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aukštesnės kokybės aplinką
visuomenei ir valstybei

Tvarkomas Alfonso Meškinio (Kleboniškio) tiltas, kuris yra A1
kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda dalis. Įgyvendinus visą Islandijos
plento projektą, bus atskirti tranzitinio ir vietinio eismo srautai: atitvarais atskirtos 4 vidurinės juostos bus skirtos tranzitiniam eismui,
kur didžiausias leistinas greitis bus 110 km/h, o šoninės 4 juostos
(po dvi iš kiekvienos pusės) – vietiniam eismui organizuoti. Nustatyta, kad visuomenė šiame magistralės ruože dėl nesibaigiančių
spūsčių prarasdavo apie 8 mln. valandų.
Su praradimais susidūrė ir bendrovių „Šiaulių plentas“ ir
„Žemaitijos keliai“ kreditoriai. Po dramatiškų kelerius metus įmones
persekiojusių skandalų ir nuostolių bangos jos bando atsigauti siekdamos restruktūrizuotis ir tokiu būdu išvengti bankroto. Bendrovės
savo aukso amžių išgyveno tik, kaip dabar paaiškėjo, korupcijos apsupty. Prasidėjus vadovų ir darbuotojų sulaikymams, nukentėjo
įmonių prestižas ir žymiai sumažėjo pajamos. Kalbinti kreditoriai įsitikinę, kad bendrovės „Šiaulių plentas“ ir „Žemaitijos keliai“ po
restruktūrizacijos sieks bankroto ir skolos nebus grąžintos. Pasak jų,
galimai abiejų bendrovių savininkų ir vadovų tikslas – išlošti laiko,
išparduoti turtą, „išplauti“ paskutinius įmonių pinigus.
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Žmonių žūtys darbo vietose yra itin skaudžios. Nelaimės dažnai
atsitinka dėl aplaidumo, elementarių darbo saugos reikalavimų
nepaisymo, pačiam darbuotojui visiškai negalvojant apie savo
saugumą. Tiriant žūčių atvejus, išvados neguodžia: darbuotojai pernelyg pasitiki savimi arba vadovaujasi nuostata „kaip nors padarysiu“. Tas „kaip nors“ vieną kartą baigiasi tragiškai.
Gaisrai bendrovėse „Rizgonys“ ir „Baldai jums“ Jonavos rajone iškėlė nemažai klausimų. Pagal pateiktą informaciją padaryta išvada, kad dviejų valstybės institucijų: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai ne visada susikalba ir ne visada bendradarbiauja, o
minėtos institucijos labiau rūpinasi savo interesais.
Galima pasidžiaugti istorine valstybės sostine Trakais, kuri skaičiuoja
milijoninius turistų srautus. Tikslaus skaičiaus niekas negali pasakyti,
bet vien pilį kasmet aplankydavo apie 300–400 tūkst. turistų. Manoma, per metus Trakuose pasisvečiuoja daugiau kaip 3 mln. lankytojų.
Aišku, COVID-19 pandemija turistų srautus ir šalies ekonomikos
skaičius gerokai pakoregavo, todėl linkime visiems gerų darbų, atlaikyti ekonominius bangavimus ir likti sveikiems.
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Kuriame

Mielieji skaitytojai,
šie metai kelininkams yra aukso amžius, nes pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo planą Vyriausybė „atšildė“ 142 mln. eurų iki
šiol valstybės buvusių „užšaldytų“ lėšų Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimui. Taip pat susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus dėka iš COVID-19 pandemijos sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių plano valstybinės ir vietinės reikšmės kelių
infrastruktūrai gerinti papildomai skirta 148,5 mln. eurų. Darbai
pajudėjo labai sparčiai, tiesiog kosminiu greičiu. Pasak ministro,
buvo sureguliuoti ir projektų valdymo bei viešųjų pirkimų grafikai,
kelių priežiūros komanda įvykdė beveik 80 proc. numatytų 2021 m.
pirkimų. Pinigų gausa galėjo pasidžiaugti ir Lietuvos automobilių
kelių direkcija, nes jai 1,5 mln. eurų buvo skirta projektų administravimo priežiūrai. Didelės pinigų sumos kelininkų buvo įsisavintos
per mažos vertės pirkimus savivaldybių ir Kelių direkcijos skelbtų
konkursų metu. Sumos galėjo pasirodyti ne tokios jau menkos,
neretai vieno projekto vertė siekė daugiau kaip 100 tūkst. eurų, bet
rangovai pasirašė sutartis su užsakovais ne konkurso, o tik apklausos būdu.
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Kalbėjosi Algirdas Aušra
Kokiais prioritetais vadovavotės, pradėdamas ministro darbą? Ar jie kadencijos metu kito?
Prioritetai nekito, nes svarbiausia buvo užtikrinti Vyriausybės
programos įgyvendinimą. Buvau susipažinęs su šia programa ir
ypač – susisiekimo srities, nes prieš tapdamas ministru, būdamas
Seimo narys, aktyviai domėjausi šia sritimi.
Buvau Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininkas. Šiame
komitete dažnai buvo pristatomos susisiekimo sektoriaus pozicijos Europos Sąjungoje. Taigi, europinė šio sektoriaus situacija man
buvo gerai žinoma. Gerai žinojau kelių ir geležinkelių sektorių problemas, vežėjų automobiliais bėdas.

Taigi, kaip ir minėjau, mano pagrindinis darbo prioritetas buvo
per daugiau nei metus užtikrinti Vyriausybės programos įgyvendinimą, kuri yra detaliai išdėstyta pagal priemones ir prioritetus. Principinis kriterijus – atstovauti visuomenės interesams ir žvelgti į socialinę aplinką. Tai buvo šios XVII-osios Vyriausybės principinė linija.
Stengiausi vengti vykdyti ilgalaikes reorganizavimo pertvarkas,
nes per trumpą mano kadenciją tai būtų užėmę daugiau laiko ir nebūtų davę reikiamų rezultatų, o sistema būtų buvusi išbalansuota.
Pasinaudodamas savo ankstesne patirtimi stengiausi sukurti projektų įgyvendinimo sistemą, kad ji būtų efektyvi, kad truktų
trumpiausią laiką nuo sprendimo priėmimo iki realizavimo.
Žinojome, kad stringa kelių ir kiti susisiekimo sektoriai. Jie stringa ne dėl vadovų ar specialistų nenoro, o dėl procedūrų sudėtingu-

BPLC ARCHYVO

Kadenciją baigiantis susisiekimo ministras Jaroslav
Narkevič nustebino darbų gausa, kurie viešojoje erdvėje
nebuvo atspindimi. Ministras per mažiau nei pusantrų
metų sugebėjo išspręsti sisteminę kelių sektoriaus problemą
– pasiekti, kad pinigai darbams kelininkus pasiektų ne
vasaros pabaigoje, kaip būdavo anksčiau, o ankstyvą
pavasarį. Ministro pastangomis keliams skirti papildomi
150 mln. eurų, dėl kurių panaudojimo buvo pasirašytos
sutartys ir įvykdyti darbai. Kaip tai pavyko pasiekti ir
įsitraukti į procesą teoriniu ir praktiniu lygiu, kalbinome
Lietuvos susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių.

formuoti strateginę poziciją ir valdyti procesus“
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Ministras Jaroslav Narkevič: „Ministerija turi

mo. Stengiausi surasti būdą, kaip tas procedūras maksimaliai supaprastinti, kad kiekvienas proceso partneris galėtų efektyviai ir skaidriai dalyvauti, nukreipdamas veiklą į rezultato siekimą.

Projektai buvo dalinami į tris grupes: ilgalaikiai, vidutinio termino ir einamo laikotarpio, kurie reikalavo greitų sprendimų.
Yra parengta susisiekimo sektoriaus programa – kelrodė kitoms
Vyriausybėms.
Džiaugiuosi, kad pavyko paruošti ir patvirtinti ilgalaikę iki 2050
m. viso sektoriaus susisiekimo strategiją, kurios iki tol nebuvo.
Nuo šiol pagal Europos Sąjungos ir pasaulio geopolitikos kryptis
sukoordinavome visas sferas ir turime dokumentą, pagal kurį galime darniai vystyti atskirus sektorius, kurie būtų nukreipti į vieną
tikslą.
Man pavyko pajusti visų proceso dalyvių pulsą.

Iki Jūsų paskyrimo ministru Vyriausybės programa buvo
vykdoma dvejus su puse metų. Iš jos turėjote susiplanuoti
savo prioritetinius darbus. Vienas iš jų – kad kuo greičiau
pajudėtų projektų realizavimo procesai. Kaip pavyko įgyvendinti?
Prisiminkime, kad radau beveik visų įmonių baigtinę reorganizavimo stadiją. Tai reiškia, kad įmonių veikla po reorganizacijos turėjo būti gerinama. Pavyzdžiui, iš penkių regioninių kelių priežiūros
bendrovių buvo sukurta viena. Tų įmonių tarpusavio suderinamumas organizacine prasme reikalavo tobulinimo.
Pertvarkius geležinkelius, pastarieji buvo išsiskaidyti į tris dukterines įmones. Tai reikalavo taip pat įsigilinimo į šį procesą ir juridinės analizės. Buvo nukreiptos padidintos pastangos, kad reformuojamą sistemą būtų galima sukurti efektyvesnę.
Paruošėme naują Ryšių reguliavimo įstatymą, dėl kurio turės
diskutuoti jau naujos sudėties Seimas.
Mano darbo pobūdis yra toks, kad noriu žinoti visų proceso dalyvių problemas. Pavyzdžiui, jei kalbame apie kelių tiesimo projektus, man įdomi ne tik Lietuvos automobilių kelių direkcijos, bet ir tų,
kurie realizuoja tuos projektus, nuomonė.
Vadovaudamas ministerijai daug dėmesio skyriau vandens
įmonių, jūreivystės problematikai. Tiesiogiai bendraudami su jais
gavome daug papildomos informacijos dėl laivininkystės ir jūreivystės sektoriaus Lietuvoje.
Buvo sudarytos sričių patariamosios tarybos, į kurias įtraukti socialiniai partneriai. Tai, manau, padėjo gana efektyviai per tuos metus sudaryti detalias veiksmų programas ir atkreipti didesnį dėmesį
į konkrečių projektų realizavimą.

Kas rengė ilgalaikę susisiekimo sektoriaus programą?
Už šį kartu nuveiktą didžiulį darbą noriu padėkoti susisiekimo
sektoriaus ekspertams, Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių
įmonių darbuotojams, bendromis pastangomis parengusiems šį
strateginį dokumentą, kuris taps pagrindu ateinančiais dešimtmečiais plėtojant Lietuvos transporto ir logistikos sistemą.
Per visą tą laiką, kol buvo rengiama ilgalaikė susisiekimo sektoriaus vizija, vyko daug susitikimų, atlikta ne viena analizė, numatoma Lietuvos susisiekimo sektoriaus perspektyvinė raida, modeliuojami galimi raidos scenarijai iki 2030 m. ir iki 2050 m.
Taip pat buvo atsižvelgta į makroekonominius ir socialinius rodiklius, jų ateities prognozes, svarbiausius pastarųjų metų susisiekimo sektoriaus pokyčius ir planus Lietuvoje bei Baltijos regione,
gerąją užsienio šalių patirtį bei pasaulines susisiekimo sektoriaus ir
aplinkos apsaugos tendencijas. Tai leido strategijoje numatyti šalies
susisiekimo sistemos plėtros prioritetus, tikslus ir uždavinius, tikslingai planuojant skirtingų transporto šakų veiklą ir investicijas bei
užtikrinant nuoseklią viso sektoriaus plėtrą.
Ar programa bus tvirtinama Vyriausybėje?

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

Tai Susisiekimo ministerijos kompetencijos programa. Ji suderinama su ilgalaikiais valstybės tikslais. Ruošiant šį dokumentą, procese dalyvavo Energetikos ir Inovacijų bei kitų ministerijų atstovai.
Iki 2030 m. programa yra konkretesnė, nes iki tų metų galima
jau numatyti ir apibrėžti, kaip atrodys susisekimo sektorius geopolitinėje erdvėje. Nuo 2030 iki 2050 m. galima numatyti tik tendencijas ir pagal jas atsirandančius iššūkius. Žinome, kad labai greitai
vystosi pramonė ir tai suteikia galimybę kur kas greičiau rasti naujas plėtros kryptis bei jų realizavimo būdus.
Ar prieš 30 metų galėjome numatyti, kad įvyks toks didelis IT
technologijų šuolis, pasikeis pramonės prioritetai? Turbūt ne. Todėl
ir laikotarpis nuo 2030 iki 2050 mažiau konkretus nei iki 30-ųjų.
Džiaugiuosi, kad per tuos metus pavyko sudaryti šį dokumentą,
dabar liko jį realizuoti. Tai subalansuotas viso Lietuvos susisiekimo
sektoriaus dokumentas.
Tai – mokslinis ar daugiau praktinis darbas?
Į visus mokslinius darbus aš žvelgiu per taikomąją prizmę.
Juk yra matematika ir yra taikomoji matematika. Stengiuosi teorinį mokslinį žinojimą ir jo potencialą nukreipti į praktinį požiūrį,
nors tolimus planus numatyti gana sudėtinga. Jei visi judės vieninga kryptimi, sektoriaus šuolis bus kur kas efektyvesnis nei pastarąjį dešimtmetį.
Dirbdamas ministru pastebėjau, kad atskiros sritys dirba atskirai. Pavyzdžiui, geležinkeliai veikia atskirai nuo vežėjų transporto.
Per tą trumpą laiką stengėmės pasiekti šių sektorių sinergiją. Geras

to pavyzdys: europine vėže atvyko geležinkelių sąstatas iš Vokietijos ir atvežė į Lietuvą sunkvežimių puspriekabes. Vilkikų traukiamos
puspriekabės su prekėmis toliau buvo gabenamos užsakovams nuo
durų iki durų. „Lietuvos geležinkeliai“ daug dirbo ta linkme ir mes
per metus ši procesą gerokai paspartinome. Tokio projekto neturi nei latviai, nei estai.
Taip geležinkelio srityje pradėjo veikti Kauno intermodalinis terminalas, kuris buvo pastatytas prieš penkerius metus, bet dar neveikė. Europinę vėžę „Rail Baltica“ galime panaudoti geležinkelio ir
automobilių transporto bendradarbiavimui.
Kitas pavyzdys – Vilniaus intermodalinis terminalas. Jis yra, bet
nepakankamai apkrautas. Kad jis gyvuotų, turi būti suformuota visa
logistikos grandinė. Terminalas pritaikytas konteineriniams pervežimams ir nukreiptas Rytų kryptimi.
Pasiūliau kuo greičiau iki Vilniaus atstatyti buvusią geležinkelio
liniją Gardino link (nuo Marcinkonių iki Baltarusijos sienos). Tai pritrauktų ir verslininkus, ir investuotojus, nes dabar ši teritorija jiems
nelabai patraukli. Su lenkų kolegomis tuo klausimu dirbome daugiau nei pusę metų. Tos vėžės pagrindu galime nutiesti ir europinę vėžę.
Tai būtų naujas projektas, suteikiantis papildomų galimybių ir
platesnį Klaipėdos jūrų uosto terminalo panaudojimą.
Tokių pavyzdžių yra ir daugiau, nes infrastruktūros gerinimas –
vienas iš svarbių mūsų prioritetų.
Pastebėjome, kad išties daug dėmesio skyrėte kelių infrastruktūros gerinimui.

Mano užduotis buvo sudaryti savivaldybėms vienodas
galimybes pasinaudoti papildomomis valstybės
skirtomis lėšomis. Ir šią misiją atlikau garbingai.
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Man svarbu buvo pasiekti, kad pasiruošimo darbai, jų vykdymo
procesas būtų kuo trumpesnis.
Pavyzdžiui, kelio „Via Baltica“ ruožo nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos projektas buvo paruoštas, bet suderinamumas strigo ir
man pavyko jį per du mėnesius patvirtinti Vyriausybėje.
Visiškai ramia sąžine galiu įsitraukti į bet kokius projektus, nes
neatstovauju jokioms interesų grupėms. Man tai – vienas iš svarbiausių pasitenkinimų, nes viešasis interesas buvo ir yra svarbiausias.
Stringa žemės paėmimo valstybės poreikiams procesas. Pirma,
tai – kelininkų interesas, kad per tam tikras teritorijas būtų nutiestas kelias. Antra, žmonių, kurie praranda žemę ne savo valia, interesas. Su žmonėmis ne visuomet teisingai atsikaitoma. Esu patenkintas, kad mums pavyko priimti palankesnius atsiskaitymo sprendimus.

Susisiekimo ministerijos
siekis buvo pagerinti
kelių infrastruktūrą. Kelių
tiesimo įmonės turėjo sunkumų
planuodamos savo veiklas
ilgalaikiam procesui, nes verslas,
dalyvaujantis šioje srityje, turi
matyti darbo sąlygų stabilumą
ir ilgalaikį pastovumą, kad
išvengtų šuolių.

Kodėl savivaldybėse buvo labai skirtingai realizuojami projektai?
Vienos savivaldybės pateikė tam tikrą projektų skaičių finansavimui gauti iš metinių KPPP lėšų, kitos – 10 kartų daugiau. Visos jos
naudojo COVID-19 ekonomikos skatinimo projekto 6 programų lėšas, daugelis tam buvo tinkamai pasiruošusios. Vertinimo komisija atitinkamai geriau pasiruošusioms savivaldybėms skyrė daugiau
lėšų. Taigi, daug kas priklausė nuo jų pačių.
Mano užduotis buvo sudaryti savivaldybėms vienodas galimybes pasinaudoti papildomomis valstybės skirtomis lėšomis. Ir šią
misiją atlikau garbingai.
Ateityje savivaldybių vadovai turės atsakyti rinkėjams, kodėl pasinaudojo tomis sąlygomis tokia ar kitokia proporcija.
COVID-19 pandemijos ekonomikos skatinimo programa. Ar
ji daugiau buvo skirta žmonių užimtumui didinti, ar darbo

Per darbų pasiruošimo laikotarpį su visais galimais kelių rangovais detaliai išanalizavome, kokie yra jų pajėgumai ir galimybės.
Įmonės aiškiai pasakė, kiek kokių darbų galės atlikti, o kokių – ne.
Lėšos pagal šią programą negalėjo būti perkeltos į kitus metus, todėl buvo įvertintos rangovų galimybės ir tam kruopščiai pasiruošta.
Ar liks neįgyvendintų projektų? O gal galėjote skirti ir dar
daugiau finansavimo?
Dar kartą galiu pasakyti, kad šis skaičius yra optimalus. Kontroliavome, kaip vyksta procesas, nes savivaldybės pirmąsias lėšas
gavo jau birželį. Šią situaciją labai kruopščiai valdėme: kiekvieną savaitę vyko ataskaitiniai susirinkimai su savivaldybių ir Savivaldybių
asociacijos atstovais. Mažiau paraiškų pateikusios savivaldybės paspartino organizacinį procesą ir kai kurios iš jų darbus pradėjo skyrusios savo finansavimą.

vus gyvenvietes, iš jų jau nebenori išsikraustyti vietiniai gyventojai, ten dabar aktyviai kuriasi ir naujakuriai, ypač COVID-19 pandemijos metu.
Negalima leisti, kad visa Lietuvos teritorija taptų tranzitine teritorija. Nenormalu, kai, pavyzdžiui, per regiono miestą važiuoja
srautai sunkiasvorių sunkvežimių. Reikia sudaryti tokią infrastruktūrą, kad būtų galima naudotis pasienio ruožais, kad keliai regionuose būtų patrauklūs vairuotojams. Taip atsirado Lietuvos pasienio kelių programa, kurios tikslas – nukreipti sunkvežimių, važiuojančių Lenkijos ir Kaliningrado srities link, srautus. Sutarėme su Latvijos ir Lenkijos susisiekimo ministrais, kad jie rastų lėšų asfaltuoti
pasienio ruožams savo šalyse, radome lėšų ir mes.
Koks Jūsų požiūris į kurortines vietoves? Juk tai yra turizmas, tai tautiečių ir užsieniečių pritraukimas. Tai – papildomi pinigai, kuriuos gauna savivaldybės.
Požiūrį atspindi paruošiamieji darbai. Jei iš šešių papildomų
programų atsirado viena, skirta lankomiausioms vietoms finansuoti, tai parodo mūsų teigiamą požiūrį į kurortinių ir rekreacinių
teritorijų infrastruktūros finansavimą. COVID-19 pandemijos metu
žmonės daugiau keliavo po Lietuvą. Birštonas, Neringa, Druskininkai tik dėl to, kad yra kurortinės teritorijos, jau seniai gauna papildomą finansavimą iš KPPP programos. Bet yra kitų savivaldybių, kurios nėra kurortai, bet jie turi, pavyzdžiui, piliakalnių, istorinių vietų, poilsio zonų, gyventojų lankomų vietų. Valstybė turėtų suteikti
galimybę žmonėms nuvažiuoti į tas vietoves: reikia kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, palankių poilsiui sąlygų. Todėl ir sukūrėme programą kurortinių ir rekreacinių teritorijų infrastruktūros finansavimui.

