurse sostinėje T. Mockus atliko geodezinę praktiką. Vėliau per
praktikas teko padirbėti Ukmergės kelių statybos valdyboje Nr. 2, kuri tuo metu
statė automagistralę Vilnius–Panevėžys. Ten T. Mockus paragavo ir pirmosios vadovo duonos. O studijuodamas jis net Moldovoje yra atlikęs praktiką, nes tie, kas
gerai mokėsi, turėjo teisę pasirinkti įdomesnes praktikas.
Į Moldovą važiavo penki studentai po 3 kurso. Kišiniove T. Mockui teko tiesti
pėsčiųjų takus. Dar buvo ir statybiniai būriai Klovainiuose.„Mūsų grupė statė paštą, garažus prie namų, teko pabūti mūrininkais“, – tęsė kelių srities specialistas
ir pridūrė, kad per 5 metus trukusias studijas juos „tikrai gerai paruošė geodezinių matavimų srityje, Kelių katedra suteikė nemažą technologinių žinių bagažą“.

Pirmas krikštas
Jaunas specialistas gavo paskyrimą į tuometę Panevėžio autokelių valdybą,
pradėjo dirbti meistru. Šoko nepatyrė ar ypatingo pereinamojo laikotarpio kolektyve neprireikė, nes T. Mockus jau buvo apsipratęs dirbti su žmonėmis.
T. Mockus vedė studijuodamas, todėl atvažiavęs dirbti į Panevėžį, turėjo ką tik
gimusį sūnų. Didmiestyje gyvenamojo ploto niekas nesuteikė, tad T. Mockus su
šeima apsigyveno pas tėvus. Vos jam pradėjus dirbti Panevėžyje, buvo ruošiamasi atiduoti kelią Krekenava–Kėdainiai Valstybinei komisijai vertinti, todėl T. Mockaus pirmas darbo mėnuo buvo susijęs su šio objekto baigimu.
„Tai buvo svarbus objektas įmonei, todėl dirbo visa valdyba. Man buvo patikėtas konkretus kelio ruožas ir baigiamieji darbai jame – šlaitų išlyginimas, pralaidos, nuovažos ir pan. Baigus šį objektą, buvo gauta nauja užduotis – rajoninis
kelias Panevėžys–Trakiškis. Naujo kelio tiesimas buvo tikras pirmas mano krikštas
ir išbandymas, nes reikėjo institute įgytas teorines žinias pritaikyti praktiškai. Kelią vietomis reikėjo nutiesti per kolūkio laukus, darbus juose pradedant nuo nulio – „išmušinėjant“ naujos trasos pereinamąsias kreives“, – kalbėjo regioninės
kelių įmonės vadovas.
Paaiškėjo, kad institute įgytos žinios buvo tikrai vertingos. Jas specialistui nebuvo sunku pritaikyti realybėje. „Susitvarkiau ir įrodžiau, kad mane paruošė gerai“, – teigė jis.

Šį kelią tiesė ilgai – 2 metus, mat buvo kitokie reikalavimai. Supiltos kelio
sankasos turėdavo per tam tikrą laiką susigulėti. Šiandien darbai atliekami greičiau, nors kelių tiesimas taip pat užtrunka ilgiau nei įprasti statybos darbai.

Problema – alkoholis darbe
Panevėžyje T. Mockui teko vadovauti darbininkams, mechanizatoriams ir pajusti vyr. inžinieriaus kontrolę. T. Mockus sakė gaudavęs ir velnių, nes tuo metu
planavimas buvo itin griežtas. Būdavo problemų ir su transporto įmonėmis.
„Galiojo tam tikri kokybės standartai. Turėjo būti užtikrinta grunto kokybė, išlaikytos dulkėtumo normos, ypač svarbūs buvo vadinamieji filtraciniai šalčiui atsparūs sluoksniai. Žvyro karjeruose visko būdavo – jei tik truputį įsimaišydavo kitokio grunto, rodikliai krisdavo. Svarbi buvo ir medžiagų sutankinimo kontrolė“, –
ano meto reikalavimus vardijo kelininkas.
Jis sakė, kad reikalavimai ir tada buvę panašūs, kaip ir dabar, tik šiandien esą
„prikepta“ labai daug normatyvinių dokumentų. Kai kur reikalavimai inertinėms
medžiagoms yra per aukšti ir dėl to gali ateityje kilti problemų. Esą įvairūs techniniai reglamentai kartais netgi riboja žmogaus gyvenimo kokybę.
„Tuo metu būta problemų su alkoholio vartojimu darbe. Tekdavo kariauti ir
kažkaip suktis, jei žmogaus nebūdavo darbe. Mechanizatorių, kvalifikuotų specialistų trūkdavo. Jie buvo graibstomi, nes vykdavo tikrai daug melioracijos, statybų ir kelių tiesimo darbų“, – neslėpė vadovas.
Pasak jo, pagrindinė technika, kurią tuo metu turėjo Panevėžio autokelių valdyba, buvo greideriai ir buldozeriai, ekskavatoriai. Jų buvo gerokai daugiau nei
dabar – iki 10 vienetų, nes kaskart po 2 mechanizmus vis išeidavo iš rikiuotės.
Panevėžiečiai kelininkai tuo metu turėjo gerą žvyro karjerą, tiesa, tolokai – už
40 km. Anksčiau per metus pagamindavo maždaug 70 tūkst. kub. metrų žvyro ir
visa tai keliaudavo į kelius. Dabar tiek nebereikia – sunaudojama 10 kartų mažiau. Anksčiau žvyro dangą keliuose atnaujindavo kas 4–6 metus, o dabar pagal
turimų žvyrkelių skaičių ir ilgį – kas 20 metų.

Darbas teikė malonumą
Po dvejų darbo kelių meistru metų T. Mockus tapo darbų vykdytoju ir darbo pobūdis visai pasikeitė. Teko rūpintis trimis tuo metu turėtais karjerais, atlikti vadinamąjį juodąjį kelio paviršiaus apdorojimą, kai ant kelio išpurškiamas

skystas bitumas ir įterpiama juoda, asfaltbetonio bazėje apvilkta bitumu skaldelė.
„Technologija tokia, kad labai bijodavome lietaus. Vos tik kaptelėjus nors vienam lašui darbus turėdavome stabdyti. Darbas sudėtingas, bet pasistengus kelias gaudavo tikrai geros statybinės medžiagos. Skaldelė apvilkta bitumu, apačioje – bitumas, ir visos kelio siūlės ir plyšeliai gerai uždaryti. Žodžiu, tai buvo 2
cm tikrai geros, patikimos medžiagos“, – aiškino „Kauno regiono kelių“ vadovas.
T. Mockaus teigimu, toks greitas kelių remonto būdas taikomas ir šiandien,
bet technologijos labiau pažengusios – viskas atliekama paprasčiau. Bet, jo manymu, dar būtų galima ginčytis, kuris būdas efektyvesnis. Tuo metu galiojo nerašyta taisyklė, kad tokiu būdu asfalto danga turi būti atnaujinama kas 4 ar 5 metus.
Panevėžio autokelių valdyboje anuomet per metus šitaip sutvarkydavo apie
40 km asfaltuotų kelių, nors rūpesčių netrūko: technika sovietinė, problemos dėl
bitumo. Kad jo gautumei, tekdavo nuolankiai prašyti ar netgi pakariauti. Tačiau
T. Mockus prisipažino tada jokios rūpesčių naštos nejausdavęs: buvo jaunas, darbas patiko, pažinčių ratas plėtėsi, o jei labai sekdavosi dirbti, pajusdavo netgi savotišką euforiją.
Nekamavo netgi griežti vasaros darbų terminai. Juk taip reikėjo. Viskas labai
preciziškai turėjo būti planuojama. Darbus kelininkai turėjo atlikti nuo gegužės
15 d. iki rugpjūčio 15 d. – nei diena anksčiau, nei diena vėliau. Šiek tiek nuotaika
subjurdavo, kai liepos mėnesį darbus apie 2 savaites sutrukdydavo, liaudiškai tariant,„broliai myžniai“. Per lietų darbai strigdavo, bet planai vis tiek buvo vykdomi.

Nuo armijos neišsisuko
„Ėjau į kelininkus, kad nepaimtų į sovietinę armiją, o po 4 metų darbo teko
tarnauti 2 metus. Išvažiavau į Baikonurą. Pamatyti teko daug – ir raketų, ir kosminių kompleksų. Iš pradžių pykau, kokio velnio ten man reikia važiuoti, o dabar džiaugiuosi pamatęs vienintelį didžiausią pasaulyje kosmodromą“, – atviravo įmonės laikinasis direktorius.
Ten T. Mockus tarnavo karininku, gaudavo dvigubai didesnį nei keliuose atlyginimą, nes dar gaudavo priedą už dykumų sąlygas bei kitas išmokas.
Leninsko mieste, labai panašiame savo dydžiu į Panevėžį, T. Mockus gavo bendrą butą su kitu karininku. Šeimos ten nevežė, nes sūnus jau turėjo eiti į pirmą klasę.
Žmona turėjo darbą, kurio ten tikrai nebūtų gavusi. T. Mockus siųsdavo pinigus šeimai,
juolab kad tuo metu, kaip ir dabar, kultūros darbuotojų atlyginimai buvo apgailėtini.

„Labiausiai eismo saugumą gerina žiedinės sankryžos. Tai puiki
priemonė sureguliuoti transporto ir pėsčiųjų srautus. Kai kurios pigios
priemonės – iškilieji trapeciniai kalneliai, „miesto vartai“ – yra tikrai efektyvios,
bet jų įrengimo vietos turi būti parenkamos labai atsakingai.
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Pokyčiai kelių srityje
Sugrįžusį iš armijos T. Mockų paskyrė Panevėžio autokelių valdybos Pagalbinės gamybos skyriaus vedėju. Jam buvo pavaldūs dažymo, staliaus cechai, visi
karjerai ir asfalto bazė, teko vykdyti rangos darbus. Iš kelių statybos valdybos skyrius perėmė asfaltbetonio bazę. Nors ji buvo sena, bet įmonei tikrai reikalinga.
Taip dirbta iki 1995 m., kai pradėjo kurtis regioninės kelių tarnybos.
Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę kelininkams darbų sumažėjo. Iškilo būtinybė jungtis į stambesnius ūkinius vienetus, nes tik šiuo būdu buvo galima prisitaikyti prie pakitusių rinkos sąlygų išsaugant kelių tarnybas. Tuo metu joms išlikti nebuvo lengva.
Panevėžio autokelių valdyba buvo reorganizuota į VĮ „Panevėžio regiono keliai“, prie jos prijungta ir Panevėžio kelių tarnybą. Buvo išardyti kolūkiai, todėl ir
rangos darbų juose neliko – tik savivaldybių užsakymai.
Kritus darbų keliuose apimtims, sumažėjo ir asfaltbetonio bazės reikšmė. Padidėjo kelių priežiūros poreikis, tad T. Mockų Panevėžio kelių tarnyboje paskyrė
vadovauti dalies krašto ir rajoninių kelių priežiūros darbams. Buvo 3 meistrijos,
šiam kelininkui patikėjo vienai jų vadovauti.
Iš pradžių kelių technika buvo ta pati – senstelėjusi ir palūžinėjusi. Rimtos
technikos kelininkai pradėjo gauti tik nuo 1998 m. Pirmiausia buvo perkami autogreideriai, keičiamas transportas darbininkams vežioti. Darbo sąlygos žmonėms akivaizdžiai gerėjo. Technika tapo patikimesnė, barstymo technika – tobulesnė. Atsirado vakarietiškų barstytuvų. MAZ-us po truputį keitė mersedesai
ir „Iveco“ technika.
1997 m. pasikeitė ir T. Mockaus darbovietė, ir darbo pobūdis – jis buvo pakviestas į Lietuvos automobilių kelių direkciją (LAKD) dirbti Kelių techninės prie-

Sunkmetis išmokė mąstyti
2008–2009 m. kelių sektorius pajuto savotišką sudrebinimą dėl ekonomikos krizės. Visiems vadovams teko susėsti prie bendro stalo ir labai gerai pagalvoti, kaip reikės išlikti. Teko operatyviai priimti kardinalius sprendimus, nes buvo
aiškiai matyti, kad turimo finansavimo nepakaks. Kaip tyčia, ir žiemos kelių prižiūrėtojams tuokart buvo pakankamai sudėtingos.
„Kaip šiandien sakome, tada optimizavomės. Šį procesą tęsiame ir dabar, tačiau tuo metu tai buvo labai drastiškas žingsnis. Teko smarkiai sumažinti darbuotojų skaičių. Vietoj 500 liko 400, o vėliau buvo atleisti dar maždaug 50, – kalbėjo T. Mockus. – Tačiau to nepakako. Reikėjo pereiti į griežtą taupymo režimą. Visi
tarnybose dirbantys žmonės yra kelių patriotai, jie veržiasi dirbti darbus, mato,
kas yra blogai ar ką gali patobulinti. Tai įaugę visiems į kraują iki šių dienų, o lėšų
tada stigo, todėl reikėjo kai kuriuos darbus sustabdyti ir atsirinkti tai, kas būtiniausia, ypač tuos, kurie užtikrintų saugų eismą.“
Buvo įvesta 4 dienų darbo savaitė. Už prastovas buvo mokamas minimumas.
Respublikos mastu atlyginimai buvo sumažinti ir vadovams. Tuos 3 ar 4 metus
teko kažkaip gyventi.
„Šiandien supratome, kad patirti sunkmetį buvo savotiškai sveika, nes pradėjome šiek tiek kitaip mąstyti. Darbų sezoniškumas verčia turėti technikos daugiau, nei jos reikia vasarą. Mažėja žvyrkelių, tad tenka skaičiuoti, kad turima technika būtų tikrai naudojama. Tiesa, technikos mažiname taip, kad tai neturėtų neigiamos įtakos užduotims“, – tvirtino „Kauno regiono kelių“ vadovas.
Jis neslėpė, kad kyla šioks toks pavojus, jei sugrįžtų gilios ir labai snieguotos žiemos. Susitvarkyti su pūgų padariniais keliuose nebūtų lengva, nes sun-

„Kauno regiono kelių“ vadovas išvardino pavojingiausias vietas Kauno regione. Čia, pasirodo, palyginti su kitais šalies regionais, yra daugiausia juodųjų dėmių, nors pastaraisiais metais jų sumažinta daugiau nei dvigubai. Galbūt neįtikėtina, bet jos vyrauja ne kelyje „Via Baltica“. Didžioji juodųjų dėmių dalis yra kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis.
T. Mockaus tvirtinimu, taikomos inžinerinės priemonės yra veiksmingos, tačiau kartais jos nėra užprogramuotos vadinamajai juodajai dėmei panaikinti.
„Kai, pavyzdžiui, kelyje Kaunas–Jonava–Zarasai pradėjo didėti žuvusiųjų
skaičius, kartu su LAKD ieškojome išeities, kaip greitai ir efektyviai sumažinti jį,
nes kardinaliems sprendimams reikėjo ir didesnio finansavimo, ir žemių nusavinimo. Taip įrengėme šviesoforines sankryžas užmiestyje, magistraliniame kelyje“,
– paaiškino kelių srities specialistas. Tai sumažino įvykių skaičių su sunkiomis pasekmėmis, tačiau išliko eismo įvykių, kurie būdingi sankryžoms su šviesoforais.
Profesionalo galva, pagrindinės eismo įvykių priežastys yra Kelių eismo taisyklių (KET) nesilaikymas ir vis dar neaukšto lygio vairuotojų mentalitetas – noras palakstyti, važiuoti išgėrusiam, vairuoti labai pavargusiam. Pasirodo, per metus būna 2 ar 3 atvejai, kai kelyje žūva užmigę pėstieji.
„Labiausiai eismo saugumą gerina žiedinės sankryžos. Tai puiki priemonė sureguliuoti transporto ir pėsčiųjų srautus. Kai kurios pigios priemonės – iškilieji
trapeciniai kalneliai, „miesto vartai“ – yra tikrai efektyvios, bet jų įrengimo vietos
turi būti parenkamos labai atsakingai. Mano atmintyje įstrigęs įvykis, kai ugniagesiai vyko gesinti gaisro ir važiuodami dideliu greičiu paslydo ant iškiliojo kalnelio. Dėl gabento vandens svorio centro pokyčio gaisrinė mašina virto ir žuvo žmogus. Ko gero, buvo kaltas vairuotojas, tačiau ši tragedija pamokanti, nemaloni ir
kelininkams“, – pareiškė T. Mockus.

Kas gadina kraują?
Regioninės kelių įmonės Kaune vadovas paatviravo, kad jo vadovaujamiems
kelininkams kraują gadina „Via Baltica“ ir Pakaunė. Priemiestyje gyvenantys žmonės dirba Kaune ir važinėja į miestą. Būtent todėl reikia spręsti ne tik eismo saugumo, bet ir intensyvinti kelių priežiūros klausimus. Rajono gyventojų skaičius auga,
bet vietinių kelių ir gatvių infrastruktūra kuriama labai lėtai, todėl transporto srautai valstybinės reikšmės keliuose piko valandomis išauga milžiniškai.
„Kelių priežiūros tvarka yra reglamentuota. Kiekvienam žmogui atrodo, kad
kelias, kuriuo jis važiuoja, yra pats svarbiausias ir jau 6 val. ryto turi būti pabarstytas. O pagal mūsų tvarką galbūt šis kelias iš viso neturi būti barstomas, kyla konfliktinės situacijos, žmonės nepatenkinti. Manau, kad Lietuvoje žiemą barstomų
slidumą mažinančiomis medžiagomis valstybinių kelių skaičius yra optimalus.
Tikrai nereikia jų daugiau. Pats vairuotojas irgi turėtų pamąstyti, kaip jam važiuoti saugiau“, – akcentavo T. Mockus ir pridūrė, kad ypač didelis dėmesys skiriamas
mokykliniams autobusams.
Baigdamas pokalbį direktorius nepašykštėjo patarimų vairuotojams: „Būtinai stebėkite kelio ženklus ir laikykitės kelių eismo taisyklių. Juk greičio ribojimas
nėra iš piršto laužtas dalykas. Jei toje vietoje nurodytas mažesnis greitis, vadinasi, ten dėl greičio viršijimo yra įvykęs ne vienas, bet daug vienodų ar labai panašių eismo įvykių. Linkiu būti atidiems, atkreipti dėmesį į teikiamą informaciją apie
padėtį keliuose“, – palinkėjo T. Mockus.

VĮ „Kauno regiono keliai“ Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus inžinierius
Linartas Kiškis
Saugiam eismui – ypatingas dėmesys
Integruojant šalies kelių transportą į visos Europos transporto sistemą, saugus eismas automobilių keliais Lietuvoje tampa prioritetine sritimi. Ne išimtis –
ir valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“, kuri vykdo aktyvią eismo saugumo užtikrinimo veiklą.
„Mūsų visuomenei labai svarbu suvokti, kokios beprasmės yra žūtys ir sužeidimai keliuose ir kad daugumos šių nelaimių buvo galima išvengti. Kiekvienas žuvęs, o ir sužalotas eismo įvykyje žmogus yra didelė netektis ir žala valstybei, todėl stengiamės daryti viską, kad Kauno regione skaudžių nelaimių keliuose būtų kuo mažiau“, – sako „Kauno regiono kelių“ Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus inžinierius Linartas Kiškis.
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Analizė
Inžinieriaus L. Kiškio teigimu, saugų eismą veikia daug dalykų. Juos būtų galima sutelkti į glaudžiai susijusią visumą, kuri išryškina tris pagrindinius elementus: kelius, transporto priemones ir eismo dalyvius.
VĮ „Kauno regiono keliai“, skirdami ypatingą dėmesį saugaus eismo situacijos gerinimui įmonės prižiūrimuose keliuose, pirmiausia remiasi praėjusių laikotarpių statistiniais duomenis, kurie padeda išsiaiškinti pagrindines eismo įvykių priežastis.
„Analizuojame, diskutuojame, esame parengę 2011–2014 m. įskaitinių eismo įvykių magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose santrauką. Tai nėra
tuščias laiko švaistymas. Tokios išvados būtinos, kad jomis vadovaudamiesi galė-

tume dar efektyviau tęsti eismo saugumo užtikrinimo veiklą“, – pareiškė įmonės
Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus specialistas.
Pažvelgus atgal, į 2015 m., matyti, kad „Kauno regiono keliai“ itin aktyviai naikino juodąsias dėmes, ruošdami kelių remonto projektus, rūpindamiesi pažangių inžinerinių priemonių diegimu, pagaliau – nuolat bendradarbiaudami su suinteresuotomis institucijomis, palaikydami glaudžius ryšius su eismą kontroliuojančiais policijos pareigūnais, taip pat nepamiršdami ir švietėjiškos veiklos saugaus eismo aspektu.
Pasak inžinieriaus L. Kiškio, įmonė nenumoja ranka ir į specialistų kvalifikacijos kėlimą. Skiriami mokymai apie kelio ženklų naudojimą ir pastatymą kelių tarnybų inžinieriams, vyr. meistrams, atliekami patikrinimai visose kelių tarnybose
dėl „Darbo vietų aptvėrimo automobilių keliuose“ instrukcijų laikymosi.
„Pernai Kauno regiono parapijoms, mokykloms, policijos komisariatams
buvo išplatinta 14 tūkst. juostinių-spyruoklinių atšvaitų, 6000 šviesą atspindinčių žaisliukų, o dviratininkams – 3 tūkst. 700 signalinių liemenių“, – tęsė „Kauno regiono kelių“ atstovas.
Kauno regione dviejose savivaldybėse buvo organizuoti mokymai, kaip eismo nelaimės metu žmogui gali padėti saugos diržai. Nepamiršta ir meninė-šviečiamoji dalis – pernai Kauno ir Prienų rajonų bendrojo lavinimo įstaigų mokiniams buvo organizuotas nuotraukų konkursas „Mano kelias“.

Žuvusiųjų sumažėjo 17 proc.
Statistikos duomenimis, nors 2015 m., palyginti su 2014 m., įskaitinių eismo įvykių skaičius įmonės „Kauno regiono keliai“ prižiūrimuose keliuose padidėjo 3 proc., žuvusiųjų sumažėjo net 17 proc. Tokia pat procentų dalimi sumažėjo ir
eismo įvykių skaičius magistraliniuose keliuose (nuo 35 užpernai iki 29 pernai).
„Norėtųsi paminėti, kad įmonės prižiūrimuose magistraliniuose keliuose
pernai žuvusiųjų sumažėjo net 45 proc.“, – tęsė inžinierius.
Magistraliniai keliai sudaro 7 proc.„Kauno regiono kelių“ prižiūrimo kelių tinklo. Juose 2015 m. žuvo 1 pėsčiasis ir 5 transporto priemone vykę eismo dalyviai
(pėstieji sudarė 17 proc. visų žuvusių magistraliniuose keliuose, 2014 m. buvo 27
proc.). Pernai keliuose sužeisti 2 pėstieji, 1 dviratininkas ir 33 transporto priemone važiavę eismo dalyviai. Tamsiu paros metu magistraliniuose keliuose nukentėjo 3 pėstieji (2014 m. – 5 pėstieji). Minėtuose keliuose eismo įvykių dalis, kuriuose nukentėjo pėstieji 2015 m., palyginti su 2014-aisiais, sumažėjo 57 proc., o
eismo įvykių, kuriuose nukentėjo dviratininkai – net 75 proc.
Pažymėtina, kad 2014 m. nukentėjo 4 dviratininkai, o 2015 m. magistraliniuose keliuose nukentėjo 1 dviratininkas, susidūrimų sumažėjo 9 proc., tik apvirtimai, deja, siekė 100 proc., o ir kitų eismo įvykių padaugėjo 50 proc.
„Užtat pernai magistraliniuose ir krašto keliuose eismo įvykių, kurių kaltininkai buvo neblaivūs asmenys, sumažėjo net perpus“, – pasidžiaugė už saugų eismą Kauno regione atsakingas specialistas ir pridūrė, kad krašto keliuose eismo
saugumo padėtis kauniečių kelininkų vis dar netenkina.
2015 m. eismo įvykių skaičius Kauno regiono krašto keliuose, palyginti su
2014 m., padidėjo 19 proc.: žuvusiųjų padidėjo 23 proc., sužeistų – 16 proc., o
žuvusių ir sužeistų kartu paėmus – 17 proc.
Pasak L. Kiškio, krašto keliai sudaro 23,2 proc. įmonės prižiūrimo kelių tinklo ir jiems
tenka 54 proc. visų eismo įvykių. Taigi, krašto keliuose pernai žuvo 7 pėstieji bei 10 transporto priemone važiavusių eismo dalyvių. Laimė, žuvusių dviratininkų nebuvo. Sužeisti
26 pėstieji, 3 dviratininkai bei 116 transporto priemone važiavusių eismo dalyvių. 2015
m. pėstieji ir dviratininkai sudarė 41 proc. visų žuvusiųjų krašto keliuose, o 2014 m. jų
buvo 54 proc. Krašto keliuose eismo įvykių dalis, kuriuose nukentėjo pėstieji, padidėjo
12 proc., tačiau tų įvykių, kuriuose nukentėjo dviratininkai, sumažėjo net 66 proc. Eismo subjektų susidūrimų padaugėjo 27 proc., apvirtimų – 53 proc., kitų įvykių – 22 proc.

Pavojingiausi kelio ruožai
„Rajoniniuose keliuose eismo įvykių 2015 m., palyginti su 2014 m., sumažėjo 13 proc., žuvusiųjų – 45 proc. Rajoniniai keliai sudaro 69,8 proc. viso kelių
tinklo, jiems tenka 32 proc. visų eismo įvykių“, – vardijo kelių regioninės įmonės
saugaus eismo ir kelių priežiūros specialistas.
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Neaukšto lygio mentalitetas

Anot L. Kiškio, rajoniniuose keliuose pernai užfiksuoti 66 įskaitiniai eismo
įvykiai, iš jų 5 sukėlė neblaivūs arba nuo narkotikų apsvaigę vairuotojai. Tai sudaro 8 proc. visų įvykių rajoniniuose keliuose. Pastaruosiuose žuvo ar buvo sužeisti
9 pėstieji iš 93 nukentėjusiųjų šiuose keliuose, o tai sudaro 10 proc.
„Praėjusių metų bendra tendencija – įskaitinių eismo įvykių didėjimas krašto keliuose. Magistraliniuose ir rajoniniuose keliuose eismo įvykių sumažėjo. Žuvusiųjų skaičius, palyginti su 2014 m., padidėjo tik krašto keliuose. Sužeistųjų sumažėjo rajoniniuose keliuose, o magistraliniuose ir krašto keliuose šiek tiek padidėjo“, – padėtį apibūdino inžinierius.
Kelininko tvirtinimu, svarbiausios priežastys, lėmusios skaudžias eismo nelaimes keliuose – pėsčiųjų atidumo stoka tamsiu paros metu, vairuotojų saugaus greičio viršijimas. Pėstieji ir dviratininkai, kurie nukenčia tamsiu paros metu,
nedėvi atšvaitų ar nesinešioja žibintų. Tamsiu paros metu nukenčia apie 62 proc.
visų nukentėjusių pėsčiųjų.
Inžinierius dar kartą patvirtino logišką sąsają – eismo saugumo požiūriu pavojingiausi yra tie kelių ruožai, kur yra didžiausi transporto ir pėsčiųjų srautai.
Tai magistralinis kelias Kaunas–Zarasai–Daugpilis (pernai įvyko 12 eismo įvykių), krašto keliai Kaunas–Prienai–Alytus (28 eismo įvykiai), Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda (11 įvykių), Jonava–Kėdainiai–Šeduva (11), Ariogala–
Raseiniai–Kryžkalnis (8), Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai (9). Tarp rajoninių kelių 2015-aisiais avaringiausias buvo kelias Jonava–Gudžioniai (12 eismo įvykių).

Inžinerinių priemonių svarba
Viena svarbiausių priemonių, kurių 2015 m. ėmėsi įmonė„Kauno regiono keliai“, siekdama saugaus eismo gerinimo, – regiono keliuose įdiegta inžinerinių
sprendinių gausa. „Saugumo užtikrinimas susideda iš kelių pagrindinių krypčių.
Be to, kad būtina saugaus eismo sąlyga yra kultūringas eismo dalyvių elgesys kelyje, jų švietimas ir kontrolė, itin svarbus ir kelių inžinerijos tobulinimas“, – patikino inžinierius L. Kiškis.
Pernai magistralinio kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože (2,50–
4,00 km) buvo įrengta greičio valdymo ir perspėjimo sistema. Kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis atkarpoje nuo 5,94 iki 6,85 km buvo įrengtas pėsčiųjų ir dviračių
takas, ruože nuo 12,87 iki 13,02 – šviesoforai pėstiesiems, o atkarpoje nuo 28,16
iki 28,31 – lankstūs apvalūs stulpeliai.
Pakankamai daug inžinerinių eismo saugumą gerinančių priemonių pernai
buvo įrengta maždaug šešiuose kelio Panevėžys–Aristava–Sitkūnai kilometruose. Apie 1 km ilgio pėsčiųjų-dviračių takas buvo nutiestas kelyje Kaunas–Prienai–Alytus. Pastarajame, bent keturiose vietose, taip pat buvo įrengtos iškiliosios
pėsčiųjų perėjos ir kryptinis apšvietimas, taip pat, kaip ir kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, – kryptinis apšvietimas ir antisliduminė danga.
Daugelyje kitų Kauno regiono krašto kelių taip pat buvo įrengtos iškiliosios
pėsčiųjų perėjos, kryptinis apšvietimas, greitį mažinantys kalneliai, nauji kelio
ženklai, apsauginiai barjerai.
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Pagrindinėse logistikos bazėse tarnaujantys kariškiai dirbo krovėjais, santechnikais, viešbučių bei parduotuvių prižiūrėtojais – buvo aptarnaujamas visas komunalinis kosmodromo ūkis. Teko prižiūrėti ir vandens pumpavimo stotis dykumoje.
„Įdomu tai, kad mūsų padalinys aptarnaudavo tarptautinį viešbutį, kai vykdavo bendri rusų, prancūzų ar kitų šalių skrydžiai. Esu matęs tarptautines kosmonautų įgulas. Kaip karininkas galėdavau nuvykti ir patikrinti jų gyvenimo sąlygas, galėdavau 0,5 km atstumu priartėti iki raketų paleidimo platformos. Pamenu, palydovus leisdavo kone kasdien“, – tarnybos dienas sovietų armijoje prisiminė T. Mockus.
Namo jis grįžo turėdamas vyresniojo leitenanto laipsnį. Tiesa, T. Mockui siūlė likti tarnauti, bet į Lietuvą, į Panevėžį, jis grįžo su didžiausiu džiaugsmu, nes
laukė šeima.
Tada buvo 1987-ieji, „perestroikos“ pradžia. Jau tarnaudamas armijoje T.
Mockus gaudavo žinių iš vyresniųjų karininkų, kad Lietuvoje prasidėjo bruzdesys dėl atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos.

1998 m. rudenį T. Mockus gavo pasiūlymą tapti VĮ „Kauno regiono keliai“ direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už kelių priežiūrą.
„Teko labai greitai apsispręsti. Žmona liko Panevėžyje alytnamyje, o aš turėjau pats ieškotis gyvenamojo ploto. Kol susiradau nuomojamą būstą, į darbą važinėjau iš Panevėžio. Tai truko apie 3 mėnesius. Žiema buvo snieguota. Ją baigėme kovo viduryje su pūga. Po to buvo staigus atšilimas su vandeniu keliuose“,
– kaip šiandien savo gyvenimo pokyčius pamena kelių statybos specialistas. Jis
prisipažino, kad tada jam buvo vos 40 metų, todėl buvo kupinas jėgų, o naujas
darbas suteikė dar daugiau adrenalino.
„Sunku nebuvo, bet važinėjimas galop pabodo ir išsinuomojau gyvenamąjį
plotą. Tai truko apie pusantrų metų, o po to pardavėme namą Panevėžyje ir įsigijome Kaune blokuoto namo dalį. Būsto įsirengimui teko imti paskolą, bet ją gana
greitai, per 7 metus, grąžinome“, – tęsė įmonės vadovas.
Anot jo, dabartinis kolektyvas yra geras, klausimai sprendžiami dalykiškai, be
intrigų. Žiemos tarnybos darbai jau buvo gerai žinomi Panevėžyje, todėl didelių
problemų nekilo. Čia tik eismas intensyvesnis, kelių reikšmė didesnė.
„Panevėžio mokykla tikrai gera, – patikino pašnekovas. – Taip pat pamačiau, kad ir kauniečiai nepėsti, ypač prižiūrint kelią „Via Baltica“. Jų metodika tikrai pamokanti.“
„Kauno regiono kelių“ žiemos tarnyba, T. Mockaus asmenine nuomone, yra
viena geriausių Lietuvoje. Ypatingo kauniečių kelininkų dėmesio reikalauja magistralinis kelias „Via Baltica“, kur, anot T. Mockaus, ir įvykių daugiausia, ir noras dėl vieno ar kito įvykio papriekaištauti kelininkams didžiausias, nors pastarųjų kaltės būna retai.
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Panevėžietiška mokykla

kiosios kelių technikos Kauno regionas beveik nebeturi. Ekstremaliomis sąlygomis tektų ją nuomotis iš statybinių organizacijų, kurios kelininkams yra padėjusios ir anksčiau.
T. Mockaus teigimu, „turimos technikos parkas neblogas, tačiau technika
orientuota į tai, kad kelių priežiūros darbai žiemą būtų atliekami kokybiškai ir
operatyviai, jei yra vidutinis ar šiek tiek didesnis snieguotumas“.
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žiūros skyrių vyresniuoju inspektoriumi. Darbo vieta nepakito – T. Mockus liko
Panevėžyje. Jam teko vykdyti techninę kelių priežiūros ir statybos kontrolę. T.
Mockus buvo vienintelis prižiūrėtojas visame Panevėžio regione. Specialistui patiko, kad darbą galėdavo planuoti daugmaž savarankiškai.

Ekspertų teigimu, efektyviausia eismo saugumą gerinanti priemonė yra žiedinės sankryžos. 2015 m. žiedinė sankryža buvo įrengta kelio Raseiniai–Tytuvėnai– Radviliškis sankirtoje su keliu Raseiniai–Baisogala.

Kuo daugiau baltųjų kelių
„Iš savo praktikos žinau, kad skaudžių nelaimių keliuose mažėjimas susijęs
su įvairių saugaus eismo gerinimo priemonių diegimu. Mūsų įmonė užsibrėžusi
ir toliau nuosekliai bei sistemingai dirbti, naudodama visas galimybes avaringumui mažinti“, – tvirtino „Kauno regiono kelių“ specialistas L. Kiškis.
Inžinieriaus teigimu, pastaruoju metu Europoje vis plačiau plinta reiškinys –
baltieji keliai. Tai juodųjų dėmių priešingybė. Daugelyje Europos valstybių avarijų skaičius tiek sumažėjo, kad ne tik išnyko juodosios dėmės, bet atsirado ir kelio ruožų, kuriuose per tam tikrą laikotarpį neįvyko nė vieno eismo įvykio. Tokie
ruožai ir pavadinti baltaisiais keliais. Šių kelių daugiausia Olandijoje, Vokietijoje,
Prancūzijoje, kur avaringumas išties nedidelis.
Lietuvoje jų kol kas nedaug, bet jau yra – kaip pavyzdį galima paminėti kelio Vilnius–Minskas atkarpą.
Juodoji dėmė – tai vieta, kurioje 500 metrų kelio ruože per ketverius metus
įvyko ne mažiau kaip 4 įskaitiniai eismo įvykiai (kai žūva ar sužalojami žmonės).
Kokia gi padėtis visoje šalyje ir Kauno regione?
2012–2015 m. Lietuvos magistraliniuose ir krašto keliuose buvo užfiksuotos
144 avaringiausios vietos. Daugiausia – 20 – kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai, ties
Radviliškiu. Pastebima mažėjimo tendencija: 2012 m. juose įvyko 44 eismo įvykiai, o 2015 m. – beveik perpus mažiau (24).
Kauno regione per pastaruosius ketverius metus buvo užfiksuota 40 avaringiausių vietų: 2012 m. juose įvyko 13 eismo įvykių, 2015 m. – 7.
Baigdamas pokalbį įmonės „Kauno regiono keliai“ Saugaus eismo ir kelių
priežiūros skyriaus inžinierius L. Kiškis savo kolegoms kelininkams ir visos Lietuvos žmonėms palinkėjo, kad mūsų šalies keliuose nuolat daugėtų „baltųjų dėmių“ ir skaudžios nelaimės mus visada aplenktų.

Apibendrinimui
Per pastaruosius 10 metų situacija įmonės „Kauno regiono keliai“ prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose akivaizdžiai pagerėjo. Juodųjų dėmių sumažėjo beveik tris kartus. Taip pat sumažėjo ir eismo įvykių bei žuvusių ir sužeistų regiono keliuose. Pastaraisiais metais daugiausia eismo įvykių buvo užfiksuota dėl pėsčiųjų kaltės, ypač tamsiuoju paros metu. Įmonės prižiūrimuose
keliuose per pastaruosius kelerius metus buvo įrengta nemažai žiedinių sankryžų, apšviesti pavojingi kelių ruožai, įrengtos iškiliosios pėsčiųjų perėjos bei greitį lėtinantys kalneliai. Kadangi nemažą eismo įvykių dalį sukelia neblaivūs eismo
dalyviai, įmonės „Kauno regiono keliai“ specialistai mano, kad atėjo laikas imtis visų įmanomų, net ir radikalių, priemonių, kad būtų užtikrintas saugus eismas šalies keliuose.
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Valstybės įmonės „Panevėžio regiono keliai“ viena iš prioritetinių sričių yra
saugus eismas. Jam – išskirtinis šios valstybės įmonės dėmesys. Aukštaitijos
regiono kelininkai, vadovaudamiesi populiariu posakiu „vienas lauke ne
karys“, kartu su savo partneriais nuolat inicijuoja projektus ir aktyviai
dalyvauja švietėjiškoje saugaus eismo veikloje.
Audronė Tamašauskaitė

2

015 m. gegužės pradžioje buvo suorganizuota Trečioji Jungtinių Tautų (JT)
saugaus eismo savaitė, kurios tema – vaikai ir saugus eismas.
Nuošalyje neliko ir VĮ „Panevėžio regiono keliai“. Kartu su Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos biuru (KPB) ir VšĮ Panevėžio
darbo rinkos mokymo centru (Panevėžio DRMC) buvo surengtas saugaus eismo
konkursas „Atsakinga šeima – saugus eismas“. Konkurso tikslas – mažinti skaudžių eismo įvykių, ypač tokių, kurių metu nukenčia labiausiai pažeidžiami eismo
dalyviai (dviratininkai ir pėstieji), skaičių.

skaičius
Renginio metu iš viso išdalinta per

700 atšvaitų

susidomėjusiems Panevėžio gyventojams ir
miesto svečiams.

„Labai svarbu kuo anksčiau pradėti ugdyti drausmingus, atsakingus eismo dalyvius. Tai turi daryti ne tik policija, pedagogai, bet ir tėvai. Šeimai skirtas saugaus eismo konkursas skatina prisiminti pačias svarbiausias Kelių eismo taisykles (KET), jų laikytis“, – pasakojo Panevėžio regioninės kelių įmonės atstovai.
Šeimos saulėtą gegužės 9-ąją susirinko į Panevėžio DRMC autodromą. Vienos jų atvyko iš karto į renginį dviračiais, kitos dvirates transporto priemones atsivežė automobiliais. Tiesa, vietoj 14 užsiregistravusių komandų atvažiavo 8, tačiau buvo puiku, kad atkako ir jas palaikantys šeimos nariai, o viena šeima atvykonet iš Biržų krašto.
Koks gi dviratininkų renginys be Panevėžio dviratininkų klubo vadovo Alfonso Barausko? Dalyvavo ir jis, ir panevėžiečiams gerai pažįstamas sveikuolis Kazimieras Ilginis.
Tądien stende puikavosi vaikų piešiniai saugaus eismo tema. Dalyviai patys
rinko jiems labiausiai patikusį ir beveik vienbalsiai gražiausiu piešiniu pripažino
dešimtmetės Gretos Vyšniauskaitės kūrinį.

Išmokta pamoka
Į konkursą susirinkusius dalyvius pasveikino išradingumo praktinių užduočių
sudaryme nestokojantis Panevėžio DRMC atstovas Vytautas Šakėnas. Apie konkurso užduotis ir jų vertinimą informavo Panevėžio apskrities VPK KPB specialistė
Danguolė Urbonienė. Sėkmės konkurse palinkėjo „Panevėžio regiono kelių“ specialistai Tomas Žagūnis ir Tadas Brazdžionis.

Tėveliams teorijos užduotys buvo vienodos, vaikams – skirtingos. Atsižvelgta į jų amžių.
Konkurso dalyviai, pasistiprinę įmonės dovanotu šakočiu, vyko rungtyniauti
gana sudėtingoje trasoje. Beje, tėvai pirmiausia turėjo įrodyti, kad moka teisingai
vaikams užsegti atšvaitus bei dviratininko šalmą. Prieš pat startą buvo įvertinta,
ar tvarkingi dviračiai, ar jie atitinka KET reikalavimus. Puiku, kad dėl dviračių būklės buvo išsakytos vos kelios pastabos.
Pagaliau – startas, įjungiamas chronometras! Komandos pajuda į nuokalnę,
sustoja prie „Stop“ kelio ženklo, pasuka į kairę, įveikia „gyvatėlę“, pravažiuoja po
„žemai palinkusia medžio šaka“ ir kelionę tęsia važiuodami tiesiai. Štai dalyvius
pasitinka „aštuoniukė“ bei „U“ formos figūra, ir dviratininkai jau skuba finišo link.
Fiksuojamas laikas, skaičiuojamos sekundės, baudos...
Kol buvo skaičiuojami balai, rašomi diplomai nugalėtojams bei padėkos kitiems konkurso dalyviams, komandų laukė Panevėžio DRMC darbuotojo V. Šakėno paruoštas siurprizas: dalyviai autobusu važiavo slidžiomis dangomis.
Po išbandymo ir dideli, ir maži suprato – užsegti saugos diržai saugo visus
keleivius tiek lengvuosiuose automobiliuose, tiek autobusuose. Suaugusieji patyrė, kad slidžiame kelyje net ir važiuojant nedideliu greičiu ne taip jau paprasta suvaldyti automobilį.
Pamoka, kad kiekvieną akimirką kelyje kiekvienas eismo dalyvis turi įprasti saugoti save – naudoti įrengtas saugos priemones, laikytis visų KET reikalavimų, buvo išmokta.

Paskelbti nugalėtojai
Grupėje – vienas vaikas ir tėtis (mama) – nugalėjo Nedo ir Tomo Domkų šeima, šiek tiek nuo jų atsiliko Greta ir Romas Vyšniauskai bei Jakšių šeima
– Dominykas su tėčiu Mindaugu. Šauniausiam jauniausiam dalyviui 4 metų
Raigardui ir jo mamai Justai Navikienei buvo įteiktas „Panevėžio regiono kelių“
įsteigtas jauniausiojo dalyvio prizas. Keturmečiui, kuris susilaukė daugiausiai
nuoširdžių renginio dalyvių šypsenų, taip pat buvo skirta Panevėžio DRMC dovana.
Grupėje – du vaikai (vienas iš jų iki 6 metų) ir tėtis (mama) – nugalėtojo diplomas atiteko Ugnės, Gyčio ir Mindaugo Valatkevičių šeimai. Garbingą II vietą
laimėjo iš Biržų atvykę Monika, Erika ir Ričardas Samulioniai.

Grupėje – du vaikai ir tėtis (mama) – nugalėjo Emilija, Tautvilas ir Aurelijus
Breivės. Šiek tiek sėkmės pritrūko Linui, Gyčiui ir Jolitai Spundzevičiams.
Meniškiausiai konkurso dalyvei G. Vyšniauskaitei teko įmonės šakotis iš Panevėžio kelininkų įmonės inžinieriaus T. Žagūnio rankų.
Puikias dovanas nugalėtojams, vertingus prizus visiems konkurso dalyviams
įsteigė VĮ „Panevėžio regiono keliai“.
Nugalėtojams diplomus ir kitiems dalyviams padėkas pasirašė Panevėžio
apskrities VPK viršininkas Egidijus Lapinskas, „Panevėžio regiono kelių“ direktorius Rolandas Žagaras ir VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktorius
Valentinas Masilionis.
Kaip ir kiekvienas renginys, taip ir šis, pirmą kartą surengtas saugaus eismo
konkursas „Atsakinga šeima – saugus eismas“, baigėsi, tačiau dalyviai neskubėjo
skirstytis. Jie dėkojo už gerą ir, be abejo, labai reikalingą renginį, taip pat išreiškė
viltį, kad jis taps tradiciniu ir vyks kasmet.

Išbandymas motociklais
Kol Panevėžio mieste varžėsi jaunieji dviratininkai, Panevėžio rajono Raguvos gimnazijoje vyko varžybos, kuriose savo jėgas galėjo išmėginti motociklų ir
mopedų vairuotojai.
Gegužės 14 d. Raguvoje buvo surengtas Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ jaunųjų mopedų ir motociklų vairuotojų varžybų
nacionalinis etapas. Varžybų tikslas – skatinti jaunuolius saugiai elgtis keliuose,
siekti, kad saugus vairavimas taptų kasdiene būtinybe.
Šio konkurso globėjas – premjeras Algirdas Butkevičius. Konkursą organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Kelių direkcija) kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.
Mopedai ir motociklai – transporto priemonė, kuri vis populiarėja tarp paauglių, tačiau tai bene viena nesaugiausių transporto priemonių, ypač tada,
kai jaunieji vairuotojai užmiršta saugaus elgesio taisykles. Taigi, šios varžybos
buvo puiki galimybė dar kartą pasikartoti svarbias saugaus eismo kelyje pamokas.
Jaunimą pasivaržyti figūrinio vairavimo trasoje pakvietė Kelių direkcija, „Panevėžio regiono keliai“ ir Panevėžio apskrities VPK. Į varžybas užsiregistravo 39
dalyviai. Prie starto ryžosi stoti ir viena mergina. Siauroje trasoje motociklininkai turėjo pademonstruoti savo sugebėjimus valdyti dviratę transporto priemonę. Taip pat buvo vertinamos ir dalyvių žinios sprendžiant KET testus.
Dalyviai susibūrė į 7 komandas. Po dvi komandas užregistravo Raguvos gimnazija ir Anykščių Traupio pagrindinė mokykla, po vieną ekipą delegavo Upytės
A. Belazaro pagrindinė mokykla, Anykščių Kavarsko ir Kupiškio Alizavos pagrindinės mokyklos.
Varžybose dalyvavo ir Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, tačiau ji
atsivežė tik du atstovus, tad varžėsi ne komandinėje, bet individualioje įskaitoje.
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Pirmą ir antrą vietas pasidalijo aikštės šeimininkai – Raguvos gimnazijos ekipos. Trečią vietą laimėjo Kupiškio Alizavos pagrindinė mokykla. Nugalėtojai apdovanoti šalmais, šakočiais ir kitomis dovanomis.

Laurus skynė mažieji
Prieš tai, gegužės 8-ąją, Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje vykusio pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ regioninio etapo metu laurus skynė mažieji panevėžiečiai. Šiuo konkursu siekiama paskatinti pradinių klasių mokinius laikytis KET reikalavimų, ugdyti saugaus elgesio kelyje gebėjimus, išmokyti pritaikyti juos realiose gyvenimo situacijose.
Į renginį atvyko 9 smalsių pradinukų komandos iš Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio ir Panevėžio. „Šviesoforo“ dalyvius pasveikino ir sėkmės jiems palinkėjo Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė Rita Gagiškinė, Senamiesčio progimnazijos direktorė Saulė Kazinavičienė. Garbė būti varžybų vyriausiuoju
teisėju teko Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK Viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės specialistui Algirdui Berniūnui.
Moksleiviai savo žinias pritaikė ne tik teorinėse, bet ir praktinėse rungtyse.
Jie turėjo įveikti 5 teorines kelių maketo, viktorinos, kelio ženklų dėlionės, vaizdo,
komandų kapitonų užduotis ir 3 sudėtingas, tiek žinių, tiek įgūdžių reikalaujančias praktines ėjimo per kelią pėsčiųjų perėjoje ir sankryžoje bei atšvaitų praktinio naudojimo užduotis. Varžybų dalyvių pasirodymus vertino policijos pareigūnai ir kompetentinga pedagogų komisija.
Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ pradinių
klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ regioninio etapo nugalėtoja tapo Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos komanda. Antroji vieta atiteko Panevėžio Šaltinio
progimnazijos mokiniams, trečioji – šeimininkams – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pradinukams.
Nugalėtojams ir kitiems varžybų dalyviams dovanas skyrė ir už puikų pasiruošimą dėkojo „Panevėžio regiono kelių“ Saugaus eismo skyriaus viršininkas T.
Žagūnis ir inžinierius T. Brazdžionis. Mažieji dalyviai taip pat gavo padėkos raštus,
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VĮ „Panevėžio regiono keliai“
švietėjiškai saugaus eismo veiklai skiria daug pastangų ir laiko

jiems įteiktos taurės, vertingos dovanos. Jas įsteigė Kelių direkcija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Vaikai gamino atšvaitus
Jau 7 metus iš eilės Panevėžio apskrities policijos pareigūnai kartu su įmonės
„Panevėžio regiono keliai“ atstovais organizavo konkursą „Aš matomas tamsoje“.
Konkurse dalyvavę vaikai gamino atšvaitus, kuriuos norėtų segėti tamsiuoju
paros metu, o komisijos išrinktiems geriausiems ir išradingiausiems mažiesiems
kūrėjams buvo įteikti prizai. Apdovanojimų ceremonija vyko pernai lapkričio 19 d.
Akcijoje dalyvavo 13 Panevėžio miesto mokyklų, kurių auklėtiniai gamino savo svajonių atšvaitus. Specialią medžiagą, reikalingą atšvaitams sukurti,
padovanojo„Panevėžio regiono keliai“.

„Panevėžio regiono keliai“ nėra abejingi nei vienam eismo dalyviui ir
mielai prisideda prie policijos pareigūnų prevenciškai organizuojamų
akcijų, juolab kad statistika negailestinga. Ji skelbia, kad per vienuolika
2015-ųjų mėnesių Panevėžio apskrityje žuvo 3 pėstieji ir 1 dviratininkas, 72
pėstieji ir 33 dviratininkai buvo sužaloti. Dėl pėsčiųjų kaltės įvyko 19, dėl
dviratininkų – 18 eismo įvykių.
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Gyvybėms saugoti
„Panevėžio regiono keliai“ nėra abejingi nei vienam eismo dalyviui ir mielai prisideda prie policijos pareigūnų prevenciškai organizuojamų akcijų, juolab kad statistika negailestinga. Ji skelbia, kad per vienuolika 2015-ųjų mėnesių Panevėžio apskrityje žuvo 3 pėstieji ir 1 dviratininkas, 72 pėstieji ir 33 dviratininkai buvo sužaloti. Dėl pėsčiųjų kaltės įvyko 19, dėl dviratininkų – 18 eismo įvykių.
Palyginti su 2014 m. tuo pačiu periodu, 2015 m. statistika kiek geresnė, tačiau Panevėžio kelininkai ir policija primena, kad negalime užsimiršti ir kelyje visada turime būti atsargūs bei matomi, ypač tamsiais šaltojo sezono mėnesiais.
Čia į pagalbą mums gali ateiti visiems gerai žinomi atšvaitai.
Vasario 6-osios vakarą įmonės atstovai kartu su Panevėžio kelių policijos pareigūnais tikrino, ar pėstieji, dviratininkai ir vadeliotojai segi atšvaitus bei kitus
šviesą atspindinčius elementus.
Reido metu buvo stengiamasi skatinti visuomenės sąmoningumą, formuoti teigiamą požiūrį į šviesą atspindinčių elementų naudojimą tamsiuoju paros
metu. Akcijos Panevėžio ir Pasvalio rajonuose metu buvo dalijami atšvaitai ir
šviesą atspindinčios liemenės.
Dar vienas reidas, kai vietoj protokolų ar baudų buvo dalijami atšvaitai, nedrausmingus pėsčiuosius ir stebino, ir džiugino.
Tąkart Panevėžio apskrities VPK pareigūnai ir„Panevėžio regiono kelių“ specialistai iš Panevėžio pajudėjo į Rokiškio pusę. Taip prasidėjo prevencinė šviesą atspindinčių priemonių dalijimo akcija, kurios metu eisme dalyvavę pėstieji ir dviratininkai buvo drausminami ne baudomis, o dovanomis.
Į naktinę akciją leidosi Panevėžio apskrities VPK KPB Veiklos organizavimo ir
prevencijos poskyrio viršininkas Erikas Klimas su specialistu Vainiumi Rapševičiu-

mi bei „Panevėžio regiono kelių“ Saugaus eismo skyriaus viršininkas T. Žagūnis su
inžinieriumi T. Brazdžioniu.
Akcijos organizatoriai apsilankė trijuose rajonuose: Rokiškio, Biržų ir Kupiškio.
Iš viso buvo išdalintos kelios dešimtys šviesą atspindinčių priemonių.

Dovanų keliuose dalybos
Pirmiausia jie nusprendė pasivažinėti tamsiomis Rokiškio rajono kaimų gatvelėmis. Laukti pirmųjų neturėjusių atšvaitų pėsčiųjų ilgai nereikėjo.
Kamajų miestelyje sutikta moteris neapšviesta gatve ėjo nešina prožektoriumi, bet jis buvo išjungtas. Policijos pareigūnus pamačiusi moteris jau nebespėjo šio šviesos šaltinio įjungti, tad buvo sustabdyta trumpo pokalbio. Moteris teigė
einanti į parduotuvę. Akcijos organizatoriai jai prisegė atšvaitą.
Kiek vėliau į akcijos organizatorių akiratį pakliuvo du vyrai, kurie tamsia gatve
ėjo taip pat be atšvaitų. Vienas iš vyrų irgi turėjo prožektorių, bet jis buvo išjungtas. Pėstieji buvo aprengti šviesą atspindinčiomis liemenėmis.
Po kelių akimirkų toje pačioje gatvėje iš tamsos išniro dar vienas praeivis. Jis
teigė, kad jo garažas netoli, todėl jis nemanė, kad atšvaitas būtinas. Praeivis parodė žibintą, kurį nešėsi, tačiau jis nešvietė. Šis vyras tučtuojau buvo aprengtas
šviesą atspindinčia liemene.
Kitame kaime pastebėtas vyriškis taip pat buvo sunkiai įžiūrimas blankiai apšviestoje gatvėje. Jis patikino, kad traukia namo iš šermenų. Dovanų jam teko atšvaitas ir pirkinių krepšys su šviesą atspindinčiais elementais.
Tą vakarą sutiktiems vaikinams ant rankų uždėtos šviesą atspindinčios juostos, o dviračiu važinėjusiam jaunuoliui padovanota liemenė ir informacinis leidinys apie dviratininkų teises ir pareigas.
Jūžintų miestelyje tamsia gatve žingsniavusi trijulė – du vaikinai ir mergina –
atšvaitų irgi neturėjo, tik mobiliojo ryšio telefono prožektorių. Į parduotuvę traukusiai
kompanijai įteikti atšvaitai, o merginai – ir„Panevėžio regiono kelių“ pirkinių krepšys
su šviesą atspindinčia juosta. Tokį pat krepšį gavo ir į parduotuvę alaus pėdinęs vyras.
Tąsyk akcijos rengėjai dar nuvyko į Obelius. Tamsioje sankryžoje stovėjo jaunuoliai, ką tik išlipę iš automobilio. Jie teigė atvykę apžiūrėti planuojamo pirkti
„Audi“. Jiems taip pat padovanoti atšvaitai ir palinkėta gero kelio.