LR SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Iš vadinamosios COVID-19 finansavimo programos išskyrėte pėsčiųjų ir dviračių takų finansavimą. Ar manėte, kad
tam tikrai buvo poreikis?

Ar mūsų šalies regionams svarbu turėti daugiau galimybių
ir savarankiškumo?

BPLC ARCHYVO

Vyriausybės programoje buvo numatyta regionuose sukurti daugiau galimybių ir savarankiškumo. Tai taikytina ir infrastruktūrai.
Su Savivaldybių asociacija, su kitais suinteresuotais šio proceso
dalyviais pavyko pasiekti bendrą rezultatą ir sudarėme sąlygas regionų infrastruktūros plėtrai. Sektorius buvo visiškai pasiruošęs, todėl
kai atsirado galimybė „atšildyti“ 140 mln. eurų iki šiol valstybės buvusių „užšaldytų“ lėšų, darbai pajudėjo labai sparčiai.
Taip pat kartu su Kelių priežiūros komanda sureguliavome projektų valdymo ir viešųjų pirkimų grafikus. Jau šiandien Kelių priežiūra įvykdė beveik 80 proc. 2021 m. pirkimų. Tai gera žinia, nes aišku, kad darbai nesustos ir bus vykdomi laiku.
Anksčiau Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) pradėdavo pirkimus einamiesiems metams tik balandžio, o neretai ir liepos
mėnesį. Darbai būdavo pradedami geriausiu atveju rugpjūtį, rugsėjį.
Kokius objektus savivaldybės atrinko, tai buvo jų kompetencija.
Mes juos raginome, nes tai – jų savarankiškumo galių stiprinimas.
Savivaldybių administracijų darbuotojams padėjome praktine pagalba, kad jie būtų pasiruošę realizuoti infrastruktūros projektus. Tai
irgi prisidėjo prie mūsų bendro rezultato, kad būtų atlikta regionuose papildomų darbų už 150 mln. eurų.
Kodėl valstybė taip netolygiai rūpinasi savo turtu? Ši Vyriausybė daugiau lėšų nukreipė žvyrkeliams ir mažiau rūpinosi magistraliniais keliais.

Žinome, kad poreikiai yra didžiuliai, o galimybės kur kas kuklesnės. Jei per ketverius metus buvo numatyta daugiau skirti lėšų
žvyrkeliams, mažiau liko magistraliniams keliams. Bet tai nereiškia,
kad magistraliniai keliai buvo pamiršti.
Ministerija visada ieškojo papildomų finansavimo galimybių.
Sustiprinome ES lėšų pritraukimą ir panaudojimą. Per beveik vieną mėnesį Finansų ministeriją užvertėme įvairių sričių projektais:
oro, vandens, pasienio infrastruktūrai gerinti. Pagal ES lėšų panaudojimą pasiekėme 96 proc. pasirašytų sutarčių, o praėjusiais metais buvo tik 40–50 proc. Bet prie to reikėjo eiti palaipsniui, ir mums
tai pavyko įgyvendinti.
Sudėtingas, daugeliui automobilių transporto dalyvių aktualus
dokumentas e.tolingas buvo priimtas Seime ir įsigalios nuo 2023
m. Pagal naująją tvarką, į KPPP biudžetą papildomai planuojama
surinkti apie 80 mln. eurų kasmet.
Parengėme saugaus eismo programos „Vizija 0“ nuostatas. Vidaus reikalų ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų darbuotojų pastangomis parengėme planą iki 2050 m. pasiekti nulinį mirčių keliuose skaičių.
Taigi, infrastruktūra yra įvairių priemonių visuma, o ne vien tik
kelio danga.
Iki Jūsų vadovavimo vyravo daugiau politinis savivaldybių
vertinimas. Vienos mūsų, kitos – ne, atitinkamai ir finansavimas galėjo būti skirtingas. Jums atėjus, savivaldybės
gavo panašiai tolygų finansavimą. Ar jos tai įvertino?
Nekalbėsiu, kaip buvo iki manęs ir kas dirbo gerai ar blogai.
Bendravome ir su kelių rangovais, ir su Savivaldybių asociacijos atstovais. Be to, būdamas politikas žinojau, kad savivaldybės ne visuomet yra išklausomos. Vykau į savivaldybes (aišku, pandemija
sutrukdė aplankyti visas) ir ten nagrinėjome esamas problemas. O
finansavimas buvo skirtas pagal KPPP lėšų skyrimo nustatytus kriterijus, papildomas finansavimas buvo skirtas atsižvelgiant į savivaldybių pasiruošimą. Džiaugiuosi, kad visos savivaldybės gavo papildomų lėšų, kurias galėjo įsisavinti.

Sulaukėte priekaištų, kad daug finansavimo skirta didmiesčiams, ypač Kaunui. Kuo tai buvo pagrįsta?
Kauno miesto savivaldybė gatvių ir kelių projektams iš visų šalies savivaldybių skyrė savo lėšų daugiausia. Šiemet skyrė 28 mln.,
praėjusiais metais – 26 mln. eurų. Tad klausimas, ar verta skatinti
tas savivaldybes, kurios pačios reikšmingai prisideda finansavimu,
manau, retorinis. Mes jiems skyrėme per 12 mln. eurų. Tiek pat skyrėme ir Vilniui.
Ar jaučiate, kad kelių sektorius ir savivaldybės Jums turi
būti dėkingos? Kaip Jūs įvertintumėte pagrindinius savo
darbus?

SXC

Pasiekėme, kad Lietuva neprarastų europinės vėžės „Rail Baltica“ statytojo ir operatoriaus teisių. Buvo siūlyta visose trijose šalyse
integruoti infrastruktūros tiesimo procesą, o tai Lietuvai nenaudinga. Pasiektas kompromisas, kad kiekviena šalis parenka savo modulį ir mes užtikrinome šiame projekte valstybės interesą. Kiekvienas klausimas buvo matomas per ilgalaikę Lietuvos valstybės interesų užtikrinimo prizmę.

BPLC

Susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič susitiko su asociacijos „Lietuvos keliai“ atstovais.

Ten pasakyta, kad būtina plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą, nukreipti ją nuo pagrindinių magistralių. Žmonėms reikia
sudaryti galimybes judėti saugiai. O tam reikalingi dviračių takai,
sveikatingumo takai, patogūs šaligatviai.

vietų išsaugojimui, ar tai buvo konkretus tikslas visuomenei pagerinti infrastruktūrą ir socialines sąlygas?
Programa buvo naudinga visais išvardintais aspektais. Sudarydami sąlygas verslui išsilaikyti krizės metu, sudarėme geresnes socialines sąlygas ir žmonėms. Susisiekimo ministerijos siekis buvo
pagerinti kelių infrastruktūrą. Antra, kelių tiesimo įmonės turėjo
sunkumų planuodamos savo veiklas ilgalaikiam procesui, nes verslas, dalyvaujantis šioje srityje, turi matyti darbo sąlygų stabilumą ir
ilgalaikį pastovumą, kad išvengtų šuolių.
Ar kelių sektorius nepaspringo gavęs tiek daug papildomų
pajamų?

Grįžtant prie visuomenės intereso. Regionuose, gyvenvietėse gyvena žmonių, bet ten daug žvyrkelių ir neaišku,
kada jie bus išasfaltuoti. Ar pasistūmėjo žvyrkelių asfaltavimo programa? Prieš kelerius metus iš politikų teko išgirsti pasakymų, kad regionuose nebeliko gyventojų, tai kam
asfaltuoti žvyrkelius? Jūsų nuomone, ar reikia juos išasfaltuoti?
Mano darbas truko kiek daugiau nei metus. Mačiau, kad reikia programų ateičiai. Tokiu būdu atsirado gyvenviečių asfaltavimo programa. Nenormalu, kai asfaltuojami, galima sakyti, laukai
ir ten pravažiuoja nedidelis automobilių srautas, o gyvenvietės
paliekamos su žvyrkeliais, kur žmonės skęsta dulkėse. Išasfalta-

Bendrąja prasme paspartinau visų darbų realizavimą, suteikdamas galimybę susisiekimo sektoriui gauti papildomų lėšų; paruošiau ministerijos kuruojamų sričių ilgalaikę strategiją; užtikrinau
strateginių projektų realizavimo galimybę: europinės vėžės „Rail
Baltica“, magistralinio kelio „Via Baltica“, Klaipėdos uosto gilinimui.
Pradėjo judėti pasienio infrastruktūros darbai; atgaivinau vidaus
vandenų laivybą. Laivyba Nemunu – absoliučiai nauja tema. Šių
metų kovą buvo pagilintas Nemunas, balandį jau galėjo vykti laivyba Kuršių nerijos link. Nemunas ir toliau bus gilinamas aukštupio,
Druskininkų link. Iki šiol tai nebuvo daroma. Buvo skiriama daugiau
dėmesio oro uostams, geležinkeliams. Vyko tarptautinis bendravimas – dėl ES mobilumo paketo organizavau septynių šalių susisiekimo ministrų susitikimą. Aptarėme galimybes.
Atlikau savianalizę ir baigiantis mano kadencijai su komanda
ramiai perduodu darbus, nes palieku neišbalansuotą, bet gerai veikiančią, orientuotą į rezultatus, skaidrią ministerijos sistemą.
Ką paliekate padaryti naujam ministrui?
Daugelio darbų kryptis nubrėžta. Ilgalaikė sektoriaus strategija sukurta, įmonių valdymas sutvarkytas, atliktos kai kurių įmonių
reorganizacijos ir valdymo korekcijos, pasiruošta ES naujojo periodo finansavimui. Tai tik keletas darbų, kuriuos vardinu. Tikiuosi, kad
pradėti darbai bus tęsiami.
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Sostinės svečiai žavisi Trakais

Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Savivaldybė turi ligoninę, polikliniką, gerai išplėtotos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos seniūnijose. Gyventojai gauna visas būtinąsias medicinines paslaugas arčiau
namų. Savivaldybėje veikia aukšto lygio akušerijos skyrius, į
kurį vyksta gimdyti moterys iš Vilniaus ir iš aplinkinių miestų. Onkolinius susirgimus gyventojai gydosi Nacionaliniame
vėžio institute Vilniuje.
Nors savivaldybė turi greitosios medicinos pagalbos skyrių, merės nuomone, geriau jį būtų perduoti centralizuotai
stočiai, siekiant efektyvesnio aptarnavimo. Dėl to kalbama
su Vilniaus greitosios medicinos pagalbos centru, kadangi iškvietimai organizuojami per bendrą greitosios pagalbos centrą ir pas ligonį vyksta ta medikų komanda, kuri tuo
metu yra arčiausiai.
Trakų rajone, kaip daugelyje kitų savivaldybių Lietuvoje,
medicinos personalo nuolat trūksta, ypač koronaviruso pandemijos metu. Ligoninėse trūksta gydytojų, nes susirgus vie-

Savivaldybė su istorine valstybės sostine Trakais skaičiuoja milijoninius turistų srautus. Aišku, COVID-19 pandemija skaičius gerokai
pakoregavo. Absoliučiai tikslaus skaičiaus niekas negali pasakyti, bet
vien istorinę pilį, pastatytą kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto iniciatyva XIV a. II pusėje, kasmet aplankydavo per 300–400 tūkst. turistų.
Trakuose, manoma, per metus pasisvečiuoja apie 3 mln. lankytojų.
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius
Kvedaravičius prisiminė kuriozinį atvejį, kai Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu buvo atlikta turistų apklausa, kas jiems labiausiai
patiko sostinėje. Pirmas atsakymas buvo Trakai. Akivaizdu, kad absoliuti dauguma Vilniaus svečių vyksta į Trakus. Dauguma oficialių
delegacijų, kuriose būna ir karalių, prezidentų, ministrų, vyksta į šį
istorinį miestą.
Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus, tai, kad savivaldybė turi kurortinį statusą, vertintina dviem aspektais. Viena vertus,
saugomų teritorijų apribojimai galbūt uždeda papildomą administracinę naštą – kai kuriuos infrastruktūrinius projektus būtų galima atlikti greičiau ir paprasčiau. Kita vertus, gerai suprantama saugomų teritorijų svarba ir tai, kad Trakai be savitos gamtos, istorijos,
kraštovaizdžio nebūtų tokie išskirtiniai.
„Juos saugoti reikia, mums dėl to klausimų nekyla. Tačiau valstybiniu mastu nustatytos biurokratinės procedūros galbūt galėtų
būti šiek tiek efektyvesnės ir paprastesnės. Tą kausimą nuolat keliame, – pažymi administracijos vadovas. – Manau, kad nesąžininga, kai toks reprezentacinis miestas negauna papildomo valstybės finansavimo. Dėl patiriamų turistų srautų Trakų gyventojai jo
nusipelno. Keliame klausimą dėl oficialaus Trakų miesto statuso ir

TRAKŲ SAV.

dėl papildomo finansavimo infrastruktūrai, keliams. Kurortai tą finansavimą gauna, o kurortinės teritorijos – gauna, bet labai mažą.
Ir tai paradoksalu, nes jei neskaičiuotume Palangos, Trakuose lankytojų skaičius yra didesnis nei visus kitus kurortus kartu sudėjus.“

Sumažėjo biudžeto pajamos
Šie metai savivaldybei, kaip ir daugeliui kitų, buvo sunkūs. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamos buvo ne tokios, kokios
planuotos. Skaičiuojama, kad per metus biudžetas negaus apie 2
mln. eurų pajamų. Tokiai savivaldybei – tai didelis netekimas. Dėl
pandemijos sukeltų pasekmių reikėjo peržiūrėti statybų ir investicijų programas. Situaciją kiek pagerino valstybės investicijų programa, susieta su COVID priemonėmis. Dalį darbų, kuriuos planuota atlikti savivaldybės biudžeto lėšomis, pavyko finansuoti valstybės dotacijomis. Savivaldybė gavo per 300 tūkst. eurų valstybės paramos.

Savivaldybės administracija kitiems metams planuoja gerokai
mažesnį biudžetą ir tuos planus, kuriuos puoselėjo prieš pandemiją, turės pakeisti. Labiausiai bus karpoma statybų ir infrastruktūros
programa. Šiemet buvo numatyta daugiau nei 2 mln. eurų investicijų, o kitiems metams planuojamos pusės milijono. Teko atsisakyti dalies mažosios infrastruktūros projektų, tarkime, stovėjimo aikštelių įrengimo. Nepradėtas statyti tiltas į Bažnytėlės salą. Atsisakyta dalies renovacijos projektų. Planuota šiemet pradėti renovuoti ir
statyti keletą darželių, bet ir šiuos projektus teko stabdyti.
Savivaldybė turi pasirengusi strateginį veiklos planą trejiems
metams, o ilgalaikius veiklos planus – dešimčiai metų.
„Nuo tų planų daug neatsiliekame ir svarbiausius projektus, kurie buvo numatyti, vykdome gana sėkmingai. Atskirais atvejais atsiranda tam tikrų sunkumų dažniausiai dėl techninių dalykų, nes
projektuotojams ne visuomet laiku pavyksta paruošti projektus, nepavyksta laiku nupirkti paslaugų. Tačiau pasakyti, kad kažko nepavyko padaryti, negalėčiau. Galima sakyti, kad pavyko įgyvendinti
labai daug planų. Kai kurių miestų teritorijos neatpažįstamos: Lentvario, Rudiškių viešosios erdvės. Ir tai bendras visos komandos, visos savivaldybės darbas“, – sakė administracijos direktorius.

Investicijos skirstomos pagal gyventojų skaičių
TRAKŲ SAV.

storiniame rajono centre – Trakuose – įsikūrė 5 tūkst. gyventojų, tačiau didžiausias savivaldybės miestas yra pramoninis bei komercinis centras Lentvaris, kuriame gyvena daugiau kaip 11 tūkst.
gyventojų. Rajono teritorijoje – Aukštadvario regioninis parkas,
Trakų istorinis nacionalinis parkas, Neries regioninis parkas, daug
gamtosaugos draustinių. Taigi, teritorija nepaprasta istoriniu, kultūriniu, gamtiniu, pramoniniu aspektais.
Savivaldybėje gyvena daug tautinių mažumų bendruomenių.

TRAKŲ SAV.

I

Turistų meka

„Mes bendradarbiaujame su visomis bendruomenėmis. Trakai
visuomet buvo daugiakultūris miestas, kuriame sutaria karaimų,
totorių, lenkų, rusų bendruomenės. Neišskiriame nė vienos bendruomenės, o jų prašymus tenkiname pagal tuos pačius kriterijus,
kaip ir visų kitų. Pavyzdžiui, karaimai pernai tvarkėsi Trakų kenesą ir
gavo paramos iš Kultūros paveldo departamento bei iš mūsų savivaldybės. Organizuojame daug renginių, kur įvairių tautybių žmonės pristato savo kultūrinius skirtumus“, – pasakoja Trakų rajono
merė Edita Rudelienė.

TRAKŲ SAV.

Kalbėjosi Algirdas Aušra

KĘSTUČIO JONAIČIO

Kurortinės vietovės statusą turintis
Trakų miestas nuo seno yra žinomas kaip
istorinė Lietuvos sostinė. Jam priklauso
ir Senieji Trakai – jie sudaro rajono
savivaldybės, kurioje gyvena daugiau kaip
33 tūkst. gyventojų, centrą.

nam, kiti patenka į saviizoliaciją ir situacija tampa kritine. Atsiradus kasdieniams iššūkiams, reikalingi greiti sprendimai ir juos savivaldybė daro.
Išvystytas ir subalansuotas mokyklų tinklas. Iš atokesnių vietovių moksleiviai vežami mokyklų geltonaisiais autobusiukais ir savivaldybės maršrutiniu transportu.
Šiuo sunkiu metu savivaldybė buvo Lietuvos kultūros sostinė.
„Kai perėmėme sostinės medį iš Rokiškio, jau buvome susiplanavę daugybę renginių bei parodų ir nė neįtarėme, kokie sunkūs
mūsų laukė metai. Nuo kovo sustojus visiems renginiams, atradome naujų meno formų. Virtualioje erdvėje atidarėme parodas, rodėme spektaklius, koncertus. Šia patirtimi galės pasinaudoti ir kitos
savivaldybės. Vasarą vyko ir gyvų renginių – Užutrakio dvaro vakarų festivalis, Trakų fanfarinė savaitė, Galvės džiazo fiesta, tarptautinį teatrų festivalis TRANS/MISIJOS. Menas buvo pakeltas į aukštesnį lygį“, – pasakojo rajono merė.

Savivaldybė stengiasi dėmesį seniūnijoms padalinti proporcingai gyventojų skaičiui. Šiek tiek daugiau gauna Trakai, nes tai – kurortinė teritorija, kurioje infrastruktūrai tenka didesnis krūvis dėl didelio turistų srauto. Jiems skirta kurortinė programa, kur numatytos didesnės lėšos infrastruktūros plėtrai.
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Trakų rajono savivaldybė šiemet priėmė naują seniūnijų rėmimo programą, kuri pasiteisino ir bus tęsiama toliau. Programai įgyvendinti savivaldybės biudžete buvo numatytas atskiras finansavimas. Tai reiškia, kad kiekvienam gyventojui paskaičiuota po 6,7
eurų. Kiekvienas seniūnas su seniūnaičiais, su bendruomenių atstovais gali nuspręsti, ką už tas lėšas galima atlikti papildomai, nepaisant tų darbų, kuriuos ir taip reguliariai atlieka savivaldybė: kelių priežiūra, pastatų remontas, šienavimas, greideriavimas, kapinių priežiūra. Pasak rajono savivaldybės merės E. Rudelienės,
gyventojai papildomai įsirengia suoliukus, apšvietimą, kiti – organizuoja šventę.
Tiesa, Trakų rajono savivaldybė pasižymi joje neregistruotų asmenų gausa. COVID-19 pandemijos metu padaugėjo prašymų išduoti leidimus statybai Senųjų Trakų, Lentvario miestuose. Sprendžiant infrastruktūros plėtros klausimus, savivaldybė visuomet
įvertina, kiek toje vietovėje savivaldybėje registruotų gyventojų.
Pastariesiems teikiama pirmenybė.
Trakų rajonas Lietuvoje pirmavo pagal investicijas į infrastruktūrą, panaudojant COVID-19 pasekmėms mažinti skirtas valstybės
lėšas. Administracijos direktorius čia nemato jokių stebuklų – paprasčiausiai savivaldybė iš anksto pasiruošė įvarius projektus.
„Teikėme projektus visoms programoms, kurias paskelbė Vyriausybė. Šiek tiek nuliūdome gavę palyginti nedaug lėšų pastatų energetinio efektyvumo projektams. Tačiau infrastruktūriniams
projektams, kelių tvarkymui lėšų teko daug. Pinigai investuoti į savivaldybės ir valstybės kelių infrastruktūrą. Tai sudaro palankias sąlygas visuomenės gerovei regionuose“, – pasakojo D. Kvedaravičius.
Pasak rajono merės, kasmet kiekviena seniūnija gali džiaugtis
sutvarkytomis, atnaujintomis teritorijomis ar pastatais. Senuosiuose Trakuose vykdomas vandenvalos projektas, vedama centralizuota nuotekų sistema. Daug sutvarkyta gatvių, suremontuota seniūnija, biblioteka. Veikia dvi pagrindinės mokyklos. Seniūnijos teritorija didelė, besidriekianti iki Druskininkų kelio, kur kuriasi verslo
įmonės, vyksta plėtra, seniūnija yra auganti.
Lentvaris per pastaruosius ketverius metus gavo investicijų tiek,
kiek per visus metus nuo įkūrimo pradžios. Statoma pradinės mokyklos sporto salė. Tvarkoma miesto infrastruktūra. Lentvaryje yra
du darželiai, kur teko pristatyti papildomus modulius, kad sutilptų
vaikai. Svarstoma dar vieno darželio statyba.

ES parama pasiekia tikslinius projektus
ES paramos lėšos skirstomos ne visai savivaldybei pagal gyventojų skaičių, bet numatytos tikslinės teritorijos. Kai buvo vertinami

vadovams smagu, kai galima rajono lėšomis arba su Vyriausybės
pagalba išasfaltuoti kelius ar dar kaip nors pagerinti infrastruktūrą.
Kad nenukentėtų gyventojai dėl besisteigiančių pramonės
objektų, yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Bet kiekviena
investicija laukiama, nes tai yra papildomos darbo vietos rajonui.
Lentvario pramoninė zona ribojasi su gyvenamaisiais rajonais, bet
savivaldybė griežtai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Daugiau nerimo kelia Vilniaus pramoninės plėtros planai, artėjantys prie Lentvario.
„Derindami Vilniaus miesto bendrąjį planą išsakėme nuogąstavimą,
kad Lentvaris yra kaimyninė teritorija su gyvenamųjų namų kvartalais.
Jame – 11 tūkst. gyventojų“, – sakė savivaldybės administracijos vadovas.

išrinkti ir ruošiamas techninis projektas. Trakai turės kultūros rūmus
bei biblioteką, atitinkančius šiuolaikinius poreikius. Bus įgyvendinti
keli projektai dėl viešųjų erdvių sutvarkymo.
Savivaldybė sumaniusi iš esmės keisti eismo sistemą. Toliau nuo
Trakų centro turėtų atsirasti automobilių stovėjimo aikštelių. Senamiestį norima pritaikyti pėstiesiems. Atliekamas Trakų centro humanizavimo planas, projektavimo įmonės pateiks savo vizijas. Įrengus automobilių aikšteles, atsirastų ekologiški autobusai ir gyventojai bei miesto svečiai jais keliautų į miesto centrą.
„Norime sukurti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą. Siekiame gauti
valstybinį finansavimą baseinui ir kultūros rūmams. Manome, kad

valdybės administracijos vadovo, stotis – miestui ir rajonui svarbus
infrastruktūrinis objektas.
„Norime, kad keleivius pasitiktų šiuolaikiška, atnaujinta stotis. Juo labiau kad viešasis transportas numatytas prioritetu savivaldybės darnaus judumo plane. Kartu su privačiais investuotojais
buvo pradėtas stoties rekonstrukcijos projektas. Iš pradžių sutikusi
su projektiniais pasiūlymais, Trakų nacionalinio parko direkcija pakeitė savo nuomonę. Šiuo metu projektas yra teismuose. Didžioji dalis bylų laimėta arba nutraukta. Tikimės, kad per metus teismai
jau turėtų būti laimėti, – sakė D. Kvedaravičius. – Suprantame, kad
Trakai – ypatinga istorinė vieta, viena iš svarbiausių Lietuvos istorijai. Savivaldybė, gyventojai, investuotojai turi labai aiškiai žinoti
žaidimo taisykles: apribojimai turi būti griežti, bet labai aiškūs, tikslūs ir argumentuoti.“
Tiek administracijos direktorius, tiek rajono merė stebėjosi, kad
turi vadovautis pagal šiuo metu galiojančią 1992 m. parengtą nacionalinio parko schemą.
„Parko direkcija vis dar šneka apie pionierių stovyklų konversijas, bet taip jau neturėtų būti. Miestas yra gyvas organizmas, jis turi
vystytis. Dėl šios priežasties turime pastatus vaiduoklius, su kuriais
investuotojai nežino, ką daryti, nes jiems nepasakoma, ką galima

Turizmo, poilsio veiklos organizatoriai šiemet susiduria su išgyvenimo klausimais. Trakuose, kaip ir visoje Lietuvoje, šiemet jiems
susiklostė labai sudėtinga situacija, nes turistų nėra iš užsienio, neveikia kavinės, apgyvendinimo įstaigos.

pastarieji koncertais ir spektakliais galėtų džiuginti ne tik vietos gyventojus, bet ir miesto svečius“, – pasakojo rajono merė.
Pradėti Vilniaus–Trakų kelio projektavimo darbai. Kelių direkcija
planavo atnaujinti specialiojo plano rengimo procesą. Rajono vadovų manymu, turėtų atsirasti ne vienas dviračių takas.
Ilgą laiką plėtra aplink Trakus vyko gana stichiškai, nes nenumatyti viešieji koridoriai infrastruktūrai. Daug vilčių dedama į naująjį
infrastruktūros įstatymą. Naujakuriai visada kelia džiaugsmą, tačiau
dėl stichiškos, chaotiškos miesto plėtros savivaldybė negali jiems
sukurti patrauklios infrastruktūros. Tikimasi, kad bent jau ateityje
pavyks laikytis civilizuoto gyvenamųjų teritorijų plėtros scenarijaus.

Vien istorinę
pilį, pastatytą
kunigaikščių Kęstučio
ir Vytauto iniciatyva
XIV a. II pusėje,
kasmet aplankydavo
per 300–400 tūkst.
turistų. Trakuose,
manoma, per metus
pasisvečiuoja apie
3 mln. lankytojų.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Darius Kvedaravičius.

atskirų miestelių poreikiai, pagal numatytus kriterijus buvo išrinkti
Lentvaris ir Rūdiškės, kuriems ir teko didžiausia ES investicijų dalis.
Didesnė dalis ES lėšų savivaldybę pasiekia per valstybės investicijų programą, ministerijų tikslines programas. Dalis finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis. Pavyzdžiui, Lentvario sporto
salė statoma savivaldybės biudžeto pinigais. Trakuose renovuojama mokykla ir rekonstruojama sporto salė, kur galės vykti didesnės varžybos, talpinsiančio 350 žiūrovų.
Objektams, kuriems nerandama ES finansavimo ir nevyksta
gauti valstybės finansavimo, ieškoma savivaldybės lėšų.
Pastaraisiais metais įrengti du daugiafunkciai aikštynai. Vienas
– Lentvaryje, du – Trakuose. Nuolat įvairiose teritorijose įrengiami bėgimo takeliai, futbolo aikštės, treniruokliai, paplūdimio tinklinio aikštynai, krepšinio, tinklinio aikštelės. Nebūtinai tai labai brangūs objektai.
Kalbant apie kiekvieną miestelį atskirai, Rūdiškėse didesnis dėmesys skiriamas kelių, gatvių, infrastruktūros tvarkymui. Tai trečias pagal dydį miestas Trakų rajone. Jis įtrauktas į tikslinių teritorijų
programą. Šiame miestelyje kol kas neišspręsta problema, kaip pritraukti daugiau darbo vietų.
Lentvaryje yra konkrečių gyvenviečių, kur leidžiamos pramoninių objektų statybos. Guobstų kaime įsikūrė „Vilniaus baldų“ gamykla, Sučių kaime plečiasi logistikos centrai. Savivaldybė padeda
verslui kurtis bei plėstis.
Savivaldybė turi dvi verslo zonas. Viena yra Senųjų Trakų seniūnijoje, prie Druskininkų plento, kita – Lentvario ir dar viena zona yra prie
automagistralės Vilniaus–Kaunas, kur kuriasi verslai ir sandėliavimo
įmonės. Vienas iš didžiausių rajono darbdavių – „Vilniaus baldai“.
Merė džiaugiasi, kad rajone vystosi pramonės objektai, išsikeliantys iš Vilniaus. Verslas pirmiausia domisi infrastruktūra. Rajono

skaičius
Didžiausias savivaldybės miestas yra
Lentvaris, kuriame gyvena daugiau kaip
11 tūkst. gyventojų.

TRAKŲ SAV.

Trakų meno mokyklos projektas ypatingas tuo,
kad tai – kultūros paveldo objektas. Pasak savivaldybės atstovų, statybos nebuvo labai sklandžios, tačiau pavyko rizikas suvaldyti. Atsirado nauja erdvė
koncertams, parodoms, kur vyksta ne tik mokyklos,
bet ir viso miesto kultūrinis gyvenimas.
Rajonas atskleidė civilizuotą savo veidą įrengus
naujas konteinerinių aikšteles. Miesteliai tapo daug
švaresni, nes gyventojams atsirado daugiau galimybių rūšiuoti atliekas naujose, švariose aikštelėse su
naujais požeminiais, pusiau požeminiais atliekų rūšiavimo konteineriais.
Lentvario mieste modernizuota iki tol tarp gyventojų buvusi populiari poilsio zona. Į teritoriją pailsėti atvyksta ne tik vietos, bet ir sostinės gyventojų.
Vieta ypač gražioje vietoje, prie ežero, po šimtamečiais medžiais, kitame krante matosi Tiškevičiaus rūmai. Teritorijoje atsirado pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto įrenginiai, tualetas. Ji
tapo civilizuota poilsio zona.
Teritorija pritaikyta su poilsiu susijusiam verslui.
Atsirado irklenčių, vandens dviračių nuoma. Dabar
tai – tikro miesto poilsio zona, skirta leisti laiką šeimoms su vaikais.
Paramos sulaukė architektūrinis kultūros rūmų projektas, šiuo
metu vyksta techninis projektavimas. Atsiras moderni koncertų
salė ir biblioteka.
Gyventojų patogumui nukreipti projektai – Trakų aplinkkelis ir
Lentvario pervaža.
Savivaldybė tvarko apleistus pastatus, juos perimdama. Taip atsitiko su Bernardinų kalva, kur bus bandoma atkurti buvusius tūrius
ir pritaikyti juos šiuolaikinei funkcijai. Turime idėją įrengti konferencijų centrą ir parodų salę.
Kita projektų dalis – darnaus judumo infrastruktūra. Kartu su
Vilniaus miesto savivaldybės specialistais atliktas dviračių takų ir
pakrančių sutvarkymo projektas, kur atsiras patrauklūs pėsčiųjų takai ir kita infrastruktūra.
„Didysis darbas nėra matomas. Žmonės išvysta tik galutinį rezultatą, iki kurio sueikvota daug žmogiškų resursų. Tačiau tai kartu ir motyvuoja, nes suvoki, kad stengiesi dėl savo miesto, kuo vėliau visi galės džiaugtis. Kai kurie projektai vykdomi dešimtmečiais.
Rezultato vis nėra, o darbo įdedama daug. Didžiausias nusivylimas
užklumpa tuomet, kai reikia įtikinti, jog visi siekiame bendro tikslo. Ne asmeniškai kam nors ko nors reikia, bet miestui ir valstybei.

daryti, o ko – ne. Arba jei jau pasakoma, liepiama juos nugriauti
bei statyti ten buvusią sodybą. Tokiu atveju jau geriau valstybė turėtų pasakyti, kad pastatą paima valstybės poreikiams ir pati vykdo
tos sodybos atkūrimą“, – piktinosi savivaldybės administracijos vadovas, akcentuodamas, kad visiems taisyklės turi būti aiškios ir nepalikta erdvės valdininkų piktnaudžiavimui.

TRAKŲ SAV.

Išskirtiniai metų projektai

Aišku, susiduriame su kompetencijų ir žmogiškųjų išteklių trūkumu,
bet stengiamės tai įveikti entuziazmu degančiomis akimis. Mums
padeda tai, kad stengiamės dėl savo mieste ir rajone gyvenančių
žmonių, – pasakojo D. Kvedaravičius. – Labai sunku, kai savivaldybės turi konkuruoti su verslu. Pritraukti inžinierių už 600 eurų, kai
verslas siūlo 6000 eurų, – neįmanoma. Taigi, stengiamės paslaugas
pirkti iš verslo, o patys tai kompensuoti entuziazmu. Tai visos valstybės problema. Kokio viešojo sektoriaus norime? Ar tokio, kurį norime įpirkti už 600 eurų, ar tikrai kvalifikuoto, bet geriau apmokamo?
Prieš kelerius metus viešai nuskambėjo savivaldybės ir Trakų nacionalinio parko konfliktai dėl Trakų autobusų stoties. Pasak savi-

TRAKŲ SAV.

Aukštadvaryje bus šiltinama mokykla-darželis
„Gandriukas“. Aukštadvario gimnazija turi profesinį
skyrių, savivaldybė perėmė pastatą ir parengė techninį Aukštadvario gimnazijos projektą.
Daug investicijų gavo Rūdiškės: sutvarkyta miesto erdvė, parkas, viešosios erdvės. Rūdiškės turi net
ir fontaną.

Geležinkelis – ir džiaugsmas, ir skausmas
Lentvario miestas formavosi atsiradus geležinkeliui Varšuva–
Peterburgas. Kaip liudija istorinis kontekstas, geležinkelis – svarbi
Lentvario miesto dalis, kurianti darbo vietas. Tačiau šiandien miestelėnams geležinkelis labiau garso ir oro taršos šaltinis.
„Palaikome geranoriškus santykius su „Lietuvos geležinkeliais“
ir įmonėmis šalia geležinkelio, randame kompromisus. Reikėtų
daugiau požiūrio, kad geležinkelis nėra atsietas nuo miesto. Manau, kad neigiamą energiją šiemet išsklaidė investicijos, atėjusios
į Lentvario miestą. Vykdoma geležinkelio pervažos rekonstrukcija,
statomas tunelis, skirta lėšų triukšmą mažinančių sienelių įrengimui, ir tai šiame etape išspręs daugelį miesto gyventojų problemų.
Pirmiausia, nebereikės stovėti eilėje prie pervažos ir dešimtmečio
projektas bus įgyvendintas sutelkus įvairių institucijų jėgas. Tai –
džiuginantis faktas visiems“, – sakė D. Kvedaravičius.
Miestas su nerimu laukia europinės vėžės Vilnius–Kaunas projekto.
Visi supranta, kad tai – valstybinės reikšmės projektas. Trakų rajono savivaldybė jau gavo susipažinti vienos vėžės studiją su keliomis įmanomomis jos trasomis. Vadovai planuoja siūlyti, kad geležinkelis galėtų persikelti į alternatyvią trasą, o Lentvariui būtų paliktas tik susisiekimas tarp
Vilniaus ir Trakų. Vietoje geležinkelio bėgių galėtų atsirasti dviračių takai.
„Tokį pasiūlymą pateiksime, bet nežinau, ar tai bus įmanoma
įgyvendinti. Tikiu, kad bus pasiūlytas geriausias sprendimas. Vėžės reikia visai Lietuvai. Jei mūsų pasiūlymas būtų atmestas, turės
būti numatytos garso ir oro taršos mažinimo priemonės bei kitos
griežtinančios aplinkosaugą sąlygos. Manau, kad Lentvaris iš geležinkelio turės daugiau naudos nei žalos“, – sakė Trakų savivaldybės
administracijos direktorius D. Kvedaravičius.