Poreikis neblėsta
Kasmet lapkričio trečiąjį sekmadienį minima Pasaulinė diena žuvusiesiems
eismo įvykiuose atminti. „Panevėžio regiono kelių“ iniciatyva pernai ta proga ne
tik kalbėta apie saugų elgesį kelyje, melstasi už žuvusiuosius, bet ir prie Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios dalinti atšvaitai.

Jaunimą pasivaržyti figūrinio vairavimo trasoje pakvietė Kelių
direkcija, „Panevėžio regiono keliai“ ir Panevėžio apskrities VPK. Į
varžybas užsiregistravo 39 dalyviai. Prie starto ryžosi stoti ir viena mergina.
Siauroje trasoje motociklininkai turėjo pademonstruoti savo sugebėjimus
valdyti dviratę transporto priemonę. Taip pat buvo vertinamos ir dalyvių
žinios sprendžiant KET testus.

Anot įmonės Saugaus eismo skyriaus viršininko T. Žagūnio, norinčiųjų gauti
atšvaitų buvo labai daug. Juos dalino 6 žmonės. Panevėžiečiai sakė, kad atšvaito
reikia mamai, broliui, seseriai, vaikaičiams.
„Vieni atšvaitus iš karto užsisegė, kiti juos įsidėjo į kišenes, krepšius. Viliuosi,
kad žmonės vis dėlto juos naudos pagal paskirtį“, – teigė T. Žagūnis.
Pasak jo, įmonė buvo įsigijusi apie 10 tūkst. šviesą atspindinčių priemonių.
Viršininko pastebėjimu, žmonės po truputį tampa labiau sąmoningi, tačiau norėtųsi dar didesnio jų sąmoningumo. Renginio metu iš viso išdalinta per 700 atšvaitų susidomėjusiems Panevėžio gyventojams ir miesto svečiams, 300 lankstinukų dviratininkams apie jų teises ir pareigas.
Prie bažnyčios buvo nugabentas ir avarijoje sumaitotas automobilis, prie kurio
simboliškai uždegtos žvakutės. T. Žagūnio teigimu, tai efektyvi vaizdinė medžiaga. Ne vienas žmogus priėjęs teiravosi, ar per avariją žuvo ir buvo sužeista žmonių.
Šiai akcijai neliko abejingi ir Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK pareigūnai. Jie taip pat paminėjo akciją „Saugokime vieni kitus kelyje“. Policijos pareigūnai kartu su parapijos žmonėmis dalyvavo minėjime Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje ir Pabiržės bažnyčios mišiose, bendravo su tikinčiaisiais, aptarė saugaus
eismo priemonių svarbą, išdalijo 21 atšvaitą, 5 šviesą atspindinčias liemenes.

Saugiausias vairuotojas
Pernai rugpjūtį jau ketvirtą kartą vyko konkursas„Saugiausias Panevėžio apskrities vairuotojas“, kurį surengė VĮ „Panevėžio regiono keliai“ kartu su policijos
pareigūnais ir specialistais iš Panevėžio DRMC. Konkurso dovanas ir paguodos
prizus įsteigė „Panevėžio regiono keliai“. Renginio tikslas – ugdyti teisingus įpročius kelyje, tobulinti praktinius vairavimo įgūdžius, gerinti teorines žinias ir mažinti žuvusių ir sužeistų žmonių skaičių šalies keliuose.
Konkurso I etape dalyviai spendė teorinę užduotį. Išrinkta 20 geriausių ją išsprendusių vairuotojų, kurie pateko į II-ąjį konkurso etapą ir spalio 3 d. susirinko
į Panevėžio DRMC autodromą su slidžiomis kelio dangomis. Į III etapą pateko 10
mažiausiai klaidų padariusių dalyvių.
Vairuotojams teko įveikti sudėtingą vairavimo trasą ne tik greitai, bet ir sunaudoti kuo mažiau degalų. Nuostatuose buvo paskelbta, kad dalyviai privalo
trasą įveikti kuo greičiau ir kuo ekonomiškiau. Taigi, teko rinktis, ar važiuoti greičiau ir sunaudoti daugiau degalų, ar taupyti ir pademonstruoti blogesnį laiką.
Abiems rezultatams buvo taikomi koeficientai, tad dalyviai turėjo atrasti aukso
vidurį tarp greičio ir degalų ekonomijos.
Finalininkų pasirodymas buvo gana įvairus. Verta paminėti, kad greičiausias
dalyvis trasą įveikė per 4 min. 31 sek., o lėčiausias – per 6 min. 31 sek. Atitinkamai skyrėsi ir degalų sąnaudos. Mažiausias užfiksuotas rezultatas – 6,5 litro šimtui kilometrų. Didžiausias skaičius – 8,6 l/100km.
III etape geriausiai sekėsi Donatui Tebelškiui, Egidijui Gončauskui ir Mindaugui Valatkevičiui, tačiau konkurso nugalėtoju tapo D. Tebelškis. „Panevėžio regiono kelių“ inžinierius T. Žagūnis apdovanojo jį vertingu prizu – planšetiniu kompiuteriu. KPB specialistė D. Urbonienė įteikė 1-osios vietos diplomą, kurį skyrė
Panevėžio apskrities VPK viršininkas E. Lapinskas.
2-ąją vietą laimėjo E. Gončauskas, jam įteiktas išmanusis laikrodis ir diplomas. 3-iąją vietą iškovojo Karolis Milinskas, kuris apdovanotas diplomu ir automobiliniu vaizdo registratoriumi.
Saugiausia Panevėžio apskrities vairuotoja tapo Justina Jelinskaitė. Jai skirtas
nugalėtojos diplomas ir „Panevėžio regiono kelių“ dovana.
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Į „Panevėžio regiono keliai“ prižiūri 134,831 km magistralinių, 506,86 km
krašto ir 1797,86 km rajoninių kelių.
2015 m. įmonės prižiūrimuose keliuose įvyko 116 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės: magistraliniuose – 22 eismo įvykiai (18,97 proc. visų eismo įvykių), krašto keliuose – 40 (34,48 proc.), rajoniniuose keliuose – 54 (46,55 proc.).
Eismo įvykių, kurių metu nukentėjo žmonės, skaičius, palyginti su 2014 m.,
deja, padidėjo 5,45 proc. Tenka tik apgailestauti, kad pernai įmonės prižiūrimuose keliuose žuvo 27 eismo dalyviai. Tai 13 žmonių daugiau nei užpernai. 13,71
proc. (17 žmonių) padidėjo ir sužeistųjų skaičius (2014 m. jų buvo 124).
Daug bėdų pridaro girti eismo dalyviai. Pernai dėl jų kaltės įvyko 26 eismo
įvykiai (22,41 proc.). užpernai jų būta 21 (19,09 proc.).
Nelaimių dėl neblaivių asmenų kaltės skaičiaus augimas rodo, kad trūksta
socialinių reklamų, saugaus eismo akcijų, kurios padeda kelti eismo dalyvių sąmoningumą, kultūrą ir formuoja atsakingą elgesį keliuose. Tiesa, ši statistika nėra
labai tiksli, nes kaltininkui susižeidus ar žuvus jo girtumas ne visada įrašomas į
eismo įvykio kortelę.
Galvos skausmą kelia ir techninės avarijos. Tokių eismo įvykių, kai transporto priemonės susidūrė, pernai iš viso buvo 53 (45,69 proc.). Iš jų rajoniniuose keliuose – 18 (33,33 proc.), krašto keliuose – 45 proc., o magistraliniuose – 77,27
proc. Tai išties nemaži skaičiai, ypač vertinant įvykius magistraliniuose ir krašto
keliuose. Ši statistika byloja, kad vairuotojai kelyje dažnai rizikuoja lenkdami ki-

tas transporto priemones, nes tikisi, kad iš priekio atvažiuojančios mašinos pasitrauks į šalį – juk važiuojamoji kelio danga plati. Be to, eismo intensyvumas čia
daug didesnis nei rajoniniuose keliuose.
„Panevėžio regiono kelių“ darbuotojams itin svarbu, kad keliuose būtų saugūs pėstieji, o ypač tamsiuoju paros metu. Bet deja, ne visi žmonės supranta, kad
jų gyvybę gali išsaugoti paprasčiausias atšvaitas. Todėl tenka konstatuoti, kad
2015 m. mūsų regione eismo įvykiuose nukentėjo 9 pėstieji: 2 iš jų žuvo, 7 buvo
sužeisti. Po vieną pėsčiąjį žuvo krašto ir rajoniniame kelyje. Abu pėstieji su savo
gyvybėmis atsisveikino būtent tamsiuoju paros metu.
Tamsiuoju paros metu daugiausia eismo įvykių fiksuojama krašto keliuose –
47,5 proc. Rajoniniuose keliuose 2015 m. tamsoje įvyko 33,33 proc. eismo įvykių.
Jų pasekmės taip pat skaudžios: iš 12 žmonių pusė žuvo tamsiuoju paros metu.
Magistralinės reikšmės keliuose pernai tamsiuoju paros metu įvyko 7, arba apie
trečdalį visų įvykių. 3 žmonės žuvo.
Svarbus akcentas tai, kad nuo 2006 m. „Panevėžio regiono kelių“ vykdomos
pakabinamų ir juostinių atšvaitų bei signalinių liemenių dalijimo akcijos duoda
teigiamų rezultatų, tačiau jie dar tikrai nėra tokie, kokių tikimasi.
Įmonės specialistai įsitikinę, kad šių saugaus eismo priemonių, ypač atokesnėse regiono vietovėse, yra per mažai. Neabejojama, kadtokias akcijas dažniau
reikėtų skirti užmiesčio pagyvenusiems žmonėms, nes miestų gyventojams tikrai netrūksta dėmesio ir socialinių reklamų, be to, dauguma jų atšvaitus dėvi.
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Savo darbus pristatė patys kūrėjai. Juos vertino kompetentinga konkurso komisija. Nugalėtojai buvo išrinkti po ilgų ir karštų diskusijų.
Geriausiais pripažinti Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos 2A klasės
moksleivių, „Vilties“ progimnazijos 3B klasės mokinių ir Senvagės pagrindinės
mokyklos 4B klasės mokinių darbai. Jų autoriai apdovanoti diplomais ir kelių eismo ženklų maketu, kuris padės lengvai ir greitai išmokti kelio ženklus ir saugaus
eismo taisykles.
Moksleivius sveikino ir prizus teikė Panevėžio apskrities VPK viršininko pavaduotojas Renaldas Žekonis ir „Panevėžio regiono kelių“ vadovas Rolandas Žagaras. Sveikindami vaikus, spausdami jiems rankas, vadovai linkėjo atšvaitų nepadėti į stalčių, o juos dėvėti ir būti visada matomiems bei saugiems.
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VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktorius Rolandas Žagaras:
„Darbų daug, o tikslas vienas – saugus eismas keliuose.“
Apčiuopiamų rezultatų duoda mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose
rengiamos akcijos. Dauguma vaikų pamėgo atšvaitus ir juos dėvi. Apie tai byloja
ir skaičiai. 2–4 klasių mokiniai su malonumu dalyvauja jau šešis kartus surengtuose atšvaitų gamybos konkursuose. Pernai, kaip ir 2014 m., renginys pasižymėjo masiškumu – dalyvavo net 1389 mokiniai iš Panevėžio apskrities mokyklų.
Pagamintų atšvaitų skaičius buvo dar didesnis, mat vaikai panoro pasigaminti ne
po vieną, o po kelis atšvaitus.
Šviesą atspindintys elementai dalijami ir policijos reidų metu. Pernai eismo
dalyviai gavo ne tik dovanų, bet ir patarimų žodžiu, kad atšvaitai yra labai svarbūs
mūsų gyvybių sergėtojai. Žmonėms taip pat priminta apie gresiančią administracinę atsakomybę, jei šviesą atspindinčios priemonės tamsoje nenaudojamos.
Dėmesio skiriama ir vairuotojams. Jiems taip pat organizuojame konkursus.
Pernai su savo partneriais jau ketvirtą kartą iš eilės surengėme saugiausio Panevėžio apskrities vairuotojo konkursą, kurio dalyviams teko pasidomėti net ir „Panevėžio regiono kelių“ veikla, nes dalis teorijos klausimų buvo būtent iš šios srities.
Saugaus eismo politikai skirdami ypatingą dėmesį, praėjusiais metais įgyvendinome nemažai inžinerinių sprendimų, skirtų avaringumui Panevėžio regiono keliuose mažinti.
Pernai buvo suprojektuotas ir įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas, kurio ilgis –
1,148 km, Panevėžio rajone, Dembavoje. Jį nutiesus, priemiestinė Dembavos gyvenvietė pėsčiųjų ir dviračių taku buvo sujungta su Panevėžio miestu.
Krašto kelio Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys žiedinėje sankryžoje buvo įrengtas LED apšvietimas, o pačioje sankryžos saloje – akcentas, kuris tarnaus kaip
įspėjamasis objektas vairuotojams, artėjantiems prie sankryžos.
Rūpinantis eismo dalyvių saugumu, magistraliniame kelio Panevėžys–Pasvalys–Ryga ruože 4,57–6,0 km įrengtos saugaus eismo priemonės. Ties Senamiesčio ir Tičkūnų kaimais įrengtos saugios perėjos pėstiesiems, pėsčiųjų ir dviračių takai nuo autobusų stotelių iki perėjų, ties pėsčiųjų perėjomis iškilo saugumo salelės. Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo važiuojamosios kelio dalies buvo atskirti metaliniais apsauginiais atitvarais.
Krašto kelyje Biržai–Pandėlys–Rokiškis įrengta iškilioji perėja, LED apšvietimas, pėsčiųjų apsauginės tvorelės. Atsirado iškili perėja rajoniniame kelyje Naujamiestyje, sutvarkyti šaligatviai, įrengta aklųjų perspėjimo sistema, būtini kelio
ženklai ir horizontalusis ženklinimas.
Krašto kelyje Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys rekonstruota avaringa sankryža, nes šioje vietoje formavosi avaringas kelio ruožas. Šioje sankryžoje įrengta
kairiojo posūkio pridengimo salelė, nesaugus išvažiavimas panaikintas, atliktas
sankryžos horizontalusis ženklinimas. Ant salelėse esančių ženklų įrengti mirksintys žibintai, kad įspėtų eismo dalyvius apie saleles.
Rajoniniame kelyje Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas rekonstruota nesaugi pėsčiųjų perėja. Joje įrengtas kryptinis apšvietimas, raudonos spalvos antislidiminė danga. Planuojama, kad šiemet Panevėžio regione rangovai rekonstruos dar 9 nesaugias pėsčiųjų perėjas.
Tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kad Panevėžio regionas Lietuvos mastu yra
avaringiausias pagal eismo įvykius, kuriuose figūruoja laukiniai žvėrys. Buvo išrinktos keturios avaringiausios Panevėžio regiono kelių atkarpos, kuriose nutarta
tverti tvoras nuo laukinių gyvūnų.
Pernai Panevėžio regiono pavojinguose kelių ruožuose, kur yra statūs kelio
sankasos šlaitai, ties tiltais, įrengti apsauginiai metaliniai kelio atitvarai, įrengtos
9 naujos eismo intensyvumo matavimo stotelės, magistraliniame kelyje A10 –
apšvietimas ties poilsio aikštele.
Maža to, pernai regione išrinkta 20 avaringų sankryžų ir šalutiniuose keliuose buvo įrengti kelio ženklai „Stop“. Taip tikimasi sumažinti neatsargių išvažiavimų iš šalutinių kelių tikimybę.
Šilaičiuose ir Joskildoje įrengti jungiamieji keliai, sankryžose – iškilios kairiojo posūkio pridengimo salelės, nuo perėjų iki stotelių nutiesti pėsčiųjų takai.
Magistraliniame kelyje Panevėžys–Pasvalys–Ryga rekonstruota avaringa
keturšalė sankryža su rajoniniu keliu Pasvalys – Vabalninkas. Anksčiau šioje sankryžoje kelerius metus iš eilės buvo susiformavusi juodoji dėmė. Čia įrengta saugi
žiedinė sankryža, rekonstruotas apšvietimas, įrengtas tiesioginis pravažiavimas
stambiagabaritėms transporto priemonėms.
2015 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti projektas, kurio metu bus įdiegta
nemažai eismo saugą gerinančių inžinerinių priemonių. Šiais metais krašto kelio
Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys sankryžoje su krašto keliu Nr. 205 ir Pasvalio miesto
aplinkkeliu bus įrengtos kairiojo posūkio pridengimo salelės, tarp autobusų stotelių bus įrengti pėsčiųjų takai, kurie nuo kelio važiuojamosios dalies bus atskirti apsauginiais atitvarais.
Iš viso Panevėžio regiono gyvenvietėse numatoma įrengti 19 trapecijos formos greitį slopinančių kalnelių, pavojinguose kelių ruožuose bus sukalta apie
650 m metalinių apsauginių atitvarų.
Darbų daug, o tikslas vienas – saugus eismas keliuose.
Įmonės „Panevėžio regiono keliai“ specialistai mano, kad be investicijų kalnų nenuversime. Siekdami geresnių rezultatų turime išties daug lėšų skirti kelių
infrastruktūrai tobulinti.
Be abejo, svarbi ir kelių policijos kontrolė, ypač rajoniniuose keliuose, kur
dažnai viršijamas leistinas greitis, vairuotojai nevengia vairuoti neblaivūs. Neabejoju, kad būtina kelti eismo dalyvių kultūrą – tęsti efektyvias programas ir akcijas, kurios padeda mažinti nedrausmingų eismo dalyvių skaičių.
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iuo metu tarnyboje dirba 43 darbuotojai. Jų dėka Rokiškio rajono kelių būklė
yra tikrai nebloga. Gauname pinigų kelių remontui, rekonstrukcijai ir už juos
stengiamės atlikti kuo daugiau kokybiškų darbų.
Šiemet bus baigtos asfaltuoti dvi žvyrkelių atkarpos, kurios buvo „užkonservuotos“ prasidėjus krizei, sumažėjus finansavimui. Buvo striuka, o dabar atsigauname, po truputį judame į priekį, tad galime skirti pinigų netgi kelių žvyravimui.
Magistralinių kelių neturime. Prižiūrime krašto ir rajoninius kelius. Rokiškio
kelių tarnyba eksploatuoja 582,62 km valstybinių kelių, iš jų 123,92 km yra krašto, 458,7 km – rajoninių. Rajone asfaltuota 47 proc. kelių.
Krašto keliuose žvyrkelių nebėra. Visi keliai, kurie buvo su žvyro danga, jau
išasfaltuoti. Rajoninių kelių yra ir asfaltuotų, ir žvyruotų – perpus. Pastarieji yra
mūsų galvos skausmas ir vasarą, ir žiemą.
Džiaugiuosi, kad į naują žvyrkelių asfaltavimo gyvenvietėse programą įtrauktos 5 mūsų rajono gyvenvietės. Tokios galimybės jau seniai neturėjome. Dar šiemet
turėtų pavykti išasfaltuoti kelias nuo 2,5 iki 4 km ilgio atkarpas Pandėlio pusėje.
Vasarą kelininkams yra paprasčiau nei žiemą. Šaltuoju metų laiku budėtojui darbai prasideda 5 val. ryto, o technika kelyje privalo būti jau po valandos. Iki
8 val. susitvarkome – kelius išvalome ir pabarstome, tad žmonės vyksta į darbą,
vaikus į mokyklas ar darželius veža jau tvarkingais keliais. Žiemą ir dirbame ilgiau. Dažnai neturime išeiginių, nei Kalėdų ar Naujųjų metų šventės.
Priekaištų žiemą dažniausiai sulaukiame dėl kaimo keliukų.„Čia pabarstėte, o
čia ne. Kodėl?“ - klausia gyventojai. Krašto keliai barstomi, rajoninių kelių barstymas nenumatytas ir nefinansuojamas. Ten, kur nebarstome, pravažiuojame grei-

deriais, šukomis dangas pašiaušiame. Galbūt vieni žmonės to nežino, o kiti žino,
bet tiesiog yra tokio būdo – negali gyventi be priekaištų. Laimė, tokių gyventojų
vienas kitas, nes mes juk stengiamės savo darbą atlikti laiku ir profesionaliai. Jei
matome, kad nespėjame, nevengiame ir pavakaroti.
Vasarą dažniausiai pakanka įprasto darbo laiko. Šiuo metu renkame šiukšles.
Mums labai padeda seniūnijos, kurių Rokiškio rajone – bent 10. Viešuosius darbus dirbantys žmonės šiukšles surenka, o mums belieka jas išvežti. Duobes keliuose lopome beveik iki rudens, prižiūrime kelio ženklus palei kelkraščius, kurių bendras ilgis apie 1200 km. Kaskart vis po vieną ar du kelio ženklus aptinkame sudarkytus, tad skubiai juos sutvarkome, kad nekiltų avarinių situacijų. Dabar
kelio ženklų niokotojų labai sumažėję, apie juos mums dažnai tiesiogiai praneša
gyventojai, bendradarbiaujame ir su policija, spauda.
Gyventojų rajone laipsniškai mažėja, gyvenviečių plėtra minimali, tad ir naujų kelių poreikis labai mažas. Dar turime apie 20 proc. „neliestų“ kelio dangų, nutiestų prieš 30 ar 35 metus. Dangas lopome, nors jau reikėtų ištisinio asfaltavimo.
Netinkamus medžius palei kelią pjauname nuolat arba patys gyventojai to
imasi. Turime kelių, kuriuos reikėtų platinti. Kasmet po kelias pralaidas pakeičiame. Nuolat prižiūrime ir tiltus, kurių yra 31. Jų būklė tikrai nebloga. Tiesa, pora
tiltų laukia rekonstrukcijos, tačiau nėra taip, kad juos reikėtų verkiant remontuoti.
Tranzitinis transportas vyksta Daugpilio (Latvija), Obelių, Zarasų kryptimis.
Didelių rūpesčių jis mums nekelia, skaudžių eismo nelaimių čia irgi pastaruoju
metu nebūta. Prieš metus rekonstruotakelio atkarpa nuo Obelių iki Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos – atnaujinta danga, kelias paplatintas.

PRK

Š

BMC

Kelių priežiūrą vykdome kartu su savivaldybe, laimime jos skelbiamus konkursus. Esame laimėję konkursus nemažai daliai seniūnijos kelių greideriuoti. Turime savo žvyro karjerą. Jame žvyras – į pabaigą, tačiau galiu sakyti, kad jo turime dar pakankamai. Žvyrą parduodame ir seniūnijoms, ir gyventojams.
Tarnybos darbuotojai aktyviai dalyvauja eismo saugumo projektuose „Saugokime vieni kitus keliuose“, švietimo renginiuose, išbando saugos diržų efektyvumo imitavimo įrenginius, dalina gyventojams atšvaitus, liemenes ir kitas eismo saugumą gerinančias priemones.
Organizuojame konkursus jauniems vairuotojams, dviratininkams, daliname lankstinukus apie saugų eismą, susitinkame su vairuotojais įmonėse, saugaus eismo akcijas rengiame mokyklose, darželiuose, kartu su bendruomenėmis. Ne kartą jos yra laimėjusios Kelių direkcijos prizų už sėkmingą prevencinį
darbą. Nauda neabejotina – žiūrėk, tame krašte jau daug geresnė eismo saugumo situacija.
Pastaruoju metu esame išdalinę dviratininkams daug liemenių. Jiems paaiškiname, kaip svarbu, kad dviračiai būtų techniškai tvarkingi, nešykštime kitų patarimų. Džiaugiamės, kad didžioji dalis dėvi dviratininkų liemenes.
Pastebėjome, kad dalinti atšvaitus taip pat yra labai svarbu. Žmonės darosi vis
sąmoningesni, stengiasi saugoti save keliuose ir gatvėse, didžioji jų dalis dėvi atšvaitus, netgi pas mus ateina ir paprašo, ypač rudenį, kai pradeda anksti temti. Tėvai
šviesą atspindinčių priemonių prašo savo vaikams dažniausiai prieš rugsėjo 1-ąją.
Specialios pareigybės eismo saugumui gerinti tarnyboje neturime. Tuo daugiausia rūpinuosi aš, juolab kad esu ir Rokiškio rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijos narys.
Komisija į posėdžius renkasi kas mėnesį ar kas du. Tai priklauso nuo to, kiek
gyventojų ar įmonių prašymų arba skundų esame gavę. Dažniausiai prašoma riboti greitį, įrengti iškiliąsias perėjas, kelio ženklus. Būna ir tokių, kurių negalime
patenkinti. Tarkime, vienąsyk buvo paprašyta panaikinti „Stop“ ženklą, kurio toje
vietoje tikrai reikia.
Kokių inžinerinių priemonių rajono keliuose dar reikėtų? Vadinamųjų kalnelių, ribojančių greitį, žiedinių sankryžų. Greičio matuoklių daugėja, kelių ženklinimą kaskart atnaujiname.
Norėčiau paminėti vieną problemą, kurią stengiamės spręsti visais įmanomais būdais. Tai – laukiniai gyvūnai keliuose. Padėtis bauginanti, jei per ketvirtį įvyksta bent 60 transporto susidūrimo su jais atvejų, ar ne? Nors įprasta, kad
tvoros, apsaugančios nuo gyvūnų keliuose, tveriamos palei magistralinius kelius,
mes tokius atitvarus įrenginėjame prie krašto kelių. Manau, kad šis darbas duoda
teigiamų rezultatų. Avaringų situacijų dėl laukinių gyvūnų jau mažėja, itin skaudžių įvykių – žmonių sužalojimų ar žūčių, nėra užfiksuota.
Rokiškio kelių tarnybos viršininku dirbu jau 14 metų. Esu kilęs iš Pasvalio rajono, Naradavos. 1976 m. baigiau studijas ir gavau paskyrimą dirbti Rokiškio kelių statybos valdyboje. Turėjau du pasirinkimus, tačiau grįžti į tėviškę atsisakiau,
nes būtų labai nepatogu pasiekti miestą, be to, Rokiškyje pasiūlė bendrabutį. Iš
pradžių dirbau alsfaltbetonio bazės mechaniku, o po metų paskyrė kelių darbų vadovu. Pirmasis mano objektas buvo nutiesti žvyrkelį. Po 8 darbo valdyboje
metų nuėjau dirbti į Rokiškio komunalinį ūkį vyriausiuoju inžinieriumi. Tada jau
turėjau butą, o ir darbo sąlygas geresnes bei trečdaliu didesnį atlyginimą pasiūlė. 16 metų arba maždaug iki 2000-ųjų ten dirbau, nes tapau Rokiškio rajono savivaldybės vicemeru. Buvo įdomu, bet grįžti į politinio pasitikėjimo tarnybą nenorėčiau – darbas valdžioje nėra mielas. Man artimesni keliai, todėl kai pakvietė
vadovauti Rokiškio kelių tarnybai, iš karto sutikau. Nors vicemero atlyginimas ir
buvo kiek didesnis, bet slėgė jausmas, kad darbas tik laikinas.
Mūsų įmonė jau turi ne vieno dešimtmečio patirtį. Iš istorijos žinau, kad Rokiškio kelių skyrius buvo įsteigtas 1944 m. rugsėjį. 1974 m. Kelių skyrius tapo Rokiškio autokelių valdyba, o 1995 m. rugsėjo mėnesį įkūrus valstybės įmonę „Panevėžio regiono keliai“, valdyba tapo Rokiškio kelių tarnyba.
Ką čia radau atėjęs po vadovavimo rajono savivaldybei? Būdamas vicemeru
taip pat kuravau rajono ūkio reikalus ir kelių sritį, tad padėtį žinojau. Buvo aišku ir
tai, kad čia įmanoma sėkmingai dirbti.
Tada sovietinės technikos buvo didžioji dalis, dabar – vos keli mechanizmai:
du MAZ-ai ir greideris „Belarus“. Kol ratai sukasi, šiuos mechanizmus dar palaikysime, tačiau po metų ar dvejų jų tikrai tarnyboje neliks. Juk keliuose labai padaugėjus transporto priemonių, mums svarbu kelius sutvarkyti greitai ir kokybiškai. Be abejo, tam reikalinga naši ir galinga technika. Ir jos turime pakankamai.
Kasmet vis kažką naujo nusiperkame. Sakykime, prieš pusmetį įsigijome
naują greiderį, pernai rudenį gavome naują krautuvą. Norėčiau paminėti, kad
Dauliūnų karjere sumontuotas ir dirba našus žvyro sijojimo-skaldymo agregatas.
Kai vyksta intensyvūs barstymo darbai, į kelius išvažiuoja 6 ar 7 barstytuvai.
Jei jų reikia daugiau, paprašome kitų tarnybų, tarkime, Pasvalio ar Kupiškio. Viskas gerai, su tarnybomis gražiai sutariame.
Draugiškas ir mūsų kolektyvas. Nuo to meto, kai pradėjau vadovauti tarnybai, jis labai pasikeitė į gerąją pusę. Vietos jaunimas, pasirinkęs kelininko profesiją, grįžta dirbti į savo kraštą, taigi, pamainą sau tikrai turėsiu. Seniai išguita girtuoklystė mūsų kelių tarnyboje. Pakako anuomet atleisti keturis taurelę mėgusius
darbuotojus ir situacija kardinaliai pasikeitė. Tačiau labiausiai mane džiugina tai,
kad darbuotojai tiki savo įmonės ateitimi ir nuoširdžiai stengiasi, kad Rokiškio rajono keliai būtų saugūs ir patogūs.

Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas Romualdas Danys:
„Pastebėjęs neatsakingą ar nekultūringą vairuotoją kelyje, jam leidžiu
suprasti, kad taip elgtis nevalia“

Pagal Susisiekimo ministerijoje pasirašytą sutartį kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos koordinuoju saugų eismą Panevėžyje kaip Panevėžio Vyskupijos kurijos narys, todėl kviečiu prisidėti prie šios
programos ir kitus kunigus.
Bažnyčios dalyvavimas gerinant saugų eismą keliuose yra svarbus visiems.
Juk bendras mūsų projektas skirtas žmonėms, kurie yra Lietuvos piliečiai ir Bažnyčios nariai, žodžiu, priklauso tai pačiai visuomenei, kur veikia Bažnyčia.
Gyvybė, saugumas, sveikata yra vienas iš mūsų prioritetų ir vertybių. Dievo
įsakymas, kuris sako „Nežudyk“, ir gyvybės, gyvenimo ir sveikatos apsauga bet
kokioje stadijoje ir pavidalu yra aktualus dalykas Bažnyčiai.
Svarbu ir man prisidėti, kad kelyje žūtų kuo mažiau žmonių, kad jie išvengtų
sužalojimų ir būtų sveiki. Kad parapijiečiai nežudytų patys ir nebūtų žalojami –
tai mūsų doktrina, mūsų mokymas.
Visiems aiškiname, kad žudymas yra Dievo įsakymo sulaužymas. Ar tu žudai
kelyje vienokiu būdu, per neatsargumą, ar kitokiu būdu, tai yra blogis, kuris prieštarauja Dievo ir Bažnyčios mokymui. Geruose dalykuose, jei tik gali, Bažnyčia visada stengiasi bendradarbiauti. Tai vyksta nepažeidžiant atskirų sričių autonomijos, bet jeigu įžvelgiame bendrų sąlyčio taškų daryti kažką bendra su bet kuo –

ar su valstybės institucijomis, ar su privačiomis bei visuomeninėmis organizacijomis, – veikiame kartu.
Pavyzdys yra ir mano minėtas projektas dėl saugaus eismo gerinimo. Taip pat
einame į slaugos ligonines, kai reikia savanorių, kurie prižiūrėtų senelius.
Bendradarbiaujant ir darant gerus darbus nauda visiems: valstybei, ministerijai, o svarbiausia, patiems žmonėms. Švietėjiška veikla, vykdoma per Bažnyčią,
pasiekia dar daugiau žmonių, kurių Susisiekimo ministerija ar Kelių direkcija nepasiektų kitose srityse.
Įvairiuose renginiuose yra įvairi publika. Tie žmonės, kurie susirenka į bažnyčią, galbūt nesusirenka kituose renginiuose, kur būtų skleidžiamos tos pačios
idėjos.
Man atrodo, kad valstybei tai naudinga, jei jos tikslas yra šviesti žmones ir
daryti juos jautresnius. Saugaus eismo temai tokios publikos kaip bažnyčioje vargu ar kur kitur surasi, nes maldos namuose vienu metu gali būti labai įvairaus
amžiaus žmonių– nuo 3, 5 ar 6 metų vaikų iki 80 ir daugiau metų suaugusiųjų. Pas mus spektras didelis, be to, ypač gausiai bažnyčioje susirenka žmonės per
didžiąsias šventes. Kokią įtaką turi raginimas stengtis, kad eismas keliuose būtų
saugus, dar labai priklauso ir nuo kiekvieno kunigo, kaip jis sugalvoja tai pateikti.
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VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Rokiškio kelių tarnybos viršininkas Stanislovas Dambrauskas:
„Problemą su laukiniais gyvūnais keliuose stengiamės spręsti visais
įmanomais būdais“

Kai artėjant rudeniui buvo organizuojama Atšvaitų diena, per šventas Mišias
prieš palaiminimą užsidėjau didelę kepurę su atšvaitais. Paklausiau, ar neatrodau
kvailai. Man atsakė, kad ne, ir visi plojo, juokėsi, buvo patenkinti. Aš tęsiau sakydamas parapijiečiams, kad galbūt su šiuo atšvaitu atrodau ir kvailai, bet kas iš to,
jei atrodyčiau protingai, o gulėčiau karste? Taip savo pavyzdžiu parodžiau, kad artėja tamsūs ilgi vakarai ir mums visiems svarbu dėvėti atšvaitus.
Su Panevėžio regiono kelių atstovais ne kartą esu dalinęs atšvaitus. Būna ir
kitokių renginių. Pavyzdžiui, pernai vieną sekmadienio rytą šventoriuje stovėjo
sudaužytas automobilis, apdėtas kapų žvakutėmis. Visi žmonės, kurie ėjo į bažnyčią ar iš jos išėjo, matė automobilį, o skelbimuose buvo aiškinama: „Truputį
žioplumo, truputį neatsakingumo, ir va, kuo gali baigtis.“ Sekmadieniais praeina maždaug 2,5 tūkst. žmonių, tadtiek jų matė tą šventadienį suknežintą transporto priemonę.
Be to, meldžiamės už vairuotojus ir už žuvusiuosius. Vieną sekmadienį meldžiamės tik už keliuose žuvusius žmones, ir vien tai skatina tikintį žmogų susimąstyti bei trokšti, kad žuvusiųjų būtų kuo mažiau.
Šventasis Kristoforas yra keliautojų globėjas. Daliname šio šventojo figūrėles,
paveiksliukus. Ir yra diena, man regis, rugsėjo mėnesį, kai šventinami automobiliai. Trumpos maldos akimirkos metu prie automobilio meldžiamės už jo keleivius ir už vairuotoją.
Manau, kad automobilių šventinimas kaskart tampa vis masiškesniu reiškiniu, tradicija. Vairuotojai jau atvažiuoja specialiai ir ne renginių metu bei sako,
kad pirko mašiną, ją dovanoja, buvo patekęs į avariją, suremontavo ir nori ja toliau saugiai važinėti, todėl prašo pašventinti.
Kiekviena malda padeda. Kiekvienas susikaupimas, stabtelėjimas ir pamąstymas padeda. Padeda ir vairuotojo malda, kurią vis dažniau sukalbama prieš
keliones. Bažnyčioje daliname ją išspausdintą kartu su paveiksliukais. Vienais
metais tokius spaudinukus buvome išleidę kartu su Kelių direkcija. Vairuotojo maldos tekstas yra maždaug toks: vadovauk, Viešpatie, padėk, kad nieko nenuskriausčiau, kad apsaugočiau save, apsaugočiau kitus ir laimingai pasiekčiau
kelionės tikslą. Kreipimasis į Aukščiausiąjį pagalbos tikrai turi didelę įtaką tikinčiajam.
Dabar šiek tiek pajuokausiu. Man teko kelerius metus dirbti Šveicarijoje. Ten
buvo tradicija per šventą Antaną šventinti asilus, kurie traukdavo vežimus. Senas
klebonas visada ten būdavo ir man aiškindavo: „Va, kokie dabar laikai. Mano laikais šventindavome asilą, kuris traukdavo krovinį, o dabar reikia šventinti asilą,
kuris vairuoja tą krovinį.“
Ne visi vairuotojai yra tikintys ir ne visi yra ateistai. Lietuvoje pakrikštyta apie
90 proc. žmonių. Tikrai nemažai. Tikinčiam vairuotojui papildomas perspėjimas
yra ir sąžinės balsas. Ne tik policininko priminimas su lazdele ar Kelių eismo taisyklių rinkinukas, bet ir sąžinės reikalas, nesvarbu, kad nemato policija ar pareigūnai nepagauna ir neužfiksuoja. Bet lieka Dievas, kuris visada mato. Tas įsitvirtina žmogaus sąmonėje ir tampa papildomu argumentu, kuris gali paveikti.
Esu girdėjęs nuomonių, kad tokie dalykai paveikia ne vieną tikintįjį. Ne kartą man yra padėkota už įvairias saugaus eismo akcijas. Galiu paliudyti, kad dažnėja atvejų, kai žmonės per išpažintį prisipažįsta pažeidę Kelių eismo taisykles ir
tai traktuoja kaip nuodėmę. Jie dažnai pasako, kad viršijo greitį, buvo neatsargūs
ar nemandagūs kelyje.
Kaip eismo dalyvis esu labiau automobilininkas, taip pat ir dviratininkas. Automobilį vairuoju 30 metų – nuo 1986-ųjų.
Tais metais, kai gavau vairuotojo pažymėjimą, išvykau studijuoti į Romą. Pirmus vairavimo įgūdžius įgijau būtent ten, kur dominavo siauros gatvelės ir beprotiškas eismas. Pradėjau važinėti su „Fiat Uno“, ir, be abejo, motoroleriu.Tačiau kai atvykau į Lietuvą, pirmaisiais nepriklausomybės metais man buvo baisiau vairuoti čia nei chaotiško eismo gatvėmis Romoje. Nemaloniai stebino neatsargumas, chamiškumas, agresyvumas ir akivaizdi vairavimo kultūros stoka. Kas
tai lėmė, nežinia. Galbūt žmonės pajuto neribotą laisvę, galingesnių automobilių privalumus. Ne vienas jaunuolis tada sakydavęs, kad saugiausia mašina yra
BMW. Viena vertus, jautėsi nepagarba gyvybei, kita vertus, žmogui, atėjusiam iš
sovietinių laikų, gyvenimas ir netgi pati gyvybė galbūt nebuvo tokia svarbi. Vėliau, manau, žmonių mentalitetas pasikeitė. Pasižvalgę po Vakarus pamatė, kad
daug kas gali būti gražiau, kilniau.
Jei kelyje susiduriu su neatsakingu ar nekultūringu vairuotoju, būtinai jam
leidžiu suprasti, kad taip elgtis nevalia, pamojuoju, atkreipiu dėmesį. Esu įsitikinęs, kad nereaguoti į tokias situacijas negalima. Policija visko pastebėti ir visų Kelių eismo taisyklių pažeidėjų sudrausminti nesugebės, tačiau situaciją kelyje gali
kontroliuoti ir kiti eismo dalyviai, nepakantūs tokiems atvejams.
Šiuo metu vairuoju 16 metų automobilį„Škoda“. Jis yra techniškai tvarkingas.
Mašina saugi, didelio greičio neišvystysi.
Dviračiu važiuoju į kitą darbą. Dažniausiai – į Panevėžio Vyskupijos kuriją,
pas ligonius, gulinčius ligoninėje. Dviratį renkuosi tada, kai žinau, kad juo sveikiau, ekonomiškiau ir neteršdamas aplinkos pasieksiu kelionės tikslą. Kam sėsti į
automobilį, jei žinai, kad patogiau bus nuvykti dviračiu?
Palikdamas dviratį prirakinu, nes vis dar yra piktybiškai nusiteikusių ir neprognozuojamų žmonių. Ne veltui sakoma, kad besisaugantį ir Dievas saugo.
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Kelias – sudėtingas inžinerinis statinys, teikiantis estetinį visuomenės pasigerėjimą

Edita Balčiūtė

Nuo seno Lietuvoje puošti ar pažymėti sodybas, pakeles ar sustojimo
vietas buvo ir tebėra tradicija. Prie kelio stovintys kryžiai, koplytstulpiai ar
koplytėlės buvo tradicinė Lietuvos kraštovaizdžio dalis, UNESCO įtraukta į
Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą.
Tai buvo ženklai, atspindintys to meto žmonių pasaulėjautą, kurios pagrindas
buvo religinės vertybės. Pasaulietinės tematikos objektų, kurių daugumos
paskirtis buvo memorialinė, atsirado daug vėliau.

I

š sovietinės sitemos paveldėta moraliai senstelėjusi kelių infrastruktūra reikalavo intensyvios rekonstrukcijos ir plėtros. Šis procesas ypač paspartėjo Lietuvai
tapus Europos Sąjungos nare. Naujai statomi keliai buvo pritaikyti dideliam eismo intensyvumui ir naujiems eismo saugumo reikalavimams. Kelias tapo labai
sudėtingu statiniu, turėjusiu didelės įtakos Lietuvos kraštovaizdžiui. Nauji inžineriniai sprendimai generavo naujų aplinkos tvarkymo principų atsiradimą.
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ėmėsi iniciatyvos kelio aplinką tvarkyti kitaip, nei
tradiciškai Lietuvoje buvo įprasta. Aplinkai formuoti panaudota visuma priemonių, kad būtų užtikrintas maksimalus funkcionalumas ir saugumas, numatyta
galimybė plėtoti esančią struktūrą, aplinka papildyta meniniais objektais. Taip
buvo sukurta papildoma kelio vertė kultūrine prasme ir fukcionalūs vietos išskirtinumą žymintys objektai.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas:
„Kelias – ne tik inžinerinis statinys“

tas išsivaduoti iš dvasiškai tuščiavidurių, ideologinio socializmo pergalės ženklų. Jeigu tai daro visa Europa, netgi tokios šalys kaip Andora kelių infrastruktūroje realizuoja menines kelio įrengimo idėjas, kodėl to negalime daryti ir mes?
P. Bakanovui teko daug važinėti po Europą, studijuoti kitų šalių patirtį ir dalytis savąja, mokytis, kaip galima kelininkų darbą organizuoti geriau ir jį vykdyti pagal visus šiuolaikinius kokybės reikalavimus. Tai, kad kelius galima prižiūrėti geriau ir egzistuoja kitoks supratimas apie kelių, pastatų ar aplinkos priežiūrą, buvo pirmoji paskata pabandyti kažką panašaus padaryti savo krašte. Visa P.
Bakanovo vadovaujama įmonės „Šiaulių regiono keliai“ komanda pradėjo gilintis į tuos dalykus, ėmė rinkti pavyzdžius, vaizdus, kaupti nuotraukų galeriją, analizuoti, kaip ir ką galėtų įgyvendinti savo regione. Atsitiktinai, vykdant
kelių priežiūros darbus ir kelių statytojams talkinant, pavyko rasti keletą unikalių riedulių. Taip gimė visiškai nauja Lietuvoje idėja – kelio dekoravimas meniniais akcentais: Šiaulių regione patyrusio kelininko P. Bakanovo suburtos komandos dėka atsirado modernios ir funkcionalios poilsio aikštelės, dekoratyviniais elementais papuoštos žiedinės sankryžos. Šalia kelio Ryga–Kaliningradas
įrengta poilsio aikštelė „Akmenų kelias“, magistralinio kelio ruože Panevėžys–
Šiauliai atsirado„Mokas“, poilsio aikštelė„Sūpynės“, magistralinio kelio šalikelėje įsitaisė „Kristinis“, žiedines sankryžas papuošė projektai „Volas“, „Keliaujam?“,
„Ramučiai“ ir kt.

Ir kelininkai gali puošti Lietuvą
Meninė ir novatoriška poilsio aikštelių ir žiedinių sankryžų įrengimo koncepcija turi aiškų savo tikslą – parodyti visuomenei, kad kelias yra daugiau nei tik inžinerinis statinys. „Keista, kai manęs klausia, kam to reikia. Man nereikia. Reikia
mums visiems, mūsų visuomenei. Kodėl niekam nekyla klausimų, ar to reikia,
kai menininkai vykdo iniciatyvas deklaratyviais pavadinimais „Papuoškime Lietuvą“. Tada sau ir kitiems užduodu retorinį klausimą: kodėl Lietuvos negali puošti kelininkai?“ – šypsosi visai dar naujų idėjų Lietuvoje iniciatorius P. Bakanovas.
Lietuvoje ir anksčiau buvo puošiami keliai, tačiau išliko tie puošybos elementai, kurie turi vertę mums, mūsų savimonei. Vienas iš pavyzdžių yra Druskininkų
pakelėje esantis tautodailės meistrų sukurtas medžio skulptūrų ansamblis „Čiurlionio kelias“. Taigi ir anksčiau, ir dabar šalia kelio išlieka aiškus poreikis ir kultūriniam kontekstui. Į kelio įrengimą privalu žiūrėti išprususiomis akimis – funkcionalumas nėra svarbiausias dalykas. „Pamenate garsųjį šūkį, kad ekonomika privalo būti ekonomiška? Tik, deja, iš to ekonomiškumo baigiame išeliminuoti kultūrą.
Tai, ką darome šalikelėse ar žiedinėse sankryžose, nevadiname menu, tai daugiau
kultūros reiškinys“, – savo idėjų prasmę paaiškina P. Bakanovas. Iš tiesų, VĮ„Šiaulių
regiono keliai“ ėmėsi rizikingo kelių infrastruktūros rekonstrukcijos projekto: keliai
buvo įrenginėjami pagal visus standartus, užtikrintas maksimalus funkcionalumas ir saugumas, o aplinka papildyta ir puošybos meniniais objektais.

Įvertinimas ir vertė
Paklaustas, ar buvo įvertintas, P. Bakanovas šypsosi. Keista, bet jokio didesnio
atgarsio šie nauji kelio objektai visuomenėje nesulaukė. Tiesa, buvo keletas informacinio pobūdžio pranešimų vietiniuose laikraščiuose, bet tuo viskas ir baigėsi.
„Šiaulių regiono kelių“ vadovas vis dėlto džiaugiasi, kad jų darbai nebuvo pastebėti ir jie galėjo toliau ramiai dirbti – be jokio visuomenės įsikišimo ar trukdymo.
Šiuos dekoratyvinius kelio objektus pastebėjo tik tie ir tik tos institucijos, kurios
kasdieniame darbe ir turbūt gyvenime pastebi visus naujus kultūrinius-meninius
reiškinius, atsirandančius Lietuvoje. „Lietuvos dizainerių sąjunga įvertino mūsų pastangas ir įteikė padėkos raštą „Šiaulių regiono keliams“. Neretai tokius darbus įvertina ir žmonės, kuriems iš tikro įdomi šalies kultūra. Visai neseniai, šių metų liepos 1
d., Šiauliuose debiutavome ir Lietuvos architektų sąjungos surengtoje parodoje, kur
eksponavome savo darbus – pristatėme dvi poilsio aikšteles“, – didžiuodamasis savo
komandos pasiektais rezultatais pasakoja regiono kelių vadovas. Jo nuomone, kol
kas šiuos dalykus apskritai sunku vertinti, nes tai visiškai naujas reiškinys ir turi praeiti laiko, kad būtų galima pasakyti, ar idėja pasiteisino, ar ne. Iš tiesų net patys menininkai atsargiai žiūri į šiuos projektus: nežino, kaip juos pavadinti, prie kokios meno ar
ne meno rūšies priskirti. Kol kas su dizaineriais, architektais ir kraštotyrininkais prieita prie išvados, kad tai ne menas, o dekoratyvinis pakelės akcentas. Taigi, įvertinimui
dar ne laikas – dabar laikas vertinimui ir atsakymams į klausimus: „O kas čia tokie?“

Nuo pat studijų laikų Lietuvos kelių infrastruktūra besirūpinantis Piotras Bakanovas sako, kad XXI amžiuje privalu kelią suvokti ne tik kaip inžinerinį statinį. Kelias – tai ne tik atkarpa, kuria nuvykstama iš taško A į tašką B. Tai yra galimybė pažinti tam tikrą kraštą, jo istoriją, sustojant poilsio zonose, kuriose galima pailsėti prieš tolimesnę kelionę ir nors akies krašteliu žvilgtelti į to regiono
kultūros paveldą.

P. Bakanovas sako, kad tas, kas Lietuvoje sugalvoja unikalią, niekam negirdėtą ir nematytą idėją, rizikuoja būti nulinčiuotas iš anksto nepamatuotu skepticizmu persmelktos visuomenės reakcijos: „O kam to reikia? Kiek tai kainavo?
Jie turbūt švaisto mokesčių mokėtojų pinigus.“ Tokia žmonių reakcija visiškai
suprantama, nes mes dar viską vertiname iš vadinamosios krautuvininko pozicijos, kai svarbiausia yra materialinė nauda. „Mūsų įmonės komandos ir visų
prie mūsų prisijungusių institucijų bei kitų įvairių specialistų darbo rezultatai –
įrengtos poilsio aikštelės šalia kelių ir papuoštos žiedinės sankryžos – pinigėlių
į kišenes niekam nepribers. Gal tada jų iš tiesų nereikia?“ – šiek tiek ironizuoja ilgametis įmonės vadovas. Niekam nieko neketinantis įrodinėti P. Bakanovas
mano, jog esame europiečiai. Tie laikai, kai pakelėse buvo statomi monumentai asmenybėms, vaizduojamas tarybinio kaimo romantizmas, baigėsi ir me-
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Regiono kelių vadovui pati brangiausia yra prašalaičių, keliaujančių mūsų keliais, ir žmonių, švenčiančių šventes naujai sukurtose erdvėse, nuomonė. „Būna
važiuoji pro šalį, sustoji ir žiūri, kiek daug pozityvo žmonėms suteikia mūsų sukurtas objektas: žmonės sustoję ilsisi, skaito, fotografuojasi, susipažįsta su Šiaulių
krašto padavimais, legendomis. Klausia, ką reiškia vienas ar kitas daiktas, pravažiuoja ir šypsodamiesi rodo pirštu. Būtent toks įvertinimas labiausiai ir motyvuoja tęsti pradėtus darbus, o prieš dešimt metų buvusios abejonės šiuo metu jau išsklaidytos“, – prisipažino P. Bakanovas.

Dekoratyviniai kelio objektai įprasmina krašto istoriją
Įmonės „Šiaulių regiono keliai“ direktorius visų nuopelnų už įrengtus dekoratyvinius kelio objektus neprisiima ir sako, kad idėjų generavime dalyvavo visi jo
kolektyvo darbuotojai, vyko aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, virė diskusijos su dizaineriais ir architektais. Susibūrusi komanda rodė iniciatyvą tvarkytis, degė ambicijomis. Visiems kartu sutarus, buvo priimtas sprendimas poilsio
aikšteles ir žiedines sankryžas įrengti ne šiaip meniškai, o taip, kad meniniai kelio
akcentai įprasmintų to krašto istoriją, kultūrą, žinomą padavimą ar legendą. Kitaip tariant, kilusi idėja buvo siejama su konkrečia vietove.
Nors į gyvenimą paleistų savo „vaikų“ P. Bakanovas ir nėra linkęs išskirti, bet pasakojimą iliustruoja padavimu apie Bijotės ežerą, kurio pagrindu ir
buvo įgyvendintas poilsio aikštelės projektas „Kristinis“ šalia magistralinio kelio
A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas. Pasak legendų, senovėje dangumi
vaikščiojo debesys ir žmonėms atspėjus jų vardą, jie nusileisdavo į žemę. Kartą
užėjus dideliems debesims žmonės pradėjo šaukti: „Bijom bijom!“, debesis nusileido ir taip atsirado Bijotės ežeras. Taip legendos pagrindu gimė poilsio aikštelės
meninis akcentas – krintančių akmenų skulptūra, kuri iš tolo matoma pravažiuojantiems, kelia susidomėjimą ir verčia sustoti.
Kitas aplinkos sutvarkymo projektas „Mokas“ pūpso įsitaisęs šalia magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai. Tai ne šiaip dekoratyvinis kelio akcentas, tai –
prieš akis išnyranti gyvenimo pamoka, kad negalima liesti to, kas tau nepriklauso. Kelininkai, tiesdami kelius, iškasė akmenų, kurių vienas buvo nenusakomai
didelis, su per šoną einančia siūle, kurioje buvo matyti metalinių pleištų liekanų.
Tai rodo, kad jis buvo bandytas skelti, tačiau perskelti jo nepavyko. Tad kelininkai
akmenį ir sugrąžino į jo vietą, įrengė poilsio aikštelę, kurioje galima sustoti, pailsėti, pamąstyti ir paskaityti apie šių akmenų atsiradimo istoriją. Tokiu pat principu įrengti ir kiti poilsio aikštelių projektai.
Labai linksmai kelionėje nuteikia ir ją pagyvina žiedinių sankryžų įrengimas,
susijęs su tos vietovės aktualijomis. Vienas iš tokių pavyzdžių žiedinėje sankryžoje ties Joniškio miestu magistraliniame kelyje A12 Kaliningradas–Ryga yra be-

siganančios karvutės. Meninės idėjos pagrindas – aliuzija į Joniškio miestą kaip
agrarinį kraštą su linksma ir ironiška interpretacija. „Lyg ir paprasta, nesudėtinga, bet tokie dalykai labai maloniai ir linksmai nuteikia. Daug kas klausia, o kodėl karvutės nusisukusios nuo savivaldybės, rodo jai pasturgalius. Galbūt taip yra
todėl, kad jos laukia iš Šiaulių sugrįžtančio šeimininko, kuris, išvežęs pieną, sūrį
ir sviestą, turėtų parvežti grąžos – duonos ar kitų skanėstų“, – šypsojosi regiono kelių vadovas.
Tokie projektai įrodo, kad šalia kelio esančių objektų funkcionalumo tikrai nesugadina meniniai objektai ar kiti estetiniai sprendimai. Anaiptol. Jie netgi savitai įprasmina kelininko darbą, kurio rezultatas atlieka daugiau funkcijų negu tik
kelio, pritaikyto važiuoti įvairiam transportui, įrengimas.

Savitas sprendimas optimizuoti poilsio aikštelių tinklą
„Šiaulių regiono kelių“ direktorius džiaugiasi, kad šiame neeiliniame mūšyje
neliko vienišu kariu ir jo idėjas suprato ir palaikė tiek dizaineriai, architektai, tiek
ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o ypač daug
pastangų dėjo valstybės turto skyriaus vedėjas Juozas Kondrotas. „Mūsų lėšos ribotos, finansavimas ne visada pakankamas, bet mums svarbiausia – noras kažką keisti, kad keliautojai jaustųsi visaverčiais eismo dalyviais, o tik vėliau ieškome tiksliniams sprendimams reikalingų lėšų. Suprantu, jog kai kam gyvenimas
toks sunkus, kad net trūksta pinigų pavalgyti, bet tai nesuponuoja to, kad nereikia skaityti ar mokytis. Taip, šioje srityje lėšos ribotos ir esama begalės darbinių
rūpesčių. Bet tai nereiškia, jog turime apsiriboti tik kasdiene ūkine veikla“, – įsitikinęs P. Bakanovas.
Gimus tokioms idėjoms, savanoriškai ir noriai jų realizavimo procese dalyvavo „Šiaulių regiono kelių“ ir Kelių tarnybų darbuotojai. Buvo organizuotos talkos, daug dirbta; prie neeilinių idėjų prisidėjo aplinkos tvarkymo specialistai. Iš
tiesų pagrindinis tikslas buvo poilsio aikštelių tinklo optimizavimas, jų pritaikymas žmogui, funkcionalumas ir tvarkingumas; kreiptas dėmesys ne tik į inžinerinį sutvarkymą, bet ir estetinį vaizdą. Vienų aikštelių buvo atsisakyta, kitur buvo
įrengtos naujos, dar kitur rekonstruotos senosios. Šiauliai, ko gero, pirmieji suvokė, kad reikia dirbti kitaip, kad reikia pradėti puoštis ir į kelininko darbą integruoti kultūrinį-meninį kontekstą. Pritarimo buvo sulaukta ne tik valstybiniu, bet ir
tarptautiniu lygiu. Neseniai buvo atvykęs Europos kelių direktorių konferencijos
CEDR generalinis sekretorius Michelis Eggeris ir domėjosi, kaip Lietuvoje statomi tokie kultūriniai objektai. Iš šalies gali pasirodyti, kad viskas gimsta tiesiog sėkmingai susiklosčius aplinkybėms. „Dažnai man pažįstami sako: „Tau gerai, tu radai dizainerį, tu radai akmenį“, bet tenka žmones nuvilti – niekas nieko neatneša ir už tave nepadaro“, – guodėsi regiono kelių vadovas.