Iššūkiai ateinantiems metams
Pasak Trakų rajono merės E. Rudelienės, ateinančiais metais planuojami dviračių takų projektai, Kultūros rūmų renovacija. Prieš kelerius metus paskelbtas architektūrinis konkursas, laimėtojai buvo

Atsiremia į supratimo sieną
„Atsiremiame į supratimo sieną. Mus visi supranta ir visi palaiko, bet kai susiduriame su finansavimu, suvokiame, kad valstybinės
institucijos turi galvoti ne tik apie Trakų rajono savivaldybę, bet apie
visas 60“, – teigia D. Kvedaravičius.
Savivaldybei būtų lengviau planuoti, jei veiksmas vyktų remiantis objektyviais kriterijais. Pavyzdžiui, jei lėšos būtų skirstomos proporcingai gyventojų skaičiui.
Savivaldybės vadovai norėtų pagaliau gauti reprezentacinio ypatingojo miesto statusą. „Iš savivaldos pusės naujajai Vyriausybei norėtume palinkėti nežiūrėti į savivaldą kaip į podukrą, kuri gauna įvarius darbus nuveikti ir įvairias klumpes sunešioti. Kartais jaučiame
tokią tendenciją, kad reikia bet kokį naują įstatymą priėmus skubiai jį nuleisti savivaldai įgyvendinti greitai ir kokybiškai. Toks įspūdis, kad ministerijos tarsi lenktyniauja, kuri priskirs daugiau darbų
savivaldai. O juks pats žodis savivalda reiškia, kad tai pačių gyventojų valia, kaip tvarkytis savo mieste“, – apibendrina D. Kvedaravičius.
E. Rudelienė naujajai valdančiajai daugumai norėtų palinkėti labiau pasitikėti savivalda. „Mes esame arčiau žmonių, girdime jų poreikius. Linkėčiau ryžtingiau tam tikras funkcijas perduoti savivaldybėms, nes jos tikrai pajėgios susitvarkyti“, – sako merė.
Trakų rajono savivaldybė kartu su Kurortų asociacija pateikė prašymą
dėl biudžeto koregavimo. Trakai – reprezentacinis miestas, bet jam nėra
suteiktas kurorto statusas, nes jis neturi gydyklų. Argi tai normalu? Trakai – miestas, kurį aplanko 90 proc. pirmą kartą į Lietuvą atvykusių turistų, svečių bei svarbių delegacijų. Tai – miestas, reprezentuotis Lietuvos istoriją. Kviečiame visus apsilankyti, daugiau sužinoti ir pamatyti!

12

LENTVARIS, PRAMONĖS G.

IKI 2020 m.

13

14

15

Apledėjimas – vairuotojų rykštė

KĘSTUČIO JONAIČIO

BPLC

Prižiūrimi tiltai tarnauja ilgai ir saugiai

rekomendavo nemažinti lėšų, skiriamų tiltų priežiūrai, remontui,
kelti tiltus prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją“, – pasakojo G. Viršilas.

AB„Kelių priežiūra“ Kelių priežiūros valdymo centro vadovas Karolis Sakalauskas teigė, kad tiltų stebėsenos ir jų priežiūros dažnumą nustato Transporto kompetencijų agentūra.
Tiltai, kurių būklė įvertinta 1 ar 2 balais, apžiūrimi kiekvieną mėnesį, 3 balų tiltai – kas pusmetį, 4 ir 5 balų tiltai – kartą per metus.
Didžioji dalis tiltų turi 4 balų įvertinimą, apie 450 tiltų turi įvertinimą 3 balai, vadinasi, apie 1000 tiltų turi vidutinį ir geresnį įvertinimą. Dar apie 200 tiltų įvertinti 5 balais, jų priežiūra kol kas reikalauja mažiausiai dėmesio ir pastangų.
K. Sakalauskas pastebėjo, kad dalis tiltų yra atrodo nusidėvėję,
jiems reikalingas kosmetinis remontas, tačiau jų konstrukcinė būklė – gera. „Kelių priežiūros“ darbuotojai užtikrina tiltų švarą, valymą, tinkamą vandens nuvedimo sistemų veikimą, prižiūri sankasų šlaitus...
„Per daugelį metų mūsų specialistai gerai žino, kur gali būti silpniausios įvairių tiltų vietos. Po stichinių nelaimių, smarkių liūčių
beveik neklysdami galime pasakyti, kur bus išplauti šlaitai, kur pirmiausiai reikia skubėti ir ne tik apžiūrėti, bet iškart organizuoti ir
vykdyti tvarkymo darbus“, – sakė K. Sakalauskas.
Prof. H. Sivilevičius atkreipė dėmesį į kol kas neišsprendžiamą
tiltų problemą, būdingą mūsų klimato juostai ir galinčią skaudžiai
atsiliepti vairuotojams. Tai – momentiniai tiltų apledėjimai.
Momentinio tilto apledėjimo priežastis – jo atšalimas iš viršaus
ir iš apačios. Kelio dangai tai nebūdinga, ji pirmiausia šąla iš viršaus,
nes sankasoje iš apačios lieka šiltesnis sluoksnis. Ant tiltų, viadukų dėl žemėjančios oro temperatūros apledėjimas gali susiformuoti
gana greit, o temperatūrai kylant – greitai ir išnykti.
„Nemanau, kad kelininkai gali būti kalti, jog ženklais neperspėja
vairuotojų dėl apledėjusio tilto. Patyrę vairuotojai turėtų atidžiau ir
atsakingiau vertinti važiavimo sąlygas, nes nuspėti tilto apledėjimo

Išmoktos incidento pamokos
VGTU mokslininko prisimintas incidentas įvyko 2009 m.: sausio
5 d. rytą pastebėta, kad įsmuko tilto per Nerį, esančio A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda 100-ajame kilometre, perdangos galas virš
šeštos atramos. Šią istoriją gerai pamena ir Gediminas Viršilas, profesionalus tiltininkas, tuo metu dirbęs Kelių direkcijoje. Pašnekovas
neslėpė, kad Kelių direkcijoje išdirbo 25 metus, o darbą paliko po

Prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius, Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas: „Su dabartinėmis
medžiagomis geriau sprendžiame hidroizoliacijos reikalus, tačiau
nuolatinis tiltų stebėjimas, jų konstrukcijų susidėvėjimo vertinimas,
išorės faktorių poveikio tyrimas yra tilto stabilumo užtikrinimas.“

paskutinės įstaigos reorganizacijos, po kurios LAKD neliko net padalinio, kuruojančio tiltus.
„Gavę informaciją ir nuvykę ant Kleboniškio tilto pamatėme neįprastą vaizdą: Klaipėdos pusėje tilto perdangos galas smuktelėjo
žemyn apie 18 cm, susidarė savotiškas slenkstis, kurio automobiliai įveikti jau negalėjo. Kita vertus, buvo reikalinga skubi viso tilto apžiūra ir įvertinimas, kas atsitiko, kas gali būti toliau“, – pasakojo G. Viršilas.
Apžiūrėjus tiltą nustatyta, kad nutrūko visos aštuonios metalinių lankstų, jungiančių perdangos galą su ramstu, templės. Perdangos galas smuktelėjo žemyn, kelio ir tilto sandūroje susiformavo slenkstis, deformavosi tilto atitvarai, sutrūko tilto turėklai. Eismas tiltu buvo sustabdytas, o po pietų dvipusis eismas paleistas til-

Gediminas Viršilas, buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos Tiltų skyriaus vedėjas: „Kleboniškio tilto
atvejis buvo ypatingas, kuris atsirado dėl vienu metu susiklosčiusių
nepalankių faktorių visumos. Incidento pamoka buvo labai rimta,
susirūpinta visa kelių transporto ir geležinkelio tiltų priežiūros sistema.”

tu per Nerį dešinėje kelio juostoje. Komisija įvertino, kad tuo metu
ir vėliau tiltas išliko stabilus, todėl specialios apsaugos priemonės,
norint apsaugoti statinį nuo tolesnio deformavimosi, buvo nereikalingos.
G. Viršilas pamena, kad incidentą tyrusi komisija nustatė, jog tilto perdangos smuktelėjimą lėmė lyg į vieną tašką suėjusios net kelios priežastys: dėl intensyvaus eismo padidėjęs tilto apkrovimas;
lanksto metalo korozija; staigus ir didelis oro temperatūros kritimas.
„Kleboniškio tilto atvejis buvo ypatingas, kuris atsirado dėl vienu metu susiklosčiusių nepalankių faktorių visumos. Incidento pamoka buvo labai rimta, susirūpinta visa kelių transporto ir geležinkelio tiltų priežiūros sistema. Buvo susidomėta ir savivaldybių
prižiūrimų tiltų būkle, jų priežiūros sistema. Komisija primygtinai

Medinių tiltų ilgaamžiškumas
Pasak K. Sakalausko, išlikę ir tebetarnaujantys mediniai tiltai yra
valstybės pasididžiavimas. Tinkamai prižiūrimi, tokie tiltai gali tarnauti iki 80 metų. O pasirūpinus, kad medinis tiltas turėtų stogą ir
geresnę apsaugą nuo lietaus, jo amžius pailgėtų iki 120 metų. Ne
vienas gerai prižiūrimas medinis tiltas būna patvaresnis už gelžbetoninį.
2020 m. tiltų ir viadukų remontui bei priežiūrai skirta 11,4 mln.
eurų, buvo tvarkomas 21 objektas. Be minėto Asvejos tilto, daugiau nei milijonas eurų kainavo tilto per Šventąją valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1502 Bukonys–Upninkai–Keižonys 22,155
km kapitalinis remontas, tilto per Veiviržą kelio Nr. 4263 Švėkšna–
Daukšaičiai–Veiviržėnai 10,73 km rekonstravimas ir viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–
Kaliningradas 68,372 km rekonstravimas.
LAKD duomenimis, 2019 m. tiltų, viadukų, estakadų remontui
buvo skirta apie 8,5 mln. eurų, o 2020 m. – apie 11,4 mln. eurų.

Pagrindinėje magistralėje – naujas tiltas

BPLC

L

ietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie LR Susisiekimo
ministerijos duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1530 tiltų, viadukų ir estakadų. Jų amžius labai įvairus, todėl skiriasi jų būklė ir eksploatacinės galimybės, tačiau ženklą 314 –„Ribota masė“ – turi tik
19 tiltų. Tiltų būklės vertinimui naudojama penkiabalė sistema, kur
1 – būklė labai bloga, būtinas remontas ar skubus keitimas, o 5 –
būklė geriausia. Tiltų, įvertintų 1 arba 2 balais, yra 81. Dalis jų jau
dabar tvarkomi, vyksta statybos darbai, dėl kitų skelbiami viešieji konkursai ir darbai bus atliekami 2021 m., likusieji prastesnės kokybės tiltai laukia projektavimo ir būsimų statybos darbų.
Vertindamas Lietuvos tiltų būklę, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto (VGTU) prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius sakė, kad
apskritai ji nėra bloga ir tiltai prižiūrimi gerai.
„Mes nežinome nė vieno atvejo, kad Lietuvoje būtų sugriuvęs
tiltas. Tiksliai jau nepamenu, bet gal prieš keliolika metų buvo labai
rimtas incidentas su Kleboniškių tiltu prie Kauno, reikėjo labai skubiai vykdyti atstatomuosius darbus. Tada opus buvo darbų finansavimo klausimas, valstybės rezerve nedelsiant reikėjo rasti nemažų
lėšų. Bet vertinant ilgesnę perspektyvą, tiltai pas mus visai neblogai prižiūrimi“, – tikino mokslininkas.

H. Sivilevičiaus nuomone, galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje
nebuvo tiltų griūčių. „Jų neišvengia JAV, Kinija, kitos išsivysčiusios
valstybės. Manau, dar visų atmintyje ypač tragiška Genujos viaduko Italijoje griūtis. Tai leidžia vertinti, kad mes sugebame prižiūrėti
tiltus, laiku pasirūpinti jų būkle“, – sakė profesorius.
Korozija ėda visus tiltus, anksčiau ar vėliau gali prasidėti pavojingi pokyčiai. Ilgą laiką rimta problema buvo tiltų važiuojamosios
dalies hidroizoliacija, vanduo, o žiemą druskingas vanduo skverbiasi visur. Druskingas vanduo pagreitina koroziją, sparčiau skverbiasi į
gelžbetonio armatūrą, metalines konstrukcijas.
„Su dabartinėmis medžiagomis geriau sprendžiame hidroizoliacijos reikalus, tačiau nuolatinis tiltų stebėjimas, jų konstrukcijų
susidėvėjimo vertinimas, išorės faktorių poveikio tyrimas yra tilto
stabilumo užtikrinimas“, – kalbėjo H. Sivilevičius.

ASMENINIO ARCHYVO
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Daugiau nei pusantro tūkstančio tiltų ir viadukų Lietuvos
keliuose yra gana saugūs ir tinkamai prižiūrimi. Rimčiausias,
jau ganėtinai užmirštas, su tiltu susijęs incidentas įvyko žiemą
prieš vienuolika metų: ankstų rytą pastebėta, kad kelyje A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 100-jame kilometre įsmuko tilto
per Nerį perdangos galas (Klaipėdos pusėje). Per daugelį
dešimtmečių rimtesnių incidentų su tiltais Lietuvoje nebuvo.

kad jis saugus ir tinkamas naudoti. Pagal sutartį atliktų darbų vertė
– daugiau kaip 1,8 mln. eurų.
Atliekant kapitalinį šio 75,4 m ilgio ir 8,4 m pločio tilto remontą, nesikeitė išorės gabaritai, buvo sumontuotos naujos laikančios
konstrukcijos. Mediniai tilto poliai, esantys po vandeniu, pakeisti
metaliniais, o esantys virš vandens – naujais mediniais, taip pat
įrengti mediniai apsauginiai bortai ir turėklai. Visi pakeitimai atlikti laikantis paveldosaugos reikalavimų. Asvejos tilto istorija skaičiuojama nuo 1934 m., jo atidaryme dalyvavo prezidentas Antanas
Smetona. Iki tol per ežerą buvo keliamasi keltu.
Asvejos ežeras ir jo apylinkės įdomios ne tik dėl unikalaus medinio tilto. Archeologus, istorikus ežeras traukia dėl nuolat aptinkamų senovinių radinių. Dar 1998 m. į rytus nuo dabartinio tilto ežere
buvo rasti anksčiau čia stovėjusio tilto poliai, jo horizontalios konstrukcijos bei XVI–XVII a. datuojami archeologiniai radiniai: buityje naudotų indų šukės, koklių, čerpių, plytų dalys, įvairios metalinės statybinės detalės. Kitose ežero vietose povandeninių žvalgymų metu aptikta buvusios perkėlos vieta ir įvairiais laikotarpiais datuojamų medinių luotų – nuo pat akmens amžiaus laikų Lietuvoje
ir kaimyniniuose kraštuose plačiausiai naudotų vandens transporto priemonių.
Šiais metais tęsiant povandeninius Asvejos ežero žvalgymus, archeologus nustebino netikėtas radinys – senojo tilto vietoje, priklausančioje saugomai Dubingių piliavietės teritorijai, aptikti kario palaikai. Toks atvejis, kai po vandeniu aptinkami žmogaus palaikai su jam priklausančiais asmeniniais daiktais – unikalus ir pirmas
Lietuvoje. Tai liudija šalia aptiktas kardas, gerai išlikę ilgi odiniai auliniai batai, prie kurių pritvirtinti pentinai, du peiliukai, kurių vienas
su odinėmis makštimis, dirželių liekanos. Pagal analogijas, šie radiniai gali būti datuojami XVI a.

galimybę nėra labai sunku. O šią problemą spręsti galima būtų nebent termoizoliuojant tiltų apatinį sluoksnį“, – teigė H. Sivilevičius.
Rudenį, pavasarį tiltai ir viadukai vairuotojams tampa gana pavojingais objektais, tuo laikotarpiu eismo įvykių įvyksta daugiau nei
įprasta.

Asvejos tilto įdomybės ir paslaptys

LAKD duomenimis, valstybinės reikšmės keliuose yra 3 mediniai
tiltai. Du iš jų – tai pėsčiųjų viadukai kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 38,07 km ir 97,011 km, jų būklė gera.
Trečiasis – tai tiltas per Asvejos ežerą kelio Nr. 2812 Joniškis–
Dubingiai–Dirmeitai–Paberžė 15,277 km, jo remontas baigtas
2020 m. rugsėjį. Prieš atidarymą vykę tilto bandymai patvirtino,

Praėjusių metų vasarą paskelbta, kad prasideda naujo tilto per
Nerį kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda statyba, kuri pagal sutartį
su rangovu truks 17 mėnesių. Taip pat Kaune bus pastatytas naujas
viadukas per Jonavos gatvę, magistralinio kelio dešinėje pusėje bus
įrengtas jungiamasis kelias.
Dabar Alfonso Meškinio (Kleboniškio) tiltą, kuris yra A1 kelio
Vilnius–Kaunas–Klaipėda dalis, sudaro du lygiagretūs tiltai. Įgyvendinus visą Islandijos plento projektą, bus atskirti tranzitinio ir
vietinio eismo srautai: atitvarais atskirtos 4 vidurinės juostos bus
skirtos tranzitiniam eismui, kur didžiausias leistinas greitis būtų
110 km/h, o šoninės 4 eismo juostos (po dvi iš kiekvienos pusės)
– vietiniam. Eismas iš Vilniaus į Klaipėdą bus nukreiptas naujuoju
tiltu. Įgyvendinant projektą bus suremontuotas ir 1981 m. inžinieriaus A. Meškinio statytas pietinis tiltas, kuriuo dabar eismas vyksta iš Vilniaus į Klaipėdą.
Sutvarkius visą Islandijos plentą padidės eismo pralaidumas ir
saugumas. Nustatyta, kad visuomenė šiame magistralės ruože dėl
nesibaigiančių spūsčių prarasdavo apie 8 mln. valandų, tai labiausiai apkrauti tiltai Lietuvoje. Skaičiuojama, kad per A1 kelio atkarpą
nuo Biruliškių sankryžos iki „Via Baltica“, į kurią patenka ir A. Meškinio tiltas, kasdien vidutiniškai važiuoja iki 68 tūkst. automobilių.
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Ką pandemijos metu laimėjo kelių tiesimo rangovai?

Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbti duomenys leidžia atidžiau
pažvelgti, kokie rangovai dominavo savivaldybėse, laimėdami
įvairius kelių statybos ir tvarkymo konkursus, kokius
„piniginius prizus“ jiems pavyko susižerti. Duomenų analizė
leidžia pastebėti įvairių minčių keliančius faktus.

P

agal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą valstybinės
ir vietinės reikšmės keliams susisiekimo ministro įsakymais skirta
150 mln. eurų. Iš jų 1,5 mln. skirta Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD) už lėšų administravimą ir jų panaudojimo kontrolę.
Apie 148,5 mln. skirta 60-čiai savivaldybių ir LAKD valstybinės
bei vietinės reikšmės kelių rangos, rekonstrukcijos ir remonto darbams atlikti visos Lietuvos teritorijoje. Net 54 proc. šių pirkimų vykdytojų rinkosi supaprastintus atviruosius konkursus, mažos vertės
pirkimus pasirinko 38 proc. ir po 4 proc. pasidalino atviruosius konkursus arba preliminarias sutartis pasirinkusios savivaldybės.
Atrodytų, kad pagal keliams skirto finansavimo lėšas turėtų pirmauti didieji miestai, nes tai – stambiausios savivaldybės. Iš dalies
taip ir yra. Lyderis tapo Kauno miestas, kuriam skirta 11 mln. 631,1
tūkst. eurų, Vilniaus miestui atiteko 10 mln. 814,1 tūkst. eurų, Vilniaus rajonui – 9 mln. 504,7 tūkst. eurų.
Keistokai gali atrodyti skirtų lėšų palyginimas tarp kitų didesnių miestų ir rajoninių savivaldybių. Panevėžio miestui skirta 3 mln.
246,8 tūkst. eurų (15 objektų), Šiaulių miestui – 3 mln. 981,4 tūkst.
eurų (4 objektai), o Klaipėdos miestui – tik 1 mln. 585,0 tūkst. eurų

(5 objektai). Užtat valdžia nepagailėjo lėšų kelių finansavimui Trakų
rajono savivaldybei – 4 mln. 762,5 tūkst. eurų (44 objektai), Neringai – 2 mln. 180 tūkst. eurų (2 objektai), Palangai – 2 mln. 835,2
tūkst. eurų (5 objektai).

Didžiausi užsakymai – keliems lyderiams

Skelbtų atvirų konkursų bendra pirkimo vertė – didesnė kaip 60
mln. eurų (60 154 273,62 eurų). Atliekant pirkimą atviro konkurso būdu, pasiūlymą gali pateikti kiekvienas suinteresuotas tiekėjas.
Dalyvių skaičius atvirame konkurse neribojamas.

SXC
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Didžiausius skelbtus konkursus – 12 mln. eurų pirkimo sutarties vertės – laimėjo UAB „Kamitra ir Ko“ ir UAB „Grinda“. UAB „YIT
Lietuva“ laimėjo ne tik vieną 12 mln. eurų vertės konkursą, bet papildomai dar keletą atvirų konkursų, kurių vertė – 10 mln. 328,2
tūkst. eurų.
Kuklesni atvirųjų konkursų laimėjimai teko bendrovėms „Šiaulių plentas“ (7 mln. 69,1 tūkst. eurų), „AS LNK Industries“ (6 mln.
550,1 tūkst. eurų),„Kerista“ (4 mln. 325,6 tūkst. eurų),„Eurovia Lietuva“ (3 mln. 630 tūkst. eurų).
Ne mažiau įspūdingi kelių statybos ir tvarkymo milijoniniai užsakymai buvo skelbiami pagal kitą pirkimo būdą – supaprastintus
atvirus konkursus (SAK). Supaprastinti atviri konkursai skelbiami, jeigu jų vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas, nustatytas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje, t. y. 400 tūkst. eurų.
Juose UAB „Fegda“ laimėjo 6,150 mln. eurų vertės sutartį (konkurse dalyvavo 6 bendrovės), dar trijuose tokio pobūdžio konkursuose ši bendrovė laimėjo šimtatūkstantinius užsakymus, jų bendra
vertė – 2,187 mln. eurų.
Bendrovei „Parama“ teko bemaž 5 mln. eurų sutartis Druskininkų savivaldybėje, dar 2 mln. SAK būdu bendrovė laimėjo konkursus
Kalvarijos ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse.
Vidurio Lietuvoje stambius konkursus laimėjo AB „Kauno tiltai“:
Jonavos rajono savivaldybėje 2 258 645 eurų (3 objektai), Kauno
mieste – 3 488 200 eurų (11 objektų) ir LAKD skelbtus 3 konkursus, kurių bendra vertė – 3 064 241 eurų.
Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis, Vakarų Lietuvoje gan
įspūdingai atrodo bendrovės VVARF laimėti supaprastinti atviri
konkursai, bendra pasirašytų sutarčių suma – beveik 10 mln. eurų.
Klaipėdos miesto savivaldybės skelbtus SAK konkursus laimėjo
2 bendrovės: UAB „Plungės lagūna“ ir UAB „YIT Lietuva“, nors konkursuose dalyvavo po 2–3 bendroves.

Panaši padėtis pastebima ir Panevėžyje. Daugiau kaip 3,2 mln.
eurų vertės darbų 15 objektų laimėjo UAB „Panevėžio keliai“ ir UAB
„JK Ranga“. Skelbtuose konkursuose dalyvaudavo po 2–3 paslaugų
teikėjus. O Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skelbtus
SAK, kuriems finansuoti buvo skirta 715 800 eurų, laimėjusių rangovų buvo keturi: AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Fegda“, UAB „Ukmergės keliai“ (sutarties vertė 79 953,65 eurų) ir AB „Kelių priežiūra“
(57 000 eurų). Čia dėl menkesnio finansinio kąsnio grūmėsi daugiau bendrovių.

Mažieji pirkimai – nemenki laimėjimai
Mažos vertės pirkimuose (MVP) savivaldybių ir LAKD skelbtuose konkursuose sumos galėjo pasirodyti ne tokios jau menkos, neretai didesnės kaip 100 tūkst. eurų, tačiau tai dažnai išskaidoma ne
po vieną ir ne du objektus.
Rangovai pasirašė sutartis su savivaldybių administracijomis ne
konkurso, o tik apklausos būdu, – tai paprastai nedidelės vietinės
bendrovės. Suprantama, būna ir išimčių, kai didžiausius kąsnius pasiima stambūs rangovai.

Pavyzdžiui, AB „Kelių priežiūra“ laimėjo 3 MVP Lazdijų
rajone (209,9 tūkst. eurų), Kaišiadorių (40 766 eurų) ir Kėdainių rajonų (551 tūkst. eurų) savivaldybėse, AB „Kauno tiltai“ dalyvavo MVP Kaišiadorių, Kėdainių savivaldybėse, UAB
„Fegda“ – viename pirkime Kaišiadorių savivaldybėje (46,5
tūkst. eurų).
Panašios MVP laimėjusių rangovų tendencijos pastebimos bene visose savivaldybėse, taigi, jos neatsisakė ir nedidelių užsakymų, galbūt į šalį nustumdamos nedideles vietines statybų bendroves. Tačiau ekspertai pastebi, kad nors
didžiosios bendrovės laimi konkursus, realiai vietinius
projektus subrangos principu paprastai įgyvendina vietinės nedidelės bendrovės.
Didžiausi valstybiniai užsakymai skelbiami LAKD
prie Susisiekimo ministerijos. Dažniausiai taikytas rangos darbų pirkimų būdas – supaprastintas atviras konkursas. Tarp didžiausių užsakymų
laimėtojų tikras lyderis – UAB „YIT Lietuva“: konkurso Nr. 494037 pirkimo vertė – 3 049 200,00 eurų;
konkurso Nr. 481649 pirkimo vertė – 2 355 290,99 eurų;
konkurso Nr. 458294 pirkimo vertė – 1 646 810,00 eurų;
konkurso Nr. 488335 pirkimo vertė – 2 012 230,00 eurų ir
konkurso Nr. 488256 vertė – 3 733 497,35 eurų.
Kita bendrovė, laimėjusi daugiausiai valstybinių užsakymų, – AB „Kauno tiltai“. Kaip byloja Viešųjų pirkimų tarnybos iki lapkričio 6 d. surinkti duomenys, bendrovės „Kauno tiltai“ ir LAKD sudarytų sutarčių vertė sudarė 4 618
442 eurų.
Kelių direkcijos skelbtus konkursus laimėjo ir kitos bendrovės: UAB „Kerista“ (1 967 923 eurų), AB „Panevėžio keliai“ (3 867 275 eurų), UAB „Alkesta“ (4 156 188 eurų), AB
„Eurovia Lietuva“ (880 637 eurų).

Keisti vienišų dalyvių pasikartojimai

Analizuojant viešuosius pirkimus, kur būdavo tik po vieną dalyvį, į akis krenta keistoka aplinkybė: kai kuriose savivaldybėse kelis
konkursus laimėdavo ta pati bendrovė.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos skelbtuose trylikoje konkursų, 3 iš jų sulaukė tik po vieną dalyvį ir visus laimėjo UAB
„Alkesta“. Nepanašu, kad konkursėliai buvo maži, menki ar nepatrauklūs: 3 konkursų pirkimo sutarčių vertė – 613 264,31 eurų.
Panašiai ir Raseinių rajono savivaldybėje: čia net 5 konkursai sulaukė tik po vieną dalyvį, visus laimėjo UAB „Helanas“. Pirkimo sutarčių vertė – 654 575 eurų. Kodėl šie konkursai nesudomino kitų
rinkos dalyvių, lieka atviras klausimas.
Šilutės rajono savivaldybė skelbė 3 konkursus, į 2 atsiliepė tik
po vieną pareiškėją. AB „Eurovia Lietuva“ pasirašytų sutarčių vertė
– 617 088,25 eurų. Kitiems rangovams, matyt, šie konkursai nebuvo įdomūs.
Kalvarijos savivaldybėje UAB „Sumeda“, kaip vienintelis konkurso pareiškėjas, gavo 926 860 eurų užsakymą tiesti kelius.
Pagėgių rajono savivaldybė skelbė 4 konkursus, net 3 iš jų įvyko

Apie 148,5 mln. skirta 60-čiai savivaldybių ir
LAKD valstybinės bei vietinės reikšmės kelių rangos,
rekonstrukcijos ir remonto darbams atlikti visos Lietuvos
teritorijoje. Net 54 proc. šių pirkimų vykdytojų rinkosi
supaprastintus atviruosius konkursus, mažos vertės pirkimus
pasirinko 38 proc. ir po 4 proc. pasidalino atviruosius konkursus
arba preliminarias sutartis pasirinkusios savivaldybės.

su vieninteliu pareiškėju, o 2 iš jų, kurių užsakymų vertė 284 112,42
eurų, laimėjo UAB „Šilutės automobilių keliai“.
Ir kitose savivaldybėse šimtatūkstantines sutartis, neretai
siekiančias ir pusmilijonines sumas, laimėjo vieninteliai viešųjų pirkimų pareiškėjai. Švenčionių rajono savivaldybėje 2 pirkimus, kurių bendra vertė yra 249 463 eurų, laimėjo UAB „Meleksas“, Širvintų rajono savivaldybėje – bendrovė „Gilmera“ (107
777 eurų) ir „Ukmergės keliai“ (225 667 eurų). Zarasų rajono savivaldybėje UAB „Zarasų automobilių keliai“ laimėjo 3 pirkimus
su vieninteliu pareiškėju, bendra suma – 318 200 eurų; Utenos
rajono savivaldybėje UAB „Aukštaitijos traktas“ laimėjo 4 pirkimus, kurių bendra suma yra net 1 991712 eurų; Šilalės rajono
savivaldybėje UAB „Kvėdarsa“ laimėjo 2 pirkimus, kurių vertė –
667 514 eurų.
Sutarčių vertės rekordu neabejotinai išsiskiria Šiaulių miesto savivaldybė, skelbusi 3 konkursus ir dviejuose iš jų buvo po vienintelį pareiškėją. Didžiausios vertės sutartis pasirašė UAB „Šiaulių plentas“ (3,9 mln. eurų) ir UAB „Limega“ (beveik už 1,5 mln. eurų).
Dar dviejų konkursų vienintelių pareiškėjų rekordai – tai Panevėžio
miesto savivaldybės pirkimo nugalėtojas UAB „Panevėžio gatvės“
(1,49 mln. eurų) ir Marijampolės savivaldybės pirkimų nugalėtojas
UAB „Parama“ (1,43 mln. eurų).
Viešųjų pirkimų tarnybos surinkti duomenys neleidžia suprasti visų panašių „vienišių“ konkursų peripetijų ir organizavimo aplinkybių. Kyla klausimas: ar dalį kelių statybos ir remonto viešųjų pirkimų konkursų bendrovės ignoravo dėl savo ribotų gamybinių pajėgumų, ar buvo vykdoma tik siauram ratui žinoma nuostata, kad
konkursus laimi tas, kam reikia? O gal konkursus kažkokiu būdu
buvo pasidalinę kelių tiesimo ir remonto sektoriaus dalyviai? Tikėtina, kad į šiuos ir panašius klausimus turėtų atsakyti Lietuvos specialiosios tarnybos.
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kelių direkciją skundžia teismams

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie
Susisiekimo ministerijos giriasi per 2020 m. pirmuosius
tris ketvirčius organizuodama viešuosius pirkimus bendrai
sutaupiusi apie 58,7 mln. eurų. Liko suskaičiuoti paskutiniojo
ketvirčio rezultatus. 2019 m. viešųjų pirkimų metu sutaupyta
per 62 mln. eurų. 2018 m. iš projektavimo ir rangos darbų
viešųjų pirkimų metu sutaupyta beveik 70 mln. eurų.

T

ačiau pažvelgus į Lietuvos teismus užtvindžiusias bylas, pasimato ir kita medalio pusė: milijoninės sumos priteisiamos kelininkų įmonėms dėl sutarčių laikymosi pažeidimų. Šioje publikacijoje apžvelgsime į aukštesnes instancijas patekusias bylas. Dažnais
atvejais jos tik patvirtino žemesnės instancijos teismų sprendimus,
tačiau būta ir retų išimčių.

Ginčų objektai –
viešųjų pirkimų konkursų rezultatai
Nemažai ieškinių teismus pasiekia dėl viešųjų pirkimų konkursų
procedūrų. Ne paslaptis, kad pralaimėjusi pusė dažniausiai būna nepatenkinta ir siekia ne tik panaikinti konkurso rezultatus, bet ir stabdyti darbus. Pavyzdžiui, 2020 m. gegužės 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėta byla pagal bendrovės „Belam LT“ atskirąjį
skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutarties, kai UAB„Belam LT“ pateikė ieškinį Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Trečiaisiais asmenimis byloje įtrauktos UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“.
Ieškinys gana sudėtingas. Bendrovė kreipėsi į teismą prašydama
pripažinti neteisėtu LAKD 2020 m. vasario 11 d. sprendimą pripa-

žinti trečiųjų asmenų UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“ grupės pateiktą pasiūlymą tarptautiniame viešajame pirkime „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo
10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai“ atitinkančiu pirkimo sąlygas, įtraukti šią tiekėjų grupę
į pasiūlymų eilę ir pripažinti ją laimėtoja. Šis pagrindinis reikalavimas lėmė kitus: panaikinti konkurso rezultatus bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taigi, viešojo konkurso nugalėtojui neleisti pradėti darbų.
Užbėgant už akių pravartu pateikti informaciją, kad kalbame
apie milijoninį konkursą su svariu ES fondų indėliu. Transeuropinio
tinklo kelio Vilniaus–Kaunas–Klaipėda ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimui ir saugaus eismo priemonių įrengimui buvo numatyta 42 710 938,99 eurų. Suma susidėjo iš atskirų finansavimo eta-

Lietuvos teismus pasiekė aibė bylų, kuriose statybų bendrovės
siekia prisiteisti atlygį už padarytus darbus ir, jų manymu, joms
priklausančius pinigus iš Kelių direkcijos. Panašu, kad įmonių reikalavimai dažniausiai būna pagrįsti, nes teismai jų ieškinius tenkina.
Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą
pagal bendrovės „Kauno tiltai“ ieškinį Kelių direkcijai. Trečiaisiais asmenimis patraukti UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Atamis“. AB „Kauno
tiltai“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtais LAKD atliktus įskaitymus ir juos panaikinti bei priteisti 90 345,58 eurų už atliktus darbus pagal sutartis, taip pat prisiteisti 4 989,60 eurų palūkanų už vėlavimą atsiskaityti ir 8 proc. palūkanas už priteistą sumą
nuo bylos iškėlimo teisme momento iki visiško teismo sprendimo
įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.
Bendrovės atstovai ieškinyje nurodė, kad LAKD 2017 m. pabaigoje paskelbė tarptautinės vertės atvirą konkursą „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ pirkimą iš 4 dalių. Vadovaujantis konkurso rezultatais, LAKD
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pų, bet svarbiausia, kad finansavimą buvo galima gauti tik suspėjus pasirašyti darbų sutartis iki 2020 m. vasaros pabaigos. Tuo tarpu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, LAKD nebūtų galėjusi
sudaryti sutarties dėl projekto finansavimo ir ES struktūrinių fondų
lėšų įsisavinimo, kurios sudaro net 80 proc. viso finansavimo objektui įgyvendinti.
Šiuo pirkimu buvo numatyta vykdyti greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbus. Jie buvo glaudžiai susijęs su kitais minėtame kelyje ir atitinkamuose jo ruožuose vykdomais ar ketinamais vykdyti rangos darbais, kadangi LAKD dar 2019 m. rugpjūtį
sudarė su kitais tiekėjais – rangovais AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Fegda“ – viešojo pirkimo sutartis dėl atitinkamų to paties bei kitų kelio
ruožų rekonstravimo ir saugaus eismo priemonių įrengimo darbų:
asfalto dangos ardymo, senų saugaus eismo priemonių demontavimo, kelio konstrukcijos rekonstravimo, kelkraščių įrengimo. Atitinkamai teismo pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis
sustabdžius greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbų
pirkimo procedūras, kilo grėsmė, kad šie darbai sustos, o tai sukeltų
tolesnes pasekmes: būtų nevykdomos sutartys su kitais rangovais,
LAKD grėstų sankcijos ir nuostoliai.
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos
teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutartį. Kelių direkcija ir UAB „Maniga“ atskiruosius skundus tenkino bei panaikino Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 19 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

Kita teismus pasiekusi byla susijusi su rangovu AB „Kauno tiltai“. Jos atstovai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti LAKD 2019
m. rugpjūčio 1 d. sprendimą, kuriuo buvo nustatyta viešojo pirkimo
pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbtas trečiojo asmens UAB „Fegda“ pasiūlymas.
AB „Kauno tiltai“ nurodė, kad LAKD vykdė tarptautinį atvirą
konkursą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas
(saugaus eismo priemonių įrengimas)“, „Kauno tiltai“ pretendavo į
3-ąją pirkimo objekto dalį. 2019 m. rugpjūčio 21 d. LAKD bendrovei pranešė, kad sudarė pasiūlymų eilę (pirmąją vietą užėmė trečiasis asmuo, antrąją vietą – „Kauno tiltai“) ir pirkimo dalies laimėtoja pripažino trečiąjį asmenį. AB „Kauno tiltai“, nesutikdama su
tokiu direkcijos sprendimu, tą pačią dieną, kai tik sužinojo sprendimą, Kelių direkcijai pateiktoje pretenzijoje nurodė, kad trečiasis asmuo pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją dėl mažiausio valandinio atlyginimo reikšmės, o maždaug po poros savaičių
dar patikino, kad trečiasis asmuo neteisėtai ištaisė savo pasiūlymo
trūkumus ir pakeitė kainą. LAKD netenkino „Kauno tiltų“ pareikštų
pretenzijų ir nepanaikino konkurso rezultatų. Jų nepanaikino ir Vilniaus apygardos teismas.
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su „Kauno tiltais“ 2018 gegužės 30 d. sudarė dvi sutartis. Jose numatytus projektavimo darbus atliko UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB
„Atamis“. Tą pačią dieną sudarytoje sutartyje bendrovė įsipareigojo
per 13 mėn. terminą nuo sutarties įsigaliojimo datos pagal Direkcijos pateiktą techninę užduotį atlikti įvairių darbų valstybinės reikšmės rajoninio kelio Birštonas–Puzonys ruože nuo 6,413 iki 10,979
km. AB „Kauno tiltai“ įsipareigojo, kad neužbaigusi darbų sutartyse nurodytu metu sumokės LAKD 0,03 proc. dydžio delspinigius už
kiekvieną pavėluotą dieną nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos.
2018 m. liepos pabaigoje prasidėjo projektų, darbų derinimo
darbai, susirašinėjimas dėl įvairių pasikeitusių aplinkybių. Šalys neginčijo, kad techninio projekto parengimo darbai buvo atlikti praleidus sutartyje nurodytus šių darbų atlikimo terminus, tačiau skir-

tingai aiškino darbų vėlavimo priežastis. „Kauno tiltai“ nurodė, kad
darbai vėlavo dėl to, jog LAKD ne laiku atliko savo sutartines pareigas, tuo tarpu pastarosios teigimu, darbų vėlavimo priežastis yra
ieškovo netinkamas sutarčių vykdymas.
Bendrovės„Kauno tiltai“ atstovų manymu, darbų vėlavimo priežastimi buvo užsakovo nebendradarbiavimas, vengimas priimti atitinkamus sprendimus, susijusius su rangovo pateiktų projektų derinimu. Kelių direkcija prieštaravo, kad bendrovė vėluodavo pateikti
projektinius pasiūlymus, pateikdavo projektus su netikslumais, dėl
ko ir vėlavo atlikti darbus sutartyse nurodytais terminais.
Galutinį verdiktą priėmęs teismas nusprendė pripažinti LAKD
atliktus vienašališkus delspinigių įskaitymus, kurie viršijo 7 931,64
eurų sumą, negaliojančiais ir nusprendė priteisti iš atsakovo – Kelių direkcijos – 82 413,94 eurų sumą, 4 989,60 eurų priskaičiuotas
palūkanas bei 8 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 87 403,54
eurų sumos.
Dar vienas bendrovės „Kauno tiltai“ ieškinys. Bendrovė kreipėsi
į teismą prašydama priteisti iš Kelių direkcijos 50 848,28 eurų skolą
už darbus, 8 165,62 eurų palūkanų.
Viskas prasidėjo nuo to, kai bendrovė laimėjo Direkcijos paskelbto viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės kelių asfalto dangų
paprastojo remonto darbai VĮ „Kauno regiono keliai“ prižiūrimuose
kelių ruožuose“ kelio Zapyškis–Ežerėlis ruožo nuo 0,601 iki 2,956
km ir nuo 4,519 iki 6,260 km asfalto dangos paprastojo remonto
konkursą ir 2017 m. gegužės 29 d. sudarė su LAKD pirkimo sutartį.