Įmonės direktorius užsimena ir apie skolą gamtai, kurią neišvengiamai reikia grąžinti už tai, jog anksčiau buvo dirbta nekreipiant dėmesio į aplinkosaugos reikalavimus, aplinkos taršą ir pačią gamtą. Jausdamas įsiskolinimą gamtai P. Bakanovas sako, kad privalome kompensuoti padarytą žalą ir kelius tiesti taip, kad aplinka būtų kuo mažiau pažeidžiama, o kelias ir gamta susijungtų į
vieną nedalomą visumą.
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad šie kelio objektai ypatingų investicijų ir priežiūros darbų nereikalauja. Skulptūros padarytos iš vykdant kelio tiesimo ir priežiūros darbus rastų akmenų, turimų senų kelininkų rakandų. „Šiuos meninius
objektus vadinu vandalizmui atspariais: juk niekas neištemps to akmens ar volo,
neišsineš geležinių hamakų, kuriuose sūpuojasi akmenys; spardyk juos kiek tinkamas, jei norisi. Priežiūros irgi nedaug tereikia – nebent žolę nupjauti ir kitus
aplinkos tvarkymo darbus atlikti, o už tai mums valstybė moka atlyginimą“, – situaciją apie mažai sąnaudų reikalaujančią poilsio aikštelių priežiūrą vaizdžiai nupasakojo įmonės vadovas.

Stimulas kitiems ir ateities planai
„Šiaulių regiono kelių“ direktorius džiaugiasi, kad jo vadovaujama įstaiga tapo tokių neeilinių projektų pradininke ir autore Lietuvoje, ir sakosi, jog noriai dalintųsi savo patirtimi, dalytų patarimus, jei ir kiti regionai kelius nuspręstų
tiesti suvokdami jų tiesybą ne tik kaip inžinerinio projekto realizavimą. Ilgametis kelininkas tikisi, kad į Šiaulių regiono kelių tinklą integruotas meninis-kultūrinis kontekstas taps stimulu pradėti dirbti kitaip, žvelgiant plačiau, vertinat ne
tik Lietuvos, bet ir Europos patirtį. „Viskas ateina iš supratimo ir noro kažką keisti, daryti kitaip. Lygiai taip pat kaip mums suteikė impulsą svečiose šalyse pamatyti dalykai kažką panašaus daryti savo regione. Taip dabar mes bandome savo
darbais perteikti impulsą kelininkams ar kultūrą puoselėjantiems žmonėms. Tikiuosi, kad tai, ką dabar darome, padės išryškinti ir pagražinti Šiaulių regiono
aplinką ir kraštovaizdį“, – tikėdamas kitokia kelių ateitimi pasakojo įmonės vadovas P. Bakanovas.
Šiuo metu direktoriaus galva jau užimta naujomis idėjomis. Nors ir nelinkęs
iš anksto kalbėti, bet puse lūpų užsimena apie poilsio zonos įrengimą šalia Kuršėnų, tęsiant tą pačią temą: poilsio aikštelę susieti su tos vietovės istorija. Įmonės
direktorius išduoda paslaptį, kad tai bus susiję su Kuršėnų vietovardžio kilme ir
šio miestelio atsiradimo legenda. „Tai ne paskutiniai mūsų darbai. Jų yra numatyta bent keletas, parinktos vietos, padarytos meninės vizualizacijos. Taip, šiuo
metu trūksta lėšų, bet visada reikia būti pasiruošus, kai tik jų atsiras, skubiai imsimės mums didelę prasmę ir svarbą turinčių darbų“, – entuziastingai pasakojimą
baigė VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius P. Bakanovas.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Arvydas Naradauskas:
„Estetiškai sutvarkyta aikštelė – ne tik poilsio, bet ir pažinimo erdvė“
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ užmojus kurti kelių infrastruktūros aplinką savame
regione pastaruosius dvejus metus koordinavęs ir novatoriškų idėjų realizavimu
rūpinęsis direktoriaus pavaduotojas Arvydas Naradauskas, atsakingas už komerciją ir turto valdymą, sako, kad ši veikla buvo įdomi. Nors įgyvendinti ji pradėta
dar prieš 12 metų, apie ją kažkodėl garsiai prabylama tik šiandien.
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Trūksta diskusijų ir darbų viešinimo
Šiaulių kraštas pirmasis Lietuvoje iniciavo ir pradėjo įgyvendinti projektus,
formuojančius visai kitokį požiūrį į kelių tiesybą, žiedinių sankryžų bei tam tikrose kelių zonose esančių poilsio aikštelių įrengimą. Kadangi A. Naradauskas poilsio aikšteles pagal savo atliekamą funkciją pirmiausia priskiria viešo naudojimo
erdvei, kuri skirta trumpesnį ar ilgesnį laiką pailsėti po kelionės, jis visiškai teisėtai pasigenda visuomenės ir žiniasklaidos reakcijos į šiuos Lietuvoje dar visiškai
naujus statinius. Direktoriaus pavaduotojas garsiai svarsto, negi iš tiesų tai niekam neįdomu, o gal tiesiog visuomenė nežino, kaip vertinti šiuos kelio reiškinius.
Į šalia kelių esančių poilsio aikštelių įrengimo darbus buvo įtraukta ne viena
institucija, todėl poilsio aikštelė tapo ne tik kelio, bet ir aplinkotvarkos, o gal net
šiek tiek architektūros bei meno objektu. „Keista, kad kai procesas jau taip toli pažengęs, tik dabar pradedame apie tai kalbėti. Vis dar nemokame didžiuotis tuo,
ką patys sukuriame, o štai kritikuoti smulkmenas, visiškai nesusijusias su poil-

sio zonos įrengimo kokybe, esame pirmi“, – sako regiono kelių direktoriaus pavaduotojas. Iš tiesų, kiek erzina žmonių nuomonė, kai skundžiamasi, jog įrengus
aikštelę joje padaugėjo šiukšlių ir jų nespėjama laiku sutvarkyti, o tuo tarpu nesulaukiama jokių atsiliepimų apie aikštelių įrengimo idėjas, kokybę ir naudą. Prie
poilsio zonų projektų įgyvendinimo daug prisidėjęs dizaineris Darius Linkevičius
pastebi, kad žmogus, užaugęs socialistinio realizmo ar tradicinio meno apsuptyje, taip pat nežino, kaip vertinti jo lankomoje vietoje atsiradusį keistą daiktą, todėl iš inercijos sako „aš prieš“.
Žiedinės sankryžos ir poilsio zonos šalia kelio buvo įrenginėjamos turint tikslą formuoti ir kitokį visuomenės požiūrį bei elgesį su šiais kelio objektais. Būtent
todėl jie įgavo kultūrinį-meninį atspalvį kelio kaip inžinerinio statinio kontekste.
Tačiau sukūrus produktą, norisi išgirsti nuomonę apie jį. Aišku, diegiant naujoves
neišvengiama klaidų, todėl siekiama visuomenę įtraukti į diskusiją ir tobulinant
idėjas eiti pirmyn. Jeigu pirmiau nei kritika vyktų viešos diskusijos ir jų metu atsirastų norinčių kritikuoti mažmožius, tai būtų tik oponentų nuomonė, o ne pirmoji jų paskleista žinia apie kelininkų sukurtą „blogį“. Juk tai valstybiniams keliams
priklausančios zonos, todėl apie jas turėtų būti kalbama ir diskutuojama visos šalies mastu. „Kelio kontekste poilsio aikštelės yra mažyčiai akcentai, kelio šašiukai, bet užtat kiek daug pridėtinės vertės jos sukuria“, – tvirtina A. Naradauskas
Menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis sako, kad „šiuo atveju sunku išgirsti profesionalių komentarų, nes meno kritikų ir vertintojų kalbėjimo erdvės yra ganėtinai uždaros. Jei nepatenki į tą lauką, apie tave nekalba. Nėra pajėgų, kurios pamatytų ir užfiksuotų kokiame nors kultūros leidinyje šią naują skulptūrinių objektų tradiciją. Nors, atrodo, skulptūros didžiulės, jos negali būti nematomos. Parašyti, pavyzdžiui, apie Mindaugo Navako ar Vlado Urbanavičiaus skulptūras
menotyrininkui yra prestižas, o čia... Čia susipina įvairūs galios laukai: urbanistika, landšaftas... Menotyrininkai pasuoja, nepajėgia reflektuoti naujos ir sudėtingos kultūrinės erdvės. Gal dėl to meno kritikų erdvėje tylu. Kiti skulptoriai aplink
dejuoja, riejasi ir vis tiek negauna pakankamai lėšų savo idėjoms realizuoti, o čia
staiga tokie objektai. Tai gali sukelti ryžtingą užsispyrėlišką tylėjimą.“

Praktiškas požiūris į dekoratyvius kelio akcentus
„Šiaulių regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas atkreipia dėmesį į tai, kad
be meninės poilsio zonų ir žiedinių sankryžų idėjos, jos, kaip ir visos kitos zonos, įrengtos pagal specialius reikalavimus. „Nors idėjų semiamės iš Vakarų Europos šalių patirties, nenorėjome įrengti greitkelio, kuriuo patogiai būtų galima
važiuoti 200 km/val. greičiu nesikeičiant vaizdams. Todėl ir nusprendėme poilsio zonas susisieti su tam tikra vietove ir istorija apie ją“, – pasakoja A. Naradauskas. Šiai idėjai pritaria ir ją palaiko architektas Šarūnas Sabaliauskas: „Atnaujintos
poilsio aikštelės ir naujai pastatyti objektai yra kitos kokybės ir tai rodo, kad užsakovui apsiriboti utilitarių funkcijų tenkinimu nebepakanka. Tai objektai, turintys savitą kompoziciją, estetiką ir tampantys vietoženkliais, nurodančiais tam tikras to regiono vertybes. Jie tampa neatsiejama landšafto dalimi ir yra tos aplinkos dominantės.“
Architektūrine prasme galima kelią ir jam priklausančius objektus įrengti
naudojant tas pačias technologijas ir formas kaip prancūzai, vokiečiai ar skandinavai, bet Šiaulių krašte daug dėmesio buvo kreipta būtent į vietovių išskirtinumą.
Regiono kelių direktoriaus pavaduotojas A. Naradauskas sako, kad į poilsio aikštelę pirmiausia žvelgia iš praktinės pusės, nes pirminė aikštelės paskirtis – pailsėti, todėl ji turi atlikti savo pagrindinę funkciją – tapti patrauklia poilsio zona, kur įrengti suoliukai, stalas, šiukšliadėžės ar šiukšlių konteineriai, galbūt
žydinčios klombos, tualetai. Žinoma, šie objektai negarantuoja to, kad kiekvienas juose sustojęs elgsis kultūringai. Nepaisant to, poilsio aikštelių neketinama
aptverti ar padaryti uždara zona, paversti dekoratyvine priemone ar juo labiau
sakraliu meno objektu. Jose teisę sustoti turi kiekvienas žmogus, kuris ne visada
pavalgęs šiukšles išmes į tam skirtą vietą, o tualeto buvimas dar nereiškia, kad
juo bus naudojamasi. Infrastruktūra yra labai pasikeitusi: maitinimo, poilsio ir net
pramogų paslaugas kelyje teikia puikiai išvystytas degalinių ir kavinių tinklas, todėl dubliuoti šias funkcijas nėra tikslinga. Architektas Š. Sabaliauskas sako, kad
„aikštelės savo specifika įsiterpia tarp degalinių ir užeigų, estetika jose negali būti
svarbesnė už funkciją, o menas kelio funkcinius objektus paverčia meniniais, bet
jie netampa monumentais“.
Poilsiui skirti objektai įrengti iš medžiagų, kurių taip paprastai nesugadinsi,
nesulaužysi ir nesudaužysi. Dizaineris D. Linkevičius pastebi, kad aikštelėse, kur
aplinka neįdomi ir nesutvarkyta, daug dažniau susiduriama su destruktyvaus elgesio padariniais, todėl sudėtinga rasti užsakovą ir finansavimą tokio pobūdžio
objektams. Viena vertus, filosofija, grindžiama principu investuoti kuo mažiau, o
gauti kuo daugiau pelno, čia neveikia. Kita vertus, iš meno galerijų aplinkos išėjęs menas ne visada paveiks keliautoją viešoje erdvėje, todėl nepakanka paimti
„kokį gerą kūrinį“ ir pastatyti „kokioje laisvoje“ viešoje vietoje. Meno ir viešosios
erdvės suliejimo koncepcija skiriasi iš esmės. Į estetiškai sutvarkytą aplinką reikia
pažvelgti kitomis akimis.
A. Naradauskas pabrėžia, kad miesto poilsio zonų projektavimo principai yra
visai kiti – sudėtingesni, brangesni, reikalaujantys daugiau priežiūros. Tačiau poilsio aikštelė gamtoje atrodo paprasčiau ir funkcionali. Jis pritaria ir A. Černiausko
nuomonei, kad profesionalūs sprendimai turi kuo natūraliau integruotis aplinkoje.
Čia netinkama reklamos plakatų šoko metodika. Aplinka turi būti gražinama taip,
kad atrodytų natūraliai, ir kad žmogus pats galėtų atrasti grožį. Meninės išraiškos
priemonės gali būti įvairios, bet pirmiausia tai yra atsakingas požiūris į aplinką.
Pats integruojamas objektas gali būti visoks: natūralus gamtinis ar dirbtinis. Vis
dėlto į pakelėse esančias poilsio zonas būtina įdėti daugiau pastangų ir meninės
minties, kad jos atitiktų laiko dvasią ir skatintų visuomenę keistis, augti, mokytų
elgtis atsakingai. „Ir iš tiesų visuomenė tampa sąmoningesnė: dažnai nesupratingai pasielgiama jau ne iš blogos valios, o iš blogų įpročių, kurių galima mokyti atsikratyti“, – dar vieną poilsio aikštelių funkciją išskiria Šiaulių regiono kelininkas.
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Idėjų, darbų ir lėšų sąsajos
„Gimusią poilsio aikštelės ar žiedinės sankryžos idėją gvildename ir narstome visi kartu: aptariame galimą objekto įrengimo vietą, aplinkos ir inžinerinio
statinio sutvarkymo ypatumus, galiausiai net meninį idėjos išpildymą“, – darbų eigą aiškina regiono kelių infrastruktūros turto valdymo specialistas A. Naradauskas. Paruoštas kelio tiesimo ir jo priklausinių įrengimo projektas pateikiamas
tvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. Patvirtinus ir skyrus tam tikrą biudžetą projekto įgyvendinimui, inicijuojamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kurio norėtųsi glaudesnio. Jis būtinas tada, kai
poilsio aikštelei taikomi ne tik inžinerinio projektavimo principai, bet ir integruojami estetiniai bei architektūriniai sumanymai. Toks bendradarbiavimas nėra reglamentuotas jokiais tvarkos aprašais ir standartais, todėl nėra nusistovėjusios
praktikos, jog valstybinės institucijos privalo noriai ir atsakingai viena kitai padėti ir kartu siekti bendro rezultato. Kaip sako dizaineris D. Linkevičius, glaudus visų
grandžių bendradarbiavimas ir geranoriškumas yra būtini nuo projekto pradžios
iki galo. Meniniam sprendimui įtakos turi konstruktoriaus kvalifikacija, o galutinis skulptūros ir įrangos vaizdas priklauso nuo vykdytojų. Galima tik pasidžiaugti,
kad žmonės, statydami šiuos objektus, jaučiasi ne šiaip stumdantys žemes, kilnojantys akmenis ar virinantys metalą. Jie kuria nematytą dalyką, gal kiek nesuprantamą ir keistą, bet didžiuojasi tuo darbu. „Smagu, kai ledai pajuda, ir kai Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovai pritaria ir palaiko pirmuosius projekto žingsnius, integruojant estetinius principus į kelio statinių projektavimo ir statymo procesą. Realizuoti projektai yra pirmieji tokio pobūdžio objektai Lietuvoje
– lyg eksperimentai ar pasitikrinimas, kaip pavyks. Mes įrodėme, kad mokame
tvarkytis. Bendruomenė šiuos darbus vertina, tačiau reikia siekti platesnio požiūrio. Tokių objektų atsiradimą riboja bendros viešojo meno statymo šalia kelio po-

litikos nebuvimas. Norint užtikrinti sėkmingą meno integravimo procesą labai
svarbu išlaikyti glaudų ir kryptingą bendradarbiavimą tarp šalies ir vietos valdžios, valstybinių įstaigų ir privačių subjektų, ne pelno organizacijų. Toks bendradarbiavimas remtųsi išsamia politika, siekiant numatyti tinkamas veiklos gaires,
susijusias su kraštovaizdžio ir estetinės aplinkos formavimu, praktika, procedūromis ir standartais. Tada tie, kurie norėtų realizuoti tokius projektus, turėtų kuo
vadovautis“, – tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą pabrėžia D. Linkevičius.
Architektas A. Černiauskas įsitikinęs, kad labai svarbu kelią organiškai integruoti į aplinką. Tada pats kelias daro aplinką patrauklią. Būtent todėl kelio projektavimo stadijoje privalo dalyvauti kraštovaizdžio specialistai, padedantys suprasti ne vien ekonominius dalykus. Apie tai daugiau kalba užsienio praktika, tačiau ir ten tokios idėjos sunkiai skinasi kelią, nes tai yra susiję su finansavimu, kurį
pirmiausia lemia inžineriniai-funkciniai, o ne architektūriniai-meniniai sprendimai. Visi skubame tiek miestuose, tiek landšafte, architektūroje ar menuose. Nuo
to nuolatinio bėgimo, siekiant ekonominio efekto, pamirštame svarbiausią dalyką, kuris sukuria objekto ilgaamžiškumą – kultūringą dvasią.
Stengiamasi poilsio aikšteles įrengti ilgaamžiškesnes, kad jos nereikalautų
daug priežiūros, išlaidų ir būtų mielos lankytojų akiai. Iš kokių medžiagų gaminama poilsio zona, visiškai nenulemia pinigai. Visa tai įrengiama pačiomis mažiausiomis sąnaudomis: iš vykdant darbus rastų riedulių ir akmenų, sandėliuose turimų sendaikčių bei to, ką pagamina patys įmonės darbuotojai. „Juk ne taip
svarbu, iš ko bus pagamintas suoliukas ar stalas, jokio skirtumo, kad žiedinėje
sankryžoje vietoj puoselėjamų gėlynų ir želdinių ganysis karvutės“, – savo darbinius klausimus įvardija A. Naradauskas. Gerai pasvarsčius, suprantama, kad gėlynų priežiūra gali kainuoti daugiau nei beveik jokios priežiūros nereikalaujančios karvutės. Todėl visos lėšos skiriamos kelio ir aikštelės dangai tiesti ir pakeisti, nuolydžiams ir nuovažoms formuoti, bortams pastatyti, valymo įrenginiams ir

kitiems sanitariniams reikalavimams įgyvendinti. „Kalbėti apie finansus ir įvertinti, kiek kainavo vienas ar kitas mūsų įrengtas kelio objektas, yra labai sunku:
daugeliui atrodo, kad „Kristinio“ poilsio aikštelės meninę dalį įrengti atsiėjo žymiai daugiau negu, tarkime,„Moką“. O jam ir vežimą reikėjo įtaisyti, ir patį akmenį skelti lazeriu, kompozicijos detales pagaminti gamykloje, stoginę sukalti“, –
pasakoja regiono kelių direktoriaus pavaduotojas.
Aikštelė daugiau aplinkotvarkos projektas – tai dideli plotai, nuolydžiai ir
kartu dar meninės idėjos. Įrengiant žiedines sankryžas elgiamasi paprasčiau –
neieškoma gilių meninių idėjų, nes jose nesustojama ir objektai nėra apžiūrinėjami. Sankryžose esantys objektai turi būti aiškūs akcentai pravažiuojantiems,
kad jiems nereikėtų išlipti, papildomai domėtis ar juo labiau skaityti užrašų. Architekto Š. Sabaliausko nuomone, sankryžose stovintys objektai atlieka tik dekoratyvinę funkciją, tačiau jie turi būti matomi iš toli. Laiko apžiūrėti juos nėra, todėl
svarbiausia yra emocija. Karvutės sankryžoje – šypsena veide, vadinasi, emocijos sukilo. Pravažiavęs gal pamatysi gyvas karves. Lieka žinutė: Joniškis – žemės
ūkio kraštas. Kitoks sprendimas yra sankryžų želdinimas. Tai irgi geras būdas estetizuoti kelio atkarpą, tačiau sankryžai išskirtinumo tai nesuteikia. Retai kas kalba apie gėlynus žiedinėje sankryžoje, o karvutės visada sukelia diskusiją ir puikias emocijas.
Mes džiaugiamės tik pavienių puikių objektų atsiradimu, tačiau nėra aiškios
kraštovaizdžio kūrimo politikos arba ji yra tik deklaratyvi ir praktikoje kol kas neįgyvendinama. „Dažnai kraštovaizdžio saugojimas ar plėtojimas tėra romantiško
kaimo estetikos puoselėjimas ir tai daroma prie šiuolaikinių greitkelių. Norint, kad
kelio aplinkos formavimo procesas būtų kokybiškai plėtojamas, kelio statybos ar
rekonstrukcijos projektų sąlygose turėtų būti numatomi unikalūs kompleksiniai
sprendiniai. Turėtų būti skelbiami idėjos paieškos konkursai. Tačiau tai yra sudėtinga, ilgiau trunka ir daugeliui nereikalinga. Vis dėlto atsiranda keistų išimčių.
Šiaulių regione yra tokių „keistuolių“, kurie kelia sau ambicingus tikslus ir juos
realizuoja. Jei šiandien egzistuojanti pavienė asmeninė ambicija funkcinei kelio
aplinkai kelti estetinius darnios aplinkos reikalavimus taps savaime suprantama
norma, viskas bus gerai“, – sako Š. Sabaliauskas.
Apskritai kelininkai į meno kūrimą visai nepretenduoja, o žiedinių sankryžų
projektus kuria kaip tiražuojamus dalykus. Kiekvieno iš jų yra išsaugoti projektai
ir brėžiniai, tad ateityje atsiradusios karvutės įvairiose vietose galbūt taps regiono
simboliu arba tiesiog smagiu pokštu.

Sukūrė precedentą...
Iš tiesų Šiaulių regiono kelininkų įrengti objektai pakelėse formuoja tam tikrą Šiaulių apskrities kelių infrastruktūros veidą. Kol kas panašių objektų Lietuvoje yra vos vienas kitas. A. Naradauskas įsitikinęs, kad kelininkams nedera kalbėti apie kultūrines idėjas, spalvų parinkimą, objekto meninę vertę – tai ne kelininkų darbas. Kelininkas gali būti iniciatorius, projekto vykdytojas, tačiau meninės idėjos išpildymas kelio poilsio zonose ir žiedinėse sankryžose priklauso nuo
bendradarbiavimo su dizaineriais, architektais, paveldo specialistais. Šiuos darbus būtina nuolat viešinti ir apie juos turi būti kalbama kiek galima daugiau.
Vienas iš įmonės vadovų džiaugiasi, kad „Šiaulių regiono keliai“ buvo pirmieji Lietuvoje, kurie nepabijojo atsakomybės, sudėtingo darbo ir galimos kritikos.
„Šiandien galime didžiuotis įgyvendintais projektais ir atliktais darbais. Iš niekur
niekas neatsiranda. Esame orientuoti į kokybišką rezultatą, apie kurį jau galime
kalbėti ir jį vertinti. Ačiū dideliam būriui žmonių, kurių dėka nuveikėme didelius
darbus ir galime toliau plėtoti naujus projektus, burtis naujoms idėjoms, diskutuoti, tartis. Be abejo, dėkojame padėjusiems ir mus palaikiusiems menotyrininkams, architektams, dizaineriams. Ypatingas dėmesys ir palaikymas yra jaučiams iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovų ir specialistų, novatoriškai
sprendžiančių esamus klausimus, valstybiškai žvelgiančių į projektų įgyvendinimo ypatumus“, – pasiekimais didžiuojasi VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus
pavaduotojas A. Naradauskas.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Vytautas Mačiulis:
„Sparčiai judame saugaus eismo link...“
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kelininkai vykdo dvi pagrindines funkcijas: prižiūri
ir taiso kelius bei rūpinasi eismo saugumu. Siekdami jį užtikrinti, šiauliečiai diegia
inžinerines priemones, itin plačiai ir išradingai užsiima švietėjiška veikla. Įmonės
vadovai pabrėžia, kad tam nėra reikalingos didelės lėšos – svarbiausia aktyvumas, iniciatyvumas ir atkaklus ryžtas įgyvendinant numatytus tikslus.
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Kilnus tikslas pateisina priemones
„Gal nepopuliaru ir nevisai nauja, bet siekdami eismo saugumo užtikrinimo regione ėmėmės visų įmanomų priemonių: į bendrą atsakingą darbą įtraukėme Šiaulių regione veikiančias bendruomenes, mokyklas, tautines mažumas ir net katalikų
bažnyčią“, – pasakojimą apie eismo saugumą pradėjo įmonės „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Vytautas Mačiulis. Atsižvelgiant į didelį avaringumą
ne tik Šiaulių krašto keliuose, bet ir visoje Lietuvoje, buvo imtasi įvairių būdų šiai problemai spręsti. Labai gerų rezultatų, ypač rajonuose, davė mintis į švietėjišką eismo
saugumo veiklą įtraukti katalikų bažnyčią. Tiesa, tai visiškai nauja idėja, kurią svarstė
ne tik vietiniai kunigai, bet tarpusavyje tarėsi ir vyskupai, kol galiausiai, pritarus Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Kelių direkcijos, Policijos departamento ir Katalikų bažnyčios. Šiaulių apskrities rajonuose daugiausiai gyvena vyresnio amžiaus
žmonės, todėl ne paslaptis, kad atšvaitų nešiojimas buvo užmirštas, juodųjų dėmių
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tokiose gyvenvietėse esama. Ypatinga grėsmė saugiam eismui buvo iškilusi magistralinės reikšmės kelyje A12 ties Meškučiais. Taigi, vos pradėjus bendradarbiauti su
bažnyčia, klebonas T. Rainys kalėdodamas dalijo atšvaitus suaugusiesiems, prašydamas juos segėti tamsiu paros metu, vaikams įteikė knygeles apie saugų elgesį kelyje.
„Patikėkite, rajonuose bažnyčios įtaka labai didelė. Iš kunigo gautas atšvaitas tampa
lyg talismanu, kurį žmonės segi be pertraukos, kuris yra pašventintas ir šventinimo
ceremonija netgi parodyta per vietinę televiziją. Argi galima jo nenešioti? Tad padėtis sparčiai keitėsi“, – pusiau rimtai, pusiau juokais sakė V. Mačiulis.
O štai vaikams išdalinti vien tik knygelių nepakanka. Kad vaikai įsisavintų informaciją, jiems reikia ją perteikti per žaidimą, personažus, įvairių konkursų metu. Piešinių konkursai jau seniai buvo visiems įgrisę ir nebeįdomūs, tad Šiaulių regionas,
įvertinęs policijos patirtį su šuniuku Amsiu ir kaimyninės Latvijos melioracijos specialistą Bebrą, nusprendė sukurti Linksmojo kelininko personažą, kuris kartu su vaikais dalyvautų renginiuose ir mokytų eismo saugumo. Žaidimai lieka žaidimais, bet
siekiant pabrėžti saugaus eismo svarbą kasdieniame gyvenime, vaikai buvo įtraukti į
rimtą ir atsakingą darbą – autobusų stotelių paviljonų atnaujinimą, aplinkos tvarkymą, medelių sodinimą. Tie paviljonai stovi nuo neatmenamų laikų, tačiau sutvarkytuose, prižiūrėtuose ir neapšnerkštuose laukti autobuso daug maloniau. Be to, paviljonus sutvarkę mokiniai patys prižiūri tvarką juose ir aplink juos, neleidžia nieko laužyti, gadinti ir šiukšlinti. Anksčiau juos perdažyti ir tvarkyti reikėjo kas keletą mėnesių,
o dabar kelininkai kartu su vaikais atnaujina stoteles kartą per 5 metus. Tos autobusų stotelės tam tikra prasme yra gyvenvietės veidas, formuojantis pašalinio žmogaus
nuomonę apie rajoną ir jo gyventojus, todėl rūpintis jomis būtina. „Viską įmanoma
sutvarkyti ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų, tik reikia atrasti tinkamiausią ir tiesiausią kelią į iškeltą tikslą. Mūsų mintį pasigavo ir kiti šalies miestai – tą patį daro Alytus, Panevėžys bei kiti regionai“, – pabrėžė kelių priežiūros specialistas V. Mačiulis.
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ į švietėjišką veiklą eismo saugumo tema stengiasi
įtraukti visus regiono gyventojus ir neaplenkti nė vienos įstaigos, ypač tų, kurios
įsikūrusios prie avaringų ruožų – tai Aukštelkės pensionatas, Gruždžių nepilnamečių pataisos namai, Šiaulių logopedinė mokykla, stačiatikių sentikių, romų ir
kitos bendruomenės. Kartais tenka nemažai padirbėti, kad jie dalyvautų bendroje veikloje, nes tautinių mažumų atstovai uždaresni. „Bandome jiems paaiškinti,
kad, nepriklausomai nuo tautinių ypatumų, dėl kelyje įvykusių nelaimių skauda
visiems vienodai, netektys išgyvenamos taip pat skausmingai, todėl skirstytis į
mes ir jūs negalime“, – pasakojo direktoriaus pavaduotojas V. Mačiulis.

Ypač efektyvios socialinės reklamos
Iki 2016 m. iš viso buvo sukurtos 6 socialinės reklamos eismo saugumo tematika. Visų reklamų autoriai ir aktoriai yra „Šiaulių regiono kelių“ saugaus eismo specialistai, kurie geba būti ir rimti, ir iš savęs pasijuokti. Būtent tokie, žiūrovo
akį ir ausį prie televizijos ekrano prikaustantys vaizdai yra efektyviausi, labiausiai
įsimenami ir naudingiausi. Žmonėms smagu matyti savo krašto kelininką, besivedantį asilą kelkraščiu, ir lyginamą su asilu arba geriausiu žmogaus draugu šunimi: „Net asilas žino, ko reikia, kad kelyje būtum matomas“, arba „jei neklausai
sveiko proto, paklausyk protingesnio už save“. Socialinės reklamos atspindi ir to
rajono kasdienybės kontekstą – karves į ganyklą ir iš jos vesti reikia tik tam skirtoje kelio vietoje, nes antraip žaloji šeimininko gali ir nesulaukti. 2016 m. reklama vaizduoja per kelią einančią, vaikišką vežimėlį stumiančią ir mobiliuoju telefonu kalbančią moterį, kuri susikoncentravusi tik į pokalbį, todėl patenka į avariją.
V. Mačiulis džiaugiasi, kad pavyko rasti konstruktyvų dialogą su Šiaulių regiono televizija, kuri mielai ir noriai talkina kuriant reportažus. Jeigu esama poreikio, svarbesne
informacija Šiaulių regionas su visuomene dalijasi padedant visoms šalies televizijoms.
Neseniai, per Vaikų gynimo dieną, birželio 1-ąją, vaikai buvo išlydėti vasaros atostogų
ypatingai – kiekvienas davė priesaiką vasarą kelyje elgtis saugiai, laikytis Kelių eismo
taisyklių ir į mokyklos suolus rugsėjo 1-ąją sugrįžti sveikas ir gyvas. Ši neeilinė akcija

buvo transliuojama per TV3 programas, todėl apie tai sužinojo ir visa Lietuva. Šiaulių
kelininkai sako, kas socialinių reklamų nauda yra akivaizdi, kadangi žmonėms brukama
ne sausa taisyklė, o eismo saugumo reikalavimai pateikiami neįkyria, žaidybine forma.

Nelengvo darbo rezultatai
Kadangi Šiaulių regione daug dirbama su seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, įvairiomis sąjungomis ir bendro lavinimo mokyklomis, eismo įvykių statistika
rodo, jog šiame krašte žmonės yra saugiausi. Būtent Šiaulių regione tarp nukentėjusių eismo įvykiuose mažiausią dalį sudaro vaikai ir nepilnamečiai. Jeigu jie ir patenka
tarp nukentėjusių, tai tik kaip transporto priemonėje suaugusiųjų vežami keleiviai.
Vadinasi, eismo saugumo švietėjiškos ir inžinerinės priemonės tikrai veikia, o vaisingas bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis įkvepia dar labiau. Žinoma, pasitaiko tokių įvykių, kurie nuo eismo saugumo specialistų nepriklauso. Direktoriaus pavaduotojas prisiminė eismo įvykį, kuriame nukentėjo du neblaivūs žmonės, važiuojantys dviratėmis transporto priemonėmis ir susidūrę kaktomuša. Vienas iš jų buvo nepilnametis. „Daryk, ką nori, kai sąmoningumo ir proto nėra, nesuveikia jokios eismo
saugumo priemonės“, – liūdnus faktus vardijo V. Mačiulis. Dažnas eismo įvykis atsitinka žiemą, kai neblaivių vairuotojų nesuvaldomi automobiliai nuslysta nuo kelio
ir sužalojami žmonės. Kelininkams pabodo muštis į krūtinę ir būti kaltiems be kaltės, kai visos komercinės televizijos garsiai rėkia, kad ir vėl žiema kelininkus užklupo
netikėtai ir nepasiruošusius. „Kas kaltas, kad jis nuslydo: kelio danga ar sunkus girtumas?“, – retorinį klausimą sau užduoda saugaus eismo specialistas. Pernai, prieš
prasidedant žiemos sezonui, užbėgdami įvykiams už akių, dar spalio mėnesio pradžioje šiauliečiai surengė spaudos konferenciją, sukvietė žurnalistus, kad pastarieji informuotų visuomenę, jog žiemai yra pasiruošta, o iš vairuotojų laukiama daugiau atsakomybės ir profesionalumo. Kartais nepelnytų kaltinimų sulaukiama dėl
neprižiūrėtų kelių, kurie „Šiaulių regiono keliams“ nepriklauso, pavyzdžiui, už Šiaulių
miesto gatves yra atsakingi ne regiono kelininkai, o miesto savivaldybė.
Širdžiai mieliausia, kai eismo saugumo mokymas pro ausis nepraslysta mokyklose ir duoda realios naudos užtikrinant vaikų saugumą. Smagu matyti pirmoką, kuris apsikarstęs kelininkų dovanotais atšvaitas kelkraštyje atrodo kaip kalėdinė eglutė, arba mažametį, mokantį tėvelius saugaus elgesio kelyje. „Kartais
pasikviečiame žiniasklaidos atstovus ir keliaujame prie mokyklų patikrinti, ar nešiojami mūsų išdalyti atšvaitai, ar vaikai nepamiršo, kaip taisyklingai pereiti kelią.
Ir iš tiesų, mokiniai kontroliuoja mokytojus, kad jie nešiotų išdalintus atšvaitus, ir
atvirkščiai. Buvo atvejis, kai mokytoja, užmiršusi atšvaitą namuose, atvažiavusi
prie mokyklos net neišlipo iš savo automobilio, grįžo namo pasiimti atšvaito“, –
šypsojosi pasakodamas V. Mačiulis.
Pasitaiko mokymo įstaigų, kuriose trūksta aktyvumo švietėjiškai veiklai. „Nepaisant to, prie mokyklų yra diegiamos visos įmanomos inžinerinės priemonės, kad tik
būtų užtikrintas vaikų saugumas: padidinto atspindimumo kelio ženklai, greičio mažinimo kalneliai. Be to, rajonuose mokyklos pamokas pradeda nuo 9 val., kai jau keliai būna nuvalyti“, – apie nuveiktus darbus pasakojo vienas iš regiono kelių vadovų.

skaičius
Nors idėjų semiamės iš Vakarų Europos šalių patirties, nenorėjome įrengti greitkelio, kuriuo patogiai būtų galima važiuoti

200 km/val.

greičiu nesikeičiant vaizdams.

Pasitaiko atvejų, kai kelininkai privalo nugesinti gražias akcijas ir iniciatyvas,
nes jos neatitinka eismo saugumo reikalavimų: kartą pakviesti vaikus išlydėti į
dviračių žygį, turėjo sutrumpinti suplanuotą maršrutą, nes ne visi vaikai turėjo
šalmus ir liemenes. „Keista, bet sunku lietuvius įpratinti dėvėti šalmą važiuojant
dviračiu, kai tuo tarpu keturmetis vokietis, neradęs šalmo prie dviračio, juo net
nevažiuotų“, – savo tautiečių neatsargumu stebėjosi V. Mačiulis.

Inžinerinės eismo saugumo priemonės
Saugumą užtikrinti padeda ne tik vykdoma švietėjiška veikla, kuriamos socialinės reklamos, bet ir keliuose įdiegtos inžinerinės priemonės eismo saugumui užtikrinti. Per 2014–2015 m. buvo įrengta daugiau kaip 2000 m kelio atitvarų, atitvertos šalikelėse esančios sodybos, išklotos iškiliosios trapecinės ir paprastosios pėsčiųjų perėjos, įrengti apskritimo bei trapecijos formos greičio mažinimo kalneliai,
įrengtos triukšmo juostos, pėsčiųjų ir dviračių takai, informacinės greičio švieslentės, sferiniai veidrodžiai, įvairūs trūkstami kelio ženklai. Didesnės svarbos keliuose, tokiuose kaip Panevėžys – Šiauliai, Radviliškis – Pakruojis, buvo rekonstruotos
sankryžos, įrengta posūkio į kairę juosta. Kad įdiegtos eismo saugumo priemonės
pasiteisino, galima įsitikinti žvelgiant į 2006–2015 m. Šiaulių regiono keliuose žuvusiųjų skaičius. 2006 m. žuvo 54 žmonės, o 2015 m. žuvusiųjų buvo 19, 2013 m.
– 12; juodųjų dėmių skaičius nuo 26 sumažėjo iki 6. 2007 m. keliuose susižeidė
428 žmonės, o 2015 m. jų sumažėjo iki 136, panašiai tiek sumažėjo ir pačių eismo
įvykių keliuose skaičius. Neblaivių vairuotojų sukeliamų eismo įvykių statistika nuteikia pozityviai. Nors girtų vairuotojų prie vairo pasitaiko gan dažnai, pastebima,
kad tokių neblaivių „kelių gaidelių“ mažėja: 2012 m. eismo įvykiuose dalyvavo 39
neblaivūs vairuotojai, 2015 jų buvo jau 22. Pėsčiųjų ir dviratininkų patekimas į eismo įvykius 2006–2015 m. išlieka apylygiai vienodas.
Naujausiais duomenimis, iki šių metų birželio 22 d. Šiaulių regione žuvo 6 žmonės. Pernai iš 103 eismo įvykių 22 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės ir 4 dėl neturinčių teisės vairuoti transporto priemones. Iš visų 155 nukentėjusiųjų 44 nukentėjo
dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Skaičiuojama, kad eismo įvykiuose dažniausiai nukenčia 15–34 m. amžiaus piliečiai. Šiuo metu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ savo žemėlapyje turi 6 juodąsias dėmes. Tokią statistiką pildo mūsų piliečių nesąmoningumas,
atsakomybės ir kultūros stoka. Eismo įvykiai dažniausiai atsitinka absurdiškiausiomis aplinkybėmis, kai girtas vairuotojas daro staigų posūkį, važiuodamas 140 km/
val. greičiu, ir kai nesuvaldomas automobilis nuvažiuoja nuo tilto arba kai kelyje
pervažiuojamas girtas pėsčiasis, šlitinėjantis važiuojamąja kelio dalimi be atšvaitų tamsiu paros metu. „Gali diegti kokias tik nori eismo saugumo priemones ar visą
parą vykdyti švietėjišką veiklą, tačiau tokių piliečių neatsakomybės už savo ir kitų likimus neišgyvendinsi. Todėl tokiems eismo dalyviams siūlau griežtinti administracinę atsakomybę ir taikyti realias bausmes. Dar viena bėda – rajonuose neužtenka
budinčių policijos ekipažų, kad būtų galima kontroliuoti neblaivių asmenų dalyvavimą eisme“, – guodėsi įmonės direktoriaus pavaduotojas V. Mačiulis.

Mes ir kritiški, ir savikritiški
V. Mačiulis kartu su eismo saugumo komanda nevengia kritikos vairuotojams, jaunimui, įstaigų vadovams, kurie galbūt ne visada noriai dalyvauja švietėjiškose saugaus
eismo akcijose, patys sąmoningai nesilaiko saugaus eismo reikalavimų. Nors dažnai
eismo įvykiai atsitinka dėl pačių vairuotojų aplaidumo, Šiaulių regiono eismo saugumo specialistai, įvykus įskaitiniam eismo įvykiui, kartu su pareigūnais vyksta į įvykio
vietą, ją apžiūri, įvertina eismo saugumą, teikia pasiūlymus dėl kelio ruožo tobulinimo.
Būna ir taip, kad kelininkams tenka taisyti ir savo klaidas, naujai rekonstruoti
kelio ruožus, panaudojant naujausią praktiką, naujai perstatyti kelio ženklus. Kritikuoti kitus gali tik savikritiški žmonės. „Todėl visiems linkiu pirmiausia savęs paklausti, ar šiandien kelyje elgiausi taip, kad apsaugočiau save ir kitus nuo galimo
eismo įvykio ar grėsmės?“, – pamokydamas visus eismo dalyvius pokalbį baigė
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas V. Mačiulis.
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Tauragės regiono kelius neretai skalauja ir Nemuno vandenys

Edita Balčiūtė
2015 m. nutiestas Panemunės aplinkkelis, pastatyti nauji tiltai per Nemuną ir
Nemuno prataką. Visa tai pagerins susisiekimą su Kaliningrado sritimi ir per ją einančiu tranzitiniu keliu į Lenkiją ir Vokietiją.
VĮ „Tauragės regiono keliai“ šiuo metu prižiūri 1436,945 km valstybinės reikšmės kelių, tarp jų – 65,968 km magistralinių, 337,476 km – krašto ir 994,501 km
– rajoninės reikšmės kelių. Asfaltinių dangų yra 824,809 km, arba 57,40 proc. Likusieji 612,136 km, arba 42,60 proc. – žvyrkeliai. Įmonė prižiūri ir 119 tiltų, kurių bendras ilgis – 4238,49 m. Jurbarko tiltas per Nemuną – ilgiausias automobilių tiltas
Lietuvoje. Jo ilgis 494 m, jis pastatytas 1978 metais ir artimiausiu metu jam būtina
atlikti kapitalinį remontą. Tai svarbus transporto mazgas tarp regionų, nukreipiantis nemažą transporto srautą iš Lietuvos šiaurės vakarų į pasienį su Lenkija ir Europa.
VĮ „Tauragės regiono keliai“ kiekvieną pavasarį patiria ypatingą reiškinį, kai
besikeičiant orams ir tirpstant sniegui susidaro potvyniai, kurių metu Nemuno
vandenys apsemia regiono prižiūrimus kelius. Kelininkai teigia, kad tai įprastas
reiškinys, todėl jie visada pasiruošę netgi tokioms ekstrimalioms situacijoms.

VĮ „Tauragės regiono keliai“ l. e. direktoriaus pareigas Stasys Būrė:
„Inžinieriaus darbe irgi esama kūrybos“
Nuo pat kelininko karjeros pradžios vyriausiojo inžinieriaus pareigas užimantis Stasys Būrė sako, jog nors ir sunku patikėti, bet kelininko darbas yra labai kūrybiškas: tai buvimas gamtoje, nuolatinis galvojimas, kur ir kaip tiesti kelią, dinamika ir rezultatas, išliekantis ilgam ir vertinamas kiekvieno, kas tuo keliu važiuoja.

TRK

Po studijų – į vyriausiojo inžinieriaus pareigas
Stasys Būrė gimė ir augo Dzūkijoje, Latežerio kaime, šalia gražiosios Ratnyčėlės upės. Druskininkų 1-ąją vidurinę mokyklą jis baigė 1972 m. Jau 1969 m. pradėjo kurtis Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI), kuris būsimų studentų ieškojo mokyklose. S. Būrė kartu su savo suolo draugu P. Terteliu nusprendė,
kad studijuoti norėtų būtent tame institute. Baigę mokyklą jiedu pateikė stojimo
dokumentus į VISI, įsikūrusį J. Basanavičiaus gatvėje Vilniuje. „Keliai mane visada traukė – darbas gamtoje, nuolatinė kaita ir dinamika. Tai ne tas pats, kas sėdėti kontoroje, todėl ir pasirinkau kelių statybos studijas“, – sako S. Būrė. Konkursas tada buvo nedidelis, pavyko puikiai išlaikyti stojamuosius egzaminus ir pradėti studijas. Pirmas kursas būsimajam inžinieriui nebuvo lengvas, nes teko studijuoti daug bendrųjų dalykų: filosofiją, istoriją, fiziką, o šie mokslai nebuvo jo
mylimiausias „arkliukas“. Kai po antro kurso prasidėjo specialybės dalykai, studijuoti pasidarė ir įdomiau, ir lengviau. Baigęs pirmąjį kursą, S. Būrė praktiką atliko lauko keliuke dabartinių parodų rūmų „Litexpo“ link, kur teko išmokti dirbti su

nivelyru ir teodolitu. Prieš antro kurso mokslo pradžią jam teko dengti kultūros
namų stogą, o ne rinkti obuolius sodininkystės ūkyje Kaniūkuose, kaip planuota.
Visus vargus atpirko tretieji studijų metai, kai S. Būrė kartu su kitais lietuviais studentais buvo išsiųstas į Jakucko miestą Sibire. Čia, Rusijos atšiaurioje glūdumoje, teko tvirtinti mūrinių ir blokinių namų pamatus.„Reikėjo stiprinti namų polius,
ant kurių jie stovėjo, juos atkasinėti, o žiemą polius stiprino kiti. Po pastatais pildavome žvyrą ir betonuodavome. Šis darbas nebuvo gerai apmokamas – daugiausiai mokėdavo už medinių namų griovimą“, – prisimena S. Būrė. Jis net toli
nuo Lietuvos nesijautė svetimas, nes aplink buvo daug lietuvių studentų, vykdavo kultūriniai renginiai. Vis dėlto dirbti reikėdavo daug ir sunkiai. Stovykloje studentams valgyti duodavo mažokai, todėl savaitgaliais jiems tekdavo darbuotis
laivuose, o už tai gaudavo produktų. Lietuvių studentai daržoves, o ypač svogūnus ir česnakus, vežėsi į Sibirą iš Lietuvos. Bebaigiant ketvirtą kursą, prieš pat diplominio darbą gynimą, S. Būrei praktiką teko atlikti Kirgizijoje, į kurią studentai buvo skraidinti lėktuvu, vėliau su autobusu buvo nuvežti į kalnus, kuriuose
buvo statoma nauja Naryno hidroelektrinė. „Mums aukštai kalnuose reikėjo daryti privažiavimus ir pralaidas, nes esamas kelias buvo planuojamas užtvindyti. Apačioje tekėjo didelė srauni Naryno upė. Sprogdintojai sprogdino uolas, kad
būtų galima pradėti kelio tiesimo darbus“, – patirtimi Kirgizijoje dalijasi S. Būrė.
Ten buvo praleista visa ketvirto kurso vasara ir nuveikta didelių, visai nestuden-

tiškų darbų: padarytas pralaidos antgalis, taip pat padaryta dalis pamatų būsimo tilto atramai. Čia maitinimas buvo žymiai geresnis negu Jakucke: tradiciniai
aštrūs kirgizų valgiai, sriubos, ypatingai paruošta mėsa ir tarpekliuose raškomos
vynuogės. Padirbėję ir iki neatpažįstamo rudumo įdegę lietuviai studentai į tėvynę grįžo traukiniu. Kelionė iki Maskvos truko 2 paras, tad jos metu net pietietiškas įdegis suspėjo pradingti. Labiausiai S. Būrei apmaudu dėl to, kad kelionės
metu buvo sugadinta juosta, kurioje buvo nufotografuoti įspūdingi Rusijos tiltai.
„Vienoje stotelėje į traukinį įlipo milicininkas ir paėmęs mano fotoaparatą apšvietė visą juostą“, – dėl nuotraukų netekties dar ir dabar apgailestauja „Tauragės regiono“ kelių vadovas S. Būrė.

Lazdijai
1977 m., baigęs VISI, S. Būrė gavo paskyrą į Lazdijų autokelių valdybą, kuriai
tuo metu vadovavo Z. Šliuževičius, vyriausiuoju inžinieriumi dirbo V. Krasinskas,
o S. Būrei teko darbų vykdytojo pareigos, nors realiai dirbo inžinieriumi. Po paskyros gavimo per trejus metus darbų nuveikta išties nemažai: pastatytas tiltas
kelyje Lazdijai–Kučiūnai–Veisiejai per Zapsės upę – jį sudarė 3 angos. Be to, S.
Būrė buvo atsakingas už visą kalnakasybą, žvyro karjerų eksploataciją. Tiltų statyba nebuvo paprasta ir lengva: tiltą teko daryti sausumoje, sukalti polius, padaryti
antšalus, iškasti naują vagą, daug ką sutvirtinti. Kitaip tariant, buvo pakeista upės
vaga. Dirbant Lazdijuose būstą reikėjo nuomotis, niekas ten jų nesuteikdavo, kadangi Lazdijai – mažas miestelis ir naujų gyvenamųjų plotų nestatė.

magistralės nebuvo, bet paruošiamieji darbai jau vyko. Telšiai nuo kitų rajonų dar
skyrėsi ir tuo, kad darydavo dangas „permerkimo“ būdu: iš pradžių reikėjo pilti
skaldą, ant jos skystą bitumą, tada vėl skaldą, ir vėl bitumą“, – apie įmonės vykdytus darbus Telšiuose pasakoja S. Būrė.
Nespėjus praeiti net dvejiems metams, 1984 m. S. Būrė gavo rimtą pasiūlymą dirbti Tauragėje. Su žmona, gerai apsvarstę pasiūlymą, priėmė sprendimą
persikelti iš Telšių į Tauragę.

Inžinierius Tauragėje
Darbo pasiūlymas atskriejo iš Vyriausios gamybinės autokelių valdybos Vilniuje. Kadangi Marijampolės autokelių valdyboje keitėsi vadovai, dirbti į šį miestą buvo paskirtas Tauragės autokelių valdybos vyriausias inžinierius, o jo poziciją užimti buvo pasiūlyta S. Būrei. Tuo metu įmonei vadovavo A. Ašmonas, prieš
dvejus metus persikėlęs iš Mažeikių. Įmonė klestėjo – iš 44 valdybų pagal darbo rezultatus ji puikavosi pirmajame penketuke. Be to, ir kolektyvas buvo geras,
ir aplinkybės įmonei dirbti rezultatyviai buvo palankios: buvo statoma nauja asfaltbetonio gamykla, dirbo dvi maišyklės ir montuojama trečia, buvo naikinama
sena bitumo bazė, gelžbetonio cechas. Naujoji asfalto gamykla buvo galinga –
su didelėmis aikštelėmis skaldai ir smėliui, 4 uždaromis bitumo saugyklomis, kurios būdavo visiškai užpildytos, kuro sandėliais, bitumo virimo ir šildymo katilais,
3 maišyklėmis. „Darbų būta ir jų vykdyta taip pat nemažai. Kartą asfaltavimo sezoną baigėme net sausio mėnesį. Tauragėje veikė Maskvai pavaldžios gamyklos,

tarybiniai ūkiai bei kolūkiai, kuriems reikėjo asfaltuoti kelius, teritorijas, gamybines aikšteles, aerodromus, tad bitumu aprūpindavo mus tiek, kiek reikia, – prisimena S. Būrė. – Mineraliniai milteliai, kurie dedami į jį, buvo deficitas. Jeigu jų
nebūdavo, kaip mineralinių miltelių pakaitalas buvo naudojamos kalkės. Žiemos
metu reikėdavo remontuoti kelių mechanizmus, taisyti maišykles. Detalių asfalto
klotuvams ar betono maišyklėms ieškodavome Rusijos gamyklose. Čia, Lietuvoje,
detalių gauti buvo neįmanoma, todėl tekdavo važiuoti tiesiogiai į pačias klotuvų gamyklas. Rusams trūko maisto, todėl veždavome pilnus krepšius mėsos, apie
20–30 kilogramų, o neretai ir daugiau, todėl jie mums be eilės parūpindavo įvairių detalių. “Tokiu būdu Tauragės autokelių valdybos turima technika per žiemą
būdavo paruošiama vasaros sezono darbams. Kai technikos nepavykdavo gauti
lengvai, mechanizmus tekdavo susirinkti iš detalių. Pavyzdžiui, taip buvo surinktas naujas asfalto klotuvas. Vėliau įmonė gavo vokiečių gamybos klotuvą„S-750“,
kuris puikiai veikė ir jau šiais metais kaip eksponatas bus perduotas Kelių muziejui. Tokiu klotuvu buvo klojamos iki 7,5 m. pločio asfalto dangos, nors Smalininkų aplinkkelyje buvo klojama net iki 9 m pločio danga. „Iš esmės visi turimi
objektai buvo gana stambūs, tarkime, kelias nuo Jurbarko iki Viešvilės – jo danga
vietomis siekė 9 m plotį. Šį kelią klojome iki Šilutės rajono ribos, o statybų darbai užtruko apie šešerius metus. Tuo pat metu teko platinti ir tiltą per upę Jūra“,
– prisimena S. Būrė. Vėliau prasidėjo kapitalinis kelio Ryga–Šiauliai–Tauragė–
Kaliningradas iki ir už Tauragės miesto remontas, išplatinant asfalto dangą iki 12
m. O kelio ruožas per Tauragę buvo galutinai rekonstruotas tik prieš septynerius

Inžineriniai darbai, prasidėjus karo metams
1979 m. pabaigoje, sovietams pradėjus karą su Afganistanu ir pritrūkus karininkų, S. Būrei teko važiuoti tarnauti į Kaliningrado sritį ir dvejus metus ten dirbti karininku Kelių kuopoje, Tiltų statybos būryje. Dirbti nebuvo itin sunku, nes ten
buvo visa reikiama technika. „Turėjome ir mašiną, kuri iš karto kalė 4 polius, ir
lentpjūvę ant ratų, ir kitos technikos. Dirbome karinių pratybų poligonuose, kuriuose darydavome kelius, pralaidas. Poligonuose vyko nuolatinės pratybos, mokymai, apžiūros, patikrinimai. Teko pabūti ir išminuotoju: randi miną, uždedi trotilo ir susprogdini. Kai sprogdinti vietoje nebuvo galima, veždavome minas į karjerus“, – pasakoja S. Būrė. Atlyginimas už tokį darbą buvo gerokai didesnis negu
dirbant Lietuvoje darbų vykdytoju, todėl didesnių nuoskaudų, kad negali darbuotis Lazdijuose, S. Būrė nejautė. Tuo labiau jog būdamas toliau nuo Lietuvos
sukūrė šeimą. Jo išrinktąja tapo plungiškė, dirbanti Klaipėdoje, miesto statybos
projektavimo institute. Grįžęs iš tarnybos Kaliningrade, bet neradęs darbo Klaipėdoje, S. Būrė 1982 m. įsitvirtino Telšių autokelių valdyboje, kur jam buvo pasiūlytos Techninio skyriaus viršininko pareigos.