Vilniaus miesto savivaldybės ir kelių tiesimo bei
remonto įmonių skundas dėl daugiau nei 30 mln. eurų
vertės Liepkalnio, Žirnių gatvių ir Minsko plento sankryžos
rekonstrukcijos konkurso pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.
Po ilgų teisminių ginčų ir įvairių instancijų teismų sprendimų
pergalė atiteko iš konkurso išmestam rangovui.
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tenkinti ieškinio dalį dėl sutarties sąlygose nustatyto darbų vykdymo termino neteisėto pratęsimo.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio
21 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. sausio 8 d. nutartį ir priimti naują sprendimą skirti atsakovei LAKD 95 000 eurų baudą. Taigi šįkart
pinigai pateko ne į privačių bendrovių, o į valstybės biudžeto sąskaitą ir buvo išaiškinta ydinga Kelių direkcijos viešųjų pirkimų rengimo procedūra.
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darbus sumokėjo rangovams dar daugiau nei būtų sumokėjusi taikiai spręsdama kilusį ginčą.
Retas, bet pasitaikantis atvejis, kai šalys teismą baigia taikos sutartimi. Susitarimą pavyko pasiekti bendrovei „Ukmergės keliai“ ir
LAKD. Pastaroji turėjo sumokėti 19 258,08 eurų į ieškovo banko sąskaitą.

Darbai atlikti, pinigų nėra
Teismuose su LAKD mirga įvairių kelininkų bendrovių pavadinimai. Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjo LAKD apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal bendrovės „Alkesta“ ieškinį Kelių direkcijai. Bendrovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad LAKD 2019 m.
birželio 25 d. neteisėtai įskaitė 64 718,74 eurų sumą, priteisti ieškovei 64 718,74 eurų skolą už atliktus darbus, 1 489,42 eurų už sutarties netesybas bei 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos.
Teigiama, kad UAB „Alkesta“ dalyvavo „Žvyrkelių, esančių Kauno
ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ konkurse ir jo dalį laimėjo. 2018 m. gegužės 8 d. šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį, kuria bendrovė įsipareigojo atlikti valstybinės
reikšmės rajoninio kelio Daugai–Meškučiai–Meškasalis ruožo nuo
6,170 iki 9,998 km ir ruožo nuo 10,598 iki 13,204 km kapitalinio
remonto techninį darbo projektą, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir darbų užsakove. Techninis darbo projektas turėjo būti parengtas ir suderintas iki 2018 m. spalio 14 d., tačiau faktiškai jis buvo patvirtintas tik 2019 m. kovo 20 d., 157 dienomis vėliau, nei buvo numatyta sutartyje.
Dėl projektavimo darbų vėlavimo LAKD iškart ėmėsi veiksmų
ir ėmė skaičiuoti delspinigius. UAB „Alkesta“ neigė priskaičiuotus delspinigius, nes jie susidarė ne vien dėl bendrovės kaltės. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 3 d. sprendimu bendrovės ieškinį patenkino iš dalies. Teismas priteisė bendrovei „Alkesta“
iš LAKD 64 021,78 eurų sumą už atliktus darbus, 1 473,37 eurų palūkanų ir dar 8 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos.
Toliau byla persikėlė į Lietuvos apeliacinį teismą ir Teisėjų kolegija nutarė ieškinį patenkinti iš dalies. LAKD mokėtina suma buvo
sumažinta. Teismas nutarė priteisti bendrovei iš Kelių direkcijos 32
508,43 eurų sumą už atliktus darbus, 748,14 eurų palūkanų, metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
Teismų slenksčius buvo priversta minti ir UAB „YIT Infra Lietuva“. Bendrovė ieškiniu reikalavo priteisti iš Kelių direkcijos

Viešieji pirkimai organizuoti neteisėtai
Atskiros analizės verta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų skyriaus teisėjų kolegijos byla, pasibaigusi 2020 m. liepos 3 d.
nutartimi. Šiuo atveju bylinėjosi dvi valstybinės įmonės. Viešųjų
pirkimų tarnyba (VPT) pateikė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. sau-
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sio 8 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės VPT
ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl alternatyvių sankcijų taikymo.
VPT kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės LAKD atviro konkurso „Valstybinės reikšmės krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190–6,940 km) naujos statybos
techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra
ir darbu atlikimas“ metu atliktus veiksmus prieštaraujančiais imperatyviosioms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo normoms ir, nepripažįstant viešojo pirkimo sutarties negaliojančia, taikyti alternatyvią sankciją – LAKD skirti baudą.
VPT nuomone, perkančioji organizacija, atlikusi konkurso procedūras, 2017 m. gruodžio 13 d. su jungtinės veiklos pagrindu susivienijusia ūkio subjektų grupe – AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Tiltų
ekspertų centras“ – sudarė viešojo darbų pirkimo sutartį. Visų, išskyrus rangovo, konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti, kadangi viršijo konkurso dokumentuose nurodytą perkančiajai organizacijai priimtiną pasiūlymo kainos ribą (10 mln. eurų).
LAKD 2018 m. birželio 11 d. pasitarimo protokole sutarties vykdymą apibrėžė kitomis sąlygomis, nei nustatyta pradinėje sutartyje,
ir tokiu būdu faktiškai pakeitė sutarties sąlygas, atlikdama esminį
jos pakeitimą. VPT nustatė, jog netinkamas konkurso planavimas
ir pirkimo objekto suskaidymas į kelis darbų pirkimus sudarė prielaidas neracionaliam lėšų naudojimui. Buvo daroma prielaida, kad
Kelių direkcijos pirkimo planavimo etape priimti ydingi sprendimai
nulėmė, jog bendra estakados statybos darbų projekto vertė padidėjo beveik dvigubai.
Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 21 d. sprendimu VPT
ieškinį atmetė, priteisė LAKD iš ieškovės VPT 3000 eurų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Kasaciniu skundu VPT Lietuvos Aukščiausiojo Teismo paprašė
panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 21 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. sausio 8 d. nutartį bei priimti naują sprendimą –

547 611,51 eurų nuostolių atlyginimą, 2 985,35 eurų palūkanų už
laikotarpį nuo 2018 m. vasario 16 d. iki 2018 m. kovo 27 d., 5 proc.
dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Ieškovė nurodė, kad su LAKD 2017 m. balandžio 19 d. sudarė
viešojo pirkimo sutartį, pagal kurią turėjo atlikti magistralinio kelio
Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo 5,95 iki 12,122 km kapitalinio remonto darbus. Nurodyti darbai buvo detalizuoti darbų Techninės specifikacijos nuostatose, taip pat ir preliminarioje kelio remonto skersinio profilio schemoje.
Rangovas pradėjo darbus, dalį jų jau buvo įpusėjęs, kai LAKD
2017 m. birželio 14 d. pranešė tikslinanti savo raštus ir kečianti ankstesnius sprendimus, net nepaaiškindama to priežasčių. Visas šias aplinkybes „YIT Infra Lietuva“ išdėstė ieškiniuose teismams.
Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu bendrovės ieškinį atmetė, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimą panaikinti iš dalies ir toje dalyje priimti naują sprendimą
– ieškinį patenkinti iš dalies. Bendrovei „YIT Lietuva“ iš LAKD buvo
priteista 68 933,52 eurų nuostolių atlyginimo suma, 377,72 eurų
palūkanų ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos.
Kita byla – restruktūrizuojama UAB „Kamesta“ prašė priteisti iš
LAKD 312 674,66 eurų skolą už atliktus darbus, 12 335,64 eurų už
netesybas. Rangovas nurodė, kad 2016 m. vasario 29 d. ji ir LAKD
sudarė pirkimo sutartį, pagal kurią UAB „Kamesta“ įsipareigojo pagal Kelių direkcijos patvirtintas technines specifikacijas parengti
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Žiežmariai–Nemaitonys–Stakliškės ruožo nuo 7,19 iki 14,02 km kapitalinio remonto techninį
darbų projektą, suderinti jį su visomis institucijomis. Kitoje 2016 m.
kovo 25 d. sutartyje bendrovė įsipareigojo rekonstruoti valstybinės
reikšmės krašto kelio Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė ruožą
nuo 27,18 iki 32,68 km.
Teismų procesas baigėsi tuo, kad bendrovei „Kamesta“ iš direkcijos buvo priteista 234 320,52 eurų skola, 9 244,42 eurų palūkanų ir tradiciškai 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą.
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Įsigilinus į kelio būklę, 2017 m. lapkričio 3 d. Direkcija buvo informuota, jog remonto apraše nurodytas asfalto dangos karštojo
regeneravimo pakeičiant asfalto mišinio sudėtį ir paklojant naują
asfaltą darbų kiekis (26 711 kv. m) skiriasi nuo pirkimo metu pateiktame darbų žiniaraštyje nurodyto kiekio (16 940 kv. m), dėl
ko susidaro 9 771 kv. m darbų kiekių skirtumas, ir paprašė direkcijos skirti papildomai 50 848,28 eurų be PVM sumą sutarčiai įgyvendinti.
Direkcijos atstovai atsakė, kad darbų kiekių žiniaraštyje yra padaryta klaida bei nurodė darbus vykdyti pagal remonto aprašo dangos remonto žiniaraštį neatliekant kai kurių darbų. Tai skambėjo
kaip pasityčiojimas, nes didžioji darbų dalis jau buvo atlikta.„Kauno
tiltai“ dar kartą paprašė Kelių direkcijos sumokėti 50 848,28 eurų už
atliktus darbus, tačiau pastaroji nesutiko.
Lietuvos apeliacinis teismas (LAT) nusprendė Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – bendrovės „Kauno tiltai“ ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš LAKD 25 424,14 eurų be PVM už bendrovės atliktus
darbus, 4 082,81 eurų palūkanų.
Rangovams tik per teismus pavyksta išsiieškoti pinigus iš valstybės valdomos įmonės. Vienoje iš bylų LAKD pateikė atskirą skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal kelių bendrovių: AB„Kauno tiltai“, UAB„YIT Lietuva“, UAB „Fegda“ ir UAB „Kelprojektas“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš Kelių direkcijos, atliktų įskaitymų pripažinimo neteisėtais ir
jų panaikinimo, tačiau teismas stojo bendrovių pusėn. Apeliacinio
teismo sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 16 d.
nutartis palikta nepakeista. Pagal jį bendrovėms pavyko prisiteisti iš Direkcijos 47 420,16 eurų skolą, 6 252,67 eurų palūkanas, 8
proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (53 672,83
eurų). Pridėjus palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, Kelių direkcija už
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Savivaldybė protegavo rangovus

Vilniaus miesto savivaldybės ir kelių tiesimo bei remonto įmonių skundas dėl daugiau nei 30 mln. eurų vertės Liepkalnio, Žirnių gatvių ir Minsko plento sankryžos rekonstrukcijos konkurso pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Po ilgų teisminių ginčų ir įvairių instancijų teismų sprendimų pergalė atiteko iš konkurso išmestam rangovui.
Tai konstatavo LAT galutine ir neskundžiama nutartimi. Vilniaus
savivaldybei paskirta 500 tūkst. eurų bauda, o į teismą besikreipusiai vienai didžiausių šalyje kelių tiesimo bendrovių – AB „Panevėžio keliai“ – priteista po 35 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų tiek
iš savivaldybės, tiek iš konkursą laimėjusio generalinio rangovo –
UAB „Fegda“. Anot bendrovės „Panevėžio keliai“ atstovų, konkursą
laimėjusi bendrovė „Fegda“ savo pasiūlyme pateikė melagingą informaciją apie statybos vadovo patirtį.
LAT konstatavo, jog konkursas buvo organizuotas neskaidriai,
tačiau nusprendė ne nutraukti sudarytą sutartį su pasirinktu rangovu, o skirti perkančiajai organizacijai – Vilniaus miesto savivaldybei – alternatyvią sankciją. Priimdamas sprendimą, LAT prioritetą teikė viešajam interesui ir atsižvelgė, kad jau yra atlikta didelė darbų dalis.
Teismo vertinimu, konkurso laimėtojo pateikta informacija pirkime apie planuojamo pasitelkti specialisto patirtį buvo melaginga,
todėl jam negalėjo būti leista toliau dalyvauti konkurse ir tikslinti specialistų kvalifikacijos duomenis, o bendrovės pasiūlymas turėjo būti atmestas.
Aplinkybė, jog tiekėjų grupė kelis kartus tikslino savo kvalifikacijos duomenis, suponuoja neteisėtą įstatymo taikymą, procedūrų
neskaidrumą bei rangovo protegavimą. Net jei duomenų negalima
būtų vertinti kaip melagingų, perkančiosios organizacijos leidimas
tikslinti duomenis tol, kol jais būtų pagrįsta kvalifikacijos atitiktis,
pažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, laimėtojams suteikia nepagrįstą pirmenybę.
Teismas panaikino 2019 ir 2020 m. priimtas žemesnės instancijos teismų nutartis, kuriose bendrovės „Panevėžio keliai“ ieškiniai
buvo atmesti.
2019 m. sostinės savivaldybė pasirašė 31 mln. eurų vertės sutartį su bendrovėmis „Fegda“ bei „Tilsta“ ir sankryžos rekonstrukcija buvo pradėta tų pačių metų rudenį, o projektą planuota įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos.
AB „Panevėžio keliai“ rengiasi kreiptis į teismą ir dėl žalos iš Vilniaus miesto savivaldybės atlyginimo už neskaidrų minėtos Liepkalnio, Žirnių gatvių ir Minsko plento sankryžos rekonstrukcijos
konkurso organizavimą ir dėl netiesiogiai patirtų nuostolių – negautų iš projekto pajamų. Tai viešai patvirtino vienas iš bendrovei
ginče atstovaujančios advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“
partnerių.
Atsižvelgiant, kad konkurse pasiūlyta kaina viršijo 30 mln. eurų,
žalos bendrovei dydis gali būti išties reikšmingas. Savivaldybė savo
ruožtu taip pat svarsto galimybę prisiteisti 0,5 mln. eurų baudą regreso būdu iš konkurso sankryžai rekonstruoti laimėjusių bendrovių UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“, todėl teismų maratonas dar gali užsitęsti.

Lietuvos teismus pasiekė aibė bylų, kuriose statybų bendrovės
siekia prisiteisti atlygį už padarytus darbus ir, jų manymu,
joms priklausančius pinigus iš Kelių direkcijos. Panašu, kad įmonių
reikalavimai dažniausiai būna pagrįsti, nes teismai jų ieškinius tenkina.
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„Šiaulių plentas“: nuo korupcijos skandalų iki restruktūrizavimo

Mantas Jauniškis

P

rašymą iškelti restruktūrizavimo bylą Šiaulių apygardos teismui
pateikė ilgametis bendrovės „Šiaulių plentas“ vadovas Juozas
Aleksa. Prašyme buvo nurodoma, kad įmonė yra moki, vykdo veiklą ir užsakymus, tačiau susiduria su finansiniais sunkumais.
Įmonės pajamos 2019 m. krito 67 proc. iki 28,03 mln. eurų, tačiau, „Registrų centro“ duomenimis, „Šiaulių plento“ grynieji nuostoliai pernai didėjo 1 proc. iki 4,58 mln. eurų. 2018 m. įmonė patyrė 4,533 mln. eurų grynųjų nuostolių – 9 kartus daugiau nei
2017-aisiais. Bendrovės pajamos per metus sumažėjo 4,7 proc. iki
46,922 mln. eurų.
2017 m. bendrovė gavo 49,166 mln. eurų pajamų – 3,8 proc.
daugiau nei 2016 m. (47,361 mln. eurų). Tačiau 2017 m. patyrė
501,2 tūkst. eurų grynųjų nuostolių, 2016 m. ji buvo uždirbusi per
1,107 mln. eurų grynojo pelno.
Praėjus maždaug mėnesiui po prašymo dėl restruktūrizacijos pateikimo, skelbdamas įmonės restruktūrizavimo bylą teismas
konstatavo, kad įžvelgiant sėkmingo restruktūrizavimo tikimybę,
siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, nutarta prašymą tenkinti. Nutartyje nurodoma, kad dauguma ben-

drovės darbuotojų, kurių yra apie 400, pritarė, kad įmonei būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Motyvuotų prieštaravimų nebuvo. O
apie 30 kreditorių teismui pateikė sutikimus, kad jiems būtų atidėti mokėjimai.
Įmonės restruktūrizavimas yra įmonės likvidavimo dėl bankroto
alternatyva, kai įmonei sudaromos sąlygos išsaugoti ir plėtoti veiklą, disponuoti apyvartinėmis lėšomis, grąžinti skolas, atkurti mokumą bei išvengti bankroto.
Kontrolinis „Šiaulių plento“ akcijų paketas (87 proc.) priklauso
bendrovei „Šiaulių plento investicijų valdymas“, kurios 36,9 proc.
valdo Alfonsas Armalas ir 34,4 proc. – Aldona Mikšienė.
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Lietuviško kapitalo kelių ir tiltų statybos bendrovė „Šiaulių
plentas“ po dramatiškų kelerius metus įmonę persekiojusių
skandalų ir nuostolių bangos bando atsigauti siekdama
restruktūrizuotis ir tokiu būdu išvengti bankroto. Deja, bet
savo aukso amžių įmonė išgyveno tik, kaip dabar paaiškėjo,
korupcijos apsupty. Prasidėjus bendrovės vadovo ir darbuotojų
sulaikymams, ne tik nukentėjo įmonės prestižas, bet ir
sumažėjo pajamos.
Juozas Aleksa, UAB „Šiaulių plentas“ generalinis direktorius:
„Kelių tiesimo kompanijos atsidūrė apgailėtinoje situacijoje. Vienu
metu vyksta daug pirkimų, o kadangi sutartys numato visišką
rangovo atsakomybę, turime labai kruopščiai tam ruoštis. Rangovui
perkeliamos visos rizikos ir atsakomybės.“

„Šiaulių plentas“ valdo Kaliningrado įmonę „Automagistral“, o
iki 2019 m. bendrovei priklausė antrinės kelių tiesimo bendrovės
„Žemaitijos keliai“ akcijos.

Iki 2014-ųjų augo ir stiprėjo
faktas
Lenkija turi per 5000 tūkst. km puikiausių
automagistralių, o Lietuva turi tik

470 km automagistralių.

Iki 2014 m. bendrovei sekėsi gana neblogai. Pavyzdžiui, 2011
m. bendrovė buvo vardijama tarp lyderių pagal pardavimus, atsitiesusi po 2009 m. ekonominės krizės. Tais metais lyderio poziciją užėmė statybinių medžiagų prekybos tinklą valdanti įmonė „Senukų“ prekybos centras (pardavimai smuko 13 proc. iki 779 mln.
litų), o trečioji vieta atiteko „Šiaulių plento“ grupei (augo 5 proc. iki
309 mln. litų), ketvirtoji – „Panevėžio keliams“ (augo 41 proc. iki
254 mln. litų).
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Rimvydas Gradauskas, asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas:
„Lietuvos keliai nėra tinkamai vystomi ir prižiūrimi, infrastruktūra
degraduoja. Kenčia tiek Lietuvos ekonomika ir verslai, tiek visos
Lietuvos žmonės, kurie iš savo kišenės dengia kylančias logistikos
sąnaudas, leidžia laiką spūstyse ir važinėja nesaugiais keliais.“

2014 m. „Šiaulių plentas“ gavo 230 mln. litų konsoliduotų pajamų, arba 30 mln. litų mažiau nei 2013 m. Prie tokio nuosmukio prisidėjo įvykdytas nuostolingas sandoris. Bendrovės generalinis direktorius J. Aleksa sakė, kad prastesniems įmonės rezultatams įtakos turėjo antrinės įmonės Lenkijoje „Przedsiębiorstwo drogowomostowe“ pardavimas ir turto perkainavimas.
2015 m. bendrovė buvo linksniuojama dėl darbų keliuose kokybės. Laimėjusi konkursą dėl Šiaulių miesto Dvaro g. remonto, projektui parengti samdė subrangovus, o pastarieji projekto laiku neparengė. Darbų be projekto atlikti nebuvo galima, tad imta galvoti,
kad reikia rengti naują konkursą.
Įdomus sutapimas, kad tuometis Šiaulių miesto administracijos
direktoriaus pavaduotojas Romanas Kančiauskas buvo ir bendrovės
„Šiaulių plentas“ akcininkas. Situacijai paaiškėjus, įžvelgtas interesų
konfliktas, tad valstybės tarnautojas nuo savivaldybės reikalų buvo
nušalintas. Žiniasklaida paviešino faktą, kad Šiaulių miesto savivaldybės skelbtą konkursą UAB„Šiaulių plentas“ laimėjo su labai aukštomis kainomis – vienai miesto gatvei suremontuoti būtų tekę skirti dvejų metų Kelių direkcijos skiriamas lėšas Šiauliams. Bendrovės
rodikliai augo, pajamos ir apetitai didėjo.

Nuostoliams atsikratyti – turto pardavimas
Po virtinės įvairių skandalų ir įtarimų dėl UAB „Šiaulių plentas“
neskaidrios veiklos, dar iki prašymo restruktūrizuotis 2018 m. įmonė pradėjo atsikratyti turto. Nuspręsta parduoti antrinę kelių tiesimo bendrovę „Žemaitijos keliai“. Ją ketino pirkti Vilniaus kelių ženklinimo bendrovės „Gatas“ savininkai – Donatas Dudonis ir Kęstutis
Mendelis, tačiau sandoris neįvyko.
UAB „Žemaitijos keliai“ pagarsėjo prieš gerus dešimt metų, kai prezidentu tapęs Rolandas Paksas siekė, jog dalis „Žemaitijos kelių“ akcijų būtų parduota jo artimiems žmonėms. Konstitucinis Teismas vėliau
konstatavo, kad prezidentas R. Paksas savo patarėjams: saugumo klausimais Remigijui Ačui bei teisėtvarkos klausimais Visvaldui Račkauskui
buvo davęs nurodymus pasinaudojant tarnybine padėtimi paveikti„Žemaitijos kelių“ vadovų ir akcininkų sprendimus perleisti dalį akcijų.

Kaip skelbė žurnalas „Transportas“, akcijos iš tiesų buvo parduotos
2003 m. rudenį. Daugiau kaip 20 proc. akcijų įsigijo žurnalas „Moteris“. „Žemaitijos kelių“ akcijas tada, beje, pardavė bendrovės generalinis direktorius A. Armalas ir dar du fiziniai asmenys. „Moteris“ priklausė buvusio Kelių direkcijos vadovo, o vėliau ir susisiekimo ministro Gintaro Striauko žmonai Eglei Striaukienei, kuri buvo ir žurnalo vyriausioji redaktorė. Bendrovės „Žemaitijos keliai“ akcijų įsigijimo
klausimus derino žurnalo redakcijos direktorius Andrius Gumbys. Dėl
akcijų pardavimo suorganizavimo buvo kreiptasi į bendrovės „Restako“ vadovą Algirdą Drakšą, kuris buvo R. Pakso verslo partneris, vėliau tapęs jo rėmėju prezidento rinkiminės kampanijos metu.
G. Striaukas savo ir žmonos vardu įsigytas ,,Žemaitijos kelių“ akcijas pardavė bendrovei ,,Švytėjimas“, su kurio akcininkais J. Leišiu,
V. Baltuška ir V. Kazakevičiumi, dirbdamas Kelių direkcijoje, buvęs
susisiekimo ministras, VSD duomenimis, palaikė artimus santykius.
1999 m. pagrindinį ,,Žemaitijos kelių“ akcijų paketą ir bendrovės valdymą perėmė AB ,,Šiaulių plentas“. Bendrovės generalinis direktorius A. Armalas kartu su AB ,,Šiaulių plentas“ valdė 58,7
proc. ,,Žemaitijos kelių“ akcijų.
2004 m. Telšių miesto apylinkės teismo bei Šiaulių apygardos
teismų sprendimais UAB „Žemaitijos keliai“ akcijų pirkimo ir pardavimo sandoris buvo panaikintas, t. y. pripažintas negaliojančiu, akcijų nuosavybė grąžinta buvusiems akcininkams.
2019 m. 99,74 proc. UAB „Žemaitijos keliai“ akcijų įsigijo UAB
„Nerūdinės medžiagos“, kurioms Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją įsigyjant restruktūrizuojamos įmonės akcijų.

Konkurencijos taryba, įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus
sukurta arba sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.
Pagrindinė bendrovės „Nerūdinės medžiagos“ veiklos sritis –
autoserviso paslaugos. Su įmone susijusi „Kaslita“ parduoda ir nuomoja sunkiąją techniką. Kita susijusi bendrovė – Donatos Volbekienės UAB – teikia odontologijos klinikos paslaugas Kelmėje.
UAB„Žemaitijos keliai“ kartu su partneriais rekonstravo transeuropinio tinklo kelius Lyda–Vilnius, Vilnius–Panevėžys, Panevėžys–
Šiauliai ir Šiauliai–Palanga, Kairių gatvę Klaipėdoje, kitus vietinės
reikšmės kelius, asfaltavo žvyrkelius. „Šiaulių plento“ grupę sudaro
pagrindinė bendrovė ir jos antrinės įmonės„Žemaitijos keliai“, Karaliaučiuje registruotos įmonės „Automagistral“ ir „Avtodorogi“.

Persekioja korupcijos šešėliai

2016 m. rugpjūčio viduryje žaibiškai pasklido žinia apie korupcijos schemas, susijusias su „Šiaulių plento“ įmonės vadovybe ir atsakingais Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojais.
2019 m. teismą pasiekusioje byloje buvo konstatuojama, kad
galimai kyšininkavimu, papirkinėjimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu bendrovė gaudavo pelningų užsakymų gatvėms ir keliams remontuoti. Po dvejus su puse
metų trukusio tyrimo bylą teismui perdavę pareigūnai kaltinimus
pareiškė septyniems asmenims: buvusiam Lietuvos automobilių
kelių direkcijos (LAKD) Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vedėjui
Artūrui Aušrai, buvusiam Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojui Andriui Androsovui, UAB „Šiaulių plentas“ generaliniam direktoriui Juozui Aleksai, bendrovės komercijos direktoriui Dariui Striogai bei dar trims
su minėtais asmenimis susijusiems privačių įmonių darbuotojams.
Tyrimą dėl neskaidriai vykdomų viešųjų konkursų STT pareigūnai pradėjo 2016 m. rugpjūtį. Pareigūnus domino sutartys, kurias
dėl kelių remonto 2015–2016 m. LAKD sudarė su bendrove „Šiaulių

„Rangovinės organizacijos negali dirbti į minusą. Tik dvi
organizacijos yra su teigiamu balansu. Anksčiau įmonės
valstybei per metus sumokėdavo 120 mln. eurų įvairų mokesčių,
dabar sumoka tik 40 mln. eurų. Daugiau kaip 100 mln.
mokesčių nepakliūva į šalies biudžetą.“
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plentas“. Šio laikotarpio sutarčių sumos siekė kelias dešimtis milijonų
eurų. Išanalizavus sutartis, įtarimai pakrypo tuometinio LAKD Kelių
planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo A. Aušros link. Valdininkas buvo
įtariamas sudaręs išskirtines sąlygas UAB „Šiaulių plentas“ laimėti
viešuosius pirkimus, kurių bendra vertė viršija 1,5 mln. eurų. A. Aušra galimai paėmė didesnės negu 250 MGL (9500 eurų) vertės kyšį.
Tuometis susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius sakė neturintis detalios informacijos apie prasidėjusį tyrimą, tačiau teigė, kad
A. Aušra bus nušalintas nuo pareigų, jei nepasitrauks pats. Atsidūręs tokioje situacijoje LAKD darbuotojas pareigų neišsaugojo.
Tuo pačiu metu buvo sulaikyti ir du UAB „Šiaulių plentas“ vadovai: generalinis direktorius J. Aleksa ir komercijos direktorius D.
Strioga – jiems tyrėjai pareiškė įtarimus dėl papirkimo ir dokumentų klastojimo.
Po šios trijulės suėmimo ir pasiuntimo į belangę neprabėgus nė
trims savaitėms už grotų atsidūrė ir tuometis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Andrius Androsovas. Jo namuose ir darbovietėje buvo atliktos kratos. Jam vieninteliam iš „solidžios“ kompanijos neteko ilgai praleisti areštinėje. Kiti įtariamieji išleisti į laisvę po kelių mėnesių už keliolikos tūkstančių užstatus. Į darbą Šiaulių savivaldybės valdininkas taip pat nebegrįžo – teismas jį nušalino nuo pareigų. Tarp sulaikytųjų žiniasklaidoje mirgėjo bendrovės „Transalda“ vadovo Viktoro
Vachterio pavardė.
Paaiškėjo, kad bendrovėje „Šiaulių plentas“ dirbęs A. Androsovas darbą šioje įmonėje iškeitė į valdininko kėdę, tačiau buvusių
darbdavių nepamiršo. A. Androsovas buvusią darbovietę informuodavo apie Šiaulių miesto savivaldybėje numatomus ar vykstančius
gatvių remonto viešuosius pirkimus ir įmonei sudarydavo išskirtines sąlygas juose dalyvauti. Tai valdininkas darė ne už ačiū, o gaudamas solidų atlygį. Tyrėjų duomenimis, bendrovė A. Androsovui
atsilygino daugiau nei 16 tūkst. eurų kyšiu. Per Šiauliuose veikiančią privačią įmonę, apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą, UAB
„Šiaulių plentas“ savo lėšomis apmokėjo dalį A. Androsovo perkamo automobilio vertės. Kaip kyšį A. Androsovas gavo ir mobiliųjų
telefonų bei kompiuterių.
Dar didesnius kyšius, tyrėjų duomenimis, už UAB „Šiaulių plentas“ sudarytas palankias sąlygas dalyvaujant LAKD organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose gaudavo Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas A. Aušra. Bylos duomenimis, bendrovės „Šiaulių plentas“ generalinį direktorių J. Aleksą šis valdininkas informuodavo apie
organizuojamus valstybinės reikšmės kelių tvarkymo viešuosius pirkimus, derindavo pirkimo procedūrų eigą įmonės naudai bei sudary-

davo palankias sąlygas bendrovei laimėti pageidaujamus viešuosius
pirkimus Šiaulių regione. Tyrėjai nustatė, kad už tai A. Aušra iš bendrovės „Šiaulių plentas“ vadovų gavo kyšių už daugiau nei 37 tūkst.
eurų. Pareigūnų duomenimis, UAB „Šiaulių plentas“ lėšomis, klastojant dokumentus ir apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą pervestomis per vieną Šiaulių įmonę, buvo apmokėta dalis A. Aušros įsigyjamo automobilio vertės, suremontuotas jo sodo namelis.
Įdomi smulkmena ir buvusio LAKD vadovo Vitalijaus Andrejevo
biografijoje – jis dirbo „Šiaulių plento“ technikos direktoriumi. STT
vykusiame tyrime pastarasis kelis kartus buvo apklaustas kaip liudytojas. 2016 m. gruodį jis pasitraukė iš „Šiaulių plento grupės“ valdybos, o 2017 m. kovą paliko ir„Šiaulių plento“ bendrovės technikos
direktoriaus postą. Tų pačių metų liepą susisiekimo ministro Roko
Masiulio dėka gavo vyriausiojo patarėjo pareigas Kelių direkcijoje.
„Aš buvau apklaustas kaip liudininkas, o apie tai, ar buvo atliekami kažkokie korupcinio pobūdžio veiksmai, man nebuvo žinoma.
Dėl to aš ir padariau pasirinkimą. Aš tą įmonę palikau“, – viešai Seimo komiteto posėdyje pareiškė V. Andrejevas.
Tais pačiais metais Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
(FNTT) atliko kratas ir dokumentų poėmius Šiaulių krepšinio klube „Šiauliai“. Tyrimas buvo atliekamas dėl 200 tūkst. eurų paramos
panaudojimo. Pareigūnai tikriausiai ieško informacijos apie bendrovės „Šiaulių plento grupė“ skirtos 200 tūkst. eurų paramos panaudojimą.
Nuo 2014 m. balandžio UAB „Šiaulių plentas“ laimėtų viešų pirkimų projektų vertė siekė daugiau nei 60 mln. eurų. Didžioji dalis
galimai neskaidrių konkursų buvo laimėti Šiaulių regione.

Keliai – tragiškos kokybės
2019 m. Susisiekimo ministerijos iniciatyva patikrinus naujus
arba rekonstruotus šalies kelius paaiškėjo, kad net 29 iš 33 patikrintų šalies valstybinės reikšmės kelių yra nekokybiški.
Audito duomenimis, net 18-oje kelių buvo nustatyta esminių
pažeidimų. Kaip konstatavo ekspertai, be defektų buvo surasti tik
4 iš audito metu tirtų kelių. Pasak tuometinio susisiekimo ministro R. Masiulio, dėl blogai nutiestų kelių valstybė galėjo patirti 16
mln. eurų žalą.
Тris iš 18-os kelių ruožų, kuriuos ekspertai pripažino nekokybiškais, rekonstravo „Šiaulių plentas“, o darbų priėmimo pažymą 2008
m. pasirašė tuometis šios bendrovės technikos direktorius V. Andrejevas. Tuo metu laikinojo Kelių direkcijos vadovo pareigas einantis
V. Andrejevas atsakomybę perkėlė kitiems. Pasak jo, pagal Statybos
įstatymą kiekvienam objektui yra skiriamas statybos vadovas, kuris

Pasak „Šiaulių plento“ vadovo, 2016–2018 m. jo
atstovaujamos įmonės patyrė 10 mln. eurų nuostolių ir
valstybei priverstos sumokėti 1,5 mln. eurų delspinigių, nors kelių
laiku nesuspėta nutiesti dėl absoliutaus force majore – nuolatinio
lietaus. Jo teigimu, pastaruosius trejus metus kelių tiesimo
rangovai dirba su didžiuliais nuostoliais.
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ir atsako už pastatytus arba atliktus darbus ir tiek savo atestatu, tiek
materialiai yra atsakingas už neatitikimus.
Ekspertai nurodė nustatytų pažeidimų pasekmes: keliuose formuojasi provėžos ir duobės, pastebimas greitesnis dangos senėjimas, korėjimas ir plyšiai, kelio dangoje kaupiasi drėgmė, didesnis ardomasis šalčio poveikis, mažėja kelio laikomoji geba. Asfalto
dangos pažeidimai atsiranda dar nesibaigus garantiniam laikotarpiui, o bendras tikėtinas kelio tarnavimo laikas sutrumpėja keleriais
metais.
Kelių kokybės tyrimus LAKD atliko kartu su Kelių ir transporto
tyrimų institutu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo institutu bei Švedijos nacionaliniu kelių ir transporto tyrimo
institutu. Išvadose Švedijos ekspertai akcentuoja, kad Lietuvos keliuose naudotas bituminis rišiklis sensta greičiau nei Skandinavijoje. Tyrimo metu daugiau nei 80 proc. kelių ruožų buvo aptiktas mažesnis asfalto mišinio bituminio rišiklio kiekis.
Auditas nustatė, kad darbai turėjo būti nepriimti arba pažeidimai nustatyti keliuose, kuriuose rangovais buvo įmonės: „Kamesta“, „Kauno keliai“, „Kauno tiltai“, „Panevėžio keliai“, „Alkesta“, „Parama“, „Hidrostatyba“, „Žemkasa“, „Šilutės automobilių keliai“, „Eurovia Lietuva“, „Lemminkainen Lietuva“, „Taurakelis“, „Žemaitijos keliai“, „Šiaulių plentas“, „Fegda“, „Plungės lagūna“.
Tikrinti keliai nutiesti bei rekonstruoti 2008–2017 m. Bendra jų
rekonstrukcijos ir statybos kaina – 67 mln. eurų. Paslėptiems defektams garantija galioja 20 metų.
Po šios skandalingos informacijos asociacijos „Lietuvos keliai“
vadovo Rimvydo Gradausko pranešime teigta, kad Susisiekimo ministerijos inicijuotas auditas ne tik vykdytas neskaidriai, bet ir skirtas pridengti įstatymams prieštaraujantiems susisiekimo ministerijos veiksmams. Asociacijos turimais duomenimis, audito metu keliai buvo skenuojami radariniu skeneriu, kuris detaliai parodo visos
kelio dangos storį. Radus vieną nedidelę vietą, kur danga plonesnė, nepaisant to, kad kompleksiškai visas kelias viršija arba atitinka
reglamento reikalavimus, buvo paimamas mėginys ir teigiama, jog
visas kelias yra brokuotas.
„Nepaisant skambių spaudos konferencijų, per pusantrų metų
nei vieno mūsų asociacijos nario nebuvo paprašyta ištaisyti neva
rastus defektus. Dabar sužinojome, kad net 18 kelių neturėjo būti
priimti, tačiau ir vėl pirma pradedama kalbėti viešai, o ne dirbti su
rangovais“, – piktinosi R. Gradauskas.
R. Gradauskas pranešime žiniasklaidai pažymėjo, kad situacija
keliuose yra labai prasta: „Lietuvos keliai nėra tinkamai vystomi ir
prižiūrimi, infrastruktūra degraduoja, kelininkų įmonėse darbuotojų per dvejus metus sumažėjo nuo maždaug 9 tūkst. iki 6 tūkst.
Kenčia tiek Lietuvos ekonomika ir verslai, tiek visos Lietuvos žmonės, kurie iš savo kišenės dengia kylančias logistikos sąnaudas, leidžia laiką spūstyse ir važinėja nesaugiais keliais.“

mos mastui nustatyti. Kelių direkcijos iniciatyva bus atlikti papildomi tyrimai defektų mastui nustatyti. Jeigu rangovas nesutiks ištaisyti trūkumų, Kelių direkcija pasitelks trečiąsias šalis jiems ištaisyti ir
pateiks patirtų išlaidų sąskaitą rangovui apmokėti.