Darbai tęsėsi Telšiuose
Įmonė vykdė kelių remonto ir kapitalinės statybos darbus. „Pamenu, tiesėme
kelią tarp Rietavo ir Kvėdarnos, kur telkšojo vieni pelkynai. Dar tuo metu auto-
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Tauragės apskrityje nuo seno labiausiai žinomas magistralinis
kelias Peterburgas–Berlynas. Jis nutiestas dar praėjusiame
šimtmetyje – 1830–1836 m. Tai buvo vienas labiausiai
prižiūrimų kelių, kuriam teko pergyventi net kelias
rekonstrukcijas. Kelis kartus keitėsi jo danga: grindinį keitė
skalda, vėliau asfaltbetoninis. Daug dėmesio šiam keliui
skiriama ir dabar. Norima atgaivinti Hanzos kelią – nutiesti
patogų susisiekimą iš Vokietijos per Karaliaučiaus sritį,
Lietuvą, Latviją, Estiją į Skandinavijos šalis.
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metus. Atėjus dirbti naujajam inžinieriui, Tauragės autokelių valdyba turėjo 2 senas maišykles, 2 klotuvus, 3-jų volų plentvolius, kelis buldozerius „S100“ („Stalinas“), ekskavatorius ir autogreiderius bei kitos technikos. Visa tuometinė technika buvo varoma dyzeliu ir sunaudodavo daug degalų, bet dažnai gesdavo. Vėliau
mechanizmų bazė buvo papildyta ir naujesne vakarietiška technika.

Kelių reformų audrose
1993 m. pradėjo pūsti artėjančių reformų vėjai: eksperimento būdu prie Tauragės buvo prijungta Jurbarko kelių valdyba. Šilalės kelininkai buvo prijungti vėliau, kai susikūrė VĮ „Tauragės regiono keliai“. Nuo tos akimirkos Tauragės regiono kelininkams pagrindiniu dalyku tapo kelių priežiūra, o ne rangoviniai darbai,
todėl tiek specialiosios technikos nereikėjo, pasikeitė užduotys ir poreikiai, didėjo
kokybės reikalavimai ir atsakomybė. „Mums priklausančius kelius nelengva prižiūrėti – turime visą Panemunės ruožą su potvynio metu užliejamais keliais, ma-

gistralinio kelio A12 ruožą Kryžkalnis–Panemunė. Prie Kryžkalnio laikosi žemesnė temperatūra ir žiemos metu ten reikia dažniau barstyti. Nenaudojame galingos technikos valymo darbams, barstytuvams iš anksto yra sudaryti kelių priežiūros maršrutai, viskas griežtai kontroliuojama“, – apie kelių priežiūros darbo
specifiką pasakoja „Tauragės regiono kelių“ vadovas S. Būrė. Po reformos kelių
statybos funkcijos nebeliko, įmonei buvo pavesta rūpintis tik kelių priežiūros ir remonto, kelių tinklo rekonstravimo, remonto planavimo, dokumentacijos ruošimo,
naujovių diegimo įmonės valdyme, kelių inventorizacijos, projektavimo ir kitais
darbais. Susidarius ekstremalioms situacijoms, pasirūpinama kelio ženklų pastatymu, apvažiavimų padarymu. Įmonė „Tauragės regiono keliai“ prižiūri ir daug
dėmesio, ypač po potvynių, reikalaujančius tiltus, tarp jų – ir ilgiausią tiltą Lietuvoje – per Nemuną Jurbarke, siekiantį 494 m. Šiuo metu kaip tik ruošiamas jo remonto projektas, o remonto darbai gali užtrukti iki dvejų metų.

Amžinas kelininkas

rijos taisyklėmis. Nors, tiesą pasakius, Antano akis mažai ir suklysdavo.“
Pasitaikydavo kurioziškų situacijų, kai dviejų kolegų nuomonės dėl kelio ribų
nesutapdavo. Tada, A. Kubaičiui kažkur išvykus, jaunasis inžinierius Arvydas kuoliukų kreives patikslindavo – susmaigstydavo naujai. Antanui sugrįžus į objektą,
kuoliukai dažniausiai būdavo atgal perstatyti. Pasitaikydavo atvejų, kai trūkdavo
kantrybė ir neištvėręs jaunasis inžinierius guosdavosi savo vadovui, tuomečiui VĮ
„Šilutės regiono keliai“ direktoriui Vidmantui Lisauskui.

Visą gyvenimą vyriausiuoju inžinieriumi pradirbęs S. Būrė sako, kad direktoriaus
pozicijos jis nenorėtų užimti: per daug popierizmo, vadovavimo, atsakingų sprendimų, ypač darbuotojų klausimais. Jam širdžiai mielesnis techninis ir kartu kūrybinis
darbas – kelių tiesyba ir priežiūra. Šiuo metu S. Būrei labiausiai gaila, kad kelininkams sumažintas finansavimas ir vyriausybinio lygmens dėmesys, o asfalto dangos
daug kur susidėvėjusios, jas reikia keisti, remontuoti. Viskam trūksta lėšų, o garbės
raštai ir įvairios padėkos už ilgametį pasiaukojimą kelininko darbui neguodžia. Be to,
kita akis badanti problema – jaunų specialistų trūkumas. Nors universitetai ir kolegijos paruošia kelininkų, tačiau jie keltis į mažus miestelius nenori, atlyginimai nedideli, perspektyvų nėra. Nepaisant visų sunkumų ir nevisada palankiai susiklosčiusių
gyvenimiškų aplinkybių, S. Būrė sako, kad kelininko darbo nekeistų į nieką, rinktųsi
tą sunkų darbą, bet su aiškiai matomais ir ilgai išliekančiais rezultatais.

Iš Šilutės – gilyn į pamarį
Tačiau pradėtų darbų kelio ruože Šilalė–Šilutė baigti A. Andriejauskui neteko, nes tuometinis regiono kelių vadovas V. Liskauskas pasiūlė jam baigti darbines „kovas“ su A. Kubaičiu ir Rusnės saloje pastatyti tiltą. Iššūkius mėgstantis
inžinierius Arvydas pasiūlymą priėmė ilgai nedvejodamas ir pradėjo dirbti darbų vykdytoju Kintų meistrijoje. Pagal projektą tiltelis Rusnės saloje buvo nedidelis, ilgis – 25 m, bet jį reikėjo pastatytas per pusmetį – nuo 1987 m. pavasario iki
rudens. Darbai virte virė, nes tai buvo pirmasis projektas, kurį norėjosi įvykdyti ne
tik tobulai, bet ir savarankiškai. „Reikėjo ir atramas statyti, ir polius kalti. Poliakalės tuo metu meistrija neturėjo, todėl teko ją išsinuomoti iš kitų ir paruošti jai tinkamą privažiavimą prie upės. Šiam reikalui atvežti gero grunto neleido valdžia,
todėl padarėme laikinas užtvankas, išpumpavome vandenį, bet kai ant privažiavimo konstrukcijos užvažiavo 50-ties tonų sverianti poliakalė, gelžbetoninės
plokštės neatlaikė ir pasviro vagos pusėn. Nuo nelaimės apsaugojo tik poliakalės mechaniko profesionalumas – jis sugebėjo ją sugrąžinti atgal į krantą“,–ekstremalią situaciją prisiminė A. Andriejauskas. Vis dėlto tilto konstrukcijų statinys
buvo baigtas be didesnių incidentų: sėkmingai sudėtos gelžbetoninės padengimo sijos, nulieta danga, sudėti šalitilčiai, pritvirtinti turėklai.

Nusitiesė tiltą ir į laimingą šeimyninį gyvenimą
Dar besidarbuodamas Šilutėje ir linksmai gyvendamas viengungišką gyvenimą bendrabutyje viename kambaryje su dar dviem kolegomis, A. Andriejauskas nė nenujautė, kad kalnakasybos kursuose, į kuriuos vadovai nuolat siųsdavo tobulintis ką tik baigusius studijas specialistus, sutiks savo gyvenimo meilę,
kilusią iš Tauragės. Greitai viengungiškas gyvenimas baigėsi, nes 1987 m. pavasarį Arvydas vedė ir su žmona apsigyveno Šilutėje 1 kambario bute kelininkų
name. Tuo metu jaunai šeimai gauti du kambariukus bendrabutyje nebuvo galimybių, o naujai statomame name kelininkams irgi būtų skirtas ne didesnis kaip
vieno kambario butas, todėl A. Andriejauskas su žmona pagalvoję nusprendė,
kad geriau žvirblis rankoje negu briedis girioje, o pretendentų pagerinti gyvenamąjį plotą išties buvo nemažai.
Kadangi abu jaunavedžiai anuo metu buvo paklausūs specialistai, jiems buvo
pasiūlyta važiuoti gyventi ir dirbti Anykščiuose. O svarbiausia, kad buvo pažadėtas dviejų kambarių butas. Tačiau jau „prisirišę“ prie pamario krašto jaunavedžiai
Šilutės į geresnes gyvenimo sąlygas neiškeitė. Pasak A. Andriejausko, dabar jaunimas nė negalvodamas rinktųsi, kur geriau ir daugiau pinigų – kad ir į pasaulio
kraštą vyktų, o jie tada taip negalvojo. Be to, žmona jau laukėsi ir abiems norėjosi būti arčiau savo šeimynykščių Vakarų Lietuvoje.

VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Arvydas Andriejauskas:
„Neverta mesti kelio dėl takelio“
VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už kelių
priežiūrą, Arvydas Andriejauskas kelių sektoriuje darbuojasi jau daugiau kaip 30
metų ir sako, kad jam, kelininkui, ne iš karto pasisiekė nutiesti lygų ir tiesų savo
paties gyvenimo kelią – būta ir įkalnių, ir nuokalnių, tačiau visos jos sugulė vertingos patirties klodais, o išmoktos pamokos padeda ne tik darbe, bet ir gyvenime.
1977 m. baigęs Gargždų 2-ąją vidurinę mokyklą, A. Andriejauskas nusprendė savo gyvenimą susieti su kelių sektoriumi. Stodamas mokytis geodezininko
profesijos nesirinko, nes ši pozicija jau buvo atitekusi vyresniajam broliui. Arvydo
įsitikinimu, dviejų vienodų profesijų atstovų vienoje šeimoje būtų per daug. Mokykloje A. Andriejauskas baigiamuosius egzaminus išlaikė puikiai, tačiau įstoti į
Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI) studijuoti kelininko specialybės nepavyko. Apie savo rimtus ketinimus mokytis teko įtikinti priėmimo komisiją pokalbio metu.

ARTŪRO AUŠROS

Norėjosi ir mokytis, ir mėgautis gyvenimu
Nors studijuoti kelininko profesijos subtilybes labai norėjosi, jaunas studentas neatsispyrė ir studentavimo džiaugsmams. „Įstojus atsirado naujų draugų,
gyvenimiškų pagundų, tad šiek tiek atsipalaidavau ir antrame kurse išėjau akademinių atostogų“, – šypteli jaunystę prisiminęs Arvydas. Ilgai laisve mėgautis
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Ir kelininkas turi širdį

neteko, nes, vos uždarius mokslo įstaigos duris, buvo pašauktas tarnauti į armiją Rygoje. Vis dėlto kariuomenėje ilgai vargti vargų neteko, nes dėl sveikatos problemų iš privalomosios tarnybos jis buvo išleistas namo. „Paragavęs įvairių gyvenimo skonių supratau, kad noriu tęsti mokslus, tačiau po išėjimo į akademines
atostogas nebuvo dar praėję metai ir todėl manęs atgal iš karto nepriėmė. Teko
palaukti iki rudens“, – prisiminė kelininkas. Arvydas tuos metus tinginiauti sau
neleido, todėl įsidarbino Priešgaisrinės apsaugos tarnyboje Gargžduose.

Traukė grįžti į mokslus
Darbai sekėsi puikiai, netgi teko dalyvauti respublikinėse ugniagesių varžybose, kuriose Arvydas laimėjo 3-ią prizinę vietą. Tačiau tai nebuvo tikrasis jo pašaukimas ir jis nutarė tęsti kelininko studijas kitą rudenį naujoje mokslo draugų grupėje. „Kurių velnių buvau išėjęs, iki šiol nesuprantu, bet, matyt, tuo metu
taip reikėjo, būna gyvenime tokių akimirkų, tačiau nesigailiu, nes tie metai davė
man labai daug gyvenimiškos patirties. Sakoma, nemesk kelio dėl takelio, bet
man į teisingą kelią pasisiekė laiku sugrįžti“, – atviravo regiono kelių specialistas A. Andriejauskas.
1985 m. baigus VISI kelininko specialybę, reikėjo rinktis, kuriuo keliu eiti toliau. Tėvai jaunojo kelininko pasirinktiems gyvenimo posūkiams buvo itin tolerantiški, todėl Arvydas sugalvojo, jog savo žinias norėtų pritaikyti dirbdamas Sibiro platybėse. Išvykti niekas netrukdė ir Lietuvoje jo niekas nelaikė. „Šeimos dar
nebuvau sukūręs, draugės neturėjau“,– prisiminė pašnekovas. Tačiau be moters
čia neapseita – A. Andriejausko planus pakoregavo būtent moteris, kuri vietoj jo
pagal paskyrimą išvyko dirbti į Sibirą. „Matyt, mergaitė vyro ieškoti išsiruošė“,–
juokavo vienas iš „Tauragės regiono kelių“ vadovų.

Kelininko startas – Šilutėje
Po to, kai A. Andriejauskui nepavyko išvykti į Sibirą, jis gavo paskyrimą dirbti
Lietuvos paribyje – Šilutėje, Šilutės kelių autovaldybos gamybos meistru.
Pirmasis darbas buvo kelio Telšiai–Laukuva–Šilalė–Šilutė ruožo Šilalė–Šilutė rekonstrukcija: asfalto dangos ir sankasų platinimas, vandens nutekėjimų tvarkymas, pralaidų įrengimas, naujos kelio dangos konstrukcijos įrengimas, ruožų,
einančių per mišką, ištiesinimas. Buvo vietų, kur kelią reikėjo naujai nutiesti, tad
senuosius kelio ruožus teko išardyti. Šiuo metu net žymės, kad kažkada ten būta
kelio, neliko, sankasos išsilygino, užžėlė žolė.
Ką tik iškeptas jaunas specialistas darbą pradėjo su ilgamečiu darbuotoju, dabartiniu įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ Šilutės kelių tarnybos Žemaičių
Naumiesčio meistrijos meistru Antanu Kubaičiu. Jau gerokai patirties sukaupęs
A. Kubaitis pradėjo mokyti jaunąjį praktikantą kelininko darbo subtilybių. „Visomis prasmėmis įdomiausi buvo penktadieniai – reikėjo aktus apie atliktus darbus surašyti ir vairuotojų-kelininkų dieną atšvęsti. Aktų rašymas buvo kūrybinis
darbas. Sąmatų viršyti nebuvo galima, nes buvo vykdoma griežta apskaita ir kontrolė. Tačiau niekas nenorėdavo trumpų reisų, todėl mes ieškodavome artimesnių
karjerų, kad būtų galima padidinti sunkvežimių vairuotojams atstumus iki numatytų sąmatoje, kurios viršyti negalėjome, o darbai būtų atlikti laiku. O vėliau
vairuotojai pavaišindavo mus penktadienio proga, – prisipažino A. Andriejauskas. – Tuo metu A. Kubaitis buvo darbų vykdytojas, viską sureguliuodavo, dalydavosi žiniomis, mokė mane tvarkyti dokumentaciją. Vėliau draugiškai dalijomės
visais darbais. A. Kubaitis buvo daugiau praktikas, gamybininkas, patyręs vilkas
keliuose. Beveik viską matavo „iš akies“ ir nuojautos, o man, jaunam inžinieriui,
viską norėjosi daryti teisingai, taip, kaip mokė studijų metu – pagal projektų brėžinius, vadovaujantis horizontalių kreivių išmušimo metodika bei kitomis inžine-

Tuo pat metu, kai žmona laukėsi, o Arvydas statė tiltą Rusnėje, atsirado dar
vienas darbas – teko asfaltuoti kelią. „Kelininkas V. Urbonas manęs paprašė,
kad užasfaltuočiau nuovažą nuo kelio į kapines, o ta nuovaža į projektą nebuvo įtraukta. Padariau tarnybinį nusižengimą vardan kilnaus tikslo. Nors ir baugu
buvo, bet padariau, – prisiminė A. Andriejauskas. – Greitai tas pats V. Urbonas
buvo palaidotas tose pačiose kapinaitėse ir palydėtas į jas tuo pačiu mano „nelegaliai“ nutiestu keliu. Tai buvo kelininkas iš tikrosios kelininkų kartos, kuriai priklausė tokie šulai kaip Gintaras Striaukas, Gediminas Viršilas, Artūras Aušra. Jie ir
dabar dirba kelių sektoriuje, o mano karta jau kitokia – vieni įkūrė savo verslus,
kiti emigravo į užsienį, keliuose jų beveik neliko.“
Į neteisėtą kelio tiesimą ir jauno specialisto „savivaliavimą“ valdžia pasižiūrėjo gan atlaidžiai. „Kaip tik tuo metu man gimė sūnus, o Šilutės autokelių valdybos vadovas V. Lisauskas nutarė apžiūrėti mano vykdomą projektą. Nuvažiavome kartu ir paaiškėjo, kad per daug kelio nutiesta, tačiau atleido man, manydamas, kad susipainiojau iš jaudulio tapęs tėvu“, – juokėsi A. Andriejauskas.
Ypač todėl, kad jaudulį dėl pirmagimio gimimo padvigubino įsivėlusi klaida: Arvydui buvo pranešta, kad jam gimė duktė, tačiau tą pačią dieną, po kelių valandų, susisiekus su medikais paaiškėjo, kad jam vis dėlto gimė sūnus. „Taip per
trumpą laiką spėjau pasijusti turintis ir dukterį, ir sūnų“, – linksmą nuotykį prisiminė pašnekovas.

Reorganizacijų etapas
1993 m. rudenį A. Andriejauskas buvo perkeltas dirbti į Švėkšnos meistriją. Į
darbą teko važinėti tarnybiniu automobiliu „Moskvič“, liaudyje vadinamu „kabluku“. Juo tekdavo vežioti ir darbui reikalingas priemones. O 1995 m. pradėjo kurtis
regionai: Arvydui teko dirbti ir darbų vykdytoju, vėliau ėjo ir darbų vadovo pareigas. Švėkšnoje rūpinosi ne tik kelių darbais ir jų tiesimu, bet ir kelių priežiūra:
reikėjo greideriuoti žvyrkelius, pjauti žolę šalikelėse ir taip derinti darbus, kad nė
viena darbinė sritis nenukentėtų. Besidarbuojant Švėkšnoje, prasidėjo kelių reorganizacijos laikotarpis. „Kaip tik tų metų žiema buvo labai gili ir snieguota, važiuodavome su „kabluku“ sniego tuneliais. Sniego kalnus buvo sunku išstumdyti net ir su greideriais, bet visada į pagalbą ateidavo melioratoriai, kurie keliams
valyti turėjo reikiamos sunkiasvorės technikos, ir su mumis jie mielai bendradarbiaudavo, todėl padėdavo, kaip galėjo“, – prisiminė A. Andriejauskas. Ten teko
padirbėti dvejus metus iki kol 1995 m. susikūrė regionai. Tuo metu A. Andriejauskas buvo perkeltas dirbti į Pagėgių meistriją, kurioje išdirbo iki įmonės gyvavimo pabaigos.
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Pasirinkimų kryžkelėje
1997 m., mirus žmonos tėvui, reikėjo apsispręsti, kur Andriejauskų šeimyna gyvenimą ir karjerą tęs toliau: ar liks Šilutėje, kur įsigijo žemės sklypą ir ketino statyti namą, ar vyks gyventi į Tauragę, arčiau uošvės. Kadangi gyvenimo „ant
ratų“ perspektyva nežavėjo, buvo nuspręsta keltis į Tauragę ir ten susirasti darbą. Kol vyko darbo paieškos, A. Andriejauskui dvejus metus teko važinėti dirbti iš
Tauragės į Šilutę su nuosavu„Opel“ markės automobiliu, į kurį iškeitė savo pirmąją transporto priemonę – 13-ojo modelio „Žigulius“. „Pirmąją mašiną įsigijome
1989 m. rudenį. Tiksliau, ją įsigyti padėjo uošviai“, – prisiminė A. Andriejauskas.
Kiek vėliau A. Andriejauskas susisiekė su tuometiniu VĮ „Tauragės regiono keliai“ vyriausiuoju inžinieriumi Stasiu Būre ir pasidomėjo, ar jų komandai nereikalingas dar vienas savo darbui atsidavęs kelininkas. Tauragėje A. Andriejauskas darbą pradėjo projektavimo grupėje, vėliau tapo Technikos tarnybos viršininku, kurio
darbinės funkcijos apėmė kelių projektavimą, paprastuosius kelio remontus, žvyrkelių priežiūrą ir kitus darbus. Šias pareigas A. Andriejauskas ėjo penkerius metus, tačiau kaip visada ilgai vienoje vietoje neužsisėdėjo – jam reikėjo vis naujų iššūkių, aktyvesnės veiklos. Kaip tik tuo metu gavo pasiūlymą dirbti UAB „Problematika“, kur buvo paskirtas atsakingu už Tauragės ir Telšių regionų kelių priežiūrą,

kitaip tariant, dirbo kelių priežiūros inspektoriumi. „Darbas buvo įdomus ir nenuobodus. Kiekvieną dieną praleisdavau kelyje, per mėnesį nuvažiuodavau apie
5000–6000 kilometrų. Važinėjau įvairiais maršrutais: Telšiai, Plungė, Mažeikiai,
Jurbarkas. Kiekvieną dieną planuodavau maršrutą, jį koreguodavau pagal darbų
svarbą. Buvau atsakingas ne tik už kelių priežiūrą, bet ir žvyrkelių asfaltavimą, kitus paskirtus darbus. Būdavo, išvažiuoji iš namų 7 val. ryte, o grįžti tik apie 22 val.“,
– prisiminė pašnekovas. Savo darbo laiko A. Andriejauskas neskaičiuodavo, svarbiausias tikslas buvo laiku padaryti ir baigti darbai. Darbo būta iki soties – reikėdavo ne tik darbus prižiūrėti ir juos priimti, bet ir paimti mėginius laboratoriniams
tyrimams, kad būtų nustatyta naudojamų medžiagų kokybė, rengti ataskaitas,
dalyvauti susirinkimuose. Tokie pasitarimai, kuriuose dalyvaudavo LAKD Projektų įgyvendinimo, Kelių priežiūros, Tiltų statybos skyrių atstovai bei vadovaujančias
pareigas užimantys darbuotojai, Vilniuje vykdavo du kartus per mėnesį.
Dirbdavo A. Andriejauskas ir namuose: garaže sandėliuodavo medžiagas, surinktas tyrimams, vėliau jas kraudavo į tarnybinį automobilį „VW Golf“ ir veždavo į Vilnių
ištirti. Bevežant pasitaikydavo anekdotinių situacijų, nes beveik kiekvieną kartą jį stabdydavo muitinės pareigūnai, budėję kelyje. Automobilis būdavo stipriai prikrautas,
amortizatoriai nusėdę, automobilio apačia beveik vilkdavosi asfaltu. Tai atkreipdavo
muitinės pareigūnų dėmesį – manydavo, kad vežama kontrabanda. Dirbdamas ben-

drovėje „Problematika“ per 10 metų A. Andriejauskas „suvažinėjo“ 4 tarnybinius automobilius ir sako, kad susumavus, krašto keliais nuvažiavo per 500 tūkst. kilometrų.

Šaknis įleido „Tauragės regiono keliuose“
2013 m. A. Andriejauskui buvo pasiūlyta baigti blaškytis darbuose ir apsistoti įmonėje „Tauragės regiono keliai“. Tuo metu į pensiją išėjo direktoriaus pavaduotojas Z. Puidokas ir ši vieta buvo pasiūlyta būtent jam – A. Andriejauskui.„Negalėjau nesutikti, nes
jau turėjau sukaupęs nemažai patirties, nebijojau prisiimti didesnės atsakomybės, o ir
sėslumo buvau pasiilgęs“, – kalbėjo A. Andriejauskas. Tiesa, pradėjus dirbti išgąsdino
atslenkanti žiema: mintyse kirbėjo klausimas, kaip pavyks susitvarkyti su žiemos sezono rūpesčiais. Šis metų laikas kelininkams yra tikras išbandymas. Tačiau žiema naujam
direktoriaus pavaduotojui buvo palanki – labai šilta ir be gausesnių snygių. „Tokios žiemos tęsiasi ir iki šiol. Man tiesiog pasisiekė“, – juokėsi A. Andriejauskas. O gal taip yra
dėl to, kad profesionaliam kelininkui nėra blogų oro sąlygų ir neišvažiuojamų kelių?
Dabar A. Andriejauskas džiaugiasi, kad jau 31 metus yra ištikimas kelių sektoriaus darbuotojas, džiaugiasi ir didžiuojasi tuo, kad sūnus pasuko jo pėdomis –
baigė ir dirba VGTU Kelių tyrimų institute, studijuoja doktorantūroje; o ir jis pats
pagaliau įleido šaknis įmonėje „Tauragės regiono keliai“, kur kasdieniame darbe
nėra rutinos, netrūksta nei naujų iššūkių, nei užduočių.

Šilalės kelių tarnybos viršininkas Jonas Dambrauskas:
„Kelininko profesija buvo teisingas pasirinkimas“
VĮ „Tauragės regiono keliai“ Šilalės kelių tarnybos viršininkas Jonas Dambrauskas kelių sektoriuje dirba jau 37 metus. Būta visko: sunkaus darbo, gendančios technikos, darbuotojų neatsakingo požiūrio į darbą. Tačiau kelininkas tvirtai
tiki, kad pasirinko tinkamą savo gyvenimo kelią.
J. Dambrauską į kelių sektorių atvedė atsitiktinumas. Dar būdamas Pasvalio
Petro Vileišio vidurinės mokyklos vienuoliktoku žinojo norįs mokytis statybos. Su
trimis klasiokais, ieškančiais tinkamos specialybės, nuvyko į tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI), kur vyko atvirų durų diena, kur atsitiktinai sutiko
Kelių katedros vedėją Steponą Roką. Jis ir įtikino Joną pasirinkti kelininko profesiją.
1974 m. J. Dambrauskas sėkmingai baigė vidurinę mokyklą ir su trimis bendraminčiais klasiokais, kaip ir žadėjo, įstojo į VISI, pasiryžęs tapti kelininku.
„Vienas klasiokas pakeitė profesiją, likę trys baigėme studijas. Todėl buvusiam Kelių katedros vedėjui galiu padėkoti – tai buvo teisingas mano pasirinkimas. Juk šiame darbe likau iki šiol – 37 metus“, – su pasididžiavimu pasakojo Šilalės kelių tarnybos viršininkas J. Dambrauskas.

BMC

Studentiškos stovyklos paliko įspūdžių
J. Dambrausko studijų metai pralėkė greitai. Vasaras jis leido statybų stovyklose. Pirmoji vyko Anykščių rajone. Du mėnesius J. Dambrauskas dirbo ūkyje –
prisidėjo prie daržinių statybos, betonavo grindis.
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Kitais metais jam teko pabuvoti ir Sibire, kur pylė pamatus penkių aukštų gyvenamajam namui. Plikomis rankomis, be technikos, dirbo kone viską: maišė betoną, betonavo, dėjo armatūros tinklą, rišo klojinius. Padėjo tik ekskavatorius, kuriuo buvo kasami grioviai.
„Dirbome karštą vasarą. Naktį sunkiai sekėsi užmigti. Puolė uodai. Nuo jų
gindavomės įvairiai. Buvome pasiruošę – atsivežę chemijos. Kai kurių priemonių teko ir atvykus nusipirkti. Išpurkšdavome palapinę ir lysdavome po „kaldra“,
– nuotykius prisiminė J. Dambrauskas.
Institute vykdyta studentų mainų programa leido nukeliauti į Lenkiją. Tai
buvo pirmoji J. Dambrausko išvyka į užsienį iš Tarybų Lietuvos. Kelionė buvo pažintinė – jis lankėsi gyvenamųjų namų, viadukų ir tiltų statybvietėse.
„Įspūdis buvo keistokas – juk iki tol nebuvome niekur išvykę. Lenkijoje nematėme darbų organizavimo pobūdžio tiesiant kelius. Bet matėme skirtumą.
Lenkai gyveno geriau. Turėjo daugiau vakarietiškos technikos“, – įspūdžiais dalinosi pašnekovas.

Raseiniuose išmoko kelininko amato
J. Dambrauskas VISI baigė 1979 m. Įgijus teorinių žinių, praktinę kelininko
duoną teko ragauti Raseiniuose. Gavęs paskyrimą į Raseinių kelių statybos valdybą Nr. 11, J. Dambrauskas darbą pradėjo rudenį – nuo lapkričio1 dienos.
Tuo metu modernaus magistralinio kelio (A1), sujungusio Vilnių, Kauną ir
Klaipėdą, tiesimas buvo įpusėjęs. Darbai vyko Raseinių rajono teritorijoje. J. Dambrauskas gavo magistralės pagrindo įrengimo darbų vadovo pareigas.
Jis dar su penkiais kolegomis gyveno trijų kambarių bute. Laisvo laiko daug
neturėdavo, neretai keliaudavo. Uždirbdavo 175 rublius per mėnesį, gaudavo ir
20 proc. lauko priedą (nuvykti į objektus).
„Tuo metu negalvojome, kad reikia taupyti. Mėnesio balansas atsidurdavo
ties nuliu. Bet skolintis netekdavo“, – pasakojo J. Dambrauskas.
Jam teko dirbti būsimos automagistralės kelio ruože nuo Kalnųjų sankryžos
iki Kryžkalnio. J. Dambrauskas vadovavo darbams Viduklės ir Nemakščių sankryžose, objektui Sujainių kaime.
„Žinoma, kolegos žiūrėjo, ką aš, jaunas, sugebu ir ko ne. Pradžia buvo sunkoka. Bet pavykdavo be didelių konfliktų susitarti. Patardavo meistras praktikas Albinas Galeckas, dabar dirbantis bendrovėje „Kauno tiltai“. Jis buvo pirmasis mano
mokytojas“, – pasakojo dabartinis kelių tarnybos viršininkas.

Darbą apsunkino sena technika
J. Dambrauskas Raseiniuose vadovavo grupei žmonių – vairuotojams, darbininkams. Buvo atsakingas už trasos aukščio niveliavimą, nemažo mašinų srauto
priėmimą ir įforminimą bei kitus atsakingus darbus.
„Gavau paskyrimą rudenį. Veždavome smėlį, skaldą, lygindavome, tankindavome, stebėjome naudojamų medžiagų kokybę“, – apie savo darbo pradžią pasakojo J. Dambrauskas.
Vasarą reta kelininkų diena praeidavo be viršvalandžių – dažnai užsitęsdavo
skaldos lyginimo darbai. Dirbdavo ir dažną rudens šeštadienį, nes tekdavo skubėti baigti pradėtus kelio ruožus – artėdavo terminas juos atiduoti vertinti.

Tuo metu kelių statyba vyko sunkiomis sąlygomis – nebuvo daug technikos.
Dirbta su senais buldozeriais, ekskavatoriais, tankinimo volais. Taip pat naudoti
savivarčiai MAZ ir ZIL. Pastarųjų našumas buvo nedidelis – jie galėjo vežti 5 tonas statybinių medžiagų, su priekabomis – iki 16 tonų. Jie buvo naudojami betonui, juodžemiui, augaliniam gruntui, signaliniams stulpeliams ar kitam nedideliam kroviniui vežti, atlikti smulkius darbus – apdailą, drenažą.
„Technika dirbdavo, sugedusią mechanikai išsiveždavo remontuoti, o į jos vietą pristatydavo pakaitinę. Tuo metu darbai vykdyti su turimomis mašinomis ir jos
neretai gesdavo. Darbo tempas sumažėdavo, bet judėti reikėjo. Magistralės statybos buvo labai įtemptos, reikėjo palaikyti darbų tempą“, – pasakojo kelininkas.
Nepaisant įtempto darbo tempo, J. Dambrauskas neslepia, kad Raseiniuose darbininkų buvo visokių: „Ne paslaptis, kad vienas dirba daugiau, o kitas žiūri, kaip anas dirba.“
Transportininkai uždirbdavo daugiau nei kelininkai. Jų atlyginimas priklausė
nuo reisų skaičiaus, atstumo, pervežtų krovinių tonų. Dienos norma – 9 reisai po
20 km, iš viso – 180 km. J. Dambrauskas neslepia, kad tekdavo laviruoti, kartais
darbuotojų atlyginimus padidinti ilgesniais atstumais.
„Mes viską rašydavome į važtaraščius. Buvo galimybių prirašyti papildomų
kilometrų, reisų, atvežtų tonų. Bet tuo nepiktnaudžiaudavome. Juk buvo kontrolė. Skaičiai turėjo sutapti. Bet jeigu mašina sugesdavo, užrašydavome darbštesniems ilgesnį atstumą, nei iš tikrųjų nuvažiuodavo. O šiaip kiek užsidirbdavo, tiek
ir turėdavo“, – pasakojo J. Dambrauskas.
Tarp kelininkų pasitaikydavo ir mėgstančių išgerti. Dažniausiai padaugindavo mechanizatoriai, važinėjantys į tolimesnius reisus, atokiau nuo darbų vadovų
akių. Kai kurie išgėrę transportininkai neatvykdavo į objektą, tačiau stengdavosi atsigriebti kitą dieną.
„Būdavo išgėrusių vairuotojų ir pačiame objekte. Kartą pasigaili darbštaus
žmogaus – įspėji. Jei viskas pasikartoja, rašai tarnybinį ir atsisveikini su darbuotoju. Bet tokie atvejai nebuvo dažni“, – prisiminė ilgametis kelininkas.

Kariuomenėje praleido dvejus metus
Po dvejų darbo metų Raseiniuose, 1981-aisiais, J. Dambrauskas sulaukė šaukimo į armiją. Kodėl, niekas nepaaiškino. Nurodė už trijų dienų prisistatyti į Respublikinį karinį komisariatą, iš kur spalio pradžioje jis buvo išsiųstas į Leningradą. Iš ten savarankiškai teko vykti į Vyborgą, esantį visai netoli Suomijos sienos.
Galutinė stotelė – Haritonovo kaimas. Čia J. Dambrauskas turėjo praleisti dvejus
metus karininku (vyresnysis leitenantas).
„Buvo liūdnoka, kad išvarė į kariuomenę. Dar prieš šaukimą žadėjau eiti dirbti į Šilalę vyriausiuoju inžinieriumi. Pamenu, pirmąjį tarnybos pusmetį buvo sunku su kalba. Mąstai lietuviškai, kalbi rusiškai. Grįžus į Lietuvą – atvirkščiai: mąstai rusiškai, kalbi lietuviškai“, – aiškino J. Dambrauskas.
Jį kartu su keturiais karininkais apgyvendino trijų kambarių bute. Vyras tarp
penkių gyventojų buvo vyriausias. Kitus pašaukė vos baigusius institutus.
„Armijoje atlyginimas siekė 250 rublių. Tai tikrai daug, nes gyvenamasis plotas buvo nemokamas. Jei eini budėti penkis kartus per mėnesį, valgai kartu su
kareiviais. Net nebuvo kur tų pinigų išleisti. Gyvenome kaime, nebuvo kur nuei-

ti. Santaupas išleidau ABBA, „Smokie“ plokštelėms, garsinei aparatūrai įsigyti“, –
pasakojo J. Dambrauskas.
Jis savaitgaliais keliaudavo į Vyborgą – seną, gražų miestą. Čia pamėgo suomišką pirtį. Apsilankymas joje tapo pagrindine pramoga ir savotiška tradicija
grįžus ir į Lietuvą.
J. Dambrauską paskyrė į apie 100 karių turintį inžinerinį išminavimo batalioną vadovauti būriui. Rimtos karinės tarnybos, kaip inžinieriui, J. Dambrauskui ragauti neteko. Jis dirbo sandėliuose, kuriuose buvo laikoma karinė technika, statė
garažus, ėjo į sargybą, prižiūrėjo budinčius kareivius.
Sovietinėje armijoje J. Dambrauskas praleido dvejus metus.
„Karininkams kartą per metus leisdavo nemokamai važiuoti traukiniu Tarybų Sąjungos ribose, kur nori. Su leningradiečiu Serioga nusprendėme per paskutines atostogas įsirašyti kelionei į Vladivostoką. Žinoma, ten važiuoti neketinome,
bet tokiu būdu galėjau anksčiau grįžti namo į Lietuvą. Kur ten keliausi, kai tėvynėje nebuvai beveik metus, namo grįžau spalio pradžioje“, – prisiminė ilgametis kelininkas.

Likimas nubloškė į Šilalę
J. Dambrauskas 1983 m. iš armijos grįžo ne į gimtąjį Pasvalį, o į Raseinius –
vėl tapo darbų vadovu. Pirmoji užduotis – per mišką nutiesti privažiavimo kelią
į būsimą automagistralės ruožą Šilalės rajono Žadeikių kaimo ribose. Vėliau teko
dirbti ties Tujainiais, atliekant per durpyną nutiestos kelio atkarpos žemės sankasos stabilizavimo darbus. Tačiau ne ilgai – 1984 m. jį vėl pakvietė dirbti vyriausiuoju inžinieriumi į Šilalės autokelių valdybą.
Pirmuosius metus J. Dambrauskas gyveno viešbučio kambaryje ir laukė rajono Vykdomojo komiteto pažadėto trijų kambarių buto. Greitai jį gavo.
Pagrindinės J. Dambrausko pareigos buvo kelių priežiūros darbų organizavimas, darbų saugos garantavimas, karjerų ir objektų priežiūra, aprūpinimas medžiagomis ir transportu.
„Mes užsiimdavome smulkiais darbais: žvyruodavome, paviršiaus apdarą
darydavome, žiemos kelius valydavome ir barstydavome. Bet tais laikais darėme
daugiau nei dabar. Žiemą barstydavome beveik visus kelius, kuriais važiuodavo
autobusai. Kasmet žvyruodavome po 30 kilometrų, klodavome 20–25 cm storio žvyrą, o dabar – tik 6–8 cm. Gaudavome didesnį finansavimą, buvo žymiai
daugiau medžiagų. Turėdavome kelis žvyro karjerus – Nevočiuose, šalia Kvėdarnos esančioje Ažuolijoje, prie automagistralės. Dabar jau beveik viskas iškasta“,
– pasakojo J. Dambrauskas.
Jo teigimu, kelių priežiūros darbus tekdavo atlikti su sena technika, paveldėta iš transporto įmonių. Pavyzdžiui, turėjo 17–20 metų senumo ZIL barstytuvų.
Taip pat dirbo ir su MAZ automobiliais, greideriais „DZ-99“, buldozeriais „DT74“ ir
„T130“, įvairiais ekskavatoriais – trosiniais„E625“ ir JUMZ. Mechanikas važinėjo
su perdarytomis, pusiau krovininėmis „Volgomis“.
Dabar šios technikos beveik nebelikę. Ji atnaujinta Šilalės autokelių valdybai 1987 m. perėmus magistralės priežiūrą, kuri tęsėsi net iki 1996-ųjų metų.
J. Dambrauskas pripažįsta, kad Šilalėje dirbti buvo sudėtingiau nei Raseiniuose, nes dalis darbuotojų mėgdavo išgerti darbo metu.

42

„Mano darbo pradžia Šilalėje buvo liūdnoka. Galvojau, kur aš čia papuoliau. Netikėjau, kad taip gali būti. Raseiniuose tai tikrai nevykdavo, – prisiminė J.
Dambrauskas. – Ypač sudėtinga būdavo žiemos savaitgaliais ir per šventes, kai
prasidėdavo pūgos ir reikėdavo organizuoti kelių valymo ir barstymo darbus. Tais
laikais dar nebūdavo sudaromi žiemos tarnybos budėjimo grafikai, todėl mechanizatorius ir vairuotojus tekdavo rankioti iš namų ir sodinti (kartais net ir išgėrusius) prie vairo. Juk reikėjo kažkam dirbti.“
Dėl gana mažo atlyginimo (palyginti su transporto ir statybos įmonėmis)
buvo susiformavęs toks požiūris į kelių tarnybą: ateini dirbti (vairuotoju ar mechanizatoriumi), kai pereini visus kitus darbus ir daugiau įsidarbinti nebėra kur.
„Jei darbuotojas buvo girtas, būdavo rašomas tarnybinis pranešimas viršininkui ir kartu su juo spręsdavome tokių „darbuotojų“ tolimesnį likimą. Kartais
pakliuvusių pirmą kartą būdavo ir pasigailima. Vieną kartą žmogų gali suprasti, bet jei tai kartojasi, reikia imtis griežtesnių priemonių. Darbus juk kažkas turėjo padaryti. Gaila būdavo atsisveikinti, bet kentėti taip negalėjome“, – pasakojo
tuometinis vyriausiasis kelių inžinierius.
Taip per kelerius J. Dambrausko darbo Šilalėje metus pasikeitė maždaug ketvirtadalis buvusių darbuotojų.

nyba skendėjo skolose, o mes pinigų turėjome, tačiau lėšos dalinamos visiems
po lygiai. Dėl to jautėme skriaudą. Anksčiau žinojome, kad uždirbtus pinigus galėsime pasilikti sau, pirkti technikos. Dabar tos motyvacijos liko mažiau“, – aiškino ilgametis kelininkas.
Keitėsi kelininkų kolektyvas. Darbuotojų, dirbusių nuo J. Dambrausko atėjimo pradžios, likę vos keli. „Darbas dabar kur kas malonesnis, nėra išgėrusių ar
pagiringų“, – tvarka džiaugėsi kelių tarnybos viršininkas.
Žymiausias darbuotojų pokytis vyko prasidėjus ekonomikos krizei. 2009 m.
dėl apkarpyto finansavimo ir sumažėjusių atlyginimų teko atleisti 14 darbuotojų.
Jų tuščios vietos liko ir iki šiol. Dabar darbuotojų kaita žymiai sumažėjusi – pernai pasikeitė tik trys specialistai. Šiemet vienas kelininkas išvažiavo dirbti į Norvegiją. Į pensiją po kelių metų ruošiamasi išleisti kelių meistrą, darbų vadovą ir
mechanizatorių.
„Manau, kad rasime, kuo juos pakeisti. Ateina norinčių dirbti keliuose. Jei negalime pasiūlyti darbo, užsirašome duomenis. Turime sukauptą rezervą. Be to, Šilalėje gyvena vos 6 tūkst. gyventojų, todėl vieni kitus pažįsta, paklausinėji ir sužinai, kas ko yra vertas. Pavyzdžiui, pernai priėmėme jauną, Kauno kolegiją baigusį žmogų. Dirba ir šiandien“, – kalbėjo J. Dambrauskas.

Vadovauja 25 metus

Keliams trūksta priežiūros

J. Dambrauskas vyriausiuoju inžinieriumi dirbo septynerius metus. Kai 1991
m. gegužę Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) įsakymu tuometis kelių
valdybos direktorius buvo perkeltas dirbti į kitą rajoną, atsilaisvinusią direktoriaus
vietą LAKD vadovas Gintaras Striaukas pasiūlė užimti J. Dambrauskui.
„Galvojau, kad nesugebėsiu. Su žmonėmis reikia mokėti būti diplomatiškam,
turėti kantrybės. Bet mane įtikino, kad panorėjęs galėsiu grįžti į inžinieriaus poziciją. Tas „bandymas“ trunka jau 25 metus“, – sakė pašnekovas.
Jo teigimu, per ketvirtį amžiaus kelių tarnybų struktūra pasikeitė gana daug.
1995 m. įkurta valstybės įmonė „Šilalės automobilių keliai“, kuri jau rugpjūtį
buvo pervadinta į Šilalės kelių tarnybą. Ji kartu su Jurbarko ir Tauragės kelių tarnybomis tapo įmonės „Tauragės regiono keliai“ dalimi.
„Naudos – jokios. Darbų pobūdis nepasikeitė. Technika liko tokia pat. Vadovavimas teko centrui – Tauragei. Tapome bendru kolūkiu. Prijungta Jurbarko tar-

Šiuo metu Šilalės kelių tarnyba prižiūri apie 460 km kelių. Didelę dalį jų, 43
proc. (apie 200 km), sudaro žvyrkeliai. Danga prastėja, nes priežiūrai skiriamas
finansavimas yra per mažas. Dėl to prieš trejus metus (pavasario polaidžio metu)
teko uždaryti trečdalį žvyrkelių, nes jais neišvažiuodavo net lengvieji automobiliai.
Kelininkai kasmet žvyruoja vos po 4 kilometrus. Užpila 5–8 cm žvyro sluoksnį, nors kasmet nuo visų žvyrkelių nudulka po 3–4 cm dangos.
„Žvyruoti tą pačią atkarpą turėtume bent kartą per ketverius ar penkerius metus, tačiau į tą pačią vietą grįžtame tik po 40 metų“, – pabrėžė J. Dambrauskas.
Trūksta lėšų ir keliams asfaltuoti. Iki krizės asfalto danga kelininkai padengdavo 4–5 kilometrus kelių, pernai išklotas 2,5 km ruožas. Šiemet į finansavimą asfaltavimui pretenduoja 10 kilometrų Šilalės rajono kelių. Darbai juose būtų
atliekami 2017–2018 m.

„Atėjo laikas ir krašto keliams. Pavyzdžiui, turime vieną krašto kelią Kvėdarna–Švėkšna–Saugos. Jo keturių kilometrų ruožas apribotas, negalima važiuoti greičiau nei 50 km per valandą greičiu. Dangą sudaro tik skalda, vietomis asfalto nebėra. Kelių direkcija pernai žadėjo skirti pinigų, bet nepavyko“, – guodėsi pašnekovas.
Jo teigimu, kelių saugumą sunku įvertinti, nors rajone nebeliko itin avaringų
ruožų – juodųjų dėmių. Žuvusiųjų keliuose skaičius mažėja, bet kasmet dar žūva
po du ar tris. Daugiau avarijų pasitaiko kelyje į kolektyvinius sodus, kur gyventojų
sparčiai daugėja. Tačiau didžioji avarijų dalis „metalinė“ – sugadinami automobilių kėbulai, o keleiviai rimtų sužalojimų išvengia.
Šilalės miestas išskirtinis šviesoforų skaičiumi – jų čia nėra nei vieno. Saugumą palaiko penkios žiedinės sankryžos, šeštoji jau projektuojama – ji atsiras
Struikų gatvėje.

Po 32 metų
J. Dambrauskas Šilalėje gyvena jau 32 metus. Čia sutiko savo žmoną, kilusią iš Endriejavo miestelio. Susituokė po pusantrų metų draugystės, turi dukrą
ir du sūnus.
Žmona iš pradžių dirbo Žemės ūkio banke. Po jo reorganizavimo pradėjo
dirbti apskaitininkės pareigose tuometinėje įmonėje „Šilalės automobilių keliai“.
Nuo tada J. Dambrauskas su žmona kartu dirba jau beveik 18 metų.
„Savo darbu esu patenkintas. Juk tiek metų dirbu kelininku. Nors būna visokių dienų: žiemą žmonės skambina, pyksta, kad nevalome ar nebarstome kelių.
Jie mano, kad kelininkai turi lėktuvą ir per minutę viską sutvarkys. Bet pasitaiko
ir linksmesnių akimirkų. Kelių tarnyboje darbus atlieka iš tikro geri specialistai ir
puikūs žmonės, todėl dabar jau dirbti tikrai galima“, – pasidžiaugė Kelių tarnybos viršininkas J. Dambrauskas.
Šiuo metu Šilalėje suformuotas puikus kolektyvas. Tai liudija 2015 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos organizuotoje valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių (kelių tarnybų
ir meistrijų) apžiūroje užimta pirmoji vieta. „Tai visų Šilalės kelininkų kolektyvo
nuopelnas“, – pabrėžė J. Dambrauskas.
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VĮ „Tauragės regiono keliai“ Tauragės kelių tarnybos viršininkas Jonas Varkala:
„Keliai – mūsų valstybės veidrodis“
Gimiau buvusioje plačiojoje tėvynėje – Tarybų Sąjungoje, o tiksliau – Sibire.
Vaikystę ir jaunystę praleidau kaime šalia Garliavos Kauno rajone. Mokslus studijavau Vilniuje. Dabar gyvenu ir dirbu Tauragėje.
Daug kelio per tuos metus nueita, kol galiausiai 1970 m., baigęs Garliavos vidurinę mokyklą, gyvenimą su keliais susiejau tiesiogiai – pradėjau studijuoti Vilniaus inžineriniame statybos institute (VISI) automobilių kelių specialybę. Nuo
pat gimimo žinojau, ką reiškia sunkiai dirbti, todėl darbo nevengiau: jau besimokydamas mokykloje vasaromis pradėjau dirbti Kauno melioracijos valdyboje, Garliavoje. Mokykloje baigiau rankinio sporto mokyklą ir prisijungiau prie instituto rankinio komandos, kurią treniravo tuo metu garsus rankininkas ir treneris A. Mecežinskas.
Stodamas į VISI iš pat pradžių norėjau studijuoti tai, kas susiję su statyba, tačiau per paruošiamuosius egzaminus, užvirus diskusijoms su mokslo draugais,
tvirtai apsisprendžiau pasirinkti kelininko specialybę – ji mane traukė. Baigęs
pirmą kursą atlikau geodezinę praktiką, o antrą vasarą dalyvavau Tarptautinėje
statybos stovykloje kartu su panašios specialybės studentais iš Vokietijos, Lenkijos ir kitų šalių. Stovyklavome Aukštadvaryje, VISI poilsio bazėje. Tų pačių metų
rugpjūtį ten vyko ir sporto stovykla – su Vilniaus rinktine ruošėmės Lietuvos jaunimo spartakiadai. Trečiais metais praktikavausi Vilniuje: Karoliniškių ir Lazdynų
mikrorajonuose tiesėme įvažiavimus į kiemus, klojome šaligatvių bordiūrus, as-
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faltavome kiemus ir darėme kitus darbus. Baigęs ketvirtą kursą atlikau gamybinę praktiką dabartinėje AB „Kauno tiltai“. Kadangi baigiamąjį diplominį darbą rašiau apie gelžbetonį ir jo konstrukcijų specifiką, tiksliau viaduko ties Babtais automagistralės Kaunas – Klaipėda kelyje projektą, vasarą praleidau AB„ Kauno tiltai“ gelžbetonio gamybinėje bazėje.
Po ketvirto kurso vedžiau ir baigęs institutą 1975 m. gavau paskyrimą dirbti
Tauragėje. Dirbti pradėjau darbų vykdytoju tuometinėje Tauragės kelių remonto
statybos valdyboje. Su žmona ir dar vienu kolega specialistu buvome apgyvendinti darbovietės pastato antrajame aukšte. Po metų, 1976 m. rugpjūtį, gavome
trijų kambarių butą naujai pastatytame name. Norinčiųjų gauti būstą eilė buvo
didelė, bet kadangi tais pačiais metais mums gimė sūnus, o aš buvau jaunas ir
perspektyvus specialistas, mūsų šeimai buvo suteikta pirmumo teisė į būstą. Tais
laikais uždirbau apie 200 rublių „į rankas“, o tai jau buvo nemaži pinigai. Neilgai
trukus Tauragė tapo antrąja gimtine ir po trejų paskyrimo darbo metų grįžti į Garliavą jau nesinorėjo, įleidome šaknis žemaičių krašte. Gyvendamas Tauragėje nuo
sporto irgi neatitolau, įsiliejau į vietinę krepšinio komandą, nes tuo metu Tauragėje vyravo moterų rankinis. Vėliau gamybiniuose kolektyvuose susibūrę buvę
rankininkai, pažaisdavome, suorganizuodavome varžybas ar turnyrus.
Pirmas mano darbas buvo prie magistralės A12 tiesimo, kai reikėjo tiesti apylanką į Skaudvilę. Darbuotis pradėjau pas tuo metu gal didžiausią patirtį turintį valdyboje darbų vykdytoją A. Krasnicką: statėme atitvarus, apdirbinėjome šlaitus, klojome betonines plyteles. Žodžiu, darėme visus baigiamuosius
apdailos darbus, kad galutinį rezultatą galėtume atiduoti Darbų priėmimo komisijai vertinti.
Vėliau tiesiau pėsčiųjų taką iš Tauragės į Taurus. Pirmą žiemą jokio objekto
neturėjau, todėl tvarkiau nuovažas, dariau nutekėjimus ir panašius darbus. Pavasarį pradėjau ir per dvejus metus pastačiau naują kelią Skaudvilė–Adakavas, nes
senasis kelias vinguriavo per laukus, pamiškes, buvo siauras ir neatitiko tuometinių eismo reikalavimų. Prie darbo buvau pratęs nuo mažens, todėl dirbti norėjosi daug ir savarankiškai. Institute taip pat puikiai pavykdavo suderinti ir sportą, ir
mokslą, matyt, paprasti kaimo vaikai yra daug ištvermingesni ir labiau užsigrūdinę nei miestiečiai. Iš į institutą įstojusių 75, baigėme tik 29, o aš ir kaime pas
tėvus dirbdavau, ir kiekvieną dieną iki išnaktų sportuodavau, ir dar mokytis neblogais pažymiais sugebėjau.
Bendrauti su žmonėmis man patiko, todėl ir naujame kolektyve pritapau
lengvai, darbas vyko sklandžiai. Darbų vykdytoju pradirbau ketverius metus, iki
1979 m. Dirbau vien prie žemės darbų, iki asfaltavimo nepriėjau: kelią paruošdavau tiesimui ir atiduodavau kitiems. Per tą laikotarpį pastačiau nedidelius 2
tiltus, atlikau 7 km krašto kelio į Vainutą kapitalinį remontą. Ketvirtais darbo
metais teko dirbti prie asfaltavimo darbų. 1979 m. valdybose atsirado viršininko pavaduotojų, atsakingų už eksploataciją, etatai ir tuometinis valdybos viršininkas H. Krivickas mane pakvietė tapti jo pavaduotoju, bet toks mano karjeros posūkis anuo metu buvo neįmanomas, kadangi mano tėvai buvo tremtiniai, o aš gimęs ir iki 6 metų augęs Sibire, galiausiai net nebuvau partijos narys.
Dėl savo ateities buvau nuvykęs į Kauno saugumo pastatą. Ten man buvo paaiškinta, kad mano karjera priklauso nuo vietinio partijos sekretoriaus. Atseit,
čia vietiniai reikalai, o į partiją įstoti negalėjau, nes buvau tremtinių vaikas. Taigi, tapti viršininko pavaduotoju man buvo užkirsti visi keliai. Šito įvykio nesureikšminau tada, nesureikšminu ir dabar – buvo tokie laikai, nieko negalėjau
pakeisti. Nepavykus tapti pavaduotoju, pradėjau dirbti Techninio skyriaus viršininku. Dirbti nebuvo lengva, nes po šių įvykių ne visi darbuotojai noriai manęs
klausėsi. Kaip tik tuo metu gavau pasiūlymą pereiti dirbti į Tauragės autotransporto įmonę Eksploatacijos skyriaus viršininku, kuri irgi priklausė tai pačiai ministerijai. Vėl buvo pradėta tikrinti mano kandidatūra. Šį kartą mano pervedimo klausimą išsprendė į autotransporto įmonę atvykęs tuometinis susisiekimo ministras.
Eksploatacijos skyriaus viršininku išdirbau keturiolika metų, iki 1994-ųjų.
Vadovavau nemažai darbuotojų, o mano žinioje buvo apie 200 krovininių automobilių, 50 autobusųir 6 taksi automobiliai. Keleivinių autobusų darbu rūpinosi mano pavaduotojas, o aš dirbau su krovinių pervežimu. Apie 80 proc. visų turimų savivarčių mašinų darbavosi būtent pas kelininkus. Tokiu būdu netiesiogiai
dalyvavau magistralės Kaunas–Klaipėda tiesime. Įmonės technikos parke turėjome įvairių markių automobilių: MAZ, ZIL, o 1986 m. įsigijome ir pirmuosius KAMAZ sunkvežimius, vilkikus ir kitokią techniką. Susiklostė gana komiška situacija, nes mano pavaldiniai skųsdavosi, jog esu kelininkas ir kelininkams darau išlygas. O kelininkai piktinosi, kad išėjęs į autotransportą kaip kelininkas atstovauju
transportininkams. O iš tiesų aš tik kaip galima geriau norėjau atlikti man pavestus darbus.
1990 m., Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kartu su ja atėjo nelengvi ekonominiai laikai: sumažėjo pervežimų, įmonės buvo privatizuojamos, parkas nebuvo atnaujinamas. Kadangi mano ir naujų įmonės vadovų požiūriai išsiskyrė, iš
darbo teko išeiti. Be darbo būti negalėjau, todėl užsiėmiau individualia veikla,
sukūriau nedidelį nuosavą verslą, orientuotą į prekybą. Mano gyvenimo credo –
būtina išnaudoti kiekvieną minutę, todėl tingėti ir apgailestauti dėl nepalankaus
likimo nebuvo kada.1995 m. įsidarbinau Valstybinėje darbo inspekcijoje, kur teko
tikrinti įmones, kaip jos laikosi darbo saugos reikalavimų, kuruoti statybas, transporto sektorių, dalyvaudavau tiriant nelaimingus atsitikimus darbe. Dirbdamas šį
darbą jaučiausi ne savo rogėse ir aiškiai suvokiau, kad tai laikina.
Visai netikėtai 1998 m. į mano kabinetą įžengė tuometinis VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktorius S. Rulys. Iš matymo aš jį pažinojau. S. Rulys be jokių užuolankų tiesiai šviesiai paklausė, kiek dar ketinu švaistyti savo laiką, dirbdamas ne
tai, kas prie širdies. Pasikalbėjome, ir jis man pasiūlė sugrįžti į VĮ „Tauragės regiono keliai“. Taip 1998 m. spalio 1 d. grįžau į savo pirmąją darbovietę ir nuo 1999
m. birželio 15 d tapau Tauragės kelių tarnybos viršininku. Sugrįžęs jau dirbau visai
kitokioje sistemoje, kitoje struktūroje, su nauja valdžia, nauju kolektyvu ir nauja technika. Dirbti buvo ir yra tikrai lengva, nes Tauragė – nedidelis miestelis, visi
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visus pažįsta, vieni kitiems padeda, technikos parkas pagal galimybes nuolat atnaujinamas naujomis transporto priemonėmis – tik skubėk suktis. Tais pačiais
metais gavome ir pirmuosius vokiškus greiderius, o atėjęs radau dar keletą MAZ
markės automobilių bei cirkais vadinamų autobusėlių. Tuo metu technikos parke dar turėjome ir rusiško tipo greiderių DZ, klotuvą, plento volą, keletą traktorių:
„Staliną“, „DT75“, „K700“. Taip ir pradėjau vadovauti 75 žmonių komandai, kuri po
2009 m. krizės ir masinių atleidimų sumažėjo iki 55 darbuotojų. Su šiuo kolektyvu dirbame ir iki šių dienų.
Tikrųjų kelininkų mano tarnyboje yra nedaug, kiti atlieka įvairius darbus nepriklausomai nuo profesijos ir užimamos pareigybės: jei reikia, renka šiukšles,
šienauja, dirba prie asfalto remonto darbų, barsto kelius prie darbų, kuriuos mes
turime kruopščiai ir atsakingai atlikti prižiūrėdami valstybinės reikšmės kelius.
Darbus visada paskirstau su visais pasitaręs ir sudėliojęs pagal svarbą. Kaip greitai ir ar laiku bus atlikti suplanuoti darbai, labai daug priklauso nuo jų organizavimo kokybės. Nusistovėjusi stereotipinė visuomenės nuomonė, kad visi kelininkai yra blogi, nepelnyta ir neteisinga. Mes daug dirbame ir dirbame nuoširdžiai, atsidavę, tačiau nesugebame atsidurti kiekviename probleminiame taške
tą pačią minutę: nepakanka ir žmogiškų, ir techninių išteklių. Be to, nuo 2009
m. prie Tauragės kelių tarnybos prijungė Pagėgių savivaldybės kelius, kuriuos iki
tol prižiūrėjo VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Šilutės kelių tarnyba, nes Pagėgių savivaldybės administracija norėjo, kad kelių priežiūrą vykdytų jų apskrityje esančios tarnybos. Taip 2009 m. įkūrėme Pagėgių meistriją, kuri prisideda prie minėtų kelių priežiūros, o meistrijos vadovas ir darbuotojai perėjo iš Šilutės kelių tarnybos. Šiuo metu apie 80 proc. meistrijos darbuotojų dėl įvairių priežasčių pasikeitė. Turime beveik 67 km magistralinio kelio, kurio priežiūra žiemą vykdoma
nuo 4 val. ryto ik 22 val., todėl darbuotojų trūkumas juntamas žiemą, kai reikia barstyti ir valyti kelius bei tuo pačiu teisingai vesti darbo ir poilsio laiko režimo apskaitą, kurios reikalauja Darbo kodeksas. Vienam automobiliui yra prisikirti du vairuotojai, vadinasi, turint šešis barstytuvus reikalinga turėti dvylika vairuotojų, o jų trūksta.
Iki pat 2008 m. mes ne tik savo darbus spėdavome nudirbti, bet ir ranga užsiiminėdavome, taip savo įstaigai atnešdami po 2 mln. litų metinių pajamų. Šiuo
metu šios apimtys sumažėjo. Visada norėjosi ir dabar norisi, kad mano pavaldi-

niai turėtų tinkamas darbo sąlygas ir gerus atlyginimus, todėl tekdavo sugalvoti
įvairių darbų ir apmokėjimo už juos būdų bei papildomų pajamų šaltinių.
Niekada nepamiršau, jog esu gamybininkas ir vis ieškau progų prie gamybos
bent piršteliu prisiliesti, vis norisi kažką pačiam savarankiškai sukurti. Iš esmės,
jei dabar reikėtų vadovauti gamybai, reikėtų iš naujo mokyti arba net ir pakeisti daugumą darbuotojų, nes tikrų kelininkų mes jau nebeturime, dabar visi darbai apsiriboja duobės užtaisymais ar kelio ženklų perstatymu. Gamybinis darbas
man – atgaiva širdžiai.
Pats jau esu visai netoli pensinio amžiaus ir po savęs norisi palikti kompetentingą pamainą, todėl nuolat ieškau tikrų savo srities specialistų, tačiau juos surasti labai sunku. Be to, ir savo krašto žmonėms norisi padėti. Pas mus dirba keletas
vadinamųjų „trijų hektarų“ žmonių iš kaimiškų vietų, kurie turi žemės, bet iš jos
nepragyvena. Tokie darbuotojai labai geri ir atsakingi, turi ir vairuotojo, ir traktorininko teises, jų nenorėčiau prarasti. Visada domiuosi ir naujais specialistais, kuriuos paruošia Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) ir Kauno kolegija. Savo jaunėlį taip pat nukreipiau kelininko keliais ir prisikalbinau grįžti namo
po magistrantūros studijų VGTU. Padirbėjęs VĮ „ Vilniaus regiono keliai“, jis grįžo
į gimtąjį miestą į privatų sektorių, kuris užsiima teritorijų planavimo, kelių ir tiltų projektavimo darbais. Vyresnysis, įgijęs mechaniko specialybę, dirba VĮ „Regitra“. Taigi, užauginau du sūnus, kuriais didžiuojuosi, turiu du anūkus. Namą taip
pat pastačiau savo rankomis – vadinasi, programą įvykdžiau. Dabar susitinkame
savaitgaliais, mėgaujamės aktyviu laisvalaikiu: žaidžiame įvairius žaidimus, važinėjame dviračiais, žemės darbus nudirbame patys.
Vis negaliu negalvoti apie daug optimizmo neteikiančią situaciją Lietuvos
keliuose. Nuolatinės reorganizacijos, kurios neduoda realios naudos, be galo nualina kelių sektorių. O juk keliai – mūsų valstybės veidrodis. Jie turi gerėti ir jiems
reikia padėti. Kol veikė Valstybinis kelių fondas, situacija buvo geresnė nei dabar, kai skiriami menki finansavimo trupiniai iš valstybės biudžeto. Nuolat trūksta lėšų, tiltai yra, bet jų turėklai rūdija, blogėja kelių dangos; projektų priruošta
begalės, tik nežinia, kada jie bus pradėti vykdyti. Keliai turės būti sutvarkyti, turės gerėti, nes jie negali išnykti.
O neretai taip suskausta širdis dardant duobėtais keliais... Ir tikiuosi, kad tikrai
sulauksiu to meto, kai galėsiu pasidžiaugti ir savo darbu, ir savo krašto keliais.

Trūksta lėšų ir keliams asfaltuoti. Iki krizės asfalto danga kelininkai
padengdavo 4–5 kilometrus kelių, pernai išklotas 2,5 km ruožas.
Šiemet į finansavimą asfaltavimui pretenduoja 10 kilometrų Šilalės rajono
kelių. Darbai juose būtų atliekami 2017–2018 m.

44

45

VĮ „Telšių regiono keliai“: saugus eismas Žemaitijos keliuose
bendradarbiavimas švietėjiškoje saugaus eismo veikloje.
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Projektai, renginiai, akcijos

Šiuolaikiška, moderni, inovatyvi – visi šie epitetai tinka valstybės įmonei (VĮ)
„Telšių regiono keliai“ apibūdinti. Kryptinga vadyba, tikslingos investicijos
Telšių regiono kelininkams leido pelnyti eismo dalyvių ir visuomenės
pasitikėjimą, pasiekti gerų rezultatų. Svarbiausias šios įmonės veiklos tikslas
– saugūs ir patogūs keliai. Eismo situaciją regione ji gerina vykdydama
inžinerinę veiklą – keliuose diegdama tinkamai parinktas ir tyrimais pagrįstas
priemones, atitinkančias modernėjančios visuomenės poreikius.
Audronė Tamašauskaitė
Ši Žemaitijos regioninė kelių įmonė, tęsdama saugaus eismo gerinimo politiką, neapsiriboja vien tik tų vietų, kuriose jau įvyko eismo įvykiai, inžineriniu tobulinimu. Daug dėmesio skiriama ir eismo įvykių prevencijai, ir švietėjiškai veiklai. Niekam nebekyla abejonių, kad vairuotojai, įspėti apie avaringus kelio ruožus, vairuoja atidžiau, ir eismo įvykių tikimybė mažėja.

Prižiūri 6 proc. šalies kelių
Lietuvos šiaurės vakaruose esanti Telšių apskritis apima Žemaitijos etnografinio regiono šiaurinę dalį. Tai viena iš 10-ties apskričių (pagal dydį – devintoji),
į kurias suskirstyta šalies teritorija. Apskritis šiaurėje ribojasi su Latvija, vakaruose – su Klaipėdos, rytuose – su Šiaulių, pietuose – su Tauragės apskritimis. Telšių apskrities plotas sudaro 6,7 proc. Lietuvos teritorijos. Pernai joje gyveno 143
511 gyventojų.
Šių metų sausio 11 d. duomenimis, šioje apskrityje veikė 2 663 įmonės, kurių didžiąją dalį sudarė uždarosios akcinės bendrovės (1 949) ir individualiosios
įmonės (556). Daugiausia – 874 – veikė didmeninės ir mažmeninės prekybos
bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityje, mažiau – statybos (351), apdirbamosios gamybos (306), transporto ir saugojimo (263), žemės
ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (146) srityse.
Statistikos duomenimis, 2014 m. Telšių apskrityje buvo 59 075 registruotos kelių transporto priemonės. Naujai registruotų transporto priemonių 2015
m. gruodžio 1 d. – 11 134. Iš jų daugiausia buvo lengvųjų (9 638) bei krovininių
(687) automobilių, mažiau – motociklų (116) ir mopedų (24).
VĮ „Telšių regiono keliai“ Telšių apskrityje prižiūri ir eksploatuoja 6 proc. Lietuvos valstybinių kelių, kurie sudaro 1 309,765 km.

Telšių regione yra vienas magistralinis kelias A11 Šiauliai–Palanga, kurio ilgis – 67,23 km, 14 krašto kelių (bendras ilgis 344,49 km) ir 115 rajoninių kelių
(898,04 km). Įmonė prižiūri 94 tiltus-viadukus.
Šios įmonės struktūriniai padaliniai yra trys – Telšių, Mažeikių ir Plungės kelių tarnybos.

Eismo įvykių – gerokai mažiau
Praėjusiais metais Telšių regiono valstybinės reikšmės keliuose įvyko 62 įskaitiniai eismo įvykiai. Palyginti su 2014 m., eismo įvykių skaičius sumažėjo 23,46
proc. (2014 m. įvyko 81 eismo įvykis).
2015 m., palyginti su 2014 m., žuvusiųjų skaičius Telšių regiono valstybinės reikšmės keliuose sumažėjo 29,41 proc., t. y. žuvo 5 eismo dalyviais mažiau
(2014 m. žuvo 17 žmonių).
2015 m. sužeista 19 eismo dalyvių mažiau – sužeistųjų skaičius eismo įvykiuose, palyginti su 2014 m., sumažėjo 17,59 proc. (2014 m. sužeisti 108 žmonės).
Eismo įvykių pasiskirstymui, žuvusių ir sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus kitimui įtakos turėjo metų laikai ir meteorologinės sąlygos. Pernai avaringiausia buvo vasara: įvyko 21 eismo įvykis, kurių metu 3 žmonės žuvo ir 28 buvo
sužeisti.
2015 m. Telšių regiono valstybinės reikšmės keliuose avaringiausia savaitės
diena buvo penktadienis – užregistruota 14 eismo įvykių. Tą dieną daugiausia
užfiksuota ir sužeistųjų – 22. Beje, daugiausia eismo dalyvių žuvo sekmadieniais.
Avaringiausias praėjusiais metais buvo rugpjūčio mėnuo. Rugpjūtį įvyko 10
įskaitinių eismo įvykių, kurių metu 2 eismo dalyviai žuvo ir 11 buvo sužeista.
Pernai daugiausia įskaitinių eismo įvykių įvyko nuo 15 iki 16 val. ir nuo 17 iki
18 val. Daugiausia žmonių žuvo ir buvo sužeista nuo 18 iki 19 val.

2015 m. eismo įvykiuose nukentėjo 47 vyrai ir 42 moterys. Tai sudaro atitinkamai 52,81 ir 47,19 proc. visų nukentėjusiųjų.

Kai kaltininkai – vairuotojai
2015 m. eismo įvykiuose daugiausia nukentėjo (žuvo arba buvo sužeisti)
transporto priemonėmis važiavę žmonės. Palyginti su 2014 m., nukentėjo 2 pėsčiaisiais daugiau, sumažėjo nukentėjusių vairuotojų (-18) ir keleivių (-21).
Pernai tamsiuoju paros metu įvyko 11 eismo įvykių (3 daugiau nei 2014 m.),
kurių metu žuvo 3 dviratininkai, dar 1 dviratininkas ir 7 pėstieji buvo sužeisti.
Pagrindinės eismo įvykių priežastys: nepraleidžiama važiuojančiųjų pagrindiniu keliu arba neteisingai manevruojama, viršijamas saugus greitis. Šios priežastys 2015 m. lėmė 37 eismo įvykius, arba 59 proc. visų eismo įvykių, kurių
metu žuvo 7 ir buvo sužeisti 58 eismo dalyviai.
Dėl vairuotojų kaltės įvyko net 48 eismo įvykiai (77 proc. visų eismo įvykių). Pastarųjų metu žuvo 7 ir sužeisti 79 žmonės. Eismo įvykių kaltininkais dažnai tampa vairuotojai iki 25 metų. Pernai Telšių regione tokių vairuotojų buvo 12
(19,35 proc.), 2014 m. šios grupės vairuotojai sudarė 20 proc.
Dėl neblaivių, pasišalinusių iš eismo įvykio vietos ir neturinčių teisės vairuoti
transporto priemonių eismo dalyvių kaltės pernai įvyko 14 įskaitinių eismo įvykių. Jų metu 7 eismo dalyviai žuvo, 24 sužeisti.
Dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės įvyko 11 eismo įvykių (17 proc. visų eismo
įvykių). Juose 5 žmonės žuvo ir 21 buvo sužeistas.
Dėl neblaivių vairuotojų kaltės 2015 m. daugiausia eismo įvykių įvyko Plungės rajone (5 įvykiai – 36,36 proc.), 6 proc. padaugėjo eismo įvykių magistraliniame (2014 m. – 10 proc.) ir krašto keliuose (2014 m. – 44 proc.), 12 proc. sumažėjo eismo įvykių rajoniniuose keliuose (2014 m. – 46 proc.).

Avaringiausi regiono keliai
Palyginus eismo įvykių skaičių, tenkantį vienam kelio kilometrui, avaringiausias yra magistralinis kelias. Rajoniniuose keliuose eismo įvykių tankumas mažiausias.
2015 m. daugiausia eismo įvykių įvyko krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, o avaringiausias buvo krašto kelias Plungė–Vėžaičiai.
Verta paminėti, kad įmonės „Telšių regiono keliai“ prižiūrimuose valstybinės
reikšmės keliuose užfiksuotose juodosiose dėmėse eismo įvykių pernai neįvyko.
Nustatyta, kad avaringumo lygis savivaldybių teritorijose priklauso nuo kelių tinklo išsidėstymo, kelių reikšmės ir gyventojų tankio. Telšių regiono teritorijoje yra 4 savivaldybės. Daugiausia eismo įvykių 2015 m. įvyko Mažeikių rajono
savivaldybės teritorijoje – 24. Tai sudarė 38,71 proc. visų eismo įvykių. Taigi, pagal rajonus ir savivaldybes eismo įvykių skaičius praėjusiais metais, palyginti su
2014-aisiais, žymiai sumažėjo, išskyrus Mažeikių rajoną, kuriame įskaitinių eismo įvykių skaičius paaugo 9,09 proc.

VĮ „Telšių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Stasys Armalis: „Siekiant saugumo nereikėtų stabdyti eismo vien įvairiais pakėlimais ir versti
vairuotojus laužyti techniką. Apgalvotai įrengti kelio elementai turi diktuoti taisykles kelių naudotojams, bet neerzinti jų. Kiekvienas turi jausti malonumą
važiuodamas ar eidamas keliu ir kartu išvengti netikėtumų dėl kito eismo dalyvio veiksmų.“

Telšių rajone žuvusiųjų skaičius 2015 m. sumažėjo net 83,33 proc., Plungės
savivaldybėje – 12,50 proc., Rietavo savivaldybėje nepakito, o Mažeikių rajone,
deja, padidėjo 33,33 proc.
Sužeistųjų skaičius pernai Telšių rajone sumažėjo 27,03 proc., Plungės –
26,67 proc. ir Rietavo savivaldybėje – 46,15 proc. Sužeistųjų skaičius 17,86 proc.
padidėjo Mažeikių rajone. Nedidelę vairavimo patirtį turintys vairuotojai daugiausia eismo įvykių sukėlė Mažeikių ir Telšių rajonuose (po 4 eismo įvykius).

Skaudžiausia rykštė
Avaringumas – procesas, kuris apima ne tik išorines priežastis. Jį dažnai lemia ir žmogiškasis faktorius. Dažniausios eismo įvykių priežastys – neblaivūs ir
neturintys teisės vairuoti transporto priemones vairuotojai, vairuotojų neatsargumas, nedėmesingumas, saugaus greičio nesilaikymas. Specialistai, analizuodami eismo įvykių statistiką įmonės „Telšių regiono keliai“ prižiūrimuose keliuose, pastebi, kad labai daug įvykių nutinka tamsiuoju paros metu.
2015 m. Telšių regiono valstybinės reikšmės keliuose įvyko 62 įskaitiniai eismo įvykiai (2014 m. – 23,46 proc. daugiau). Pernai šiuose keliuose žuvo 12 eismo dalyvių. Žuvusiųjų skaičius, palyginti su 2014 m., Telšių regiono valstybinės
reikšmės keliuose sumažėjo 29,41 proc., t. y. žuvo 5 eismo dalyviais mažiau. Sužeista 19 eismo dalyvių mažiau (2014 m. sužeisti 108).
Statistikos duomenys rodo, kad valstybinės reikšmės keliuose, kuriuos pri
žiūri VĮ „Telšių regiono keliai“, 77 proc. visų įskaitinių avarijų įvyko dėl transporto
priemonių vairuotojų kaltės. Jų metu žuvo 7, sužeisti 79 eismo dalyviai.
Praktika rodo, kad vairuotojai didelę dalį pažeidimų padaro sąmoningai, t. y.
žinodami Kelių eismo taisykles, tačiau jų nesilaikydami. Net suvokdami, kad gre
sia pavojus, kai kurie vairuotojai linkę važiuoti nesaugiai, nes pervertina savo įgū
džius. Dėl šių priežasčių keliuose žuvusiųjų skaičius išlieka pakankamai aukštas.
Dvi labai svarbios priežastys, dėl kurių 2015 m. įvyko mirtini eismo įvykiai –
vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ir neturint teisės vairuoti transporto priemones. Dėl neblaivių ir neturinčių teisės vairuoti transporto priemonių eismo dalyvių kaltės 2015 m. įvyko 14 įskaitinių eismo įvykių, kurių metu 7 eismo dalyviai
žuvo ir 24 buvo sužeisti. 7 iš 12 žuvusiųjų žuvo būtent dėl paminėtų priežasčių ir
tai sudaro net 58,33 proc. visų žuvusių eismo dalyvių. Telšių regiono valstybinės
reikšmės keliuose pernai užregistruoti 3 mirtini eismo įvykiai (25 proc. visų žuvusiųjų). Nelaimes lėmė šiurkštūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai.

Pirmenybė švietėjiškai veiklai
VĮ „Telšių regiono keliai“, kurios pagrindinis tikslas – saugūs ir patogūs kelionėms įmonės prižiūrimi keliai, ypatingą dėmesį skiria švietėjiškai veiklai saugaus eismo tema.
„Gyventojų švietimas, saugaus eismo pamokos mokyklose, šviesą atspindinčių atšvaitų dalijimas seniūnijose ir mokyklose, akcijų, konkursų organizavimas,

bendradarbiavimas su kelių policijos pareigūnais, Telšių vyskupijos vadovybe, žiniasklaida – tai kasdienis mūsų darbas, vykdant švietėjišką veiklą eismo saugumo sektoriuje“, – pabrėžė įmonės direktoriaus pavaduotojas Stasys Armalis.
Pavaduotojas pirmiausia išvardijo 2015 m. įmonės įgyvendintas pagrindines švietėjiškos veiklos priemones. Pasak S. Armalio, pernai net 38 kartus organizuota arba dalyvauta kitų institucijų organizuotuose renginiuose saugaus eismo tema.
Buvo parengti ir išspausdinti 4 leidiniai, kurie išplatinti švietimo įstaigose,
bažnyčiose ir kitose viešose vietose, sukurtos 1 vaizdo ir 3 garso reklamos, kurias transliavo vietinės radijo ir televizijos stotys, vietos žiniasklaidai parengti 8
straipsniai. Informacija eismo saugumo ir kelių priežiūros temomis nuolat skelbiama įmonės, savivaldybių interneto puslapiuose, taip pat naujienų portaluose.
„Bendradarbiaudami su radijo stotimis XXL FM, „Spindulys“, „Mažeikių aidas“ ir Mažeikių regionine televizija „Roventa“, transliavimui paruošėme socialines reklamas tokiomis temomis kaip „Gyvenimas – lyg kelias“, „Balandžio 6-oji
– Saugaus eismo diena“. Socialinėmis reklamomis taip pat kvietėme eismo dalyvius būti atidžius ir drausmingus prasidedant mokslo metams, raginome saugoti vieni kitus kelyje, linkėjome gražių ir saugių švenčių“, – sakė įmonės direktoriaus pavaduotojas S. Armalis.
Laikraščiuose buvo skelbiama informacija apie įmonės tęsiamus ar jau atliktus darbus, žiemos kelių priežiūrą, publikuojami straipsniai apie organizuojamus renginius, akcijas. Iš viso buvo parengtos 8 tokio pobūdžio publikacijos.
Maža to, vietos žiniasklaidoje buvo nuolat skelbiama informacija apie eismo įvykius įmonės prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose (tokia informacija pateikta 11 kartų).
Regioninė kelių įmonė, siekdama eismo dalyvių saugumo, glaudžiai bendradarbiavo ir su Telšių vyskupija, bažnyčiomis, kitomis institucijomis.
Telšių kunigų seminarijoje buvo pristatyta saugaus eismo programa „Eismo
saugumas kelyje – visų mūsų pareiga“. Plungės, Rietavo miestų, Varnių, Tirkšlių ir
Žarėnų miestelių bažnyčiose pastatyti informaciniai stendai su saugaus eismo informacija. Stendai nuolat papildomi informaciniais leidiniais, atšvaitais.
Plungės savivaldybėje įvyko susitikimas su administracijos vadovais, švietimo skyriaus darbuotojais ir Plungės policijos komisariato pareigūnais. Aptartas

„Telšių regiono kelių“ direktoriaus Romualdo Kačerausko manymu, eismo
saugumo gerinimui nemažai teigiamos įtakos turi įgyvendinami projektai, susiję
su prioritetine saugaus eismo sritimi. Ir jų – išties gausu. Bene populiariausi projektai yra „Saugokime vieni kitus kelyje“ ir „Eismo saugumas bendruomenėse“.
Pernai renginiai vyko Varnių, Žemaičių Kalvarijos, Plungės miestuose, Janapolės, Pavandenės, Platelių ir Pikelių miesteliuose, taip pat – Ukrinų ir Kaunatavo kaimuose. Daugelio jų metu buvo demonstruoti saugos diržų efektyvumo
ir automobilio apsivertimo imitavimo įrenginiai. Visiems buvo dalijami leidiniai
su publikacijomis saugaus eismo tema, šviesą atspindintys atšvaitai ir liemenės,
kalbėta apie eismo saugumą. Neapsieita ir be muzikos – dalyviams grojo Šiaulių, Panevėžio miestų pučiamųjų orkestrai.
Saugaus eismo akcija „Pavyzdingas dviratininkas“ vyko Rietavo savivaldybės
ir Platelių seniūnijos rajoniniuose keliuose. Dviratininkams buvo dalijami šviesą atspindintys atšvaitai ir liemenės, su jais kalbėtasi apie Kelių eismo taisykles,
ypač – apie papildomus reikalavimus dviratininkams.
2015 m. įmonė glaudžiai bendradarbiavo su švietimo ir kitomis įstaigomis,
draugijomis. Respublikinių moksleivių ir NVO varžybų „Sveikatingumo maratonas 2015“ dalyviams buvo parengtos užduotys saugaus eismo klausimais, o nugalėtojai ir dalyviai apdovanoti įmonės „Telšių regiono keliai“ įsteigtais prizais.
Pernai taip pat vyko Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyriaus
saugios ir sveikos vasaros pradžios akcija „Tau duotas vienas gyvenimas... saugok
jį“. Surengtoje viktorinoje renginio dalyviai demonstravo saugaus eismo žinias.
Įmonės atstovai dalyvavo ir Telšių rajono, Rietavo, Plungės savivaldybių pradinių klasių mokinių varžybose „Šviesoforas“ bei šventėje „Motorolerių fiesta“.
Pastarojoje surengtos jaunųjų dviratininkų 9–17 m. amžiaus varžytuvės. Visos
komandos apdovanotos įmonės įsteigtais prizais.
Buvo ir prevencinių renginių: saugaus eismo pamokos Žemaičių Kalvarijos
Motiejaus Valančiaus, Plungės Saulės ir Tverų gimnazijose, Plungės Ryto, Senamiesčio, Akademiko Adolfo Jucio ir Babrungo pagrindinėse mokyklose, Telšių lopšeliuose-darželiuose „Žemaitukas“ ir „Mastis“, Rietavo socialinių paslaugų centre, Telšių senelių globos namuose.
Dalyvauta festivalyje „Sielos 2015“, minėjime žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti ir šventėje Europos judriajai savaitei paminėti. Renginiuose akcentuota atšvaitų segėjimo svarba, susirinkusiesiems dovanotos įvairios saugaus eismo priemonės.

Prevencinė veikla tęsiama
„Šiemet švietėjišką veiklą tęsiame. Suorganizavome patys ar kitų institucijų
surengtuose renginiuose saugaus eismo tema dalyvavome jau bent 28 kartus“, –
pasakojo „Telšių regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas S. Armalis.
Anot įmonės vadovo, šiais metais parengti, atspausdinti ir išplatinti švietimo įstaigose, bažnyčiose ar kitose vietose 2 leidiniai, parengtos 3 garso ir viena
vaizdo reklama buvo transliuotos per vietines radijo ir televizijos stotis. Parengti 6
straipsniai, kurie buvo publikuoti vietos žiniasklaidoje, informacija eismo saugumo ir kelių priežiūros temomis ir toliau skelbiama įmonės, savivaldybių interneto
puslapiuose, naujienų portaluose.
Interneto žiniasklaidoje skelbta informacija apie renginį „Eismo saugumas
bendruomenėse 2016“. Mažeikių regioninė televizija „Roventa“ rodė socialinę
reklamą „Stop“. Vietinės radijo stotys transliavo socialines reklamas, skirtas Saugaus eismo dienai paminėti, apie saugų greitį ir būtinybę pasirūpinti vaikų saugumu kelyje į mokyklą.
Vietos žiniasklaidoje buvo išspausdinti straipsniai „Saugaus eismo dieną pasitinkant“, „Saugaus eismo dieną organizuotas protų mūšis“, „Kad eismas kelyje būtų saugus“, „Platelių ežerą juosiantis dviračių takų žiedas baigtas“, „Telšiuose
rengiama mažoji žiedinė sankryža“, „Pasirūpinkime vaikų saugumu kelyje į mokyklą“. Sukurtas video klipas „Saugaus eismo pamokėlės mažiesiems“.
Saugaus eismo projektas„Saugokime vieni kitus kelyje“ buvo pristatytas Medingėnų Švč. Trejybės ir Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.
„Renginių metu kvietėme tikinčiuosius keliuose ir gatvėse būti atidžius,
mandagius, tamsiuoju paros metu segėti atšvaitus. Įvardijome pagrindines lemtingas klaidas, kurias daro eismo dalyviai, dalijome įvairias šviesą atspindinčias
priemones“, – smulkiai papasakojo įmonės direktoriaus pavaduotojas.
Regiono kelininkai bendradarbiauja ir su Telšių vyskupija. Susitikimuose su
vyskupijos kurijos generalvikaru Remigijumi Saunoriumi aptariami numatomi renginiai. Varnių, Tverų, Žemaičių Kalvarijos, Sedos ir Židikų bažnyčiose infor-

Praktika rodo, kad vairuotojai didelę dalį pažeidimų padaro
sąmoningai, t. y. žinodami Kelių eismo taisykles, tačiau jų ne
silaikydami. Net suvokdami, kad gresia pavojus, kai kurie vairuotojai
linkę važiuoti nesaugiai, nes pervertina savo įgūdžius. Dėl šių priežasčių
keliuose žuvusiųjų skaičius išlieka pakankamai aukštas.
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Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius žymiai sumažėjo:
nuo 740 žuvusiųjų 2007 m. iki 370 žuvusiųjų 2009 m. 2010–2012 m. žuvusiųjų
skaičius svyravo apie 300, o 2013–2015 m. sumažėjo iki 258, 267 ir iki 241 – 2015 m.
Remiantis 2015 m. duomenimis, Lietuva užima žemą 24 vietą tarp Europos Sąjungos
šalių pagal žuvusiuosius, tenkančius 1 mln. gyventojų (1 mln. gyventojų tenka 82
žuvusieji), o ES vidurkis – 51,5 žuvusiųjų 1 mln. gyventojų – dar negreit bus pasiektas.

Inžinerinės priemonės
„Pernai Telšių regiono valstybinės reikšmės keliuose buvo įdiegta gana daug
inžinerinių eismo saugumo priemonių. Tai, be abejo, darome eismo saugumo
gerinimo vardan, ir, kaip rodo realybė, mūsų pastangos nenueina veltui“, – akcentavo įmonės direktoriaus pavaduotojas S. Armalis.
Krašto kelio Telšiai–Varniai–Laukuva 32,17–33,74 km ruožo rekonstrukcijos
metu Varniuose įrengti „miesto vartai“, sankryžoje su rajoniniu keliu 4627, privažiuojamajame kelyje ties Ožtakių gyvenviete įrengta papildoma eismo juosta pasukti į kairę, rekonstruotame kelio ruože įrengtos 4 iškiliosios pėsčiųjų perėjos.
Telšių mieste valstybinės reikšmės kelio 4636 trišalėje sankryžoje su vietinės
reikšmės S. Daukanto gatve įrengta mažoji žiedinė sankryža. Pėsčiųjų saugumui
prieš sankryžą įrengta pėsčiųjų perėja su saugos salelėmis.
Kelio Kuršėnai–Mažeikiai atkarpoje nuo 48,61 iki 49,45 km sankryžoje su
vietinės reikšmės keliu į Krakių gyvenvietę įrengta papildoma eismo juosta pasukti į kairę ir perorganizuotas eismas ties maršrutinio transporto sustojimo vieta. Krašto kelyje Seda–Židikai, prie Sedos gimnazijos, įrengta iškili pėsčiųjų perėja ir greitį mažinančios salelės. Tirkšliuose, krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, prieš pėsčiųjų perėją įrengtos saugumo salelės, Anulynas–Tirkšliai kelyje –
greitį mažinančios salelės.
Po du trapecijos formos greitį mažinančius kalnelius įrengta Plungė–Žlibinai–Žarėnai kelyje 0,96–3,30 km ruože ir kelio Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkė
7,40–7,57 km atkarpoje.

„Pernai Telšių regiono valstybinės reikšmės keliuose įrengėme 3 km 282,7 m
pėsčiųjų ir dviračių takų, pavojinguose kelių ruožuose – 3 km 972 m apsauginių
kelio atitvarų. Pakeista bei įrengta 1 tūkst. 105 trūkstami kelio ženklai“, – paminėjo įmonės atstovas S. Armalis.
Pėsčiųjų ir dviračių takai įrengti kelio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruože
(74,52–75,24 km), kelio Mažeikiai–Skuodas 10,7 m ilgio atkarpoje, privažiuojamajame kelyje prie Degaičių nuo kelio Šiauliai–Palanga (546 m ilgio) ir 2 km bei
11 m ilgio takas kelyje Pauošniai–Plateliai.
Alsėdžių miestelyje kelio Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas (14,4914,60 km) sankryžoje su keliu Salantai–Plateliai–Alsėdžiai atliktas eismo perorganizavimas vertikaliuoju ir horizontaliuoju ženklinimu.
Prieš pavojingą sankryžą įrengtos triukšmo juostos kelio Kuršėnai–Mažeikiai
ruože nuo 50,19 iki 51,29 km.

Užkertamas kelias pažeidėjams
„Šiemet įrengdami inžinerines priemones regiono keliuose labiau koncentruojamės į tas saugaus eismo priemones, kurių paskirtis yra užkirsti kelią eismo
dalyviams daryti klaidas ar nusižengti Kelių eismo taisyklėms“, – teigė „Telšių regiono kelių“ direktorius R. Kačerauskas.
Telšiuose privažiuojamajame kelyje nuo kelio Telšiai–Varniai–Laukuva esančiose pavojingose pėsčiųjų perėjose suprojektuotos ir įrengtos šios saugaus eismo priemonės: dviejose iš jų (1,15 km ir 1,85 km) – trapecijos formos iškilios
perėjos su apšvietimu, vienoje (1,73 km) – apšvietimas ir antislydiminė danga.
Valstybinės reikšmės krašto kelio Telšiai–Seda tąsoje Telšių mieste, prie „Germanto“ pagrindinės mokyklos (0,60 km ir 0,78 km) ir „Džiugo“ gimnazijos (1,22
km), įrengtos iškilios pėsčiųjų perėjos su apšvietimu. Trapecijos formos iškili perėja su apšvietimu įrengta ir Plungėje, rajoninio kelio Truikiai–Prūsaliai tąsoje (2,13
km), Stoties gatvėje. Mažeikiuose kryptinis apšvietimas ir antislydiminė danga
įrengta krašto kelyje 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė (1,73 km) esančioje pėsčiųjų perėjoje ir rajoniniame kelyje Mažeikiai–Laižuva (2,08 km), Laižuvos gatvėje.
Inžinerinės eismo saugumo priemonės įrengtos ir mažesniuose miesteliuose. Rajoniniame kelyje Salantai–Plateliai–Alsėdžiai (8,71–16,80 km) trapecijos
formos greičio mažinimo kalneliai įrengti Gintališkėje ir Plateliuose, taip pat –
kelyje Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai (0,44–1,22 km), Eigirdžių miestelyje, Anulynas–Tirkšliai (22,41–23,37 km), Balėnuose, Janapolė–Pavandenė–Žiogė (1,55–1,96 km), Janapolės miestelyje, krašto kelyje Seda–Židikai
(2,41–3,20 km), Sedoje, Bugeniai–Pikeliai (16,45–16,65), Pikeliuose.
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maciniai stendai papildomi saugaus eismo informacija ir priemonėmis. Kartu su
Varnių ir Žemaičių Kalvarijos kunigais vykdomi projekto „Saugokime vieni kitus
kelyje“ renginiai.
Šiemet taip pat dalyvauta projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ renginiuose, kuriuos organizavo Žlibinų, Platelių, Varnių, Ryškėnų, Pikelių, Alsėdžių,
Varkalių bendruomenės, dviračių varžybose „Saugus ratas“, Mažeikiuose ir Plungės, Rietavo bei Mažeikių savivaldybių mokymo įstaigose organizuotose „Šviesoforo“ varžybose.
S. Armalio teigimu, prevenciniai saugaus eismo renginiai vyko Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose, Auksodės mokykloje-daugiafunkciame centre,
Sedos darželyje, Žlibinų mokykloje, Mažeikių savivaldybėje ir policijos komisariate, Žemaičių Kalvarijoje organizuotoje ministrantų stovykloje, Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namuose, vaikų vasaros stovykloje prie Germanto
ežero ir minint tarptautinę vaikų gynimo dieną Telšiuose.

Kai vyko magistralinio kelio Šiauliai–Palanga rekonstrukcija, jame įrengtos 2
žiedinės sankryžos su krašto keliais Telšiai–Varniai–Laukuva ir Telšiai–Seda. Tokios sankryžos įrengtos ir Mažeikiuose bei Telšiuose: krašto kelio Mažeikiai–Plungė–Tauragė (2,25–2,34 km) sankryžoje su Pavenčių gatve, privažiuojamajame
kelyje prie Telšių nuo kelio Telšiai–Varniai–Laukuva (0,74 km) sankryžoje su Saulėtekio ir Kauno gatvėmis.
Krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė (60,07–61,49 km), Milašaičių gyvenvietėje, įrengti „miesto vartai“. Mažeikių miesto prieigose perorganizuotas
eismas rajoninio kelio Mažeikiai–Laižuva esančioje trišalėje sankryžoje. Kelyje Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai įrengtas 655 m ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas.
Rekonstravus rajoninį kelią Pauošniai–Plateliai, ruože nuo 7,91 iki 9,07 km
buvo įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas iš betoninių trinkelių. Jo ilgis – 1,155 km.
Kelio 8,14 km įrengtas trapecijos formos greičio mažinimo kalnelis, 9,06 km – iškili pėsčiųjų perėja, ruože nuo 7,88 iki 7,97 km – apsauginiai kelio atitvarai ir 179
m ilgio apsauginė pėsčiųjų tvorelė. Be to, įrengti plieniniai apsauginiai atitvarai pavojinguose valstybinės reikšmės kelių ruožuose Telšių regione siekia 1 km 804 m.
Šiuo metu pėsčiųjų takai, kurių ilgis sudarys beveik 3 km, įrengiami tokių kelių kaip privažiuojamasis kelias prie Degaičių nuo kelio Šiauliai–Palanga (1,99–
3,70 km), Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai (54,97–55,50 km), Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai (0,66–0,84 km), Viešvėnai–Luokė–Upyna–Dirvonėnai
(24,25-24,78 km) ruožuose.

Sprendžia visuotinę problemą
Daug dėmesio saugaus eismo klausimams skiriančios įmonės „Telšių regiono keliai“ direktorius R. Kačerauskas teigia, kad tokių priemonių imtis verčia spartus automobilių skaičiaus augimas ir nuolat didėjantis eismo intensyvumas: „Visi
esame kelių eismo dalyviai ir saugaus eismo užtikrinimas tampa visuotine problema. Žiedinės sankryžos yra viena efektyviausių saugumo priemonių keliuose. Jos neapsunkina eismo, yra saugesnės ir greičiau įveikiamos, tik reikia laikytis Kelių eismo taisyklių.“
„Telšių regiono kelių“ darbai rodo, jog jų veiklos prioritetas – kelių eismo dalyvių saugumas. Pastaraisiais metais įrengta didelė eismo saugumo priemonių
dalis verčia eismo dalyvius atidžiau žvelgti į kelią.
Telšių kelininkai sako, kad regiono centre saugesnį eismą leido užtikrinti
įrengta trišalė žiedinė sankryža. Kuo gi ji ypatinga?
„S. Daukanto ir Karaliaus Mindaugo gatvių trišalėje sankryžoje įrengtos žiedinės sankryžos centrinės žiedo dalies skersmuo – 6 m, išorinis skersmuo –19 m.
Vidinis žiedas su ruplėta danga yra sankryžos dalis, ant kurios, esant būtinybei, galima užvažiuoti. Vykdant projektą Karaliaus Mindaugo gatvėje prieš sankryžą taip
pat įrengta pėsčiųjų perėja su saugos salelėmis, kurios leidžia pėstiesiems saugiai pereiti gatvę. Įrengti specialūs kelio ženklai, atliktas horizontalus dangos ženklinimas“, – paaiškino „Telšių regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas S. Armalis.
Įmonės direktorius R. Kačerauskas pažymi, kad rengiant žiedinę sankryžą nebereikia specialių greičio ribojimo kalnelių, kurie yra neefektyvūs ir sukelia nepatogumų vairuotojams. Ypač aktualu ir tai, kad mažosios žiedinės sankryžos įrengimui nereikia didelių išlaidų. Žiedinė sankryža – gera alternatyva šviesoforu reguliuojamoms sankryžoms, kurių įrengimas ir eksploatacija yra brangesnė, o
pralaidumas – lėtesnis.
Apie tai, kad žiedinės sankryžos saugo eismo dalyvių gyvybes, byloja ne tik
Lietuvos kelininkų, bet ir Europos šalių bei viso pasaulio patirtis. Ilgametė praktika patvirtino, kad tai yra viena labiausiai paplitusių sankryžų rūšių, todėl daugelyje pasaulio valstybių šio tipo žiedinių sankryžų kasmet pastatoma vis daugiau ir daugiau. Vien Olandijoje, kurios plotas mažesnis nei Lietuvos, įrengta beveik 4 000 žiedų.

Dr. Kęstutis Skerys
inžinierius kelininkas
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agal Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos pateiktą informaciją, Lietuvos keliuose ir gatvėse iki šių metų rugsėjo 28
d. įvyko 2411 eismo įvykių (tai 13 proc. daugiau nei pernai tokiu metu), per kuriuos žuvo 123 žmonės. Tai yra 50 žmonių mažiau nei per praėjusių metų tokį laikotarpį. Džiugu, bet nusiraminti dar negalima.

Eismo dalyvis
Pagal LR Eismo saugumo automobilių keliuose įstatymą, „Eismo dalyvis –
kelių eisme dalyvaujantis asmuo (vairuotojas, pėsčiasis, keleivis)“. Atrodo, kad
šis terminas apima ne viską. Žemiau pateikiamas pėsčiojo ir vairuotojo apibrėžimas. Prie vairuotojų priskiriami vadeliotojai, raiteliai ir asmenys, varantys keliu gyvulius ir paukščius (tokių neteko matyti). Kažkodėl tarp pagrindinių sąvokų
nėra dviratininkų ir motociklininkų. Taigi, reikia suprasti, kad eisme dalyvaujantys pėstieji ir dviratininkai yra labiausiai pažeidžiami.
Pagal švedų ir norvegų tyrėjų duomenis, didžiausią įtaką (daugiau kaip 90
proc.) eismo įvykiui daro žmogaus (eismo dalyvio) klaida, automobilio indėlis į
eismo įvykį yra tik apie 10 proc.
Baigiantis vasarai susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius žiniasklaidai taip
apibendrino eismo saugumo padėtį Lietuvoje: „Siekdami, kad Lietuvos keliuose nežūtų nei vienas žmogus, daug dėmesio skiriame pažangiausių inžinerinių saugaus eismo priemonių diegimui. Tai reiškia, kad iki 2020 m. turime rekonstruoti daugelį nesaugių sankryžų, nutiesti dar daugiau pėsčiųjų ir dviračių takų, įdiegti apšvietimą pavojingose vietose, įrengti skirtingų lygių pėsčiųjų perėjas, tinklų tvoras ir saleles pėsčiųjų saugumui, taip pat vykdyti nuoseklius tyrimus ir plačią edukacinę programą.“

Eismo saugumo priemonės
Galima drąsiai konstatuoti, kad LAKD padarė akivaizdžią pažangą diegdama
eismo saugumo priemones: greičio mažinimo kalnelius, žiedo formos sankryžas,
atitvarus, saugumo saleles sankryžose, signalinius stulpelius, tvoreles.
Ministras R. Sinkevičius taip pat konstatuoja, kad pačios pažangiausios inžinerinės saugaus eismo priemonės yra žiedinės sankryžos. Jas įrengus, žuvusiųjų
sumažėja net 96 proc. Pėsčiųjų ir dviračių takai žūties tikimybę sumažina 94 proc.
Žmonių gyvybes keliuose padeda saugoti ir pėsčiųjų saugos salelės (žūčių sumažėja 85 proc.) bei greičio matuokliai (83 proc.). Pastarieji pripažįstami kaip vieni
efektyviausių greičio kontrolės technologijų.
Šiuo metu Kelių direkcija yra įsigijusi 139 stacionarius ir 11 mobilių greičio matuoklių. Jie įrengti avaringiausiose vietose pagal atliktas eismo saugumo analizes.
Ateities vizijoje – vidutinio greičio matavimo sistema, kuri leistų tiksliai fiksuoti atstumą tarp dviejų taškų ir laiką, per kurį jis įveikiamas. Įprasta, kad prieš greičio
matuoklius vairuotojai transporto priemones pristabdo, o juos pravažiavę greitį vėl
padidina. Sektoriniai greičio matuokliai šio trūkumo neturi, nes kontroliuojamoje
kelio atkarpoje stengiamasi važiuoti atidžiai, neviršijant vidutinio greičio.
Kelininkai tikrai daug prisideda, kad eismas keliuose būtų saugesnis, t. y. siekiama, kad kelias kuo labiau sušvelnintų žmogaus (eismo dalyvio) daromas klaidas.

Edukacinės programos
Panagrinėsiu, ką ministras R. Sinkevičius turi omenyje sakydamas „vykdyti
plačią edukacinę programą“. Mano nuomone, jau seniai laikas susirūpinti efektyviu eismo dalyvių auklėjimu, mokymu, švietimu, t. y. aukščiau minėta edukacija.
Procesas turi būti skirtas visoms amžiaus grupėms ir tęstis nuolat.
Valstybinės įstaigos, kurioms pavaldus eismo saugumas (LAKD, Susisiekimo
ministerija, policija, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Švietimo ir mokslo ministerijos), turi atsakingai pasiskirstyti darbus taip, kad rezultatas būtų kuo geresnis.
Kas turi mokyti eismo saugumo keliuose ir gatvėse? Kas turi šviesti? Kas turi auklėti ar perauklėti? Kiek turi tęstis mokymas, auklėjimas, švietimas? Kas turi skirti lėšų ir
pritraukti specialistus: policijos, psichologijos, kelininkus, gydytojus, teisininkus? Daug
klausimų, į kuriuos būtina atsakyti, norint dar labiau sumažinti beprasmes žūtis keliuose.
Atsakymai į tokius ir kitus klausimus turi būti pateikti ilgalaikėje valstybės programoje: nepakanka vien trumpalaikių kampanijų, reidų. Labiau įsigilinus į problemą aišku, kad vaiką turi mokyti pirmiausiai tėvai, auklės, darželio auklėtojos, vėliau
– mokytojai mokyklose. Suaugusį žmogų moko vairuotojų mokykloje. O kur mokytis būti eismo dalyviu (pėsčiuoju, dviratininku, vadeliotoju), jeigu tu nevairuoji automobilio ir nesiruoši to daryti? O kas perauklės pričiuptą chuliganišką vairuotoją?
Kartais atrodo, kad vairuotojai šio to yra išmokyti, o dviratininkai ir pėstieji elgiasi taip, tarsi būtų pirmą kartą išėję ar išvažiavę į kelią, gatvę ir nelabai nutuokia, kokie pavojai čia tyko. Kas turi rankose automobilio vairą, galima sakyti, turi ginklą, kuris gali sužeisti ar net žudyti. Tuo „ginklu“ reikia mokėti naudotis.
Psichologai turėtų nuspręsti, kiek ir kokios socialinės reklamos reikėtų, kad ji
paveiktų žmones, sukrėstų ir jau nebereikėtų kartoti, jog būtina užsisegti saugos
diržą, pritvirtinti su kėdutėmis mažamečius vaikus, laikytis eismo taisyklių kelyje
ir gatvėje, būti matomam tamsiu paros metu.
Vakariečiai elgiasi taip, tarsi juos nuolat stebėtų tie, kurie gali nubausti už netinkamą elgesį. Mes elgiamės visai kitaip. Man teko girdėti taksi vairuotoją sakant: „Galite nesisegti saugos diržo.“ Kodėl? Aš, kaip sąmoningas pilietis, seguosi, nes diržas apsaugos mane eismo įvykio metu. Be to, juk nežinau, kokios kvalifikacijos žmogus mane veža, koks jo darbo stažas. Segu diržą ne policininkui, o
sau. Taigi, man nereikia nieko sakyti – aš seguosi diržą visada.
Turi užaugti nauja karta, kuriai į kraują jau bus įaugusios taisyklės, kurių privalu laikytis. Dar neaišku, ar visi naujos kartos žmonės jų laikysis, nes dabar ne visi jauni tėvai liepia vaikui ant užpakalinės sėdynės prisisegti ir nestovėti tarp sėdynių. Kartais atrodo, kad kai kurie tėvai dar nematė socialinės reklamos, rodančios, kad neprisegtas vaikas eismo įvykio (susidūrimo) metu lekia pro priekinį automobilio stiklą ir,
aišku, žūsta. Vaikas taisyklių gali nežinoti, todėl tėvai privalo juo pasirūpinti teisingai.
Prancūzijoje policininkas tėvus, kurių vaikas neprisegtas, apkaltintų bandymu nužudyti vaiką ir uždarytų vairuotoją į kalėjimą. O ką mes tokiems tėvams galime pasiūlyti?
Taigi, edukacija prasideda namuose (tėvai), darželyje per žaidimus, trumpas policininkų ar kitų specialistų (kviestinių) paskaitėles, tęsiama pradinėse ir vidurinėse mokyklose per pamokas. Vėliau, kai vaikai užauga ir tampa vairuotojais, prasideda kitas auklėjimo etapas: socialinės reklamos, žinios ir kita informacija apie eismo įvykius. Čia žmogus
pats pasirenka, kokią informaciją jam priimti, ar domėtis eismo saugumu. Prasižengę vairuotojai turėtų dar kartą kartoti kursą, nes akivaizdu, jog tik piniginių baudų neužtenka.

Eismo saugumas, švedų tyrėjų ir mano nuomone, prasideda vairuotojų rengimo mokykloje. Ar Lietuvoje tinkamai parengiami nauji vairuotojai? Vairuotojų rengimo mokyklų vadovų nuomone, nauji vairuotojai gerai išmokomi ir nieko mokykloms netrūksta. Tokia nuomonė ne visais atvejais būna teisinga. Vairuotojų rengimo mokykloje išmokoma kelių eismo taisyklių, susipažįstama su automobilio sandara, išmokoma vairuoti miesto gatvėse ir keliuose. Visa tai tam, kad
būsimas vairuotojas galėtų išlaikyti taisyklių ir vairavimo egzaminus. Vėl klausimas: ko dar reikia, išlaikius praktinį vairavimo egzaminą, kad jaunas vairuotojas
saugiai vairuotų Vilniaus ar kito didesnio miesto gatvėmis ir keliuose? Vairuotojų rengimo mokykloje tikriausiai neišmokys kultūringo elgesio kelyje ir gatvėje, nepakeis žmogaus charakterio ir jo psichologinės nuostatos, nepatikrins sveikatos būklės.
Vairuotojų rengimo srityje yra ko pasimokyti iš Švedijos, kur vairuotojų rengimas yra gerai organizuotas, aišku, mokymas kainuoja žymiai daugiau negu
pas mus, bet mokinys žino, už ką moka: studijuojamas automobilis (jo galimybės, dinamika), išmokstamos eismo taisyklės, nagrinėjamos nenumatytos (avarinės) situacijos, pateikiama psichologijos žinių ir, žinoma, daug dėmesio skiriama praktiniam vairavimui. Mokydamasis vairuoti jaunuolis patenka į įvairias sumodeliuotas situacijas (tarp jų ir važiavimas sniego ar ledo danga), išbandomi ir
įvertinami veiksmai stabdant automobilį prieš staiga atsiradusią kliūtį.
Galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje jau dirba keli ekstremalaus vairavimo poligonai, kuriuose yra galimybė išbandyti savo vairavimo įgūdžius, esant įvairioms
oro ir dangos sąlygoms. Tik ne visiems ši praktika prieinama, o tokie poligonai turėtų būti prie kiekvienos vairuotojų rengimo mokyklos.

Saugaus eismo politika
Ar įsiklausome į ES, kuri teigia, kad kelių eismo saugumo politikos veiksmingumą lemia eismo dalyvių elgesys. Svarbiausia – juos tinkamai parengti, išmokyti ir užtikrinti, kad jie laikytųsi taisyklių.
Kurdama bendrą saugaus kelių eismo dalyvių rengimo ir mokymo strategiją
Europos Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis. ES lygiu bus siekiama
gerinti vairuotojų pažymėjimų išdavimo ir mokymo sistemos kokybę. Be to, į ES
direktyvą dėl vairuotojo pažymėjimų siūloma įtraukti nuostatas:
• nustatyti būtiniausi vairavimo instruktoriams taikomi reikalavimai;
• kol pažymėjimas dar neišduotas, mokiniui sudaroma galimybė vairuoti su
patyrusiu vairuotoju ir įgyti vairavimo praktikos (šalims, pasirinkusioms tokią sistemą, reikėtų nustatyti minimalaus amžiaus ir patirties reikalavimus
ir sąlygas);
• svarstoma galimybė po vairavimo egzamino taikyti bandomąjį laikotarpį
(asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimas išduotas neseniai, būtų keliami griežtesni reikalavimai);
• svarstoma galimybė teorinį ir praktinį egzaminus papildyti ekologiško vairavimo užduotimis, kad vairuotojai išmoktų važiuoti saugiau ir ekologiškiau.
Mano nuomone, mūsų eismo dalyviams turi įaugti į kraują: segtis saugos
diržus važiuojant automobiliu; prisegti nepilnamečius vaikus automobilyje ar
vežti mažus vaikus prisegus juos specialiose kėdutėse; eiti per gatvę tik įsitikinus,
kad nėra važiuojančių automobilių arba jie stoja prieš perėją; laikytis eismo taisyklių; pasirinkti pagal savo patirtį saugų važiavimo greitį, kuris neviršytų nustatyto leistino greičio; būti matomu eismo dalyviu (pėsčiuoju) užmiesčio keliuose
ir gatvėse tamsiu paros metu; važiuojant dviračiu laikytis eismo taisyklių; nesėsti
prie vairo, jeigu teko išgerti alkoholio; neužsiimti pašaliniais darbais (valgyti, gerti, rūkyti, kalbėti telefonu) vairuojant; nevairuoti chuliganiškai.
Švedų tyrinėtojai nustatė, kad tikimybė būti užmuštam eismo įvykyje pagal
kelio vartotojus pasiskirsto taip: 49 proc. – vairuotojui, 20 proc. – keleiviui, 15
proc. – pėsčiajam, 9 proc. – dviratininkui, 5 proc. – motociklininkui ir 2 proc. –
mopedo vairuotojui. Tikimybė pėsčiajam būti užmuštam, jei partrenkė automobilis, važiuojantis 60 km/h greičiu, yra 80 proc.; kai greitis 50 km/h, – 55 proc.;
kai greitis 80 km/h, – 100 proc.

Ar reikalinga šoko terapija?
Eismo dalyviai (pėstieji) Švedijoje vienu metu buvo auklėjami šoko terapija:
per televiziją buvo rodomi šokiruojantys vaizdai iš kraupių eismo įvykių, žmonių
reakcijos ir jų elgesys po eismo įvykio. Pas mus laikraščiai ir nusikaltimų kronikos mėgaujasi eismo įvykių vaizdais, bet kanalą galima išjungti arba perjungti
ir nežiūrėti… Suomijos specialistai atliko specialų eksperimentą – pačioje judriausioje sankryžoje įrengė vaizdo kameras, kurios ilgą laiką fiksavo įvykusius
eismo įvykius. Po to visus siužetus sumontavo į vieną klipą ir rodė būsimiems
vairuotojams. Tai tapo gera vaizdine mokomąja priemone – matydamas vieną po kito automobilių „numušamus“ pėsčiuosius ar dviratininkus, norom nenorom tapsi atsargesnis.
Belgijoje ilgą laiką per televiziją buvo rodomos socialinės reklamos, o paprasčiausi pavyzdžiai yra kelioms sekundėms pasirodantys plakatai: „vairuotojas
+ taurelė = katafalkas“; merginos sužalotas veidas ir tekstas „ji buvo neprisisegusi saugos diržo“.
Ar reikia žmones šokiruoti socialine reklama, rodant eismo įvykių aukas ir sužeistuosius? Ar bus naudos? Vėl klausimas profesionaliems psichologams, psichiatrams, į kurį dar niekas neatsakė, bet norisi tikėti, kad nepatyrę eismo dalyviai,
ypač vairuotojai, bus atsargesni.
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Naujosios technologijos vis labiau skverbiasi į mūsų gyvenimą. Ne
išimtis – ir automobilių keliai, jų priežiūra, kelininkų darbo rezultatai,
kontrolė, naudojamų išteklių reguliavimas, aptarnavimo paslaugų
kokybė. Visa tai aktyviai perkeliama į elektroninę erdvę operatyvių
ir tikslių duomenų vardan. Paprasčiau tariant, buvęs kelininkasvairuotojas šiandien jau yra kelininkas-operatorius, o būrį kelio
darbininkų pakeičia pažangiai valdoma viena mašina.
Audronė Tamašauskaitė

T

ai pabrėžia naujoms technologijoms imlios valstybės įmonės „Utenos regiono
keliai“ direktorius Edmantas Šakalys. Jam antrina Molėtų kelių tarnybos viršininkas Marius Paulauskas, ateityje planuojantis į kelių priežiūrą „įkinkyti“ netgi dronus.
„Mums rūpi kelius prižiūrėti taip, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus eismas, ir tai daryti taupant lėšas ir turimus resursus. Labai svarbu diegti naująsias
technologijas, kad galėtume dirbti pažangiai, ekonomiškai ir efektyviai“, – pabrėžė regioninės kelių įmonės vadovas E. Šakalys.
Didžiausias dėmesys pažangai skiriamas Utenos ir Molėtų kelių tarnybose,
nes pastarosios rūpinasi ir magistraliniais keliais.

Išbandoma ir diegiama
Utenos regiono kelininkai šiuo metu turi 28 krovininius žiemos tarnybos automobilius su druskos barstytuvais ir sniego valytuvais. Įmonėje įdiegta šiuolaikiška sistema padeda stebėti jų maršrutus ir kelių barstymo atkarpas.
„Stebėdami transporto kontrolės sistemos teikiamus duomenis matome, kuriuos ruožus būtina barstyti, o kurių – ne, – paaiškino Utenos regiono kelinin-

kų vadovas. – Sistema taip pat parodo sunaudotų degalų ir išbarstytų medžiagų
kiekį. Pastarojo kitokiu būdu tiksliai fiksuoti neįmanoma.“
Pasak direktoriaus E. Šakalio, naujosios technologijos diegiamos visose
5-iose įmonės kelių tarnybose po bandymų vienoje iš jų, dažniausiai – Molėtų kelių tarnyboje. Būtent šioje tarnyboje pirmiausia buvo išbandyti ir barstymo
bei sniego valymo davikliai, kurių, kaip jau įsitikinta, įrengimas senoje technikoje
nenaudingas, tad jie taikomi tik naujuose mechanizmuose.
„Turime senų barstytuvų, kurie dar tinkami naudoti, bet kitąmet planuojame jų atsisakyti. Numatome įsigyti 6 naujus barstytuvus ir juose įrengti daviklius. Tuomet iš viso turėsime 14 barstytuvų. Dabar Molėtuose, Ignalinoje, Utenoje jų su davikliais yra po 2, Zarasuose ir Anykščiuose – po 1“, – tęsė vadovas.
Jis paminėjo ir Molėtų kelių tarnybai nupirktą krūmų smulkintuvą: „Kelio darbininkų nebereikia. Darbą atlieka vienas darbuotojas. Tiesa, po kurio laiko ėmė strigti ekskavatoriaus darbas. Tiriame, ar tai nutiko dėl naujos sumontuotos įrangos, ar dėl kitų priežasčių. Kai ištirsime, eisime toliau. Jei viskas gerai, tokius mechanizmus gaus ir kitos tarnybos.“
Dar vienas išteklius ir laiką taupantis dalykas yra elektroninis kelionės lapas:
taupomas popierius, vairuotojui nereikia stovėti eilėje prie įmonės dispečerio
durų, operatyviai fiksuojami visi būtini duomenys.

Anksčiau meistras kelio slidumą išbandydavo staiga
stabdydamas automobilį arba išlipęs ir pavaikštinėjęs. Dabar
visi slidumo matuoklio duomenys suplaukia į planšetę, tada per GSM
tinklą susijungiama su kelių tarnybos automobilių stebėjimo sistema ir
matoma visą Kelių direkcijos eismoinfo.lt sistemą.

BMC

LAIMONAS CIUNYS

Utenos regiono kelininkų sėkmingai die giamos pažangios technologijos

Ateityje planuojama kiekvieną regiono kelių tarnybą aprūpinti automobiliais-barstytuvais, kuriuose tilptų iki 5 t druskos mišinio.
Sovietmečiu būdavo atvejų, kai vairuotojai, taupydami degalus, nevalydavo sniego. Valymas – viena norma, barstymas – kita, o jie dažniausiai atlikdavo
tik vieną funkciją. Dabar greideriais darbas yra atliekamas sąžiningai ir šios problemos nebeliko.

BMC

Kompiuterizuoti alkotesteriai

Žiemai jau pasiruošta
Įmonės „Utenos regiono keliai“ sandėliuose druskos atsargos būsimai žiemai
jau pakankamos. Kelininkai turi karčios patirties, todėl pilnutėliais druskų sandėliais pasirūpina iš anksto.
„Pastaruoju metu druską perkame su pristatymu. Tiekėjui pateikus paraišką,
druska pristatoma jau kitą dieną“, – kalbėjo direktorius.
Žiemos tarnybos darbo laikas tęsiasi nuo 4 iki 22 val. Jei kelininkai nujaučia,
kad naktį gali apledėti keliai, jau iš vakaro, prieš pamainos pabaigą, pasistengia
bent jau pagrindinius kelius pabarstyti druska.
2014–2015 m. žiemą Utenos regione buvo išbarstyta 6200 t druskos, o 2015–
2016 m. žiemos sezono metu – 7400 t. Už toną mokama po 146 eurus. Taigi, praėjusį sezoną vien tik druskai išleista 1 080 400 eurų. Tai reiškia, kad ją reikia naudoti labai taupiai, ir tai daryti leidžia griežtesnei apskaitai pritaikyta įmonės pakrovimo mechanizmuose sumontuota svėrimo įranga. Kaušu pasėmus kelių barstymui
skirto mišinio, iš karto matomas jo svoris, tad medžiagų apskaita labai tiksli ir aiški.
Svėrimo matuokliai – tai elektroninės svarstyklės, tvirtinamos prie turimų
krautuvų. Jie taip pat pirmiausia išbandomi Molėtuose, o po to juos žadama nupirkti visoms kitoms Utenos regiono tarnyboms. Pasak E. Šakalio, druska – nepigus dalykas, ji brangesnė už smėlį, todėl jos apskaita būtina.
„Vienas mūsų darbuotojas dalyvavo kongrese Suomijoje. Ten stengiamasi,
kad po žiemos kelių priežiūros ant dangos liktų kuo mažiau pašalinių medžiagų. Mums priimtinas šis pavyzdys. Jei barstome smėlį, pavasarį žvyrą tenka nuvalyti, tad reikia daugiau druskos ir mažiau smėlio, – teigė jis. – Patirties buvo
semiamasi ir Vokietijoje.“
Siekdami efektyviau panaudoti medžiagas, šio regiono kelininkų vadovai kas
mėnesį atlieka analizę visais įmanomais būdais – nagrinėja degalų, medžiagų
sąnaudas, laiko apskaitą, maršrutus. Duomenis pateikia kiekviena kelių tarnyba,
daromos palyginamosios išvados, kurios nagrinėjamos susirinkimuose.

E. Šakalio teigimu, nuo 2012 m. visuose Utenos regiono kelių tarnybų transporto priemonėse buvo įdiegti alkotesteriai. Iš pradžių – žiemos tarnybos automobiliuose, vėliau – ir kituose. Jie buvo prijungti prie automobilių sistemos. Vairuotojai turėjo pūsti 3 kartus per dieną: ryte, po pietų ir vakare.
Reikėjo net 60 vienetų, tad buvo pasirinktas pigesnis variantas, tačiau dėl
pernelyg brangaus aptarnavimo ir abejonių kėlusio patikimumo po ketverių
metų šių alkotesterių buvo atsisakyta.
2015 m. buvo pradėta svarstyti galimybė automobiliuose įrengti alkoblokus,
tačiau tam būtinos lėšos taip pat nebuvo priimtinos. Galop kelių tarnybose buvo
numatyta įdiegti kompiuterizuotus stacionarius alkotesterius, susietus su centrine kompiuterine įranga, ir tai atlikta šiemet. Kokia šios sistemos esmė?
Svarbu tai, kad pūtimo į alkotesterį metu identifikuojamas darbuotojas, kuris
įdeda asmeninę kortelę. Jis tą akimirką nufotografuojamas. Jei rodmenys šokteli aukščiau 0,4 promilės, ši informacija tuoj pat perduodama dispečeriui, meistrui
ir viršininkui. Iš karto spausdinamas standartinės formos aktas, jis užpildomas, ir
toliau atliekami procedūriniai veiksmai dėl nušalinimo nuo darbo ar papildomo
patikrinimo medicinos įstaigoje. Jei prietaisas parodo 0,2 promilės alkoholio, iš
karto bandoma išsiaiškinti priežastis. Gal įvyko klaida?
Įmonės vadovas E. Šakalys prisiminė per televiziją rodytą atvejį, kai visiškai blaivus žmogus, kelyje sustabdytas policijos, į alkotesterį pripūtė daugiau nei
2 promiles. Procedūrą pakartojus, prietaisas parodė klaidą, o trečią kartą – nulį
promilių. Įranga, kaip paaiškėjo, vos prieš mėnesį buvo tikrinta. Vadinasi, technikos sutrikimų taip pat gali būti.
Ne tik vairuotojai, bet ir visi kiti „Utenos regiono kelių“ darbuotojai, kurių veikla susijusi su rizikos faktoriais kelyje, atėję į darbą privalo papūsti į alkotesterį,
ir svarbiausia – būti blaivūs. Meistrams, inžinieriams, viršininkams tai nėra privaloma, tačiau kilus įtarimams, bet kuriuo atveju gali būti ir jų pareikalauta papūsti į alkotesterį.
Tiek „Utenos regiono kelių“ direktorius, tiek šio regiono kelių tarnybų viršininkai savo automobiliuose visada turi stacionarius alkotesterius. Laimė, didelių
problemų nėra kilę. Šiokiai tokiai nepasitenkinimo bangai nurimus, šiandien puikiai suvokiama, kad blaivumo patikrinimas būtinas pačių darbuotojų ir kitų žmonių, su kuriais susiduriama darbe, saugumui užtikrinti, ypač kelių priežiūros žiemą metu, kai darbo sąlygos itin sudėtingos.

Barstytuvų apžiūra
„Vasara baigėsi, įpusėjo ruduo. Netrukus šiltojo sezono rūbą pakeis žiema.
Atsižvelgdami į tai dabar ir dirbame“, – pokalbį pradėjo Molėtų kelių tarnybos
viršininkas M. Paulauskas.
Į tarnybą neseniai buvo pakviesti barstytuvų aptarnavimo įmonės atstovai,
kurie visada prieš sezono pradžią atvyksta atlikti techninį patikrinimą. Pavasarį
visi barstytuvai buvo tvarkingi, tačiau prieš žiemos tarnybos darbus privalu juos
patikrinti dar kartą, kad šaltuoju periodu kiltų kuo mažiau problemų.
„Norėtume išvengti įvairių trukdžių, nes kiekviena uždelsta valanda ar pavėluota reakcija į nepalankias eismo sąlygas kelyje mums gali kainuoti netgi gyvybę“, – atkreipė dėmesį kelių tarnybos vadovas.
Barstytuvų apžiūros principas yra toks: susisiekiama su aptarnaujančia įmone, sutariamas patikrinimo laikas, ant automobilių sudedami barstytuvai, tikrintojai įjungia įrangą, kelininkai „prasuka“ mechaninę dalį, įvertinama guolių, transporterių būklė, visos elektroninės sistemos, ir aptikti defektai ištaisomi.
Molėtų kelių tarnyba iš viso turi 5 barstytuvus: 4 automobilių ir 1 traktoriaus bazėje.
Šiemet barstytuvų bandymas jau atliktas, rimtų gedimų nerasta. Vienas kitas
guolis buvo „užneštas“ rudžių, jos išvalytos, pakeistos kai kurios jungtys. Technika šiuo metu žiemos kelių priežiūrai paruošta.
Automobilyje sumontuojamas barstytuvas, 2 sniego valytuvai, ir važiuojant vienu metu reikia vairuoti bei stebėti barstymo parametrus – barstomo ploto ilgį, plotį,
barstomos druskos ar smėlio ir druskos mišinio kiekį. Didžioji kelių dalis barstoma šlapia druska. Tirpalo dozavimas priklauso nuo oro temperatūros, kelio būklės, tad operatoriui tenka papildomas darbas – nustatyti ir išleisti tinkamą druskos tirpalo kiekį.

Vakarietiški mechanizmai
Pagrindiniai mechanizmai, kurie naudojami Molėtų rajono kelių priežiūrai, yra
vakarietiški. Pasak M. Paulausko, rusiškos technikos nebeliko, išskyrus kelias retai
naudojamas mašinas.
„Mercedes-Benz Unimog 527“ – tikras kelininkų automobilis, įsigytas tik šiemet.
Tikimasi, kad jis Molėtų kelių tarnybai bus naudingas ir žiemą, ir vasarą.
„Kuo jis unikalus? Ant šios transporto priemonės galima sumontuoti visus agregatus, kokių tik reikia kelių priežiūrai. Nėra prastovų, jis gali būti naudojamas visus
metus. Prie jo galima kabinti kelio dangų frezą, šluotą, ženklų apiplovimo, šienavimo
įrangą“,– sakė tarnybos viršininkas.
Šienaujant šis automobilius atlieka bent tris darbus: pirmąją ir antrąją pradalges
bei žolės pjovimą aplink signalinius stulpelius ir po atitvarais. Anksčiau tai tekdavo atlikti rankiniu būdu, naudojant mažosios mechanizacijos įrangą.
Pasak viršininko, šiais laikais fizinė darbo jėga yra prabanga. Čia vienas žmogus
su vienu mechanizmu šiuos darbus atlieka iš karto. Pagalbininkų nereikia. Iš dalies
viskas automatizuota, tik reikia teisingai automatiką „susistatyti“.

Žiemą galima pritvirtinti sniego valytuvą, druskos barstytuvą. Be to, automobilio
pravažumas yra padidintas, nes jis turi 4 varomus ratus, diferencialus priekiniame ir
galiniame tiltuose. Tikimasi, kad jis puikiai pagelbės, jei rajoniniuose keliuose bus labai užpustyta ir sunku pravažiuoti.
Geras ir jo mobilumas – 90 km/val. Juo daug greičiau nei traktoriumi galima nuvykti į tolimesnį tašką ir operatyviau atlikti darbą.
Automobilio bendra masė – 16 t. Tai nei daug, nei mažai. Jis yra manevringas,
todėl su juo patogu valyti miesto gatves.
Tarnyba turi tris – du triašius ir dviašį – „Mercedes-Benz“ automobilius. Vienas
jų pagamintas 2005 m., antrasis – 2008-aisiais, o trečiasis – 2011 m. Žiemos tarnybai naudojamas ir traktorius „Valtra T120“ su priekaba. Į jį dedamas barstytuvas. Taip
pat yra dar 2 traktoriai ir 3 autogreideriai. Jei reikia, tarnyba turi ir sniego rotorių, valytuvų, krūmų smulkintuvų.
Šiemet tarnyba atsikratė paskutinio GS tipo greiderio, dabar likę trys vakarietiški:
vienas yra vos poros metų, kitas – 8-erių, trečias –18-kos.
„Technikos parkas sensta greitai. Rodos, ką tik įsigijai mechanizmą, jis tarytum
dar ir naujas, o pasižiūri į dokumentus ir nusistebi, kad jau 10 metų praėjo. Į techniką
reikia investuoti nuolat“, – sakė M. Paulauskas.

Opiausi kelių ruožai
„Kelių priežiūra yra pagrindinė Molėtų kelių tarnybos veikla. Stengiamės darbą atlikti kokybiškai, bet yra skaudesnių ruožų ir pas mus. Magistralinis kelias
A14 Vilnius–Utena, kur iš 42 km didžioji dalis – 31 km – vis dar yra cementbetonio danga, kuri bet kuriuo metų laiku gali iškrėsti staigmeną, – patikslino
vadovas. – Prieš žiemos sezoną pirmi išvažiuojame barstyti, nes betono danga apledėja pirma. Žiemą, kai asfalto danga būna neslidi, betonu vis vien slystama. Vasarą vėlgi susidaro vadinamieji „stogai“ dėl staigių temperatūros svyravimų. Tada tenka dirbti ir šeštadieniais bei sekmadieniais, ir po darbo valandų. Žodžiu, būdraujame kelyje.“
Dar vienas rūpestis – žvyrkeliai. Iki 2010 m. buvo vykdomos žvyrkelių asfaltavimo programos, tačiau apie 5 metus po sunkmečio ji buvo „sugriuvusi“ – nebuvo nei asfaltuojama, nei rimčiau remontuojama. Ten, kur didesnis eismo intensyvumas, tenka dažniau greideriuoti. Jei dangą sudaro ne itin storas kokybiško žvyro sluoksnis, praėjus 2 ar 3 dienoms po greideriavimo vėl nėra jokios žymės. Tokių sopulių yra nemažai.
Molėtų rajone yra 5 krašto keliai (120 km). Vieninteliame krašto kelyje, 10 km
ruože, 2005 m. buvo atlikta rekonstrukcija. Tai kelias Molėtai–Ignalina.
Apskritai rajono krašto keliuose fiksuojamos irstančios dangos. Šiek tiek gelbėja paviršiaus apdorojimo darbai – 5–6 km per metus. Išdaužos suremontuojamos, o po maždaug savaitės jų vėl atsiranda. Transporto srautas krašto keliuose nėra labai didelis, bet dangos – silpnos. Sankasos daug kur taip pat prašosi remonto, nes nėra gero vandens nuvedimo.
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VĮ „Utenos regiono keliai“ direktorius Edmantas Šakalys –
kelių įmonės vadovas, didžiąją gyvenimo dalį skyręs mechanizacijai

„Užsieniečiai dalijosi savo darbo patirtimi, daug dėmesio skirdami ir aplinkosaugai, tad mūsų požiūris ėmė keistis. Žinia, kad mūsų krašte daug vandens telkinių, todėl teko imtis priemonių, kad jie nebūtų teršiami. Pastatėme modernią suomišką nuotekų valymo įrangą iš pradžių Utenoje, po to ir kituose regiono vietose. Įrengėme naujoviškas plovyklas mechanizmams plauti. Ypač tai aktualu po žiemos tarnybos darbų“,
– pasakojo direktorius E. Šakalys. Visos šios pastangos nenuėjo veltui. Didelis dėmesys aplinkosaugai padėjo išvengti gamtos taršos baudų.

Pokyčiai technikos parke
BMC

Po truputį įsigyjama nauja užsienietiška kelių priežiūros technika didino darbo
tempus ir kokybę. Tiesa, iš pradžių pirkta jau naudotą techniką, tačiau jos našumas vis
vien buvo žymiai didesnis už rusiškąją.
Pirmasis kelių priežiūros žiemą agregatas su sniego valytuvais ir priekaba buvo
gautas iš Suomijos. Nors jam buvo 15 metų, Utenos kelininkai buvo labai patenkinti didesniais šios technikos pajėgumais. Vėliau jie pirko ir nebenaujos užsienietiškos
aptarnaujančios technikos, pamažu atsisakė kranų, o gelžbetoninius pralaidų vamzdžius pakeitė plastmasiniai. „Žodžiu, keitėsi mūsų technikos parkas. Atsisakėme vikšrinių traktorių, DT buldozerių, nes jų nebereikėjo, pradėjome pirkti ratinius mechanizmus. Iš pradžių techniką – suomišką, vokišką – pirkdavo Kelių direkcija. Pagaliau atėjo laikas, kai išgalėjome nusipirkti ir labai brangius ekskavatorius“, – pirmuosius pokyčius įmonės technikos parke prisiminė direktorius.

M. Paulausko tvirtinimu, keliai dėvisi, jei į juos neinvestuojama. Kelio dangų
būklė prastėja, tačiau labai stengiamasi, kad keliuose bent jau nebūtų išdaužų.
Žvyrkeliai kasmet nudulka ir tai reiškia, kad kasmet situacija blogėja.
„Džiugu, kad šiemet atgimė trumpųjų iki 5 km ruožų žvyrkelių asfaltavimo
programa. Planuojame, kad Molėtų rajone šiemet ir 2017 m. bus išasfaltuoti 24
km. Asfaltas slidesnis tampa greičiau nei žvyras, bet asfaltuoti keliai gerina susisiekimą, žmonių gyvenimo kokybę ir mažina aplinkos taršą“, – pabrėžė tarnybos vadovas.

Elektroniniai kelionlapiai
Molėtų kelių tarnybos viršininko teigimu, rimtesnis naujų technologijų diegimas įmonėje prasidėjo 2010 m. Tais metais buvo įdiegta transporto stebėjimo sistema – GPS. Ja tada buvo galima stebėti tik mechanizmo judėjimo trajektoriją. Po truputį ši sistema buvo tobulinama. Kasmet buvo diegiama vis po
kažką naujo.
Per antrą etapą vyko degalų naudojimo sistemos diegimas. Trečiąjį į žiemos
tarnybos automobilius-barstytuvus buvo įdiegta sniego valymo kontrolės sistema. Taip pradėtas kontroliuoti kelių barstymo procesas.
„Pernai pavyko galutinai suderinti išbarstymo kiekį gramais. Tai labai aktualu. Kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal barstytuvo transporterio sukimosi greičio duomenis ir pagal infraraudonuosius daviklius, – patikino viršininkas. – Šiemet įdiegėme elektroninius kelionės lapus. Puiki naujovė. Ilgai diskutavome, derinome. Pagaliau popierinių lapų neliko. Paprasčiau ir vairuotojams. Anksčiau kas
rytą vairuotojas ateidavo pas dispečerį, kuris jam išrašydavo kelionės lapą, būdavo skiriama degalų, ir tik tada važiuojama į kelią, o vakare grįžusiam į tarnybą vairuotojui tekdavo ieškoti meistro, kad šis pasirašytų, patvirtindamas duomenis. Gaišatis, nepatogu.“
Dabar visai kitaip. Ryte patikrinamas į darbą atėjusio vairuotojo blaivumas,
jis pasirašo žurnale, kad yra atsakingas už techniką, kurią tądien vairuos, ir viskas. Sistema pati viską supranta. Jei mechanizmas pajudėjo, vadinasi, elektroninis kelialapis pradeda veikti automatiškai. Baigus darbus, užgesinamas variklio degimas, ir veikimas nutrūksta. Tuomet duomenys apdorojami ir ryte jau yra
visa informacija.
Kelionės lapas policijai būdavo aktualus sovietiniais metais. Dabar jis yra vidaus apskaitos dokumentas. Jis reikalingas įmonės buhalterijai ir galbūt Mokesčių inspekcijai ar Valstybės kontrolei, jei bus paprašyta pateikti.
Sistema yra integruota. Ji įdiegta VĮ „Utenos regiono keliai“ serveryje, atsakingi įmonės asmenys turi prieigą. Jei reikia gauti tam tikros informacijos, jie prisijungia ir ją mato – kuistis popieriuose nebereikia. Sakykime, apskaitininkei reikia informacijos, kas, kur ir kokį krovinį gabeno prieš savaitę. Ji gali visa tai labai nesunkiai rasti.
„Šios sistemos įdiegimo tikslas ir buvo palengvinti darbą, kad vairuotojams
netektų gaišti rytais, dispečeriams – apdorojant duomenis, buhalterijai – atliekant finansinę apskaitą“, – patikino molėtiškis.

Darbuotojų blaivumas
„Po įvairių rezonansinių atvejų, kai įvyksta skaudūs eismo įvykiai ir paaiškėja, kad kalti neblaivūs vairuotojai (Molėtų kelių tarnyboje tokių dalykų nebuvo,
ir, tikimasi, nebus, bet atsarga gėdos nedaro), tenka kontroliuoti, kad darbuotojai dirbtų blaivūs. Suradome būdą, kaip tai daryti. Buvo svarstymų dėl alkostopų diegimo automobiliuose. Tačiau apskaičiavome, kad tai finansiškai būtų labai
skausminga, nes tarnybos technikos parkas yra tikrai nemažas, o vieno alkostopo
įrengimas kainuoja apie 1000 eurų“, – pasakojo M. Paulauskas.
Tada ir buvo įdiegta blaivumą tikrinanti stacionari sistema, įrengta įmonės
patalpose. Ji kainavo tiek pat, kiek būtų kainavę pusantro alkostopo. Kiekvieną
rytą į darbą atėję ne tik vairuotojai, bet ir kiti darbuotojai privalo pasitikrinti. Kiekvienas jų turi savo identifikacinę kortelę. Sistema užfiksuoja ir vaizdą bei parodo
blaivumą. Jei rezultatas teigiamas, informaciją gauna tiek dispečeris, tiek mechanikas, tiek kelių tarnybos viršininkas. Ateina žinutė į elektroninį paštą, kad toks ir
toks asmuo yra neblaivus, nustatyta promilių. Jei promilių daugiau nei 0,4, darbuotojas siunčiamas į medicinos įstaigą, nušalinamas nuo darbo.
Ši sistema įdiegta neseniai – šių metų pradžioje. Pasak tarnybos viršininko,
niekas 0,4 promilės neviršijo, iki tos ribos vienas kitas atvejis buvo, bet tai susiję
ne su vairuotojais, o kitais darbuotojais.
Vadovo manymu, tai pakankamai rimta prevencinė priemonė. Vakare vaišindamasis žmogus gerai pagalvos, ar jam verta padauginti alkoholio. Darbo valandomis viršininkui suteikta teisė dar kartą patikrinti blaivumą. Meistrai taip pat
turi po alkotesterį, kurį nuolat vežiojasi. Būna ir neplanuotų skubių patikrinimų.

Bandymas užtrunka
Naujų technologijų ir įdiegtų sistemų bandymas užtrunka apie vieną sezoną.
Per tą laiką tampa aišku, kokia jų nauda.
Pavyzdžiui, vienas barstytuvas siunčia 6–7 signalus. Atsakingam asmeniui,
t. y. meistrui, prižiūrinčiam technikos parką, į kelią nereikia važiuoti, nes informaciją jis pasiima iš sistemos. Retai, bet jei būna barstytuvo maršruto neatitikimų,
meistras susisiekia su mechanizatoriumi ir judėjimo trajektoriją pakoreguoja. Jei
pastebima prastova, išsiaiškinama priežastis – gal gedimas?
Naudinga ir Kelių direkcijos įdiegta meteorologinių stotelių sistema, kuri teikia oro temperatūros, kelio dangos būklės ir kitus kelininkams bei eismui svarbius parametrus.
Meistras kelyje būna apsiginklavęs mobilia technika. Kelių tarnybos automobilyje yra įmontuotas kelio dangos slidumo matuoklis.
„2013 m. įdiegėme MTEC slidumo matavimo įrenginį – distancinį kelio slidumo matuoklį, kuris nustato slydimo koeficientą, dangos būklę. O pernai pradėjome bandyti kitą, Vokietijoje pagamintą slidumo matuoklį „Marvis“, kuris pagal slidumo parametrus kelių tarnybai gali pateikti dar daugiau duomenų. Tai –
kelio paviršiaus temperatūra, santykinė drėgmė, vandens plėvelės storis, procentinis ledo kiekis, sukibimo koeficientas. Šis matuoklis pagal surinktus duomenis

2014–2015 m. žiemą Utenos regione buvo išbarstyta 6200
t druskos, o 2015–2016 m. žiemos sezono metu – 7400
t. Už toną mokama po 146 eurus. Taigi, praėjusį sezoną vien tik
druskai išleista 1 080 400 eurų. Tai reiškia, kad ją reikia naudoti
labai taupiai, ir tai daryti leidžia griežtesnei apskaitai pritaikyta
įmonės pakrovimo mechanizmuose sumontuota svėrimo įranga.

netgi prognozuoja galimus įvykių scenarijus ant kelio dangos“, – teigė viršininkas M. Paulauskas.
Anksčiau meistras kelio slidumą išbandydavo staiga stabdydamas automobilį arba išlipęs ir pavaikštinėjęs. Dabar visi slidumo matuoklio duomenys suplaukia į planšetę, tada per GSM tinklą susijungiama su kelių tarnybos automobilių stebėjimo sistema ir matoma visą Kelių direkcijos eismoinfo.lt sistemą. Žodžiu, meistras per mobilias aplikacijas prisijungia prie reikalingų duomenų, kurie
jam tuo metu būtini. Jam nebūtina sėdėti kabinete prie telefono ir laukti skambučio, kaip buvo tarybiniais laikais. Vos tik gavęs informaciją apie kelyje besiformuojančią slidžią dangą, ją perduoda vairuotojams-mechanizatoriams, atitinkamai nurodo maršrutą.
„Su kiekviena naujove pirmiausia reikia „susidraugauti“. Iš pradžių ji gali gąsdinti. Įdiegus inovaciją visada organizuojame mokymus. Po to išbandome praktiškai. Reikia tik meistrų noro tobulėti, tuomet įmanoma „susibendrauti“ su bet
kuria nauja sistema, ir didelių problemų nekyla“, – patikino vadovas.
Molėtų kelių tarnyboje po truputį analizuojami dronų privalumai ir jų galimybės tarnauti keliams. Anot M. Paulausko, tarnyboje atliekama dalis projektavimo, matavimo darbų, stebima kelių būklė. Gal po metų kitų į pagalbą ateis dronai? Gali būti, tačiau bent jau kol kas būtina išsami analizė.

Pamaina ir įgūdžiai
Naujų technologijų priežiūrai būtinas IT specialistas. „Utenos regiono keliuose“ jis
yra, o Molėtų kelių tarnyboje dirba žmogus, kuris daugiau domisi tais klausimais
nei kiti darbuotojai. Jis domisi naujomis technologijomis, jų veikimo principais,
kolegoms pateikia jau apdorotą medžiagą, su kuria kelininkai gali dirbti. Tiesa, jis
turi ir kitų pareigų, bet pataria pakankamai.
„Problema ta, kad priimdami į darbą vairuotoją žinome tik apie vieną jo
funkciją – vairuoti automobilį. Šiais laikais mūsų automobiliuose įrengta įvairiausia IT technika ir reikia patiems tą dalyką mokyti. Įsigiję naują barstytuvą
sutartyje beveik visada nurodome, kad turi būti organizuojami mokymai. Mus
moko gamintojo atstovai. Gavę teorinių žinių, išbandome jas praktiškai, kad išvažiavus į kelią nereikėtų eksperimentuoti“, – pasakojo Molėtų kelių tarnybos
viršininkas M. Paulauskas.
Jis neslėpė, kad egzistuoja problema su kvalifikuota darbo jėga. Per tam tikrą laiką iš vairuotojo privaloma padaryti operatorių, kaip ir iš eilinio mechanizatoriaus – greiderio mašinistą. Mokymo trukmė priklauso nuo žmogaus asmeninių savybių.
„Turime pavyzdį. Neseniai į darbą buvo priimtas mechanizatorius, kuris greiderio mašinisto įgūdžius įsisavino vos per pusmetį. Bet būta ir dvigubai ilgesio laiko. Rodos, važiuoja, o valdyti mechanizmą sekasi nekaip. Svarbiausia, kad
žmogus norėtų dirbti ir tobulėti. Maža to, prižiūrint kelius reikia ne tik perprasti
mechanizmą, bet ir šiek tiek nusimanyti apie patį kelią, jo profilį, nuolydžius“, –
patikslino tarnybos vadovas.
Jo teigimu, jaunimui turėtų būti patrauklus modernėjantis kelininkų darbas,
bet šiais laikais jauni žmonės nori daug ir greitai uždirbti, iš karto prašo didelio atlyginimo. Padirbėję metus kitus randa kitur galbūt geresnes sąlygas, didesnį atlygį, išvažiuoja į užsienį. Nėra paprasta surasti gerų mechanizatorių, vairuotojų, operatorių, juolab kad tenka konkuruoti su Vilniumi, kur darbo pasiūla tikrai
nemaža. Juk gyvenantis Molėtuose žmogus gali sėsti į automobilį ir sėkmingai
važinėti į sostinę dirbti. Būtent todėl Molėtų kelių tarnyboje stengiamasi išlaikyti turimą darbuotojų branduolį, juos skatinti maksimaliai finansiškai, ir šiuo
metu suformuotame kolektyve turėti rezervą – bent jau minimalią pamainą. Jei
būtina pagalba, kooperuojamasi su kitomis kelių tarnybomis, nes puikiai suvokiama, kad tinkama kelių priežiūra, ypač žiemą, yra bendras svarbus viso regiono reikalas.
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Mokslo ir žinių troškimas

VĮ „Utenos regiono keliai“ direktorius Edmantas Šakalys, šiai įmonei vadovaujantis
jau šešerius metus, yra ne tik savo amato žinovas, didelio žinių bagažo turėtojas, bet
ir žmogus, turintis gerų organizacinių gebėjimų, analitinį mąstymą, neblogai perpratęs pavaldžių specialistų psichologinius ir motyvavimo ypatumus, pragmatiškas bei
diplomatiško būdo vadovas. Kelerius metus po studijų padirbėjęs Kaune, įgijęs žinių ir
patirties, uteniškis mechanizacijos inžinierius grįžo į tėviškę, kad būtent šiame Aukštaitijos krašte su patikima kelininkų komanda galėtų rūpintis šio regiono keliais.

Čia kelio pradžia
Gimęs Krasnojarske, augęs Utenoje ir čia 1971 m. baigęs miesto 2-ąją vidurinę
mokyklą, E. Šakalys pasirinko studijas tuometiniame Vilniaus inžineriniame statybos
institute (VISI). „Bebaigdamas vidurinę mokyklą jau mąsčiau apie inžinerinius mokslus. Mano tėtis buvo mechanikas, dirbo Utenos melioracijos valdyboje. Tai irgi turėjo
įtakos inžinerinės krypties – kelių statybos, mašinų ir įrengimų – specialybės pasirinkimui“, – prisiminė kelių priežiūros specialistas.
Pasak jo, mokslai sekėsi, studentiškos praktikos – taip pat. Po pirmojo ar antrojo kurso E. Šakalys praktiką atliko Vilniuje, tačiau jos būta labiau „popierinės“ – susipažinimas su ataskaitomis, kitais dokumentais. Labiausiai įsiminė trečioji praktika. Ją
E. Šakaliui teko atlikti Briansko autokelių technikos gamykloje. Trečią kursą baigęs studentas šioje gamykloje susipažino su automobilių keliuose gaminama įranga, galėjo
stebėti visą įvairios technikos gamybos procesus.
E. Šakalys matė, kaip milžiniškame ceche gaminami greideriai ir buldozeriai. Dirbo tris mėnesius prie gamybos linijos ir pneumatiniais įrankiais surinkdavo konkrečias detales – mazgus, tiltus, taip pat galėjo susipažinti su mechanizmų brėžiniais,
juos nagrinėti.
„Šioje gamykloje 30 greiderių būdavo pagaminama tuometės Sovietų Sąjungos,
taip pat ir Lietuvos reikmėms, o 4 ar 5 – eksportui. Įdomumo dėlei pasakysiu, kad užsieniečiams skirtą techniką surinkdavo atidžiau. Tai reiškia, kad daugiau darbo ir funkcijų buvo atliekama rankomis, o ne įranga, nes ši produkcija buvo labiau kontroliuojama“,
– tikino pašnekovas ir pridūrė, kad praktika gamykloje buvo labai įdomi ir naudinga.

Pirmasis darbas Kaune
Baigęs mokslus Vilniuje, jaunasis specialistas pasuko dirbti į gamyklą Kaune. Ten
buvo kapitališkai remontuojama visa technika, gaunama iš šalies autokelių valdybų –
greideriai, buldozeriai, ekskavatoriai.
Tiesa, direktoriaus E. Šakalio teigimu, be remonto darbų ten vyko ir gamyba. Buvo
gaminami kelių barstytuvai, druskų cisternos, siloso sandėliai, laikinųjų tiltų, kurių prireikdavo remontuojant nuolatinius tiltus, sąramos.
„Kelerius metus gamykloje dirbau baro meistru, atsakingu už darbininkų atliekamus remonto darbus, jų aprūpinimą būtinomis darbo priemonėmis. Kitaip dar galima sakyti, kad dirbau remonto linijos vadovu, – tęsė pasakojimą Utenos regiono kelių
priežiūros vadovas. – Cecho viršininkas buvo atsakingas už visą darbo procesą, o aš,
kaip baro meistras, už veiklą tam tikroje linijoje. Iš pradžių buvau atsakingas už buldozerių remontą, kiek vėliau – už greiderių ir ekskavatorių kapitalinio remonto linijas.“
Praėjus porai metų specialistas buvo perkeltas į gamyklos Kontrolės skyrių, nes jau
turėjo pakankamai patirties. Tuo metu darbo kokybės klausimas buvo labai opus visoje
gamykloje. Po pusantrų darbo metų Kontrolės skyriuje E. Šakalys tapo laikinuoju cecho viršininku su perspektyva ateityje tapti nuolatiniu vadovu. Tačiau uteniškis specialistas netikėtai gavo pasiūlymą grįžti į savo tėviškę. Tuo metu Utenos autokelių valdybai reikėjo vyriausiojo mechaniko, tad po ketverių darbo metų Kaune, 1981-ųjų lapkritį, E. Šakalys grįžo į Aukštaitijos miestą, kuriame gyveno jo tėvai.

Detalių deficito laikai
Tuo metu Lietuvoje veikusios autokelių valdybos ne tik prižiūrėjo, bet ir statė kelius. Utenos autokelių valdyba technikos nemažai turėjo jau ir tais laikais – vien grei-

derių apie 13, juolab kad žvyrkelių tame krašte buvo tikrai daug. Technikos reikėjo ir
žiemos tarnybai, tad valdyba turėjo nemažai ir trosinių ekskavatorių, barstytuvų.
„Žinoma, šios visos mašinos būdavo gaunamos iš transporto įmonių, kurios šią
techniką jau būdavo nurašiusios. Pavyzdžiui, gaudavome nurašytus ZIL-us, prie savivarčių pritvirtindavome barstytuvus ir juos naudodavome žiemos tarnybos darbams
atlikti“, – kalbėjo „Utenos regiono kelių“ vadovas.
Nurašytas ir gautas ZIL-as, pasak jo, nueidavo tokį kelią: pirmiausia, būdavo gabenamas į Vilnių, kur jį kapitaliai suremontuodavo, o po to – į Kauną, į tą pačią gamyklą, kur
pradėjo savo darbo karjerą ir E. Šakalys. Ten prie savivarčio sunkvežimio būdavo primontuojamas barstytuvas. Technikos remontas anuomet buvo limituojamas – buvo nustatytas remontuotinų mechanizmų skaičius. Anot įmonės direktoriaus, „viskas buvo normuota, dozuota“. „Jei tau reikėdavo suremontuoti daugiau technikos, tekdavo prašyti papildomo finansavimo. Nors daug ko stigo, sukomės kaip išmanydami: dalį remonto darbų atlikdavome patys, daug laiko ir dėmesio skirdavome detalių paieškoms“, – sakė jis.
Tuometėje Utenos autokelių valdyboje, kai E. Šakalys dirbo vyriausiuoju mechaniku, vienas mechanikų buvo atsakingas už mechanizmų priežiūrą ir remontą, kitas –
automechanikas, o trečiasis – mechaninių dirbtuvių vedėjas. Tarkime, sugedo ekskavatorius karjere ir jis atsidurdavo prie mobilių techninio aptarnavimo dirbtuvių, kurios
buvo įrengtos sunkvežimyje GAZ-53, o pastarasis keliaudavo į tas vietas, kur tik prireikdavo technikos remonto. Prie sunkvežimio būdavo prikabintas ir suvirinimo aparatas, taip pat sumontuota kita remontui būtina įranga.
„Pastaruoju metu remonto darbus atlikdavo dvi brigados, tai pat buvo ir techninio
aptarnavimo automobilis ZIL, kuriame buvo sudėtos tepalų talpos. Buldozerių, vikšrinių traktorių turėdavome tikrai daug, todėl šiai technikai reikėjo ir nemažai tepalų, kuriuos tiekdavome lauko sąlygomis“, – pabrėžė įmonės direktorius.

Net šaltis – ne kliūtis
Karjeruose darbai vyko ir žiemą. Pašalas buvo išdaužomas ekskavatoriais ir žvyras
kasamas net ir šaltuoju metų laiku, nebent šaltis spustelėdavo iki 30 laipsnių. Tokiais
atvejais buvo daroma pertrauka, nes nebuvo įmanoma užvesti mechanizmų.
„Ilsėtis nebuvo kada. Dirbdavome nuolat, ypač savo žvyro karjere“, – tęsė „Utenos regiono kelių“ vadovas.
Autokelių valdyba tvarkė – prižiūrėjo ir tiesė – Utenos rajono kelius. Žiemą keliai
buvo valomi ir barstomi, vasarą – greideriuojami, buvo šienaujamos pakelės ir pjaunami krūmai. Pasak direktoriaus, šie darbai atliekami ir šiais laikais, nes kelių priežiūros
pobūdis nepasikeitė. Uteniškių tuomečiai kelių statybos darbai – tai žvyrkelių dangos
atstatymas, kelio A14 Vilnius–Utena atskirų ruožų tiesimas. Tuo metu Utenos autokelių valdyba turėjo savo asfaltbetonio bazę, kurioje buvo 3 maišyklės, asfalto klotuvas,
volas. Žodžiu, viską, ką tais laikais turėdavo statybinės organizacijos. Tiesa, visa technika buvo sovietinė. Rūpesčių kildavo, bet kelininkų veikla vyko intensyviai, kitąsyk net ir
poilsio dienomis, jei atsirasdavo skubių darbų.

Pakito darbo pobūdis
Vyriausiuoju mechaniku E. Šakaliui teko dirbti iki 1995 m., arba iki tol, kol Utenos
autokelių valdybos pagrindu buvo įkurta valstybės įmonė (VĮ) „Utenos regiono keliai“.
Prie šios įmonės buvo prijungtos dar 4 rajonų autokelių valdybos, kurios tapo pavaldžiomis kelių tarnybomis. „Tada mane paskyrė direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už
mechanizaciją, – prisiminė jis. – Nuo to laiko man teko gerokai daugiau organizacinio darbo. Kelių tarnybose liko vyresnieji mechanikai, o man reikėjo imtis visos įmonės mechanizacijos darbų koordinavimo – planavimo, reguliavimo, buhalterinės apskaitos, projektų įgyvendinimo. Ypač svarbus buvo planavimas, visų darbų pagrindas.“
Iš pradžių įmonė darbą tęsė su sovietmečio palikimu – tarybine technika, tačiau
situacija laipsniškai keitėsi. Kelių direkcija pradėjo organizuoti bendrus kelininkų susitikimus su užsienio atstovais, rengė mokymus, kuriuose demonstruodavo pažangesnio darbo keliuose metodus ir priemones.

Atėjo metas, kai uteniškis pajuto poreikį gilinti žinias. 2009 m. E. Šakalys įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) magistrantūrą. Jį sudomino šioje mokslo įstaigoje atsiradusi nauja perspektyvi specialybė – kelių eismo saugumo inžinerija. „Saugus eismas – prioritetinė sritis, todėl šią specialybę pasirinkau neatsitiktinai, – prisipažino kelininkas. – Man, beje, ją pasirenkant labai padėjo apsispręsti
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto vadovai, kurių patirtis ruošiant kelininkų specialybės absolventus yra be galo didelė.“
E. Šakalys šias studijas baigė 2011 m. Per tą laiką – 2010 m. sausį – jis buvo paskirtas VĮ „Utenos regiono keliai“ direktoriumi, nes buvęs įmonės vadovas išėjo į užtarnautą poilsį.

Krizė išmokė taupyti
Ekonominis sunkmetis prasidėjo 2008 m., tačiau, E. Šakalio teigimu, VĮ „Utenos
regiono keliai“ krizės padarinius labiausiai pajuto po metų.
„Sunkiais laikais ypač pravertė nuoseklus planavimas, – pareiškė direktorius. –
Labai viską skaičiavome – tiek žmogiškųjų, tiek ir kitų išteklių poreikį. Sprendimai ne
visiems buvo malonūs ir priimtini. Su technika buvo paprasčiau. Galėjai jos nebenaudoti, nurašyti. Bet su žmonėmis teko elgtis subtiliai ir labai atsargiai.“
„Utenos regiono kelių“ vadovas, spręsdamas įvairiausius gamybinius klausimus,
stengiasi rasti vietos bendram sutarimui su savo darbuotojais, ir visų pirma – pavaduotojais. Nuomonių įvairovė padeda pažvelgti į spręstinas problemas įvairiausiais pjūviais, o tai tik dar labiau užtikrina ieškomo ir randamo atsakymo teisingumą. Ginčų iki
begalybės įmonės vadovybė netoleruoja. Jei tuo metu priimti sprendimą sudėtinga, jis
šiek tiek atidedamas. Nors atrodytų, kad lemiamą balsą turi direktorius, visada surandamas bendras sprendimas jau vien todėl, kad pavaduotojai yra labai kompetentingi
specialistai, kiekvienas iš jų yra geras savo srities žinovas, turintis ilgalaikę darbo patirtį.
Spręstinų klausimų visada apstu – pradedant nuo darbuotojų atlyginimų ir baigiant technikos pirkimu. Ypač svarbu, kad įvairūs sprendimai atitiktų įstatymų, įsakymų, reglamentų, normatyvų ir kitų tesės aktų reikalavimus. Tam pasitelkiami ir kiti
įmonės darbuotojai: juristas, auditorius, skyrių vadovai. Įmonės direktorius niekada
neignoruoja patariamojo balso. Jam svarbios ir pavaldžių penkių kelių tarnybų viršininkų nuomonės.
„Dėl darbuotojų politikos įmonėje laikomasi nerašytos taisyklės: kiekvienai darbo
vietai – jai tinkamas darbuotojas. Nauji žmonės įmonėje įdarbinami tada, kai jų natūraliai reikia. Kiekvieno naujo darbuotojo kandidatūra aptariama su tiesioginiu viršininku ir tą sritį kuruojančiu pavaduotoju, nes reikalaujami darbo rezultatai priklauso nuo
to, ar pasirinktas darbuotojas atitiks lūkesčius“, – teigė E. Šakalys.
Ypač svarbu turėti tinkamą kandidatūrą, kai keičiasi vadovaujantys darbuotojai.
Išėjus į užtarnautą poilsį ankstesniam kelių priežiūros pavaduotojui Valdemarui Burauskui, jį pakeitė Gintautas Bilaišis, iki tol dirbęs Techninio skyriaus viršininku. Jam
perėmus pareigas, rezultatai kelių priežiūros srityje akivaizdžiai pagerėjo, nes darbas
buvo grįstas iniciatyvumu, supratingumu, darbštumu ir rimtų sprendimų priėmimu.
Darbuotojų kaita nėra didelė. Pasirenkant motyvuotą darbuotoją ir sudarant jam
sąlygas darbe ne tik pritaikyti jau turimas žinias bei patirtį, bet ir galimybę tobulėti, jaustis reikalingu kolektyvo nariu, atsiranda didelė tikimybė, kad toks darbuotojas liks ilgam.

Specialistų motyvavimas
Direktoriaus E. Šakalio manymu, pirmiausia specialistą motyvuoja savo amato išmanymas. Esą jam juk malonu, kad patiko mokslai, kad turi gerą žinių bagažą.
„Utenos regiono keliuose“ atlyginimai nėra nei labai dideli, nei maži – tarp kitų
tokių pat valstybės įmonių išlaikytas „aukso vidurys“.
Šiuo metu šios regioninės kelių įmonės administracijoje yra visi reikalingi specialistai, kurie dirba visu darbo krūviu.
„Kelių tarnybose padėtis pagerėjo. Kai vieno ar kito meistro trūkdavo, ieškodavome į laisvą vietą jauno žmogaus, įgijusio kelininko specialybę, kurį pabandydavome „užauginti“ iki reikalingo specialisto. Daug kas priklauso ir nuo paties naujoko. Jei
jis norės dirbti, tikrai pasistengs. Iki šiol kažkokio nepasitenkinimo tikrai negirdėjau“,
– toliau sakė įmonės vadovas.
Pasak E. Šakalio, įmonėje nedelsiama ir nelaukiama momento, kai atsiras didelis specialistų stygius. Apie naują pamainą mąstoma nuolat, tuo rūpinamasi iš anksto. Vienas iš būdų – bendradarbiavimas su VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto ir kelių katedros vadovais.
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Molėtų kelių tarnybos vadovas Marius Paulauskas – kelininkas 24 valandas per parą
– važiuoja meistras keliu ir mato, ko jam trūksta, ką reikėtų taisyti.
„Kelininko darbo idealiai nesuplanuosi, – patikino jis. – Neslėpsiu, vairuotoju dirbti man buvo paprasčiau. Tapęs meistru ėmiau ir atsakingiau dirbti, ir dar
daugiau mokytis, nes studijos universitete nebuvo kurortinis metas.“
Laimė, darbą ir studijas pavyko sėkmingai suderinti, nes prie to prisidėjo ir
įmonės vadovų palanki norinčiam tobulėti jaunimui pozicija.

Lietuvos tiltus valdys vieninga sistema

rius metus – nuo 1995-ųjų iki 2001-ųjų, nors būdavo išvykimų ir kitomis transporto priemonėmis, tačiau pastarieji – trumpalaikiai.
Pašnekovo manymu, pirmoji jo vairuota darbo mašina turbūt jau seniai „nebegyva“. Jis pajuokavo, kad ant postamento„uazikas“ nestovi, tad greičiausiai jau
senokai nukeliavęs į metalo laužą ir galbūt netgi perdirbtas į kitą mechanizmą.

Darbų ir mokslų pradžia

Nauja kelininko pakopa

„Mano tėtis yra kelininkas su dideliu darbo stažu. Jis tebedirba valstybės
įmonėje „Utenos regiono keliai“ ir yra direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis inžinierius“, – pasakojimą pradėjo Molėtų kelių tarnybos viršininkas.
Vadovas pripažino, kad profesijos pasirinkimui tėvo darbas išties turėjo nemažos įtakos. Sūnus nuo mažų dienų matė kelininkų triūsą: per vasaros atostogas gimdytojas savo atžalą pasiimdavo į darbą vykti kartu, nes vaikas ir pats labai
norėdavo pamatyti, kas vyksta keliuose.
Įdomu jam būdavo viskas, kas dėdavosi aplinkui, – ir kelio tiesimo pradžia, ir
asfalto klojimas, ir kelininkų bendravimas. Jis iki šiol pamena, kaip patikdavo garuojančio asfalto kvapas.
„Visa tai labai mane domino, todėl jau baigdamas vidurinę mokyklą žinojau, kad mano ateitis bus susieta su kelių sritimi – kitokių minčių nė neturėjau“,
– tęsė kelininkas.
Taip prasidėjo ir mokslai, ir darbai. M. Paulauskas Utenos vidurinę mokyklą
baigė 1995 m., o 1996 m. įstojo į Vilniaus P. Vileišio aukštesniąją mokyklą, kur
per ketverius mokslo metus įgijo jaunesniojo inžinieriaus kvalifikaciją susisiekimo kelių ir statinių srityje. 2000 m. būsimasis kelininkas įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VGTU) ir po penkerių metų baigė statybos inžinerijos
kelių bei geležinkelių srityje bakalauro studijas. Vėliau per dvejus metus universitete įgijo ir magistro laipsnį.
Tiesa, po vidurinės mokyklos baigimo būsimasis Kelių tarnybos viršininkas
savo karjerą pradėjo ne nuo mokslų, o nuo paprasto vairuotojo darbo „Utenos regiono keliuose“. Bebaigdamas vidurinę jis gavo vairuotojo „B“ kategorijos pažymėjimą, o 1995 m. įgijo ir „C“ kategoriją. Be to, kaip sako pats M. Paulauskas, iš
pradžių reikia paragauti būtent eilinio kelininko duonos.

Jaunojo vairuotojo dienos virto į gerokai atsakingesnį darbą, kai jis baigė Vilniaus P. Vileišio aukštesniąją mokyklą. Kolegijos absolventui „Utenos regiono keliuose“ buvo pasiūlytas kelio meistro darbas, kuri teko pradėti nuo pat 2001 m.
pradžios – sausio 1 dienos.
„Patys suprantate, žiemos vidurys, tad kelių priežiūrą šaltuoju metų laiku
teko „pačiupinėti“ iš arčiau. Žiemos kelių tarnyba man jau buvo pažįstama, tačiau teko persiorientuoti į vadovo poziciją“, – sakė M. Paulauskas, prisipažinęs,
kad pirmosiomis naujame darbe dienomis buvo nedrąsu dėl didesnės atsakomybės ir už kelią, ir už pavaldinius.
Tačiau jaunas specialistas nepasimetė. Po žingsnelį, pasikonsultuodamas su
kolegomis, jis kaskart įsėsdavo į savo roges vis tvirčiau. Buvusio kelio meistro teigimu, kolektyvas jo paaukštinimą priėmė natūraliai, meistrai į savo būrį taip pat
priėmė šiltai, nevengė patarti ar padėti.
Nors tėvas dirbo įmonės „Utenos regiono keliai“ vienu iš vadovų, pasak M.
Paulausko, jis nebuvo vadinamuoju „stogu“ ar užnugariu: „Stengiausi savo jėgomis skintis kelią į ateitį. Norėjau parodyti, kad pats galiu daug ką nuveikti ir pasiekti, o skųstis kažkokiais sunkumais tėvui man net nebuvo kilę minčių.“
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Utenos regioninės kelių įmonės vadovybė M. Paulauskui patikėjo vairuoti kelių tarnybos mašiną UAZ, skirtą tiek darbo keliuose įrankiams, tiek darbuotojams
vežioti. Bedirbdamas jis nusprendė ir neakivaizdžiai mokytis Vilniaus kolegijoje.
„Mano vairuojamo „uaziko“ priekyje buvo dvi sėdimosios vietos, o gale –
suolas. Mašinoje dažniausiai važiuodavo 6 darbuotojai, arba tiek, kiek tilpdavo“,
– teigė tuo metu vairuotoju dirbęs viršininkas.
UAZ nebuvo kledaras, tačiau vis tiek pusę važinėjimo juo laiko tekdavo skirti
remontui. Smulkius gedimus vairuotojas pats sutvarkydavo tuo metu, kai brigada dirbdavo keliuose. Pagrindine darbo priemone jam ši mašina buvo net šeše-

Pasirodo, būsimasis Molėtų kelių tarnybos vadovas savo karjerą nuo eilinio
vairuotojo pradėjo ne tik todėl, kad pajustų tikrą kelininko darbo skonį. Tęsiant
pašnekesį paaiškėjo ir tai, kodėl po vidurinės mokyklos baigimo jis iš karto nepuolė stoti į universitetą.
„Mano požiūris buvo ir iki šiol nepasikeitė, kad baigęs bendrojo lavinimo mokyklą jaunuolis pirmiausia turėtų įgyti aukštesnįjį profesinį išsilavinimą, iš peties
padirbėti ir tik tada apsispręsti, ar sieks aukštojo mokslo toje srityje. Dabar gi tendencija tokia – baigė aukštąją ir eina į profesinę technikos mokyklą profesijai įsigyti. Nėra gerai, jei baigei aukštuosius mokslus ir neturi ką veikti. Taip neturėtų
būti, todėl ir siūlau pirmiausia save išbandyti praktiškai kurioje nors darbo srityje“, – sakė tarnybos vadovas.
M. Paulauskui tapus meistru, jam teko pasiraitoti rankoves ir vadovauti suformuotai žiemos tarnybos brigadai. Pagrindinis darbas tada buvo sniego valymas
rankiniu būdu autobusų stotelėse, nuo kelio ženklų ir krūmų kirtimas.
Meistro darbas jam labai patiko ir iki šiol M. Paulauskas nepakeitė nuomonės, kad kelininko, kaip, tarkime, statybininko, kuris planuoja, kiek per dieną sumūrys plytų, veikla neapsiriboja vien tik darbo valandomis. Ji esą tęsiasi visą parą
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Pirmoji mašina – „uazikas“

Požiūris nepakito iki šiol

Traukia naujovės, pažanga
Molėtų kelių tarnybos kolektyvą naujasis viršininkas šiek tiek pažinojo ir
anksčiau. Juk jis dirbo bendroje Utenos regiono kelių įmonėje, jam teko bendrauti su meistrais, mechanikais.
Darbo pradžioje M. Paulauskas valandų neskaičiavo – dirbo tiek, kiek buvo
būtina. Beje, kelių tarnybos vadovas mano, kad tikras kelininkas niekada be reikalo nežvilgčioja į laikrodį ir dirba, ypač žiemą, tikrai daug bei ilgai – mažiausiai
nuo 4 iki 22 valandos.
Pradėjęs tarnybai vadovauti M. Paulauskas ne tik neužrietė nosies, bet ir neužmetė mokslų bei kvalifikacijos tobulinimo. Tapęs magistrantu saugaus eismo
srityje, jis nuolat dalyvauja mokymuose ir tobulina savo žinias.
2010 m. M. Paulauskas gavo aukštesnio lygo kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis gali vadovauti ypatingų statinių statybai. O 2015 m. M. Paulauskas, kaip tikras savo srities specialistas, buvo dar kartą atestuotas.
„Tobulėti visada norėjau ir noriu, ir tai, manau, privaloma, nes technologijos keičiasi, – pabrėžė kelių tarnybos vadovas. – Mane traukia naujovės, naujos technologijos kelių projektavimo ir statybos srityje, be abejo, ir informacinės technologijos.“
Kai M. Paulauskas pradėjo vadovauti Molėtų kelių tarnybai, tuomet joje dirbo 68 žmonės. Dabar tarnybos branduolį sudaro 41 žmogus. Dirbti lengviau, nes
technika pažangesnė, vis daugiau darbų atliekama mechanizmais, o žmonių požiūris pasikeitė. Jie stengiasi darbus atlikti kokybiškai ir operatyviai reaguoti į susiklosčiusią situaciją keliuose.
„Į kelių tarnybos problemas ranka nenumoja ir regioninė valdžia, padeda ją
spręsti, leidžia diegti įvairias naujoves, tačiau išskirtine kelių tarnyba nesijaučiame. Magistralinį A6 kelią prižiūri ir Utenos bei Zarasų kelių tarnybos. Ignalinos
tarnyba tokio neturi, bet jų krašto kelyje Vilnius–Zarasai eismas taip pat intensyvus“, – tęsė jis.

Pabaigos dar nematyti
Jau 12 metų Molėtų kelių tarnybos viršininku dirbančiam M. Paulauskui kasdien maga sužinoti vis kažką naujo kelių srityje, naujoves išanalizuoti, atsirikti ir įdiegti.
„Manau, kad per tą laiką tarnyboje įvedžiau savo tvarką, kiek leidžia finansai
ir žmogiškieji ištekliai, tačiau tobulumui ribų nėra, todėl šiame procese taško ar
brūkšnio dėti dar negaliu“, – paaiškino vadovas.
Staigmenų jam beveik nebūna, nes visa darbo sistema „perkąsta“. Klausimų iškyla ir juos tenka spręsti. Kolektyvas šaunus, padeda bet kokioje situacijoje.
Viršininkas linkęs su pavaldiniais tartis, nes nemėgsta priimti vienareikšmiško, o
stengiasi pasirinkti geriausią sprendimą.
Utenoje gyvenantis M. Paulauskas į darbą Molėtuose ir namo, kur jo laukia gamtosaugininkė žmona ir trys, kaip jis sako, pipirai – septintokė, pirmokas
ir darželinukė – važinėja visureigiu. Taip mažiau rizikos, saugiau, greičiau ir paprasčiau, ypač žiemą.
„Žmona yra baigusi Vilniaus universitete biologiją. Jos šaknys Anykščiuose, o
mano – Akmenėje, bet susitikome Utenoje ir 2002 m. sukūrėme šeimą“, – trumpai apie asmeninį gyvenimą užsiminė tarnybos viršininkas.
Kasdien į darbą Molėtuose važinėdamas ir būdamas kelyje jis jau dirba. Kartais didesnį ratą pasuka, kitąsyk vienu keliu važiuoja. M. Paulauskas turi 5 maršrutus ir kaskart pasirenka vis kitą, priklausomai nuo situacijos, oro sąlygų, poreikio pamatyti ir įvertinti kelio būklę.
Kelyje pasitaiko visko. Per daugiau nei 10 važinėjimo metų kelyje M. Paulauskas sutiko daug kiškių, lapių, barsukų, kurmių. Laimė, po ratais nepapuolė nei
gyvūnai, nei tiesiog ropojantys arba ant kelio užmigę piliečiai.
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VĮ „Utenos regiono keliai“ Molėtų tarnybos viršininkas Marius Paulauskas
sako, kad tobulumui ribų nėra, todėl savo profesijos žinias gilinąs nuolat. Dėmesys naujovėms ir poreikis tobulėti jam padėjo pakankamai greitai lipti karjeros laiptais nuo kelininko-vairuotojo iki vadovo. Kelias, technika kelyje ir automobiliai jį traukė nuo mažens, juolab kad ir tėvo pasirinkta profesija – kelininkas.

M. Paulauskui darbas visada buvo prioritetas, bet daug laiko jis skirdavo ir
mokslams – mokėsi po darbo, vakarais, o į universiteto studijų sesijas vadovai
mielai išleisdavo. Sesijos dažniausiai trukdavo apie 2 savaites, kurių metu kelių
meistras laikydavo ir egzaminus, ir nuotoliniu būdu dirbdavo. Žodžiu, su darboviete ryšys nenutrūkdavo net ir įtempto mokymosi periodu.
Jau bebaigiant VGTU, nuo 2004 m. lapkričio 16 d., meistras buvo perkeltas į
Molėtų kelių tarnybos viršininko pareigas. 2004–2005 m. žiema tapo dar didesniu išbandymu keliuose, tačiau „Utenos regiono kelių“ direktorius juo pasitikėjo ir
neabejojo, kad naujajam tarnybos viršininkui pavyks įveikti iššūkius.
„Žinia, kad kelių meistro ir kelių tarnybos viršininko pareigos skiriasi. Meistras
– nedidelis vadovas, turintis didelę, bet ne viršininko atsakomybę, – filosofiškai
aukštesnes pareigas apibūdino M. Paulauskas. – Viskas prasidėjo tarsi iš naujo ir
tokiu metu, kai prasideda intensyvūs žiemos kelių tarnybos darbai. Dėlioti veiksmų nebuvo kada, teko imtis to, kas buvo aktualu, juolab kad rajono keliai apledėjo ir tapo slidūs jau po kelių mano darbo viršininku savaičių.“
Jo teigimu, pirmos dienos naujose pareigose ir tebesitęsiantys mokslai privertė gerokai pasitempti, šoktelėjus dar vienu laipteliu aukštyn būta ir nerimo,
tačiau adaptacijos periodą M. Paulauskas mano įveikęs sėkmingai ir viską, kas
buvo jo jėgoms, jaučiasi padaręs.

alios apžiūros metu ne visada pavyksta išvengti klaidų, be to, kaip iš daug blogų tiltų išrinkti patį blogiausią?
Naujai kuriamoje sistemoje atsiras naujovė – bus apskaičiuojamas kiekvieno tilto saugos faktorius. „Tai skaitinė reikšmė, kuri parodys, ar konkretus tiltas,
esantis konkrečiame kelyje, kuriame vyrauja tam tikras eismo intensyvumas, yra
saugus, patikimas ir tinkamas naudoti. Skaitinė reikšmė (didesnė ar mažesnė už
vienetą) parodys tilto problemas ir signalizuos, kad reikia į jį atkreipti dėmesį –
riboti sunkiasvorių automobilių transportą, remontuoti, o gal nugriauti ir pastatyti naują tiltą“, – sako Kelių ir transporto tyrimo instituto direktorius.
Tiltų reitingavimas pagal saugos faktorių bus labai tikslus, nes skaičiavimų
metu atsižvelgiama į daug veiksnių, kurie turi įtakos tilto būklei – į konstrukcinius statinio ypatumus; į tilto pažaidas ir kiek jos lemia bendrą tilto būklę; į
sunkiasvorių transporto priemonių eismo intensyvumą; į asfalto dangos lygumą ir kitus. Gaunamos reikšmės bus skirtingos, todėl sudarytos prioritetinės eilės bus labai tikslios.

Lietuvoje yra daugiau kaip 4000 tiltų. Visą šį didžiulį „ūkį“
valdo skirtingi šeimininkai: automobilių kelių tiltais rūpinasi
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos, miestų ir rajonų savivaldybės, geležinkelio
tiltais rūpinasi AB „Lietuvos geležinkeliai“, savo tiltus turi
miškininkai, inžinerinių tinklų savininkai, yra tiltų, kurie
priklauso kitiems juridiniams arba fiziniams asmenims.
Simona Kvederytė

L

ietuvos automobilių kelių direkcija valdo 1505 tiltus, kurie yra valstybinės
reikšmės keliuose. Visi šie statiniai yra labai skirtingi – įvairaus amžiaus, skirtingų konstrukcijų, pastatyti iš skirtingų medžiagų, vieni tiltai stovi magistraliniuose, kiti – atokiuose rajoniniuose keliuose. Nesvarbu, kiek žmonių jais naudojasi, bet tiltai turi būti tinkamai prižiūrėti, eismas turi būti saugus, patogus ir pastovus. Siekiant tai įgyvendinti, reikalinga efektyvi tiltų valdymo sistema, kuria
galima kaupti duomenis, juos importuoti / eksportuoti, analizuoti, prognozuoti
statinių būklę, planuoti remonto ar rekonstrukcijos darbus.
Kelių ir transporto tyrimo instituto direktorius Šarūnas Baublys sako, kad tiltas yra sudėtingiausia konstrukciniu požiūriu ir brangiausia kelio dalis, todėl ir
dėmesys jai turi būti skiriamas išskirtinis.
„Instituto tikslas – užtikrinti tiltų patikimumą ir ilgaamžiškumą. Siekiame,
kad kelių priežiūros ir plėtros programos pinigai tiltų remontui, rekonstrukcijai ir
priežiūrai būtų skirti laiku ir tiksliai“, – teigia instituto vadovas.
Jis pabrėžia, kad transporto infrastruktūros priežiūrai ir remontui skiriamos
lėšos visados bus ribotos, todėl tiltų būklę reikia gerinti ne vien didinant finansavimą. Tam labiausiai gali padėti sisteminis valdymas, kuriuo būtų numatomos
efektyviausios šių statinių gerinimo priemonės, o lėšų pirmiausia gautų labiausiai remonto ar rekonstrukcijos reikalaujantys statiniai.
Tiltai yra ilgaamžiai statiniai, jų naudojimo laikas gali būti 100 ir daugiau
metų. Per šį laikotarpį jie ne kartą pakeičia šeimininką, būna remontuojami ar
rekonstruojami. Norint prognozuoti statinio būklę, būtina žinoti jo„ligos istoriją“,
t. y. kaupti duomenis apie statinį nuo pat jo naudojimo pradžios.
Direktoriaus teigimu, iki šiol apie tiltus rinkti informaciją buvo sudėtinga.
Dalis duomenų sovietiniais metais laikyta paslaptyje, nes tiltai yra strateginiai
objektai, o kita informacija pasimetė keičiantis šeimininkams. Pradinės informacijos apie tiltus, kurių amžius yra daugiau nei 50 metų, beveik neįmanoma
gauti – ji prarasta.
„Tiltų valdymas apima daug procesų. Vienas svarbiausių – informacijos valdymas. Pirmiausia būtina vienoje vietoje sukaupti duomenis apie kiekvieno tilto projektavimą, statybas, priežiūrą, apžiūras, tyrimus, remontą, rekonstrukciją ir
kt. Norint valdyti tiltus, reikia žinoti, kokia jų būklė, kokio tvarkymo jie reikalauja“, – aiškina Š. Baublys.

Patogiai valdoma informacija

ARTŪRO AUŠROS
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Pelnė vadovo pasitikėjimą

VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto direktorius Šarūnas Baublys:
„Tiltų būklės valdymas – tik pirmas žingsnis. Sukaupę duomenis
ir pasirūpinę informacijos gausa, žadame žengti toliau – sukurti
tiltų degradacijos modelį, t. y. prognozuoti tiltų būklę ir modeliuoti
situacijas 20–50 metų į priekį.“
Š. Baublys sako, kad dabartinė Lietuvos tiltų valdymo sistema nekeista jau
dvidešimt metų, todėl nepritaikytina šiuolaikinėms technologijoms. Kardinalius
pokyčius Kelių ir transporto tyrimo institutas jau ruošia. Specialistai pradėjo kurti naują tiltų valdymo sistemą, kuria galės naudotis įvairios institucijos bendrame tinkle. Šiuo metu vyksta sistemos projektavimo darbai, galutinis produktas
šviesą turėtų išvysti jau kitais metais.

Išskirs blogiausius tiltus
Šiuo metu Lietuvos tiltų būklė įvertinama metinių apžiūrų metu, taikant
penkiabalę sistemą. Tiltai reitinguojami pagal gautus būklės įverčius. Deja, vizu-

Tiltai bus sužymėti virtualiame žemėlapyje. Vienas kompiuterio pelės mygtuko spustelėjimas leis pamatyti informaciją, kuriame kelyje, kilometre yra tiltas, kam jis priklauso. Kitas spustelėjimas parodys tilto paso, techninę informaciją, kasmetinių individualių tyrimų ir bandymų rezultatus bei kitą informaciją.
Vieninga tiltų valdymo sistema galės naudotis įvairių institucijų, atsakingų
už kelių ir tiltų priežiūrą, specialistai. Jie duomenų bazę pildys – įrašys informaciją apie naujus tiltų projektus, jų rekonstrukciją, remontą, apžiūras, gautą finansavimą ir kitus pokyčius.
„Sistemoje bus įrašyta daugybė kiekvieno tilto apžiūrų, būklės vertinimų. Specialistai galės pasirinkti parametrus, pagal kuriuos gaus kad ir dešimties metų suvestinę. Sistema parodys tilto būklės kitimo kreivę. Ji padės susidaryti bendrą vaizdą, kaip tiltas degraduoja“, – pasakojo Kelių ir transporto tyrimo instituto vadovas.

Ateities planai
Š. Baublys sako, kad tiltų valdymo sistemas turi kone kiekviena valstybė.
Tarp jų ir Lietuvos kaimynės – Latvija, Estija, Lenkija.
„Mūsų specialistai, prieš pradėdami kurti savo programinę versiją, susipažino su artimiausių kaimynių tiltų valdymo sistemomis, kolegos pasidalino jų privalumais ir trūkumais. Sukaupę patirtį siekiame sukurti tinkamiausią produktą
Lietuvai“, – teigia Š. Baublys.
Jis pabrėžia, kad kol kas šioje sistemoje bus kaupiami duomenys tik apie Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose esančius tiltus.
„Kai sukursime sistemą, kviesime prie jos jungtis savivaldybes. Sieksime,
kad į sistemą būtų įtraukta kuo daugiau tiltų. Iš šios sistemos tikiuosi labai daug.
Manau, ji bus naudinga“, – įsitikinęs Š. Baublys.
Kelių ir transporto tyrimo instituto direktorius Š. Baublys dalinasi ambicingais ateities planais: „Tiltų būklės valdymas – tik pirmas žingsnis. Sukaupę duomenis ir pasirūpinę informacijos gausa, žadame žengti toliau – sukurti tiltų degradacijos modelį, t. y. prognozuoti tiltų būklę ir modeliuoti situacijas 20–50
metų į priekį.“
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Valstybės įmonės „Automagistralė“ rūpinimasis keliais ir savimi

Aurimas Lukošius
Tai, kas vyksta šalies magistraliniuose keliuose skirtingais metų laikais, rodo,
kad jais rūpinamasi nepakankamai. Pavasarį vos tik nutirpus sniegui išnyra kalnai
šiukšlių. Be abejo, jos renkamos, tačiau gana vangiai, lėtai. Per tą laiką kai kurios
nepaliestos vietos primena sąvartynus.
Atėjus vasarai tarp kelių esančioje žaliojoje zonoje pradeda vešėti pievos, mat
šienavimui skirti tik bene du kartai – birželio pradžia ir rugpjūčio pabaiga. Maža
to, šalia kelio esančios garso izoliavimo sienelės masina grafičių kūrėjus. Primargintos sienelės blaško automobilių vairuotojų dėmesį, bado akis pravažiuojantiems žmonėms. Valyti jų arba niekas neskuba, arba tokie piešiniai nuvalomi labai negrabiai, naudojant neefektyvias valymo priemones, tad jie ir toliau mirguliuoja, tiesa, jau šiek tiek blankesnėmis spalvomis.
Baigiantis vasarai ar prasidėjus rudens sezonui pro vandens nubėgimo ir surinkimo šulinių groteles aukštyn skverbiasi žolės. Tai – rimta problema, nes keliamas pavojus eismui: rudenį neišvalytose grotelėse kaupiasi vanduo, o atėjus žiemai ir pradėjus šalti tose vietose atsiranda čiuožyklos.

Atsakymai kelia abejonių
Valstybės įmonės „Automagistralė“ direktoriaus Vladislovo Molio pasirašytame
rašte motyvuota, kad šiukšlės renkamos vadovaujantis 2014 m. gegužės 6 d. pasirašytu Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu: pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki gegužės 15 d., vėliau – po žolės pjovimo ir iki žiemos sezono ne rečiau kaip 1 kartą per 21 darbo dieną.

Taip atsakyta į klausimą, ar dažnai šiukšlės renkamos automagistralėse Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys. Tačiau kas gali patikrinti, ar šiukšlės taip ir guli nepaliestos, ar buvo neva išmestos jau po surinkimo?
Abejonių kelia ir įmonės vadovybės atsakymas į klausimą, kad pakartotiniai
abiejų automagistralių žaliųjų zonų šienavimo darbai trunka iki spalio 15 d. Geriausiu atveju šiltuoju metų laiku skiriamosios juostos nušienaujamos iki liepos 1
d., o sankasos šlaitai, esantys 4 m atstumu nuo kelio briaunos, – iki rugpjūčio l d.
Jei būtų šienaujama dažniau, argi tose vietose šitaip vešėtų žolė?
Taip pat paprašyta paaiškinti, kaip VĮ „Automagistralė“ kovoja su grafičių piešėjais, kurie dažnai išmargina automagistralių konstrukcijas, viadukus, tiltus ar
kitus statinius. Atsakymas buvo lakoniškas – esą tokiais „piešiniais“ niokojami
plotai kasmet perdažomi.
Ar tikrai? Jei tai būtų iš tiesų daroma, terlionių automagistralėse neliktų visai
arba jų nebūtų bent jau tiek daug.

Pinigai šalies regionams
Šių metų Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) sąmatoje numatyti
454 mln. eurų skirti automobilių kelių tinklo plėtrai ir priežiūrai, 70 mln. eurų
skirta programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms,
jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“ finansuoti, o 6 mln. 955 tūkst. eurų –
su projekto„Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės susisiekimo
infrastruktūros objektams, kurių sąrašą tvirtina susisiekimo ministras.
Keliams ir jų statiniams projektuoti, tiesti, statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) 2016 m. iš KPPP tenka 113 mln. 957 tūkst. eurų, keliams ir jų stati-
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Pagrindinis VĮ „Automagistralė“ vaidmuo yra susijęs su valstybinės reikšmės
automobilių kelių, tiltų, viadukų, kelio statinių, kelio ženklų plėtros,
projektavimo, priežiūros, taisymo ir rekonstrukcijos darbais. Įmonė taip pat
atlieka specialius tiriamuosius darbus. Tačiau pati svarbiausia jos funkcija –
kokybiška magistralinių kelio ruožų, kurių bendras ilgis siekia beveik 310
km, priežiūra. Įmonės vadovai linkę vaikytis papildomų užsakymų, kad
būtų išmokėta ypač jiems aktuali priemoka prie atlyginimo, todėl keliamas
pagrįstas klausimas, ar VĮ „Automagistralė“ tikrai susitvarko su jai skirta
pagrindine valstybės funkcija – kelių priežiūra?

VĮ „Automagistralė“ direktorius Vladislovas Molis: „Įmonės
vadovų premijas skiria valdyba, priklausomai nuo darbo rezultatų ir
pasiektų rodiklių.“

niams prižiūrėti, keliams, jų statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti, valstybės įmonių vykdomoms švietėjiškoms saugaus eismo priemonėms įgyvendinti – 91 mln. 980 tūkst. eurų. Pastaroji pinigų suma paskirstyta dešimčiai regioninių kelių priežiūros įmonių ir „Automagistralei“.
Valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“ skirta 4 mln. 535 tūkst. eurų (keliams ir jų statiniams prižiūrėti – 4 mln. 427 tūkst. eurų; keliams, jų statiniams
ir jų užimamai žemei inventorizuoti – 85 tūkst. eurų; vykdomoms švietėjiškoms
saugaus eismo priemonėms įgyvendinti – 23 tūkst. eurų). Įmonei „Kauno regiono keliai“ skirta 9 mln. 764 tūkst. eurų (atitinkamai – 9 mln. 577 tūkst.; 150
tūkst. ir 37 tūkst. eurų), „Klaipėdos regiono keliams“ – 6 mln. 175 tūkst. eurų (5
mln. 997 tūkst.; 150 tūkst. ir 28 tūkst. eurų), „Marijampolės regiono keliams“ –
5 mln. 383 tūkst. eurų (5 mln. 285 tūkst.; 80 tūkst. ir 18 tūkst. eurų), „Panevėžio
regiono keliams“ – 7 mln. 602 tūkst. eurų (atitinkamai – 7 mln. 407 tūkst.; 170
tūkst.; 25 tūkst. eurų), „Šiaulių regiono keliams“ – 9 mln. 623 tūkst. eurų (9 mln.
347 tūkst.; 250 tūkst.; 6 tūkst. eurų), „Tauragės regiono keliams“ – 4 mln. 638
tūkst. eurų (4 mln. 573 tūkst.; 50 tūkst.; 15 tūkst. eurų), „Telšių regiono keliams“
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„Automagistralės“ vadovas nesiginčija, kad prie automagistralių nepakanka tualetų ir šiukšliadėžių, tačiau dėl jų stokos įmonė kaltina esą žemą važiuojančiųjų automagistralėmis kultūros lygį. Esą prireikia daug pastangų ir
išlaidų, kad tualetai ir šiukšliadėžės tinkamai užtikrintų savo paskirtį, o kiek
geresnė situacija tik tose poilsio aikštelėse, kur teikiamos viešojo maitinimo
paslaugos.
Argi šie argumentai nėra panašūs į anekdotą – pavalgius pakyla ir naudojimosi šiukšliadėžėmis ar tualetais kultūra?
Įmonės oficialiame rašte, be kita ko, tikinama, kad šiltuoju metų sezonu
sąnašos, purvas iš drenažo žiočių ir šulinėlių išvalomi pavasarį, po polaidžio,
bet ne vėliau kaip iki gegužės 15 d. Vėliau neva tokio reikalavimo nėra, tačiau
„geradarė“ įmonė mažiausiai kartą per mėnesį siunčia šlavimo-siurbimo automobilį sąnašoms pašalinti, ypač ties tiltais, viadukais ir kelkraščiais.
Rudeniop dar labiau išauga žolė, krenta lapai, prasideda lietūs. Visa tai
smarkiai užkiša groteles, tad ar tikrai pakanka vien tik šlavimo-siurbimo automobilio joms išvalyti?
Nors įmonės atstovai tvirtina, kad savo jėgomis kasmet remontuojami tiltų šalitilčiai, tačiau aptrupėję viadukai byloja, jog remontu kai kur net nekvepia.
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Kodėl vaikomasi pelno?

– 4 mln. 288 tūkst. eurų (4 mln. 196 tūkst.; 75 tūkst. ir 17 tūkst. eurų). Valstybės
įmonė „Utenos regiono keliai“ kelius ir jų statinius šiemet prižiūrės už 7 mln.
499 tūkst. eurų, o kitiems darbams atlikti jai atitinkamai skirta 220 tūkst. ir 18
tūkst. eurų (iš viso – 7 mln. 737 tūkst. eurų). „Vilniaus regiono keliams“ skirta
9 mln. 705 tūkst. eurų (9 mln. 416 tūkst.; 250 tūkst. ir 39 tūkst. eurų). Panašus pinigų kąsnis atriektas ir „Automagistralei“.

„Automagistralei“ atseikėtos lėšos
Pagal šiemet sausio 25 d. Vyriausybės patvirtintą KPPP finansavimo lėšų
naudojimo 2016 m. sąmatą „Automagistralei“ skirta 9 mln. 350 tūkst. eurų,
iš kurių 9 mln. 276 tūkst. – keliams ir jų statiniams prižiūrėti, 20 tūkst. eurų
– keliams, jų statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti, o vykdomoms
švietėjiškoms saugaus eismo priemonėms įgyvendinti – 54 tūkst. eurų. 2015
m. įmonei iš KPPP buvo skirta mažiau pinigų – 8 mln. 932 tūkst. 197 eurai.
„Automagistralės“ prižiūrimų kelių ilgis iš viso sudaro 519,09 km, iš kurių automagistralės ilgis siekia 309,16 km, greitkelio ruožo ilgis – 65,50 km,
iš viso magistralinio kelio (I kategorija) yra 106,31 km, o sankryžų jungiamųjų kelių ilgis siekia 103,63 km.
Šią valstybės įmonę sudaro trys kelių tarnybos (KT): Vievio KT, prižiūrinti magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožą nuo 10 km iki 129,5
km, Raseinių KT, kuri prižiūri kelio A1 ruožą nuo 129,5 km iki 306,3 km, ir
Širvintų KT, prižiūrinti magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys 9,28–128,43
km ruožą.
Kaip ir ankstesniais metais, šiemet 65 proc. KPPP lėšų skirta valstybinės
reikšmės keliams, 30 proc. – vietinės reikšmės keliams, o likusieji 5 proc. skirti rezervui, kuris Vyriausybės nutarimu gali būti naudojamas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti.
Valstybinės reikšmės kelius prižiūri ir tvarko Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos, kuriai ir priklauso 11 kelių priežiūros įmonių – 10 regioninių ir vienuoliktoji „Automagistralė“. Ar pastaroji valstybės įmonė patenkina jos prižiūrimų kelių naudotojų lūkesčius, juolab
kad valstybės jai skiriamų pinigų suma gana solidi? Turbūt geriausiai į šį klausimą galėtų atsakyti „Automagistralės“ prižiūrimais keliais važinėjantys vairuotojai.

Pavojingosios provėžos
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Ne paslaptis, kad šiltuoju metų laiku Lietuvos keliuose gerokai padaugėja
automobilių, ypač magistralėse Vilnius–Kaunas–Klaipėda ar Vilnius–Panevėžys, kurios yra vienos iš pagrindinių šalies automobilių kelių infrastruktūros
arterijų. Pastarosiomis per parą pravažiuoja tūkstančiai transporto priemonių.
Turbūt niekas nepaneigs, kad keliaujant tomis magistralėmis dažnai galima matyti plušančius kelininkus, tačiau kelių kokybė vis dar kelia rimtą pavojų eismo dalyviams, o ir kai kurios infrastruktūros vietos toli gražu nėra pavyzdinės.

Vairuotojai ne kartą ir ne du yra skundęsi, kad smarkiai lyjant dėl kelio
A1 dangoje atsiradusių provėžų jose susikaupia daugiau vandens, kuris niekur nenuteka, tad važiuojant automobiliu patiriamas akvaplaningo efektas,
kai tarp automobilio padangų ir kelio dangos įsiterpia vanduo. Vandeniui susikaupus padangos protektoriaus grioveliuose, susidaro vadinamoji vandens
plėvelė. Šis reiškinys ypač pavojingas tuomet, kai susidarantis slėgis tampa
per didelis ir vanduo nebepašalinamas iš padangos protektoriaus, padangos
praranda sukibimą su kelio danga ir automobilis tampa nevaldomas.
Įmonės „Automagistralė“ atstovai tikina, kad problema žinoma, o viena
pagrindinių provėžų atsiradimo priežasčių – sunkiasvorės transporto priemonės.
Situacija nepavydėtina: teigiama, kad magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda pirmoje ir ketvirtoje eismo juostose provėžos, kurių gylis – didesnis nei 10 mm, sudaro apie 50 proc. kelio ilgio. Gilesnes nei 40 mm provėžas (tokių irgi yra) būtina sutvarkyti iki vasaros pabaigos, bet realybėje to nėra.

Anekdotiški argumentai
LAKD užsakymu buvo parengti rekonstrukcijos techniniai projektai kelio
A1 penkiuose ruožuose nuo 190 km iki 254 km provėžoms sutvarkyti, tačiau
projektui įgyvendinti esą stinga pinigų.
Kelininkų darbo rankų laukia ir dauguma aptrupėjusių, aprūdijusių virš
magistralių įrengtų viadukų. Vaizdas tikrai nepatrauklus ir pravažiuojantys eismo dalyviai pasijunta nesaugiai, baimindamiesi ant galvų ar transporto priemonių galinčių užkristi betono atplaišų.
Dar vienas buitinis, bet tikrai svarbus dalykas: prie kelio trūksta tualetų,
šiukšlių dėžių. Be abejo, magistrales prižiūrinčios įmonės vadovybei tai nesukelia jokių problemų, tačiau keleiviams – labai nepatogu. Jie arba kantriai
ieško tualetų, arba gamtinius reikalus atlieka čia pat, šalikelėse. Argi taip turėtų būti kultūringoje Europos Sąjungos valstybėje ir ar tai gali būti pateisinama, kai valstybės valdoma įmonė imasi papildomų darbų ir uždirba nemažas pinigų sumas?

Viešai skelbiamoje „Automagistralės“ 2015 m. finansinėje ataskaitoje
tvirtinama, kad įmonė neva padarė viską, kad pagrindiniais Lietuvos magistraliniais keliais galėtų vykti nepertraukiamas, saugus ir patogus automobilių eismas.
Taip pat akcentuojama, kad pagrindinis ,,Automagistralės“ atliekamų
darbų finansavimo šaltinis yra magistralinių kelių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A2 Vilnius–Panevėžys priežiūrai skiriamos lėšos iš KPPP.
Tačiau tuo pat metu neslepiama, kad per 2015 m. 12 mėn. tai sudarė 82
proc. finansinių išteklių, mat kitos pajamos – apie 18 proc. – pernai buvo
gautos iš rangos darbų, laimėjus skelbiamus viešųjų pirkimų konkursus, taip
pat teikiant transporto bei mechanizmų paslaugas. Viena teikiamų paslaugų
– keleivių vežimas 13–37 vietų autobusais užsakomaisiais vietiniais ir tarptautiniais maršrutais.
2015 m., atlikdama įvairius šalutinius darbus, įmonė uždirbo beveik 290
tūkst. eurų pelno, kai pagrindinė jos paskirtis – rūpintis magistraliniais šalies keliais.
Papildomos pajamos veikiausiai yra skiriamos vadovybės atlyginimams
didinti, nes technikos ir mechanizmų, reikalingų dalyvauti konkursuose rangos darbams atlikti, galima nusipirkti už valstybės pinigus ir savo konkurentus, dažniausiai – privataus verslo atstovus, pernokti visa galva, nes pastariesiems techniką ir įrangą tenka įsigyti už savo lėšas. Štai tau ir „lygi“ konkurencinė kova paskelbtuose konkursuose.
Beje, tvirtinama, kad pernai vidutinis įmonės „Automagistralė“ darbuotojų, kurių iš viso 2015 m. buvo daugiau kaip 300, užmokestis padidėjo 33 eurais. Įdomu, kiek jis padidėjo vadovams, jei praėjusiais metais, palyginti su
2014-aisiais, įmonės pajamos padidėjo 7,6 proc. – 528 tūkst. eurų?

Pažeidė įstatymą
Įmonės „Automagistralė“ vadovai neslepia, kad dalyvaujant konkursuose
2015 ir 2016 metais iš tiesų buvo uždirbta papildomų lėšų. Pasak direktoriaus
V. Molio, visa tai publikuojama finansinių ataskaitų rinkiniuose įmonės interneto tinklalapyje. Tačiau pinigai esą nebuvo naudojami įmonės vadovų išmokoms prie atlyginimų, nes jų labai reikėjo magistralinių kelių Vilnius–Kaunas–
Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys priežiūrai.
Tačiau valstybinių kelių priežiūrą atliekančiai valstybės valdomai įmonei
skiriami valstybės pinigai. Peršasi išvada, kad VĮ „Automagistralė“, vykdanti
magistralinių kelių priežiūrą, už valstybės skiriamas lėšas perka ne tik techniką, kurios reikia, tarkim, šienavimui, tiltų, viadukų priežiūrai ar kelių valymui ir
barstymui, bet ir, pavyzdžiui, nuomai skirtus autobusus.
Kas gali paneigti, jei to nepadarė įmonės direktorius, kad papildomai uždirbti pinigai neskiriami vadovybės premijoms, jei jas skiria valdyba, priklausomai nuo darbo rezultatų ir pasiektų rodiklių? Bent jau taip buvo informuota oficialiai.
Deja, konkretaus atsakymo, kokios technikos ir už kiek įmonė kasmet įsigyja bei kokio dydžio premijas ar kintamąsias atlyginimų dalis išmoka savo
darbuotojams, taip ir nesulaukėme.
Maža to, VĮ „Automagistralė“ pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo
Nr. X-752 nuo 2006–07–11 straipsnio 6 punktus 3 ir 4, nes delsė ir pagal šiuo
teisės aktu nustatytą terminą laiku neatsakė į redakcijos pateiktus klausimus.
Tačiau į visus klausimus greičiausiai atsakys susiklosčiusią padėtį „Automagistralėje“ įvertinusi LAKD, kuriai ši įmonė yra pavaldi.

Keliams ir jų statiniams projektuoti, tiesti, statyti, rekonstruoti ir
taisyti (remontuoti) 2016 m. iš KPPP tenka 113 mln. 957 tūkst.
eurų, keliams ir jų statiniams prižiūrėti, keliams, jų statiniams ir jų užimamai
žemei inventorizuoti, valstybės įmonių vykdomoms švietėjiškoms saugaus eismo
priemonėms įgyvendinti – 91 mln. 980 tūkst. eurų. Pastaroji pinigų suma
paskirstyta dešimčiai regioninių kelių priežiūros įmonių ir „Automagistralei“.
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Kelių ženklinimas – aukso kasyklos siauram ratui
žemės bei kito turto savininkas turi gerų ryšių su Lietuvos politikais. Beje, A. Cicėnas daug metų yra gyvenęs ir dirbęs Rusijoje, kur susikrovė solidų kapitalą, o grįžęs namo investavo į žirgyną. Vėliau jį patraukė ir kelių ženklinimas.

BMC

Į Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) akiratį pateko bendrovės, užsiimančios
horizontaliuoju kelių ženklinimu. Dvi iš jų – neabejotinos lyderės visuose
Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos
skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose Lietuvos valstybinės reikšmės keliams
ženklinti. Tai UAB „Biseris“ ir UAB „Kasandros grupė“. VPT analitikai
atkreipė dėmesį į tai, kad šios bendrovės praktiškai be konkurencijos laimi
pirkimus, kuriuose figūruoja solidžios užsakymų sumos. 2016 m. birželio
mėnesio VPT išvadoje teigiama, kad organizuojant konkursus pažeidžiamos
sąžiningos konkurencijos taisyklės ir minėtoms bendrovėms sudaromos tik jų
galimybes atitinkančios sąlygos.
Lina Vyšniauskienė

V

PT ekspertai atkreipė dėmesį įtarę, kad viešųjų pirkimų konkursų sąlygos pritaikomos konkrečioms bendrovėms, todėl kitos konkursuose dalyvaujančios įmonės su jomis konkuruoti neįstengia. Įtarimus sukėlė 2016 m. kovo 29
d. skelbtas valstybinės reikšmės kelių ženklinimo projektas, finansuojamas iš ES
lėšų. Tai itin didelės apimties projektas. Jame numatytas Telšių, Šiaulių, Kauno,
Marijampolės, Vilniaus, Panevėžio bei Klaipėdos apskričių kelių ženklinimas – iš
viso 26 magistralinių ir 182 krašto kelių.
LAKD pirkimus įvairiose Lietuvos dalyse išskaidė iš pradžių į keturias dalis,
vėliau, gavusi pastabas iš VPT, į šešias. Tačiau, nepaisant išskaidymo, sąlygose nustatyta, kad tiekėjai privalo siūlyti visą darbų apimtį, o tai iš smulkesnių bendrovių atima galimybę ne tik laimėti, bet ir apskritai dalyvauti konkurse. VPT rašte
pabrėžiama, kad į pastabas dėl išskaidymo buvo atsižvelgta grynai formaliai –
vietoje keturių pirkimų suformuoti šeši.
Atsižvelgdama į konkursų sąlygose nustatytus specifinius ir aukštus kvalifikacinius reikalavimus, VPT konstatavo, kad LAKD potencialiems tiekėjams nesudarė vienodų sąlygų dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose. Smulkesnėms ar
mažiau patirties turinčioms įmonėms tokie reikalavimai paprasčiausiai neįkandami. VPT teigia, kad siekdama atverti rinką ir užtikrinti tiekėjų konkurencingumą Kelių direkcija turėjo pirkimus išskaidyti pagal Lietuvos savivaldybių teritorijų
ribas ar smulkiau. Tuo tarpu LAKD gan neįtikinamai atsakė, esą smulkesnis skaidymas valstybinės reikšmės kelius paverstų vietinės reikšmės keliais, už kuriuos
atsakingos savivaldybės. Tokia argumentacija VPT anaiptol neįtikino.
VPT rašte vienareikšmiškai konstatuojama, kad valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbų viešuosiuose pirkimuose įsivyravo
monopolija, pirkimuose dalyvauja per mažai tiekėjų, kad būtų galima išsirinkti ekonomiškiausius siūlymus. „Tokia situacija sudaro prielaidas tiekėjams manipuliuoti kainomis (jas nepagrįstai didinti), o tai neužtikrina Įstatymo (LR Viešųjų pirkimų įstatymas – aut. past.) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo
– sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų
darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“, – rašoma VPT išvadoje. Pabrėžia-

ma, kad naujausiose Europos Sąjungos klasikinio ir komunalinio sektoriaus viešųjų pirkimų direktyvose vyrauja tiekėjų konkurencijos užtikrinimo ir mažų bei
vidutinių įmonių veiklos skatinimo tendencija, pagal kurią siekiama kuo dažniau
išskirti tiek vienalyčius, tiek savo pobūdžiu skirtingus pirkimo objektus.
Neskaidydama apimčių pagal Lietuvos savivaldybių teritorijų ribas, Kelių direkcija nustatė itin aukštus kvalifikacijos reikalavimus tiekėjų patirčiai patikrinti,
kuriuos galimai atitinka tik du tiekėjai – UAB „Kasandros grupė“ ir UAB „Biseris“.
VPT rašte nurodoma ir aibė pažeidimų, kuriuos derėtų taisyti: tai jau minėtas pirkimų skaidymas, kainų nustatymai, reikalavimai dėl technikos kiekio bei kokybės, itin aukšti reikalavimai dėl darbuotojų kvalifikacijos bei patirties. Laikas, per
kurį LADK turi atsakyti į panašaus pobūdžio raštą bei per kurį pažeidimai turėtų
būti pašalinti, nėra nurodomas. Tačiau jau dabar aišku, jei sąlygos netaps labiau
konkurencingos ir nebus imtasi griežčiausių priemonių, tebeturėsime poros bendrovių monopoliją ir galimai be reikalo švaistomas lėšas.
Lietuvoje horizontalaus kelių ženklinimo darbus turi teisę vykdyti UAB „Bipa“,
UAB „Zona Optima“, UAB „Socialiniai sprendimai“, UAB „Maniga“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „Gatas“, UAB „Sankryža“, UAB „Eismo valdymo sistemos“,
UAB „Baltuvos projektai“, „Tielinja Oy“, UAB „Biseris“ ir UAB „Kasandros grupė“. Tačiau visoms kitoms išvardytoms bendrovėms, išskyrus pastaruosius du monopolininkus, belieka tenkintis gerokai smulkesniais užsakymais savivaldybių skelbiamuose konkursuose. Liūto dalį pasigriebia minėti rinkos monopolininkai.

tai. Tačiau UAB „Kasandros grupė“ 1999 m. vykusiame konkurse dėl kelių žymėjimo 2001–2002 m. pasiūlė daug mažesnę kainą ir... pralaimėjo. Tuomet bendrovės „Kasandros grupė“ savininkas Arūnas Cicėnas įtarė, jog konkurso reikalavimai buvo dirbtinai pritaikyti bendrovei „Biseris“ ir įžvelgęs nesąžiningą konkurenciją kreipėsi į Valstybės kontrolės tarnybą bei į teismą. Tiesa, teismai baigėsi
taikiu susitarimu. Tačiau UAB „Kasandros grupė“ nuo to laiko irgi įsitvirtino rinkoje ir tapo rimta konkurente „Biseriui“. Remiantis Konkurencijos tarybos duomenimis, 2002–2004 m. visus valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalaus
ženklinimo konkursus, kurių vertė buvo nuo 3 mln. iki 17,5 mln. litų (0,87–5,07
mln. eurų), paeiliui laimėjo dvi tos pačios bendrovės – UAB „Biseris“ ir UAB „Kasandros grupė“. Tyrimo metu buvo nagrinėtas laikotarpis nuo 2000 m. iki 2004 m.

Konkursai be konkurencijos

Lobstama iš valstybės lėšų

Apie bendroves „Biseris“ ir „Kasandros grupė“ kaip monopolininkes kalbama
jau daugiau kaip dešimtmetis. Dar 2005 m. Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo
išvadose pažymima, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) konkursus
valstybinės reikšmės kelių ženklinimo darbams rengia nuo 1996 m. Ir visus konkursus nuo 1996 m. iki 2000 m. laimėjo UAB „Biseris“.
Kaip matome, iki 2000 m. UAB „Biseris“ buvo monopolininkė valstybinės
reikšmės kelių ženklinime. Kortas jai šiek tiek sumaišė UAB „Kasandros grupė“,
įkurta 1999 m. Iki tol visus konkursus laimėdavusi bendrovė „Biseris“ paprastai
sugebėdavo pasiūlyti mažesnę kainą negu kiti konkursuose dalyvavę konkuren-

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė: „Atsižvelgiant į
konkursų sąlygose nustatytus specifinius ir aukštus kvalifikacinius
reikalavimus, neretai potencialiems tiekėjams nesudaromos vienodos
sąlygos dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose. Smulkesnėms
ar mažiau patirties turinčioms įmonėms tokie reikalavimai
paprasčiausiai neįkandami.“

Antras ir kur kas didesnis bei rimtesnis skandalas kilo 2001-aisiais, paskelbus
Specialiųjų tyrimų tarnybos pusmetį trukusio tyrimo išvadas. Pareigūnai nustatė,
kad iš Kelių fondo buvo pumpuojamos milžiniškos lėšos, kurios atsiduria aukštų
valdininkų bei jų šeimų narių ir draugų kišenėse milžiniškų dividendų ar „otkatų“
pavidalu. Visa tai ir buvo atliekama per privačias aplink Kelių direkciją sukurtas
įmones, naudojant viešųjų pirkimų konkursus. Tuo metu Gintaras Striaukas, beveik 10 metų vadovavęs LAKD nuo pat jos įkūrimo 1991 m., jau buvo tapęs susisiekimo ministru. Tiesa, paaiškėjus, kad LAKD – tikra pinigų plovykla, jam skubiai
teko palikti šiltą ministro postą. Vien valdininku visą gyvenimą dirbęs G. Striau-

SXC

SXC

Kelių fondo vingiai

kas jau buvo tapęs labai turtingu žmogumi. Jam priklausė sklypai prabangiose
vietose Vilniuje, Palangoje ir Jurbarko rajone, milžiniškas namas Vilniuje su ūkiniais trobesiais, kitas įvairus turtas. Jo žmona Eglė Striaukienė iki 1999 m. turėjo
20 proc. „Biserio“ akcijų. Vėliau pardavusi jas, įsigijo žurnalą „Moteris“, kaip spėjama, galėjusį kainuoti ne mažiau kaip 500 000 tūkst. litų (beveik 150 tūkst. eurų).
Kitoms bendrovėms kelias į rinką buvo užkirstas. Jos dalyvaudavo konkursuose, tačiau jų nelaimėdavo. Kad susidarytų konkurencijos įspūdis, neretai buvo pasitelkiami statytinės bendrovės. Pavyzdžiui, tuo metu, kai UAB „Biseris“ vienvaldiškai viešpatavo, iš devynių skelbtų konkursų septyniuose dalyvavo UAB „Punktyras“. Bendrovė nė karto konkurso nelaimėjo. Paaiškėjo, kad bendrovės „Punktyras“ steigėjas ir yra UAB „Biseris“ – abi jos įregistruotos tuo pačiu juridiniu adresu.
Panaši istorija paaiškėjo ir vėliau, 2015 m., kai į teismus kreipėsi UAB „Maniga“. Ši pralaimėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos surengtą konkursą dėl Klaipėdos miesto kelių ženklinimo bei remonto darbų. Konkurso nugalėtoja tapo UAB „Sankryža“. Tačiau paaiškėjo, kad „Biseris“ valdo 100 proc. bendrovės „Sankryža“ akcijų, negana to, šiai bendrovei vadovavo „Biseryje“ dirbantis
asmuo. Deja, teismas atmetė UAB „Maniga“ ieškinį. Galima tik spėlioti, kiek tokių istorijų nepasklido viešumoje dėl galimai neteisėtų arba nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

Ką slepia akcininkų kaita?
Formaliai UAB „Biseris“ ne kartą keitė savo akcininkus, tačiau rinkos lyderiu
ji išliko. Beje, spėliojama, jog akcijų perpardavimai ne vienu atveju galimai buvo
formalūs arba fiktyvūs, o dividendais buvo dalijamasi viduje tarp akcininkų. Be
to, dažnai už įvairiausių akcininkų – juridinių asmenų – fasado slepiasi tos pačios pavardės.
VĮ„Registrų centro“ atstovai paaiškino, kad tikslūs akcininkų sąrašai yra sukaupti tik nuo 2014 m., kai juos registruotis tapo privaloma. Apie ankstesnius metus labai tikslių duomenų apie akcininkus nėra. Tačiau kai kurie turimi duomenys kelia
pagrįstų abejonių dėl bendrovės „Biseris“ veiklos skaidrumo. 2010 m. rugsėjo 29
d. duomenimis, „Biserio“ akcijų turėjo Jonas Leišys, kuris tuo metu Susisiekimo ministerijoje vadovavo, kaip teigė vienas iš kelininkų veteranų, materialinio techninio
aprūpinimo skyriui – per 1994–2000 m. jis jų įsigijo 120, vėliau 2006 m. didžiąją dalį pardavė. Taip pat akcininku buvo Arūnas Puluikis, kurio tėvas – Jonas Puluikis, ilgą laiką buvęs G. Striauko pavaduotoju Kelių direkcijoje, o vėliau ir jos vadovu.
UAB „Biseris“ įkurta 1993 m. Kalbama, kad ji buvo įsteigta ne be tuomet
LAKD vadovavusio G. Striauko pagalbos. Savo interesų šioje bendrovėje turėjo
ir tuometis G. Striauko pavaduotojas Vidmantas Valdas Kazakevičius. Pastarasis
anksčiau buvo vadinamas G. Striauko verslo partneriu.
Šiuos du asmenis sieja seni draugystės ryšiai – jie studijų draugai. 1995
m. V. V. Kazakevičius įsteigė bendrovę „Švytėjimas“, kuri taip pat užsiėmė kelių
ženklinimu ir taip pat per LAKD užsakymus. Tiesa, pastaraisiais metais bendrovė „Švytėjimas“ kelių žymėjimu Lietuvoje nebesiverčia, bent jau jos rekvizituose deklaruojama visai kita veikla ir esą ji turinti verslo interesų tik užsienyje. Gal
tai ir tiesa, jei tik nesiimta mėgstamos taktikos – veikti rinkoje per statytinius.
Pasak vieno iš kelininkų veterano, nepanorusio viešinti savo pavardės (redakcijai ji žinoma – aut. past.), V. V. Kazakevičius įsteigė UAB „Švytėjimas“ irgi ne be
savo bendramokslio pagalbos. Nepatvirtintais duomenimis, „Švytėjimas“ nešė
naudą ir G. Striaukui, tačiau vėliau esą draugai pasidalino interesus: G. Striaukas esą paliko „Švytėjimui“ vadovauti V. V. Kazakevičių, o pats visą dėmesį sutelkė
į bendrovę „Biseris“, nuo kurios atsitraukė V. V. Kazakevičius.

Kyšo Rusijos ausys
VĮ „Registrų centro“ duomenimis, 2012 m. UAB „Biseris“ akcininkų sąraše atsirado nauji vardai. Bendrovę metų pradžioje įsigijo UAB „Abrevis“, kuri, beje, tegyvavo vos aštuonis mėnesius. Jos savininkas buvo verslininkas Tomas Kučinskas. Tačiau „Abrevis“ akcininke buvo labai neilgai. Jau tų pačių metų rugpjūtį UAB
„Biseris“ pakeitė akcininkus. Bendrovę už 22 mln. litų (6,37 mln. eurų) kartu su
Kauno korporacija „City Plaza“ įsigijo T. Kučinskas – šįkart savo vardu. Prisiskambinti jam ir pasiteirauti, iš kur jis gavo pinigų tokiam prabangiam pirkiniui ir ar jie
legaliai buvo uždirbti, nepavyko. Ir tai labai įdomu: nors T. Kučinskas ilgus metus
dirbo alaus distribucijos kompanijoje, jis ten tebuvo samdomas darbuotojas. Nepatvirtintais duomenimis, jam traukiantis iš kompanijos galimai buvo leista lengvatinėmis sąlygomis įsigyti akcijų arba jos buvo net padovanotos.
„City Plaza“ vadovas Igoris Čalovas, valdantis didelę dalį šios korporacijos akcijų, ir T. Kučinskas seniai dirba kartu, jie yra verslo partneriai, netiesiogiai valdantys UAB „Parket Trade“, todėl jų sąjunga perkant UAB „Biseris“ nestebina. „Biseris“
po šio sandorio perėjo dar per kelias rankas – jo akcininkais neilgai buvo UAB
„Vindex“. Vėliau „Biseris“ buvo parduotas dviem akcininkams, kurie jo savininkais
tebėra iki šios dienos – UAB „Provestum“ bei UAB „Turn around Baltic I“. Atidžiau
patyrinėjus paaiškėjo, kad bendrovės „Provestum“ savininkas yra tas pats verslininkas T. Kučinskas, o UAB „Vindex“ priklauso „City Plaza“ korporacijai. 2014 m. į
startavusį privataus kapitalo fondą „Turn around Batic I“ buvo perkelta nemaža
„City Plaza“ priklausančių įmonių dalis. Taigi, jau ne vieneri metai, prisidengiant
įvairiais pavadinimais, už bendrovės „Biseris“ veiklos stovi T. Kučinskas ir I. Čalovas. Kas slypi už jų – galima tik spėlioti.
Visoje šitoje pirkimų pardavimų istorijoje yra dar vienas įdomus faktas. Bendrovei „City Plaza“ priklausanti UAB „Tecos“, kurios valdybos nariu yra ir I. Čalovas, skelbiasi teikianti technines konsultacijas bei projektavimo paslaugas energetikos sektoriuje.„Tecos“ klientė yra Ignalinos AE, o kiti klientai yra dar įdomesni. Pavyzdžiui,„Tecos“ užsakymų sąraše yra Saratovo plastikinių langų ir stiklo gamyklos rekonstrukcija
(užsakovas – „Gazprom“ antrinė įmonė), netoli Kremliaus esančio vieno garsiausių
Maskvos viešbučių „Rosija“ rekonstrukcija (užsakovas – Maskvos merija). Kai prokuratūra ėmėsi tyrimo dėl Ignalinos AE uždarymui skirtų lėšų iššvaistymo, tuometis
energetikos ministras Arvydas Sekmokas viešai pareiškė, kad rangovas šiame projekte yra nupirktas Rusijos, jis galimai yra davęs kyšius Černobylio elektrinės vadovams, o jų atstovu Lietuvoje yra buvęs KGB karininkas, kurio reputacija verčia abejoti. Kaip tuomet sakė energetikos ministras, tai kelia pavojų nacionaliniam saugumui.
Tad ar gali būti, kad UAB „Biseris“ yra nupirktas už Rusijos pinigus? Tokie įtarimai verčia susirūpinti nacionaliniu saugumu, juolab kad bendrovei taip nuostabiai sekasi viešuosiuose pirkimuose laimėti užsakymus iš valstybės biudžeto lėšų.
Pastaraisiais metais, kaip minėta, su UAB „Biseris“ smarkiai konkuruoja UAB
„Kasandros grupė“. Jos savininkai – stambus ūkininkas Arūnas Cicėnas bei jo
žmona Laima. Ši bendrovė, kiek pavyko sužinoti, akcininkų niekada nekeitė. A.
Cicėnas turi didelius plotus žemės, augina beveik tūkstančio galvijų bandą, turi
nuosavą žirgyną bei yra Utenos hipodromo savininkas. Kalbama, kad stambus

Aukso amžius, kai egzistavo Kelių fondas, per kurį buvo plaunamos lėšos,
baigėsi. Tada smarkiai pralobo išrinktųjų valdininkų saujelė. Buvęs pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos susisiekimo ministras Jonas Biržiškis prisimena,
kad vos atsiradus LAKD Kelių fondas buvo sukurtas „iš reikalo“. Pasak jo, biudžete
tada katastrofiškai trūko pinigų. „Galėjai pas finansų ministrą vaikščioti kiek nori
ir kiekvieną kartą jis sakydavo: „Ateik vėliau“, – savo ministravimo pradžią 1990
m. prisiminė J. Biržiškis. Kelių fondai kai kuriose šalyse egzistavo, tad buvo remtasi jų patirtimi. Prie jo įkūrimo daug prisidėjo gerai apie kelius išmanęs Algirdas
Brazauskas, skatinęs dėti visas pastangas, kad keliai nebūtų beviltiškos būklės.
Atskiros struktūros Kelių fondo valdymui nebuvo, buvo tiesiog atidaryta sąskaita, kurią administravo Finansų ministerija. Biudžete lėšų keliams tvarkyti nebuvo, todėl ir buvo nuspręsta, kad kai kurios tuo metu į biudžetą patenkančios
lėšos – pavyzdžiui, mokestis už degalus, už automobilių registraciją, sumokėtos
baudos – būtų skirtos kelių plėtrai. Net ne visos, o tik tam tikra lėšų dalis, kad šie
pinigai nenuskęstų maiše be dugno, t. y. biudžete, o būtų skiriami tik kelių tvarkymui. Idėja iš esmės nebuvo bloga, tačiau kaip matome, kontrolė buvo akivaizdžiai per silpna ir tai leido šiems pinigams patekti į privačias kišenes.
Kelių fondas buvo panaikintas 2000 m., kaip ir kiti fondai, kuriuos tuo metu
turėjo nemažai organizacijų (specialistai teigia, jog apie dvidešimt). „Minima reforma pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir užsienio valstybių gerąją
praktiką buvo atlikta tam, kad pinigai būtų skirstomi centralizuotai per valstybės
biudžetą. Kelių fondas nebuvo perduotas Finansų ministerijai, tiesiog visi užbiudžetiniai fondai (extra budgetary funds), kurių iki reformos buvo daugiau nei dvi
dešimtys, buvo inkorporuoti į valstybės biudžetą ir tapo atskirų ministerijų valdomomis biudžetinėmis programomis. Šiuo atveju Kelių fondas – Susisiekimo ministerijos programa. Po reformos liko tik keli užbiudžetiniai fondai, kurie yra nurodyti šalies Biudžeto sandaros įstatyme: šiuo metu tai Valstybinis socialinio draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, Rezervinis (stabilizavimo)
fondas, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, Garantinis fondas“, – rašoma Finansų ministerijos pateiktame rašte.
Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas buvo priimtas 2000 m. spalio 12 d. Pasak J. Biržiškio, tokių pertvarkų iniciatorė buvo daugiausia Finansų ministerija. LAKD direktoriaus pavaduotojas Dainius Miškinis teigia,
kad tai buvo padaryta siekiant didesnio skaidrumo. Organizacijos gaudavo pinigus
iš įvairių šaltinių ir paskui buvo sunku susigaudyti, kiek tų pinigų yra iš viso. Pavyzdžiui, jei organizacija prašė Vyriausybės skirti jai papildomų lėšų, buvo nelengva atsekti, ar iš tiesų jai pinigų buvo skirta ir kiek. „Todėl ir buvo nutarta visas lėšas skirti tik per biudžetą, kitaip tariant, pinigų „pyragas“ turi būti vienas, o ne aibė smulkių
pyragėlių“, – sakė D. Miškinis. Jis pasakojo, kad neseniai LAKD buvo parengusi specialų projektą. Jei asmuo – juridinis ar privatus – užsimano, pavyzdžiui, nusitiesti
privažiavimą, o valstybė tam lėšų neskiria, jis galėtų įmokėti savo lėšas, visas ar dalimis, į specialią sąskaitą. Rangovu pasirūpintų LAKD. Tokiu būdu asmuo už savo lėšas galėtų atlikti norimus darbus. Tačiau tam griežtai pasipriešino vėlgi Finansų ministerija, užprotestavusi tokį lėšų skaidymą, ir projektas nebuvo įgyvendintas.

Dabar kitaip
Dabar situacija viešųjų pirkimų sferoje yra griežčiau kontroliuojama. Viešuosius pirkimus kontroliuojanti VPT turi teisę ne tik pareikšti pastabas dėl netinkamai
atliekamų pirkimų ir reikalauti juos ištaisyti, bet ir kreiptis į teisėsaugą. Jei yra pagrindas manyti, kad su pirkimais ar pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai
yra suklastoti, taip pat nustačius galimas korupcijos apraiškas, medžiaga perduodama teisėsaugos institucijoms ar kitoms institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją.
Svarbią reikšmę viešųjų pirkimų kontrolėje turi STT. Jie ne tik atlieka tyrimus
dėl galimų nusikaltimų, bet ir diegia plačią prevencinę programą. Žinoma, STT
neužsiima prevenciniais tikrinimais kaip VPT, tačiau atlieka antikorupcinį švietimą, atlieka prevencinę korupcijos rizikos analizę. Beje, reikia pastebėti, kad 2015
m. atlikusi įmonės vykdomos antikorupcinės programos analizę Susisiekimo ministerijoje STT nurodė, kad „ministerija skyrė nepakankamą dėmesį korupcijos ir
jos prevencijos situacijos pačioje ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose analizei“.
Ir vis dėlto, nors dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų turėtų atsakyti ir minėtos įstaigos, didžioji dalis atsakomybės guli ant LAKD pečių. Juk konkursus organizuojanti ir nustatanti sąlygas pirmoji ir pagrindinė grandis yra būtent ji. Nors
Lietuvos automobilių kelių direkcija yra prie Susisiekimo ministerijos, pastaroji nekontroliuoja LAKD skelbiamų konkursų. Kelių direkcija šiuo atžvilgiu yra visiškai savarankiška.

Pareigūnai nustatė, kad iš Kelių fondo buvo pumpuojamos milžiniškos
lėšos, kurios atsiduria aukštų valdininkų bei jų šeimų narių ir draugų
kišenėse milžiniškų dividendų ar „otkatų“ pavidalu.
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riminsiu, kad Kelių direkcija viešųjų pirkimų konkursus, susijusius su valstybinės reikšmės kelių horizontaliuoju ženklinimu, paskelbė šių metų sausio mėnesį, tačiau procedūros užtruko neįprastai ilgai – rezultatai paaiškėjo tik visai neseniai.
Viešųjų pirkimų procedūra įstrigo ne dėl LAKD kaltės. Darbai sustojo, kai Kelių direkcija buvo viešai apkaltinta dviejų įmonių protegavimu, žiniasklaidoje pasirodžius teiginiams, jog LAKD daug metų kelių ženklinimo darbų atlikimą patiki
tik dviem rinkos dalyviams. Esą pirkimuose sąlygos buvo surašytos taip, kad reikalavimus atitiktų dvi įmonės. Iš tiesų mes tik vadovavomės VPT rekomendacijomis ir norėjome, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir laiku.
Užvirus aistroms, Kelių direkcijoje ėmėme koreguoti konkursų sąlygas. Anksčiau šį pirkimą skirstydavome į keturias dalis pagal regionus, tačiau šį kartą darbų apimtį padalinome į šešis atskirus pirkimus. To pasirodė per maža, tad galiausiai pirkimą padalinome į 45 dalis.
Šeši pirkimai buvo išskaidyti į 45 dalis, tiražuojant konkursų sąlygas, apskaičiuojant kilometrų kiekį, perskaičiuojant darbų apimtis. Sutrumpinome sutarčių
galiojimo laiką nuo trejų iki vienerių metų. Taip pat paslaugų teikėjams net 22
kartus sumažinome reikalavimus, susijusius su jų finansiniais pajėgumais ir įvykdytomis sutartimis.
Konkursų išskaidymo reikalavo VPT. Ji iš pradžių nurodė kelių ženklinimo
paslaugų pirkimus skaidyti pagal savivaldybes, tačiau mes informavome, kad
toks būdas Kelių direkcijai nepriimtinas, nes LAKD struktūra yra kitokia ir neatitinka savivaldybių teritorinių ribų.
VPT rekomendavo konkursus dalinti remiantis Kelių priežiūros tarnybų skaičiumi ir jų ribomis. Dar svarstėme apie magistralinių kelių išskyrimą į atskirus
objektus, bet specialistai patikino, kad visoje magistralėje galės užtikrinti vienodą ženklinimą. Sutikome su VPT pozicija ir konkursus išskaidėme jų pasiūlytu būdu.
Aklai paklusome VPT reikalavimams, nes ieškoti kitų formų nebuvo laiko –
sezonas buvo prasidėjęs, todėl pirkimų procedūras baigti ir pradėti darbus reikėjo greitai. Naujų konkursų skelbimas būtų užtrukęs dar bent mėnesį. Iki šaltojo
sezono nebūtume spėję pradėti darbų. Tokiu atveju juos reikėtų kelti į kitus metus, o šie jau būtų prarasti.
Žinoma, kadangi kelių ženklinimas susijęs su gyventojų saugumu, greičiausiai būtume ėmęsi drastiškų veiksmų. Pavyzdžiui, dėl skubos neskelbtume derybų, pirktume iš vieno šaltinio. Būtume sulaukę eilinės dozės VPT kritikos, kurios ir dabar užtenka.
Dabar minėti 45 viešųjų pirkimų konkursai yra finišo tiesiojoje. Dėl 43 dalių įgyvendinimo jau pasirašytos sutartys su rangovais, kai kuriose vietose vyksta darbai. Likusios dvi dalys dar nepradėtos įgyvendinti, nes pirmos vietos laimėtojai, pasiūlę mažiausią kainą, atsisakė pasirašyti sutartį. Bendrovė priežasčių nenurodė. Matyt, suprato, kad nesugebės atlikti darbų už tokią mažą pinigų sumą.
Dabar esame paprašę konkurso antrosios vietos laimėtojų tam tikrų dokumentų.
Laukiame, kol galėsime pasirašyti sutartį ir jie pradės darbus.
Vienu metu pasklido kalbos, kad pasikeitus pirkimų sąlygoms konkurse norės dalyvauti ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, Latvijos įmonės. Taip neįvyko. Viešųjų pirkimų konkursuose dalyvavo tos pačios keturios mūsų šalies bendrovės. UAB
„Kasandros grupė“ laimėjo 19, UAB „Biseris“ – 15, UAB „Gatas“ – 7, UAB „Maniga“ – 4 pirkimus. Iš viso pasirašyta 40 sutarčių, o likusios penkios bus pasirašomos pasibaigus atidėjimo terminui, tai yra, po spalio 3 dienos.
Iš šių keturių konkursų dalyvių dvi – „Kasandros grupė“ ir „Biseris“ – tos pačios įmonės, dėl kurių protegavimo buvome kaltinami. Kitas dvi – UAB „Gatas“ ir
UAB „Maniga“ – taip pat gerai žinome, nes jos dalyvaudavo kituose mūsų kon-

kursuose. Žinojome, kad jos užsiima kelių ženklinimu, bet turbūt dėl savo mažos
veiklos apimties negalėdavo dalyvauti šiuose konkursuose.
Bendra kelių ženklinimo darbų projektų vertė siekia daugiau nei 7,3 mln.
eurų. Konkursus laimėjusių bendrovių pateiktų pasiūlymų kaina šiek tiek viršija 6,8 mln. eurų. Ji – beveik 485 tūkst. eurų arba 6,6 proc. mažesnė už Kelių direkcijos paskaičiuotą projektų vertę. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad nustatyta preliminari projektų vertė yra tik orientacinė. Ji leidžia perkančiai organizacijai nustatyti, kiek daugiausiai lėšų galima skirti vienam ar kitam projektui, kiek bus
reikalinga biudžeto pinigų, todėl kainos sumažinimas – gana įprasta praktika.
Tikrai niekada neplanuojame sutaupyti. Požiūris, kad tą galima padaryti per viešųjų pirkimų konkursus, yra klaidingas. Jei parduotuvėje perkame duoną, skaičiuojame ne tai, kiek sutaupėme, o kiek išleidome. Jei norima sutaupyti, galima išvis nieko nepirkti.
Dėl bendrovių sumažintų projektų kainų sutaupyti pinigai bus panaudoti kitiems darbams. Lėšas galėsime skirti kelių infrastruktūros gerinimui, naujiems
autobusų stotelių paviljonams, pėsčiųjų perėjų įrengimui. Tokius projektus jau
ruošiame konkursams.
Nepaisant to, galutinis viešųjų pirkimų konkurso rezultatas prastas – darbai vėluoja, oro sąlygos nebetinkamos. Toks finalas nedžiugina nei Kelių direkcijos, nei konkurso laimėtojų.
Taigi, pirmiausia reikės padirbėti ties vėluojančiais darbais. Konkursas baigėsi
visai neseniai, darbai tik prasideda. Ruduo nėra tinkamas metų laikas kelio ženklinimo darbams. Dienomis, kai lyja, kelio ženklinti apskritai negalima. Juk ir šlapių sienų niekas nedažo, o ką jau kalbėti apie kelią. Atsirastų rizika, kad darbai
nebus atlikti kokybiškai. Tai reiškia, kad turėsime skirti dar daugiau išteklių ženklinimo darbų priežiūrai, kokybės kontrolei.
VPT rekomendacijos, pagal kurias turėtų būti atsižvelgiama į konkurse dalyvaujančių bendrovių finansinį pajėgumą ir sugebėjimus įvykdyti didelės apimties sutartis, tokiems pirkimams apskritai netinka. Padarėme išvadas, kad mums
visiškai nenaudinga, kai kompanijos varžosi tarpusavyje įvykdytų sutarčių dydžiu
ar ekonominiu pajėgumu. Manau, kad į naujų viešųjų pirkimų, skirtų horizontaliajam kelių ženklinimui, sąlygas reikėtų įtraukti ir kitus aspektus. Mums, kelių
naudotojams, būtų kur kas geriau, jei bendrovės konkuruotų viena su kita stengdamosi pasiūlyti geresnę darbų kokybę, kelius ženklintų naudodamos modernias
technologijas, leidžiančias greičiau ir efektyviau atlikti numatytus darbus. Dabar
nenurodome nei įrenginio tipo, nei technologijos, kaip bendrovės privalo ženklinti – purkšti, lieti, brūkšniuoti ar taškuoti. Apibrėžiame tik rezultatą. Nustatome, kas turi matytis ant kelio ir kiek laiko tarnauti. Matuojame ženklinimo ypatybes: plotį, šviesumą, atspindėjimą, jo kampą, intensyvumą.
Tačiau pabrėšiu, kad galimybes į rinką įžengti mažesnėms bendrovėms sudarė liberalesnės viešųjų pirkimų konkursų sąlygos. Jos buvo supaprastintos –
sumažėjo reikalavimų technikai, būtinai apyvartai. Tai natūralu, nes mažesnės
apimties sutartims ir taip yra taikomi mažesni reikalavimai. Visa tai daroma remiantis VPT rekomendacijomis.

Naujų, mažų kompanijų atsiradimas rinkoje rizikingas dėl galimų problemų
su darbų kokybe. Didelės kompanijos atsineša naujovių, naujų technologijų, kitokią kokybę ir darbo kultūrą. Kita vertus, kartu tokios bendrovės užsakovui taiko ir didesnius reikalavimus.
Didelės bendrovės turi stiprią teisinę paramą – advokatus, teisininkus, palengvinančius jiems dalią. Jie neaiškioje situacijoje apipila mus oficialiais klausimais. Jei į juos neatsakome, sutartis gali būti neįvykdoma ir dėl to kalta lieka Kelių direkcija. Kitaip sakant, jau negalime telefonu dideliems rangovams pasakyti
atlikti papildomų darbų ar kažką keisti. Gautume atsakymą: ponai, jūs pirkote kitokius darbus – gausite tik tai, ką užsakėte.
Natūralu, kad taip daro visos bendrovės – ne tik kelių ženklinimo, bet ir kitose srityse. Tik vienos turi mažesnius, kitos – didesnius materialinius pajėgumus samdyti advokatus, kurių specializacija yra sutarčių vykdymas, pretenzijų
rašymas.
Žinoma, toks didžiųjų bendrovių nusistatymas pratina prie atsakingesnių
sprendimų. Jos Kelių direkciją auklėja ir ragina skelbiant konkursą tiksliai žinoti bei aprašyti, kokių darbų norime. Dabar kyla problemų, nes viešųjų pirkimų sąlygose nėra tiksliai nurodoma, ką norime nusipirkti. Pirkimas apibūdinamas abstrakčiai. Galvojama, kad visi intuityviai supranta tai, kas parašyta. Vėliau paaiškėja, kad kiekvienas interpretavo skirtingai.
Dabar dar nerimą kelia ir tai, kad netrukus turėsime skelbti naują kelių ženklinimo darbų pirkimo konkursą, nes sutartys pasirašytos tik vieneriems metams.
Viską vėl privalėsime pradėti nuo nulio, reikės papildomų išteklių – tiek žmogiškųjų, tiek finansinių.
Žinoma, šiemet naudotas viešųjų pirkimų modelis, kai darbų apimtys buvo
išskaidytos į daugybę atskirų pirkimų, buvo vienkartinis sprendimas tam, kad nestabdytume proceso ir iki šių metų pabaigos, šaltojo sezono periodo, paženklintume kiek galima daugiau kelių. Tačiau būdas su 45 konkursų skelbimu, kai darbai ir jų apimtis praktiškai niekuo nesiskiria, neprotingas. Jo pasirinkimas – nenormalus veiklos sprendimas.
Kitąmet ieškosime kitokio varianto – organizacijai patogesnio modelio. Juk
ir taip Kelių direkcija skelbia daug viešųjų pirkimų konkursų. Keliame sau tikslą – rasti būdą, padėsiantį sumažinti pirkimų kiekį. Palankios išeities ieškoma
ne tik kelių ženklinimo, bet ir žvyrkelių asfaltavimo, paprastųjų ir kapitalinių remontų bei kitų darbų srityse. Juolab kad puikiai pažįstame rinką ir jos žaidėjus – naujų atsiranda labai mažai ir retai. Dažnai atrodo keista ir kvaila dešimtą kartą tų pačių bendrovių prašyti pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
Kol kas nesudarėme kitų metų darbų plano. Nepaskirti ir asignavimai, tačiau
darbų kiekis turėtų būti toks pat. 2016 m. išasfaltavome nemažai gyvenviečių
kelių, bet darbų, žinoma, dar užteks ilgam laikui. Didesnieji automagistralės „Via
Baltica“ kelio ruožo Kaunas–Marijampolė rekonstrukcijos pirkimai baigėsi. Liko
pasienio ruožas nuo Kauno į šalies šiaurę. Taip pat tikimės, kad rezonansinio kelio
Vilnius–Utena rekonstrukcija pajudės.

Viešųjų pirkimų procedūra įstrigo ne dėl LAKD kaltės. Darbai sustojo,
kai Kelių direkcija buvo viešai apkaltinta dviejų įmonių protegavimu,
žiniasklaidoje pasirodžius teiginiams, jog LAKD daug metų kelių ženklinimo
darbų atlikimą patiki tik dviem rinkos dalyviams. Esą pirkimuose sąlygos buvo
surašytos taip, kad reikalavimus atitiktų dvi įmonės.
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Karjerų technika – efektyvūs sprendimai verslui
SIURBLIO DARBINĖS CHARAKTERISTIKOS

Naudingumo koeficientas (proc.)

Iškėlimo aukštis (m)

KARJERŲ TECHNIKA

Galia (KW)

EL 150

Našumas (m3/val.)

UAB „Karjerų technika“ jau 6-us metus yra patikimas įrangos, skirtos karjerų
eksploatavimui, tiekėjas ir įvairaus sudėtingumo projektų partneris Lietuvoje.
Platus įrangos spektras leidžia kvalifikuotiems bendrovės specialistams surasti
kiekvieno kliento lūkesčius ir poreikius atitinkantį techninį sprendimą.
Individualūs įrangos deriniai, konsultacijos darbo efektyvumo ir gavybos
organizavimo klausimais – tai užtikrintas įvairaus sudėtingumo projektų
įgyvendinimas Lietuvos karjeruose. Greitai atsiperkantys, efektyvūs ir patikimi
eksploatacijoje įrenginių deriniai – bendrų projektų sėkmės garantas.

Elektrinis siurblys
SIURBLIO EL150B TECHNINIAI DUOMENYS
Našumas [m³/val.]
Pakėlimo aukštis
Siurbliaračio skersmuo
[mm]/tipas
Išmetimo angos flanšo/
varžto dydis [DN…/PN…]
Maksimalus įsiurbiamų dalelių dydis [mm]
Svoris (be elektros kabelio), [kg]

900
18
760/2 menčių, uždaras
DN300/PN16
120
4570

UAB „Karjerų technika“ direktorius Auridas Rimkus:
„Esame dėkingi klientams ir partneriams už pasitikėjimą.
Mūsų tikslas – rasti optimaliausią sprendimą klientų verslo
sėkmei užtikrinti.“

KARJERŲ TECHNIKA

UAB „Karjerų technika“ gerai žinomos, pasaulyje pripažintos technikos gamintojų atstovas. Tarp jų žinomiausi yra: „Powerscreen“ – savaeigiai trupintuvai
ir sijotuvai; „Terex Washing Systems“ – nerudinių medžiagų plovimo įrenginiai;
„Samson“ – mobiliosios birių medžiagų krovimo sistemos. Šiandieninėje Lietuvos karjerų rinkoje ypač aktualus italų kompanijos „Dragflow“ panardinamų siurblių pritaikymas.

Kompanijos„Dragflow“ specializacija yra įvairaus galingumo ir modifikacijos siurblių
ir įrangos žemsiurbėms gamyba. Gamintojas savo veiklą pradėjo dar 1980 m. ir yra vertinamas už produkcijos kokybę ir patikimumą. Daugiau kaip 35 metų patirtis leido sukurti plačią panardinamų siurblių gamą, leidžiančią nerūdinių statybinių medžiagų (smėlio, žvyro, dumblo ir durpių) gavybą net iš 180 metrų gylio. Produkcija išsiskiria patikima konstrukcija, o tai garantuoja ilgalaikį naudojimą ir minimalias aptarnavimo išlaidas.
„Dragflow“ nuolat tobulina gaminamos įrangos technines charakteristikas, diegia naujausias technologijas ir plečia produkcijos spektrą pagal kliento poreikius ir reikalavimus.

KARJERŲ TECHNIKA

Petras Vizbaras

BMC

ELEKTRINIS SIURBLYS
Galingumas [kW-AG]
Įtampa [V]/Srovė [A]
Fazės/Poliai/Dažnis [Hz]
Apsukos/min.
Izoliacijos klasė
Elektros kabelis, 20m
(IEC 60245- 4)

110-150
400/240
3/10/50
600
H
H07RN-F 4G95

MEDŽIAGOS

Didžiausia „Dragflow“ žemsiurbė Lietuvoje

„Dragflow EL150B“ išbandytas karjere Lietuvoje

Šiemet UAB „Karjerų technika“ kartu su ilgamečiu partneriu „Dragflow“ klientams Lietuvoje pristatė ilgai brandintą projektą: galimybę išbandyti didžiausią tokio tipo elektrinį siurblį-žemsiurbę„EL150B“ vandeninguose Lietuvos karjeruose. Panardinamo siurblio techninės charakteristikos leidžia žvyro gavybą padaryti našesnę, telkiniuose pasiekiamas gylis net iki 25 metrų, o išgauto grunto
perpumpavimas į sandėlius, esančius iki 400 metrų nuo gavybos vietos, dabar
irgi įmanomas.
Bendrovės „Karjerų technika“ direktorius Auridas Rimkus paklaustas, kodėl
šis projektas ypač svarbus klientams Lietuvoje, teigia: „Pastebėjome, kad Lietuvos rinkoje yra nemažai vandeningų smėlio-žvyro karjerų, kuriems nerentabilu patiems įsigyti žemsiurbę, bet jie mielai samdytų nerūdinių medžiagų gavybos paslaugos tiekėją. Atsižvelgę į rinkos poreikius, patirtį ir gamintojo rekomendacijas, nutarėme įsigyti „Dragflow“ žemsiurbę, skirtą darbams Lietuvos karjeruose ir ne tik reprezentuoti atstovaujamą įrangą potencialiems pirkėjams, bet ir
įrodyti jos praktines galimybes. Pasirinkome vieną našiausių gamintojo siūlomo
asortimento siurblių, todėl tikime projekto ekonomine nauda ir perspektyvumu.“

„Karjerų technikos“ klientai įsitikino: tokio tipo žemsiurbė – vertingas pasirinkimas.
Šiuo metu „Dragflow EL150B“ sėkmingai dirba UAB „Žemera“ karjere Šilutės rajone.
Bendrovės „Žemera“ gamybos direktorius Artūras Šveikauskas sako: „Žemsiurbes žvyro gavybai nuomojamės jau ne pirmus metus, bet siekiama produkto granuliometrija ir gavybos našumas buvo pasiekti tik pradėjus bendradarbiavimą su UAB „Karjerų technika“. Jau pirmosiomis darbo dienomis buvome
nustebinti šios žemsiurbės galimybėmis išgauti žvyrą, kurio frakcija siekia net
120 mm. Mūsų žvyro gavyba vykdoma šiam kraštui būdingame iki 10 m gylio
karjere, o žaliava pumpuojama į sandėlį už 300 m. Su „Karjerų technikos“ žemsiurbe planuojame padidinti gavybos kiekį ir per mėnesį išgauti iki 20 000 m³
120 mm frakcijos žvyro. Esame labai patenkinti.“
Anot A. Rimkaus, „Karjerų technikos“ ir kompanijos „Dragflow“ partnerystė
yra vienas sėkmingiausių bendradarbiavimo pavyzdžių. Ji suteikia galimybę karjeruose ne tik naudoti modernias technologijas žaliavų gavybai, bet ir naujai pažvelgti į naujųjų technologijų praktinį pritaikymą pramonėje.

Siurblio korpusas

skaičius
Panardinamo siurblio techninės charakteristikos leidžia žvyro gavybą padaryti našesnę, telkiniuose pasiekiamas gylis net iki
25 metrų, o išgauto grunto perpumpavimas į sandėlius, esančius iki

400 metrų

nuo gavybos vietos, dabar irgi įmanomas.

Elektros variklio korpusas
Besidėvinčios dalys
Siurblio velenas

Stiprusis rutulinio grafito ketus
EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Ketus EN-GJL-250 (EN 1561)
Legiruotas chromu ketus
EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Stiprusis plienas 39NiCrMo3
(AISI 9840)

SANDARIKLIAI / TEPIMAS
Elektros variklio korpuso
sandarikliai
Siurblio tepalo kameros
sandarikliai
Tepalo tipas

3 riebokšliai (2 BUNA + 1 PTFE)
5 riebokšliai (3 BUNA + 2 PTFE)
ISO 320

SIURBLIO MATMENYS [MM]
H
2650

W
1595

D
1360

F
1015

H1
1800

A
650

B
750

C
600
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Kelių sektoriuje vis labiau įsigali tendencija – projektus, susijusius su kelių, viadukų ir tiltų statybos, rekonstrukcijos ir
remonto darbais, bendrovės nupigina, rizikuoja darbų kokybe ir pasitikėjimu. 2015–2016 m. laikotarpio konkursuose
nuo 30 ir net iki 60 proc. buvo apkarpyta kone 60 Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektų. Taip verslininkai
bet kokia kaina siekė laimėti konkursus ir, jeigu pavyks, uždirbti. Tokių bandymų pasekmės gali būti liūdnos – laiku
neatlikti darbai, galimi įmonių bankrotai, jokių oficialių garantijų broko ištaisymui, iššvaistytos valstybės biudžeto
lėšos, nepateisinti geresnės infrastruktūros besitikinčių ir su mokesčiais į jos gerinimą investavusių gyventojų lūkesčiai.
Ar šiandien įmanoma to išvengti?

pėsčiųjų bei dviračių takų tiesimo preliminari kaina buvo per 1,6 mln. eurų. Sutartis pasirašyta su UAB „Kvėdarsta“, kuri darbus įsipareigojo atlikti beveik 43
proc. pigiau – už kone 953 tūkst. eurų.
Dar vienas nuožmios konkurencijos pavyzdys – Nemėžio viadukų per geležinkelį magistralinio kelio Vilnius–Minskas ruožų kapitalinis remontas, kurio preliminari kaina siekė daugiau nei 1,5 mln. eurų. Ją beveik 38 proc. sumažino TS
UAB „Tilsta“, pasiūliusi mažiausią konkurso kainą – kiek daugiau nei 933 tūkst.
eurų.
Specialistai paskaičiavo, kad rajoninio kelio Giedraičiai–Bekupė–Želva ruožo (nuo 9,30 iki 14,04 km) rekonstravimas šalies biudžetui turėjo atsieiti per 2,2
mln. eurų, tačiau sutartis buvo pasirašyta su ūkio subjektų grupe, AB „Panevėžio
keliai“ ir UAB „Aukštaitijos traktas“, pasiūliusiomis 38 proc. mažesnę kainą – beveik 1,4 mln. eurų.
Štai kelio Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda ruožo (nuo 0,00 iki 4,37 km) rekonstravimo ir pėsčiųjų bei dviračių tako įrengimo dešinėje pusėje, trijuose ruožuose,
preliminariai paskaičiuota vertė – 4,17 mln. eurų. Konkursą laimėjo UAB „Alkesta“, pateikusi 32 proc. pigesnį pasiūlymą – už daugiau nei 2,8 mln. eurų kainą.

kas daugiau baudų – 31. Jų suma siekė beveik 76,5 tūkst. eurų. Delspinigius už
pavėluotai atliktus darbus sumokėjo tik viena bendrovė – UAB „Skaidula“, valstybės biudžetui atseikėjusi 676 eurus.
Pernai 5 baudų sulaukė AB „Panevėžio keliai“, kuri iš viso sumokėjo 15 276
eurus. Keturios baudos skirtos AB „Kauno tiltai“ – ji atriekė 3 400 eurų. Po du
kartus baustos keturios bendrovės: UAB „Fegda“ sumokėjo 11 623, UAB „Žemaitijos keliai“ – 1800, UAB „Šiaulių plentas“ – 7268, o VĮ „Kauno regiono keliai“ –
apie 10 tūkst. eurų baudų.
Pernai taip pat po vieną baudą gavo 14 bendrovių. Gana didelę sumą – daugiau nei 14 tūkst. eurų – atriekė ISC „Latvijas Tilti“. UAB „Sostinės gatvės“ sumokėjo apie 5700, UAB „Šilutės automobilių keliai“ – 1477, UAB „Lemminkainen
Lietuva“ – 1284, UAB „Kerista“ – 1276 eurus baudų. Dar devynioms įmonėms
skirtos baudos neviršijo vieno tūkstančio eurų.
Reikėtų pabrėžti, kad gana nemažai baudas gavusių bendrovių 2015–2016
m. laimėjo LAKD skelbtus viešųjų pirkimų konkursus (arba pasiūlė mažiausią
kainą) ir 30–60 proc. sumažino preliminariai apskaičiuotas projektų vertes. Pavyzdžiui, per pastaruosius dvejus metus 6 kartus bausta bendrovė „Kauno tiltai“ įsipareigojo darbus atlikti už kur kas mažesnę sumą ir nupigino 13 projektų.
Taip pat 6 kartus nubausta bendrovė „Panevėžio keliai“ žymiai sumažino 6 projektų kainas. Trijų baudų sulaukusi UAB „Fegda“ apkarpė vieno, o dukart bausta
UAB „Lemminkainen Lietuva“ – 6 projektų kainas. Vieną kartą sankcijų sulaukusi UAB „Alkesta“ sumažino 8 projektų kainas. Visa tai dar kartą įrodo, kad da-

Simona Kvederytė

L

ietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos 2015
m. paskelbė 126 viešųjų pirkimų konkursus, skirtus kelių, viadukų ir tiltų statybos bei rekonstrukcijos darbams atlikti. 21 arba apie 17 proc. jų laimėjo bendrovės, LAKD apskaičiuotą projekto kainą sumažinusios nuo 30 iki 50 proc.
Vienas pavyzdžių – Kauno regiono valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo projekto dokumentų parengimo pirkimas. LAKD specialistų įvertinta projekto vertė – 159 357 eurai. Projektavimo darbų konkursą laimėjo UAB „Kelprojektas“, pasiūliusi 81 796 eurus – beveik 49 proc. mažesnę kainą. Ši bendrovė nurungė vienintelį konkurentą – UAB „Plentprojektas“. Pastaroji savo darbą įvertino
kur kas brangiau – daugiau nei 121 tūkst. eurų.
Netoli Kulautuvos esančio rajoninio privažiuojamojo kelio Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 2,1 km ruožo rekonstravimas turėjo atsieiti daugiau nei 2,2
mln. eurų, bet AB „Kauno tiltai“ pasiūlė 46 proc. mažesnę kainą – beveik 1,18
mln. eurų.

Pernai taip pat vyko didžiulės vertės konkursas, susijęs su transeuropinio kelio „Via Baltica“ ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. Pirmo etapo darbai – kelio
Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo (nuo 35,40 iki 45,15 km) rekonstrukcija –
įkainuoti daugiau nei 51,8 mln. eurų. Konkursą laimėjo konsorciumas – UAB„Alkesta“, UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir AB „Kauno tiltai“. Šios bendrovės darbus
pasiryžo įvykdyti už 44 proc. mažesnę sumą – kiek daugiau nei 28,9 mln. eurų.
Kelio Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas ruožo (nuo 26,01 iki 31,58 km) rekonstravimo LAKD paskaičiuota vertė siekė apie 3,5 mln. eurų. Iš šio projekto Kelių direkcija sutaupė 1,43 mln. eurų, t. y. 40 proc. nuo projektui skirtų lėšų, nes
atitinkamai tiek mažesnę kainą pateikė UAB „Žemkasa“ ir RAB „Tilts“. Ši ūkio subjektų grupė minėtą rekonstrukcijos konkursą laimėjo su kiek didesniu nei 2 mln.
eurų pasiūlymu. Kitos konkurse dalyvavusios bendrovės taip pat pateikė nežymiai didesnes kainas. Štai UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Šilutės automobilių keliai“
savo darbus įvertino 2,2 mln. eurų. Kita konkurso dalyvė – UAB „Žemaitijos keliai“ – konkursui pateikė 2,27 mln. eurų kainą.
Keturių kelio Vilnius–Varėna–Gardinas ruožų, kurių bendras atstumas yra
6,3 km, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vyk-

2015–2016 m. įmonėms skirta 40 piniginių sankcijų, kurių bendra
vertė yra kone 134 tūkst. eurų. Dalis baudas gavusių bendrovių Kelių
direkcijos skelbtuose konkursuose pasiūlė mažiausią kainą ir preliminariai
apskaičiuotas projektų vertes sumažino 30–60 proc. Pavyzdžiui, per pastaruosius
dvejus metus 6 kartus bausta AB „Kauno tiltai“ įsipareigojo darbus atlikti už
kur kas mažesnę kainą ir taip nupigino 13 projektų.

dymo priežiūra ir darbų atlikimas LAKD buvo įkainuotas 5 mln. eurų verte. Darbai patikėti vieninteliam konkurso dalyviui – konsorciumui, sudarytam iš bendrovių UAB „Alkesta“, „Eurovia Lietuva“ ir „Kelprojektas“. Jos pasiūlė 38 proc. mažesnę kainą nei apskaičiuota projekto vertė ir įsipareigojo darbus atlikti už kiek
daugiau nei 3 mln. eurų.
LAKD specialistai apskaičiavo, kad kelio Mažonai–Šakvietis–Šilalė ruožo
(nuo 8,50 iki 11,58 km) rekonstravimo darbų vertė siekė 1,7 mln. eurų. Konkursą, kuriame iš viso dalyvavo šešios bendrovės, laimėjo AB„Kauno tiltai“, pateikusi kone 38 proc. patrauklesnį pasiūlymą už kiek didesnę nei 1 mln. eurų kainą.
Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcijos antrojo etapo
LAKD skaičiuota kaina – 4,6 mln. eurų, tačiau AB „Kauno tiltai“ surizikavo pasiūliusi atlikti darbus 33,59 proc. pigiau – už daugiau nei 3 mln. eurų.
Kelio Žiežmariai–Nemaitonys–Stakliškės ruožo (nuo 7,19 iki 14,02 km) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas buvo įkainuotas 3 mln. eurų. Konkursą laimėjo 37 proc.
mažesnę kainą pasiūliusi bendrovių grupė – UAB „Kamesta“ ir UAB „Plentprojektas“. Jų skaičiavimu, darbų kaštai siekė tik apie 1,8 mln. eurų.

Rizikingų darbų daugėja
2016 m. LAKD organizavo 156 viešųjų pirkimų konkursus, skirtus kelių, viadukų ir tiltų statybos bei rekonstrukcijos darbams atlikti. Juos laimėjo 37 bendrovės, kurios ekspertų apskaičiuotą projekto vertę apkarpė nuo 30 iki 60 proc.
Paprasto kelių remonto su provėžų šalinimu įmonės „Utenos regiono keliai“
prižiūrimuose ruožuose kaina siekė per 199 tūkst. eurų, tačiau konkursą laimėjo AB „Panevėžio keliai“, sumažinusi projektui skirtą lėšų sumą beveik 60 proc. –
iki 80 tūkst. eurų.
Kelio Švenčionėliai–Melagėnai–Sariai ruožo (nuo 0,005 iki 0,578 km) asfalto dangos paprastojo remonto preliminariai apskaičiuota darbų kaina – 202
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bei delspinigius. Tai rodo ir Kelių direkcijos statistika.
LAKD duomenimis, 2016 m. sutarčių, kurių įgyvendinimas finansuojamas ES
struktūrinių fondų arba Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšomis, reikalavimų nevykdė septynios bendrovės. Joms už tai paskirtos aštuonios baudos.
Jų bendra suma siekė daugiau nei 56,4 tūkst. eurų.
Didžiausio dydžio piniginė sankcija buvo pritaikyta bendrovei „Autokausta“.
Ji už terminų, numatytų sutartyje, nesilaikymą sumokėjo 37,5 tūkst. eurų delspinigių.
Kitos bendrovės baustos už kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „ĮT asfaltas 08“ ribinių verčių ir nuokrypių nesilaikymą. AB „Panevėžio keliai“ sumokėjo 11 tūkst. eurų baudą. Dukart nubausta ir bendrovė AB
„Kauno tiltai“, sumokėjusi 1083 eurus. UAB „Kauno keliai“ gavo 3130, UAB „Alkesta“ – 2090, UAB „Fegda“ – 1078, UAB „Lemminkainen Lietuva“ – 214 eurų
baudas.
2015 m. už automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „ĮT asfaltas 08“ ribinių verčių ir nuokrypių nesilaikymą išrašyta kur
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Rangovų konkurencija rizikos pinklėse

tūkst. eurų. Konkursą laimėjo UAB „Aukštaitijos traktas“, kuri darbus atlikti pasiryžo 56 proc. pigiau – už 88 tūkst. eurų.
Dar vienas pavyzdys – kelio Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo (nuo 34,45 iki
38,30 km) asfalto dangos paprastasis remontas. Jame numatyti darbai valstybės
biudžetui turėjo atsieiti 900 tūkst. eurų, bet su AB „Kauno tiltai“ pasirašyta sutartis, kurios kaina siekė tik 395 tūkst. eurų. Ji yra 56 proc. mažesnė už preliminariai
apskaičiuotą projekto vertę.
Galima paminėti ir kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo (nuo 87,015 iki
92,715 km) asfalto dangos paprastąjį remontą, kurio skaičiuotina vertė buvo
1,32 mln. eurų. AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlė darbus atlikti 53 proc. pigiau – už
beveik 620 tūkst. eurų.
Kito projekto – kelio Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo (nuo 38,30 iki 40,30
km) asfalto dangos paprastojo remonto – LAKD paskaičiuota kaina siekė 450
tūkst. eurų. Realiausia kandidate pasirašyti sutartį buvo pripažinta bendrovė
„Kauno tiltai“, pasiūliusi apie 48 proc. mažesnę kainą – 235 tūkst. eurų.
Kelio Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda rekonstravimo ir 1,66 km ilgio

Už prastą kokybę – po kelias baudas
Dalis kelių statybos rangovų, žymiai sumažinusių preliminarias projektų kainas, neretai darbus atlieka skubotai, nekokybiškai arba vėluoja juos baigti pagal
numatytus terminus. Tada jos turi ne tik taisyti darbų broką, bet ir mokėti baudas

Labiausiai bendrovių sumažintos konkursų kainos 2015 m.
Projektas
Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninių kelių (kelių Nr. 1913,
2009, 2012) Kauno regione rekonstravimas“ įgyvendinimo dokumentų parengimas
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1909 privažiuojamojo
kelio prie Kulautuvos nuo kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 0,0 iki 2,1 km rekonstravimas
Sutarties „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 2“ statybos darbų techninė priežiūra
Planuojamos statyti estakados kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė užliejamame ruože poveikio aplinkai vertinimas
Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Ruožo
Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimas
Šaltinis: LAKD informacija.

Preliminari
projekto vertė
(Eur)

Sutarties
kaina
(Eur)

Sutarties sumažinimas
(proc.)

Bendrovė

159 357,00

81 796,32

48,67

UAB „Kelprojektas“

2 220 000

1 185 799,94

46,58

AB „Kauno tiltai“

121 948,00

66 284,51

45,64

AB „Problematika“

31 500,00

17 545,00

44,3

UAB „Infraplanas“

51 872 000

28 991 376,25

Ūkio subjektų grupė: UAB „Alkes44,10 ta“, AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Lemminkainen Lietuva“

Foto reportažai
iš įvykio vietų

66

67
ka valstybės biudžete, o nebaigtiems projektams pinigai suplanuojami tik iš kitąmet gauto finansavimo. Bėda tik viena – eilėje laukiantys projektai nusikelia dar
bent metams, o gyventojai naujo kelio ar jo remonto priversti dar palaukti. Konkursus laimėjusios bendrovės taip pat nukenčia – negauna suplanuotų pajamų.
„Nuo projekto atsiradimo iki darbų, pavyzdžiui, asfaltavimo, baigimo dažniausiai praeina 3–4 metai. Pusmečio pratęsimas praktiškai nereiškia nieko.
Žmonėms jokios žalos nėra. O dėl rangovų – tai verslo rizika, kurią reikia kaskart
tinkamai pasverti“, – mano D. Zabulionis.

KRAUTUVŲ OPERATORIŲ

Kokybę bando užtikrinti delspinigiais
Kad dalis bendrovių, žymiai nupiginančių projektų kainą, palieka defektų, o
po to juos šalina, moka baudas ir delspinigius, pastebi ir LAKD atstovai. Kaip Kelių
direkcija užtikrina, kad visi trūkumai būtų pataisyti laiku ir tinkamai?
Kelių direkcijos atstovai žurnalui „Keliai ir tiltai“ raštu atsakė, kad jie, būdami užsakovais, darbus priima tik tada, kai rangovas savo lėšomis pašalina visus
defektus. Pabrėžiama, kad pirmiausia bendrovių atliktus darbus vertina speciali Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisija. Būtent ši komisija gali nepriimti rangovo atliktų darbų. Ji tokią teisę turi, jei bendrovė pateikė ne visą su projekto įgyvendinimu susijusią ar reikalavimų neatitinkančią statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją. Komisija darbų taip pat
turėtų nepriimti, jei pastebi esminių atliktų statybos darbų trūkumų, numatytų
dokumentų neatitikimų. Visais šiais atvejais surašomas nepriimtų statybos darbų aktas.
Be to, rangovas įpareigojamas per tam tikrą terminą trūkumus pašalinti. Jis
už kiekvieną pavėluotą dieną turi sumokėti 0,03 proc. delspinigių, skaičiuojamų
nuo visos projekto sumos. Bendrovė taip pat privalo atlyginti ir užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Ji, tik pašalinusi visus trūkumus, neatitikimus, apie tai raštu praneša Kelių direkcijai – jos prašo pakartotinai atlikti darbų vertinimą.
Rangos darbų priėmimo komisija, nustačiusi neesminių, bet ne dėl rangovo
kaltės atsiradusių trūkumų, surašo reikalingus atlikti darbus ir nustato jų atlikimo
terminą. Jei statybos ar rekonstrukcijos darbai atlikti tinkamai ir atitinka reikalavimus, yra įforminamas ir pasirašomas rangovo atliktų darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas. Tada lieka 5 metų garantinio aptarnavimo laikotarpis, kurio
metu rangovas privalo sutvarkyti visus defektus.

MEISTRIŠKUMO VARŽYBOS

Valstybinės reikšmės kelių paprastasis remontas (provėžų šalinimas) VĮ „Utenos regiono keliai“ prižiūrimuose kelių ruožuose
Viadukų valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–
Prienai–Marijampolė 22,27 ir 25,22 km remontas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 162 Laukuva–Šilalė 16,145
km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4513 Mažonai–Šakvietis–Šilalė rekonstravimo į žiedinę techninio darbo projekto
parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas
Kelio Nr. 4406 Švenčionėliai–Melagėnai–Sariai ruožo nuo 0,005
iki 0,578 km asfalto dangos paprastasis remontas
Valstybinės reikšmės kelių paprastasis remontas (provėžų šalinimas) VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ prižiūrimuose kelių ruožuose

Preliminari
projekto vertė
(Eur)

Sutarties
kaina
(Eur)

Sutarties sumažinimas
(proc.)

Bendrovė

199 000,00

79 914,45

59,84

AB „Panevėžio keliai“

157 560,00

65 632,63

58,34

UAB „Lemminkainen Lietuva“

250 000,00

106 352,48

57,45

UAB „Kauno keliai“

202 000,00

88 029,71

56,42

UAB „Aukštaitijos traktas“

197 000,00

86 128,27

56,28

UAB „Lemminkainen Lietuva“

Šaltinis: LAKD informacija.

lis bendrovių, siekiančių bet kokia kaina laimėti, darbus atlieka pakankamai pigiai, bet ne laiku arba nekokybiškai.

Projektus stabdo skundai
Projektų įgyvendinimą stabdo ne tik bendrovių darbų brokas, defektų šalinimas, grafikų nesilaikymas, projektuotojų klaidos. Bene dažniausia priežastis –
viešųjų pirkimų konkursų apskundimai. Dėl to 2016 m. užstrigusių rangos darbų projektų yra 13. Iš jų du yra sustabdyti dėl pretenzijų perkančiajai organizacijai (LAKD), o vienuolika apskųsta teismui. Pastarieji įvairūs ir apima krašto bei
rajoninių kelių rekonstrukcijas, kapitalinio remonto projekto kūrimą ir darbų atlikimą, asfalto dangų paprastojo remonto darbus, plieninių atitvarų pavojinguose kelių ruožuose projektavimą ir jų įrengimą, žvyrkelių asfaltavimą. Dėl teismų
procesų sustabdytų viešųjų pirkimų vertė šiandien svyruoja nuo 0,3 iki 10,5 mln.
eurų, o bendra jų suma sudaro apie 39,2 mln. eurų.
Kelių direkcijos specialistų teigimu, dvylikos projektų viešųjų pirkimų konkursai buvo sustabdyti šiemet, vieno – net 2014 m. UAB „Belam LT“ ir AB „Panevėžio keliai“ apskundė daugiafunkcės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo

sistemos bandomojo projekto pirkimo procedūras. Teismo procesas užtruko dvejus metus ir dabar jis dar nėra baigtas dėl skundų nagrinėjimo Kelių direkcijoje
bei teismuose. Projekte buvo numatyta keliuose įrengti keturis eismo stebėjimo
postus už preliminariai 4,6 mln. eurų.
LAKD atstovai aiškina, kad dauguma sustabdytų projektų darbų galėjo prasidėti jau šiais metais, bet dabar aišku, kad to padaryti nebepavyks. Jiems skirtos
lėšos esą bus nukreiptos kitų visuomenei svarbių projektų įgyvendinimui.
„Darbų yra daugiau, nei vyksta viešųjų pirkimų konkursų, – teigia Lietuvos
automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Daivis Zabulionis, – todėl
stengiamės operatyviai priimti sprendimus ir lėšas perskirstyti kitiems prioritetiniams projektams, kurie gali būti įgyvendinti numatytu finansavimo periodu. Pavyzdžiui, jei nepavyksta asfaltuoti žvyrkelio, galima kitame kelyje pastatyti autobusų stotelių, perženklinti sankryžas, perėjas.“
Pasak D. Zabulionio, būna, kad dėl viešųjų pirkimų apskundimų, taip pat vėluojančių tiekėjų, bankrutavusių bendrovių, darbus atlikti trukdančių oro sąlygų
ir kitų priežasčių Kelių priežiūros ir plėtros programai skirtų lėšų per metus nepavyksta panaudoti numatytiems projektams. Tada nepanaudota lėšų dalis lie-

Lietuvos automobilių kelių direkcija 2015–2016 m. paskelbė
282 viešųjų pirkimų konkursus, skirtus kelių, viadukų ir tiltų
statybos bei rekonstrukcijos darbams atlikti. 58 arba penktadalį jų
laimėjo bendrovės, kurios ekspertų apskaičiuotą projekto vertę apkarpė
nuo 30 iki 60 proc.

Varžybų nugalėtojai:
1. R. Černiauskas
2. N. Ševeliov
3. V. Jakštaitis

Rizgonys, UAB
Žvyro karjerai, UAB
Lifosa, AB

Daugiau informacijos: nsm.lt, rizgonys.lt, swecon.lt, keliai-tiltai.lt, zurnalastransportas.lt

UAB “RIZGONYS”

Informaciniai partneriai

Projektas

Pagrindiniai partneriai

Labiausiai bendrovių sumažintos konkursų kainos 2016 m.

Bendrovės, rangos darbų konkursus laimėjusios su mažiausia kaina ir žymiai
sumažinusios preliminariai paskaičiuotą projektų sąmatą, rizikuoja netekti lėšų ir
net bankrutuoti. Taip gali atsitikti tiek vykdomų statybų metu, tiek po jų baigimo.
Tokiais atvejais atliktų darbų kokybės ir žalos, padarytos valstybei, atlyginimo garantuoti negali niekas. Kokiais būdais LAKD gali priversti bendroves, įgyvendinusias projektus arba jų nebaigusias, vykdyti sutarčių sąlygas?
LAKD specialistai pabrėžia, kad rangovai motyvuojami darbus atlikti pačiu
apmokėjimo būdu. Dažniausiai bendrovės pinigus gauna tik už atliktus darbus.
Pagal sutarties sąlygas, bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma rangovui neturi viršyti 90 proc. visos sutarties sumos. Likusios lėšos (apie 10 proc.) saugiai guli užsakovo sąskaitoje – jos išmokamos kokybiškai baigus visus darbus.
„Surašomas statybos baigimo aktas, tačiau sulaikomų pinigų suma sumokama rangovui tik po to, kai jis LAKD pateikia banko išduotą sulaikomų pinigų garantiją arba draudimo bendrovės duotą sulaikomų pinigų laidavimo draudimo
raštą. Šių dokumentų galiojimo periodas apima 24 mėnesius. Tiek laiko rangovas
turi šalinti atsiradusius defektus. Jei jis nesutinka to daryti, kreipiamasi į garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštą išdavusią bendrovę. Taip pat gali būti
formuojamas ieškinys teismui“, – raštiškame atsakyme paaiškina LAKD atstovai.
D. Zabulionio teigimu, nėra jokių garantijų, kad rangovas, bankrutavęs dar
statybų ar garantinio aptarnavimo laikotarpio metu, atlygins nuostolius ar ištaisys pasirodžiusius defektus.
„Sunku pasakyti, ką tokiu atveju reikėtų daryti. Juk bankroto byla turi savo
tvarką. Situacija patikima teisininkams, bankroto administratoriui. Kelių direkcija teiktų ieškinį ir bandytų išsireikalauti reikiamos sumos. Bet kokiu atveju, sutartis yra sudaroma su veikiančiu subjektu. Jei jis bankrutuoja, sutartis bei garantinis laikotarpis nebeveikia. Kita vertus, garantinio laikotarpio priežiūros gali ir nereikėti, jei defektų neatsiras, nes tada nebus ko tvarkyti. Juk statybų metu vykdoma techninė darbų priežiūra, kiekvieną atliktą darbą vertina specialistai“, – teigia
D. Zabulionis.
Jis priduria, kad LAKD remontuotų ar rekonstruotų kelių, tiltų, viadukų nedraudžia ir to iš rangovų nereikalauja, nes kol kas nebuvo atvejų, kai dėl bendrovių bankroto garantinio aptarnavimo laikotarpio metu išlindusius defektus reikėtų šalinti LAKD lėšomis. Be to, draudimas itin išbrangintų darbus, už kuriuos mokama iš valstybės biudžeto. Nepaisant to, jis sako, kad apie draudimą pasvarstyti
vertėtų. Tai apsaugotų bendroves nuo bankroto, valstybės lėšų švaistymo.
„Gal ir galima svarstyti apie padidintos rizikos objektų apdraudimą, tačiau
visų kelių drausti neapsimoka. Jei tik viename jų pasitaikys defektų, kuriuos šalinti turinti bendrovė bus bankrutavusi, galbūt bus kur kas pigiau viską sutvarkyti savomis lėšomis, nei apdrausti“, – priduria D. Zabulionis.
Pavyzdžių, kai saugiklių stoka įstumia projektus į aklavietę ir įšaldo jiems išleistus pinigus, toli ieškoti nereikia. Dar pernai buvo baigtas statyti 26,25 mln.
eurų investicijų pareikalavęs Panemunės aplinkkelis. Tačiau užliejamose Nemuno
pievose nutiestas inžinerinis statinys iki šiol nėra eksploatuojamas. Priežastis –
nusėdęs šio kelio ruožas. Kodėl taip atsitiko, kol kas tiksliai nežinoma. Iki šiol projektuotojų darbui priekaištų niekas neturėjo, o rangovas darbus baigė sėkmingai, išpildęs viską taip, kaip buvo numatyta projekte. Šiuo metu ieškomi atsakymai į klausimus – kas ir kodėl dėl tokios situacijos kaltas? Taip pat neaišku, iš kokių lėšų teks finansuoti nusėdusio kelio ruožo rekonstrukciją – projektuotojams,
rangovams ar valstybei.

Varžybų organizatorius
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Eismo saugumas
– svarbiausia užduotis
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