Sistemingai prarandamos lėšos

Nustatyti defektai šalinami nenoriai
Po šio skandalo, LAKD įsipareigojo kontroliuoti ir informuoti,
kaip šalinami nustatyti defektai.
Pavyzdžiui, AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Kauno tiltai“ keliuose
ruožuose, kuriuose buvo nustatyti pažeidimai, paklojo naują asfaltą, su bendrove „Alkesta“ pasiektas susitarimas dėl garantinio termino pratęsimo ir bus vykdoma tolesnė objekto stebėsena, UAB
„Žemaitijos keliai“, AB „Eurovia Lietuva“ sutiko patikrinti visą kelio
ruožą po to, kai bus gautos išvados dėl pažeidimų apimčių, tada bus
sprendžiama dėl trūkumų ištaisymo būdų ir terminų.
Tačiau yra rangovų, kurie ne tik atsisakė šalinti defektus, bet ir
vilkina procesus, atsisako teikti informaciją, bendradarbiauti, ignoruoja nustatytas faktines aplinkybes. Kelių kokybės audito metu tikrinant, ar atlikti darbai atitinka projektinę dokumentaciją, paaiškėjo, kad bendrovės „Fegda“ įrengto ruožo (kelio Nr. 5230 Paberžė–
Barskūnai–Medžiukai ruožas nuo 6,50 iki 11,16 km), projektinė
dokumentacija neatitinka viešojo pirkimo techninės specifikacijos.
Bendrovės „Šiaulių plentas“ įrengtuose ruožuose (kelio Nr. 4001
Žeimiai–Pamūšis–Pašvitinys ruožas nuo 22,69 iki 26,46 km; kelio
Nr. 4001 Žeimiai–Pamūšis–Pašvitinys ruožas nuo 27,55 iki 32,61
km; kelio Nr. 4004 Kuršėnai–Smilgiai–Aukštelkė ruožas nuo 8,16
iki 11,38 km) trūksta skaldos pagrindo sluoksnio storio, tačiau rangovas atsisako bendradarbiauti ir atlikti detalius tyrimus proble-
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Dėl kelių būklės ir lėšų sistemingo nepanaudojimo į Finansų
ir biudžeto bei Ekonomikos komitetus periodiškai buvo kviečiami
ministerijos, LAKD, kelininkų atstovai. 2019 m. duomenimis, kelių
priežiūrai numatytų lėšų neįsisavinimas valstybei praeitais metais
atsiėjo apie 400 mln. eurų.
Kai vyko aršūs debatai Seimo ekonomikos komitete dėl kelių finansavimo, į komitetą buvo kviečiamas susisiekimo ministras R.
Masiulis, viceministrai, posėdyje dalyvaudavo vėliau nuo pareigų dėl korupcijos įtarimų nušalintas Lietuvos verslo konfederacijos
prezidentas Valdas Sutkus, asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius R. Gradauskas, bendrovės „Šiaulių plentas“ generalinis direktorius J. Aleksa. Nors pastarajam jau
buvo pareikštas kaltinimas dėl korupcijos, jis toliau dirbo bendrovės
generaliniu direktoriumi, Seimo komitetuose reikšdavo savo nuomonę.
„2018 m. dėl 80 mln. eurų neįsisavinimo, ekonomistų paskaičiavimais, kurie daugina 1 eurą iš 5, valstybė prarado apie 400 mln.
eurų lėšų, už kuriuos būtų perkamos medžiagos, įranga, būtų sukurtos darbo vietos, – Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje sakė
R. Gradauskas. – Kelių sektorius neteko apie 3 tūkst. darbo vietų. Taip atsitiko todėl, kad mažai atliekama kelių tiesimo ir remonto darbų. Prieš 25 metus lenkai pavydėjo Lietuvos kelių, o dabar turime priešingą situaciją. Lenkai turi dabar per 5000 tūkst. km puikiausių automagistralių, o mes turime tik 470 km automagistralių. Įmonės bankrutuoja, nes joms nėra darbo. Pinigų biudžete yra,
o darbo nėra.“
Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vadovas V. Andrejevas posėdyje patvirtino, jog 2018 m. buvo nepanaudota 85 mln.
eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
Solidžią auditoriją gavęs „Šiaulių plento“ generalinis direktorius
J. Aleksa pareiškė, jog rangovai priversti dirbti ypač sunkiomis sąlygomis ir jiems yra perkeliamos visos vykdomo projekto rizikos.
2018 m. Ekonomikos komitete Lietuvos verslo konfederacijos
prezidentas V. Sutkus irgi gynė kelininkus. Konfederacijos vadovas
sakė, kad vos tik tapęs ministru R. Masiulis pristatė gana ambicingus planus kelių verslo sektoriui. Po metų buvo pristatomi planai
net iki 2030-ųjų, nors visiems norėjosi išgirsti apie ministerijos nuveiktus realius darbus. Kelininkus tai nuvylė. „Dinamika tokia, kad
dvejus metus trečdaliu sumažėjo darbuotojų, nėra darbų, nėra konkursų“, – sakė V. Sutkus, atstovavęs kelių sektoriaus rangovus.
„Daug pasakyta apie daugybę nekokybiškų kelių darbų. Mūsų
nariai ne su viskuo sutiko, kas ten buvo pasakyta. Vėlgi kreipėmės į
LAKD, prašydami susipažinti su tuo, kas ten parašyta. Kaip įvertinti, kokios klaidos, kaip jas taisyti? Negavome viso tyrimo rezultatų.
Kreipėmės raštais su priminimu, kad ministerija įstatymais yra įpareigota atsakyti“, – ministrui posėdyje viešai priekaištavo konfederacijos vadovas.

„2019 m. didžiosios kelių tiesimo kompanijos atsidūrė apgailėtinoje situacijoje. Nuo 2018 m. 26 pirkimai atšaukti dėl per didelės
kainos. 2019 m. atšauta pusė viešųjų pirkimų. Vienu metu vyksta
daug pirkimų, o kadangi sutartys numato visišką rangovo atsakomybę, turime labai kruopščiai tam ruoštis. 2018 m. vasarį–gegužę
įvykdyta vos 10 pirkimų 3012 km ilgio keliams, – guodėsi J. Aleksa.
– Rangovui perkeliamos visos rizikos ir atsakomybės, todėl jis turi
įvertinti absoliučiai viską ir todėl yra didelė kaina.“
Pasak „Šiaulių plento“ vadovo, 2016–2018 m. jo atstovaujamos įmonės patyrė 10 mln. eurų nuostolių ir valstybei priverstos
sumokėti 1,5 mln. eurų delspinigių, nors kelių laiku nesuspėta nutiesti dėl absoliutaus force majore – nuolatinio lietaus. Jo teigimu,
pastaruosius trejus metus kelių tiesimo rangovai dirba su didžiuliais nuostoliais.
„Rangovinės organizacijos negali dirbti į minusą. Tik dvi organizacijos yra su teigiamu balansu. Anksčiau įmonės valstybei per metus sumokėdavo 120 mln. eurų įvairų mokesčių, dabar sumoka tik
40 mln. eurų. Daugiau kaip 100 mln. mokesčių nepakliūva į šalies
biudžetą“, – kalbėjo R. Gradauskas.

Vadovo reputacija
Situacija dėl kelių biudžeto nepanaudojimo, aišku, nepateisinama, ir ji kartojasi kasmet. Tačiau paradoksalu, kad kelių įmonių pelnai dingo pradėjus išaiškinti korupcinius nusikaltimus. Kita įdomi
detalė, kad įmonei dirbant nuostolingai, įsipainiojant į korupcijos
skandalus, J. Aleksa išliko įmonės vadovu.
Tuo tarpu kitų kelių rangos ir statybos įmonių vadovai vos tik prasidėjus jų teisminiams procesams akcininkų sprendimu buvo šalinami
iš pareigų. Pavyzdžiui, kai prieš 5 metus nuskambėjusioje „MG Baltic“
byloje į teisminius procesus buvo įtrauktas UAB „Kauno tiltai“ vadovas
N. Eidukevičius, jis buvo atleistas iš įmonės generalinio direktoriaus
ir valdybos pirmininko pareigų. 2016 m. viename Vilniaus restoranų
buvo fiksuotas buvusio „Lietuvos geležinkelių“ vadovo Stasio Dailydkos, buvusio „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir N. Eidukevičiaus susitikimas. AB „Kauno tiltai“ buvo „MG Baltic“ grupei priklausančios bendrovės „Mitnija“ partnerė viešuosiuose pirkimuose.
Kitas pavyzdys – 2018 m. teismui nustačius, kad UAB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Irdaiva“ naudojo kartelinius susitarimus ir tokiu būdu ribojo konkurenciją, joms atitinkamai buvo skirtos 8,51 mln. eurų ir 3,69 mln. eurų baudos, AB„Panevėžio statybos
tresto“ vadovas Dalius Gesevičius buvo atleistas iš pareigų.
Tuo tarpu bendrovės „Šiaulių plentas“ skandalingas įmonės vadovas akcininkams tinka, nors pastarajam vadovaujant bendrovė
patyrė milžiniškus nuostolius, nuolat įsivelia į korupcijos skandalus, pradėti ikiteisminiai tyrimai, bendrovė stovi prie bankroto ribos.
Skandalingą vadovą gina ir verslo asociacijos, pavyzdžiui, asociacija „Lietuvos keliai“ su R. Gradausku priešaky. Maža to, J. Aleksa
prieš tai 3 metus buvo ir 2020 m. pakartotinai buvo perrinktas asociacijos tarybos (prezidiumo) nariu.
Tai reiškia, kad toks vadovas ir tokia politika kelių sektoriui tinka
ir tai palaiko verslo asocijuotos struktūros, netgi plačiai atverdamos
kelius korumpuotam ir skandalingam vadovui į aukščiausias šalies
valdžios institucijas.
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Nors bendrovės „Šiaulių plentas“ vadovas Juozas Aleksa
prašyme Šiaulių apygardos teismui teigia, kad įmonė yra
moki, vykdo veiklą ir užsakymus, bendrovės „Šiaulių
plentas“ ir „Žemaitijos keliai“ restruktūrizacijos procesą
pradėjo su kelių dešimčių kreditorių ieškiniais.
Mantas Jauniškis

T

eismai skolas priteisia, bet didžiosios jų dalies sumokėti greičiausiai nepavyks, nes abi bendrovės kelerius pastaruosius metus baigia nuostolingai, nors ir dievagojasi, jog nuostolius pastaraisiais metais pavyko sumažinti.
Pateikiame tik nedidelės dalies įmonių, teikusių abiem bendrovėms paslaugas, o dabar prašančių teismo priteisti skolas, laukiančių restruktūrizacijos pabaigos arba bankroto, sąrašą ir įsiskolinimų
istorijas.

„Šiaulių plento“ skolos
viršija padorumo ribas
Į teismus su ieškiniais kreipiasi gerai žinomos stambios ir mažai
kam girdėtos smulkios įmonės. Daugeliui pastarųjų tokia situacija gresia bankrotais. Taigi, įmonė klimpsta ir pati, ir kitus klampina.
UAB ,,Plungės Jonis-S“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš ,,Šiaulių plento“ daugiau kaip 143 tūkst. eurų skolos ir beveik
9 tūkst. eurų delspinigių. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. kovą
ieškinį tenkino ir prašomą sumą priteisė.
UAB „Kelio servisas Šiauliuose“ ieškiniu prašė priteisti iš bendrovės 2 256,98 eurų skolą. Suma priteista, byla nutraukta taikos
sutartimi. Pasak įmonės vadovo Gintauto Poškevičiaus, nors skola
nėra didelė, jos neatgaunama jau dvejus metus. Įmonė teikė bendrovei sunkvežimių serviso paslaugas.

UAB „TEC Infrastructure“ iš bendrovės pavyko išieškoti per 7
tūkst. eurų skolos.
UAB „Skaistgirio skalda“ pateikė ieškinį dėl bendros beveik 104
tūkst. eurų skolos. Teismas bendrovės ieškinį tenkino.
Daugelio kitų bendrovių ieškiniai taip pat buvo tenkinti. UAB
„Talša“ prašė išieškoti 813 eurų skolą, kurios rangovas niekaip negalėjo sumokėti. UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ ieškiniu
prašė priteisti 7 260 eurų. UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pareiškė prašymą dėl 195 217,17 eurų skolos. Pastarosios direktorius
Aurelijus Venckus su bendrovės atstovais dirbo apie 20 metų. Anksčiau tokių uždelstų atsiskaitymų nebuvo. Santykiai pablogėjo per
pastaruosius kelerius metus. Pavyzdžiui, bendrovė tiekė statybines
medžiagas Šiaulių miesto aikštės rekonstrukcijai atlikti. Savivaldybė pinigus rangovui sumokėjo, tačiau „Šiaulių plentas“ už medžiagas tiekėjui liko skolingas.
Dar viena istorija. UAB „Šiaulių plentas“ pagal 2018 m. spalį sudarytą rangos sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės administracija rekonstruodama Šiaulių miesto Lyros ir Gardino gatvių sankryžą,
2019 gegužės pradžioje nutraukė ryšio kabelį, kuriuo tiekiamas AB
„Telia Lietuva“ interneto ryšys bendrovei „Masada“. Gedimas netrukus buvo likviduotas. Dėl avarijos nutrūko duomenų perdavimo paslaugos bendrovei „Masada“, pastaroji tiekia internetą bendrovei
„Šiaulių lyra“, o ši administruoja prekybos centrą „Viskas namams“.
Natūralu, kad nutrūkus interneto ryšiui, prekybos centras veiklą laikinai sustabdė. AB „Telia Lietuva“ bendrovei „Masada“ išmokėjo –
161,00 eurų piniginę kompensaciją, tačiau dėl interneto ryšio nu-

traukimo sustabdžius prekybą ir klientų aptarnavimą prekybos centre „Viskas namams“, UAB „Šiaulių lyra“ suskaičiavo 1 116,07 eurų
nuostolį.
UAB „Šiaulių plentas“ skolinga bendrovei „Perdanga“ beveik
43 tūkst. eurų. Apie tai bendrovė pranešė 2019 m. balandžio pabaigoje. UAB „Baltijos realizacijos centras“ neatgavo iš skolininko
57 596 eurų; UAB „Ajera“ – 14 806 eurų.
UAB „AutoSevera“ ir UAB „Šiaulių plentas“ sudarė taikos sutartį ir susitarė, kad 50 431,79 eurų skola bus dalimis išmokėta nustatytais terminais. Išieškotoja pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl to, kad skolininkė UAB „Šiaulių plentas“ tinkamai neįvykdė taikos sutarties – iki 2019 m. rugpjūčio 10 d. nesumokėjo
pirmosios įmokos – 10 tūkst. eurų. Ir tai ne pavienis atvejis, kai taikos sutartis sudaroma, tačiau lėšos bendrovių taip ir nepasiekia, nes
skolininkas sąmoningai vilkina laiką.
UAB „Eglidija“ ir UAB „Šiaulių plentas“ pavyko sudaryti taikos
sutartį, pagal kurią šalys sutarė dėl daugiau kaip 1 mln. eurų skolos
mokėjimo dalimis. Šį didžiulį įsiskolinimą pavyko sumažinti, tačiau
iki šiol bendrovė neatgavo bendrai apie 160 tūkst. eurų iš „Šiaulių
plento“ ir „Žemaitijos kelių“.
„Toks bendradarbiavimas tęsėsi apie 5 metus. Mums tai didelis
nuostolis. Vos išsikapstėme. Reikėjo atsiskaityti už kurą, mokėti darbuotojams, mokesčius „Sodrai“. Mūsų pačių įsiskolinimas tiekėjams
dėl laiku neatgautų lėšų siekia apie 50 tūkst. eurų“, – sakė įmonės
direktorius Egidijaus Petravičius.
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Rangovai statybų aikštelę palieka su milžiniškomis skolomis

UAB ,,Brosta“ siekia išieškoti prisiteistą 27 050 eurų skolą.
Bendrovė su „Šiaulių plentu“ yra sudariusi tris subrangos sutartis: 1) 2017 m. spalio 12 d. dėl atitvarų ir tvorelės įrengimo darbų rekonstruojamo valstybinės reikšmės magistralinio kelio Šiauliai–Palanga ruože nuo 2,65 iki 5,49 atlikimo; 2) 2018 m. gegužės 7 d. dėl cinkuotos vielos pastatymo, metalinių vartų ir
medinės tvoros įrengimo darbų geležinkelio ruože Telšiai–Lieplaukė; 3) 2018 m. gegužės 25 d. dėl Gedimino gatvės dalies tarp
Stadiono ir Radvilų gatvių eismo organizavimo darbų Radviliškio
mieste. Bendrovė darbus atliko ir teismo prašė priteisti iš skolininko
likusią nesumokėtą sumą.
Dar viena įmonė, UAB „Statybų valdymas“, pateikė ieškinį bendrovei „Šiaulių plentas“ dėl 1 244,82 eurų skolos.
UAB „Jaltransai“ bendrovės „Šiaulių plentas“ ir „Žemaitijos keliai“ liko skolingos apie 130 tūkst. eurų. „Jaltransa“ atliko krovinių:
žvyro, skaldos vežimo paslaugas. Pasak bendrovės vadovo Alvydo
Jankausko, skola kaupėsi po truputį, bet atgauti ją liko labai mažai vilčių.
UAB „Ginlina“ kreipėsi į teismą dėl 101 518,34 eurų „Šiaulių
plento“ skolos. „Aferistai, ir tiek“, – skambių epitetų prasiskolinusių
bendrovių vadovams negailėjo įmonės direktorius Gintautas Saldukas. „Šiaulių plentas“ bendrovei liko skolingas už krovinių: asfalto,
skaldos, žvyro, smėlio pervežimus.
„Visuomet reikėdavo maldauti pinigų, visuomet sakydavo, kad
jokių bankrotų, restruktūrizacijų nebus. Toks įsiskolinimas mūsų
bendrovei reikšmingas. Bankrutuoti gal ir nereikės, nes pats vairuoju, pats mašinas remontuoju, todėl ir nebankrutavome, bet tiems,
kurie perka paslaugas, tikrai labai prastai yra“, – pasakojo G. Saldukas.
„Ginlinai“ apie 20 tūkst. skolingi ir „Žemaitijos keliai“. Pasak pašnekovo, teko su jais dirbti, nes prie Šiaulių nėra daugiau stambių
užsakovų. Dabar „Ginlina“ talkina „Panevėžio keliams“, „Kauno tiltams“. Tąkart susigundė darbu arčiau namų, ne komandiruotėse,
tačiau pasirodė, kad geriau dirbti toliau, bet laiku gauti atsiskaitymus ir išvengi įsiskolinimų.

UAB „Sraunuva“ prisiteisė 14 487,95 eurų skolą ir 475,62 eurų
kompensuojamų palūkanų.
Bendrovei „Biguma Baltic“ „Šiaulių plentas“ liko skolingas 1
442,44 eurų.
UAB ,,Binčis“ prisiteisė 15 651,35 eurų skolą, UAB „Autokamera“ – 10 413,90 už parduotas bendrovei „Šiaulių plentas“ prekes.
2018 m. pradžioje UAB „Žėrutis“ ir UAB „Šiaulių plentas“ pasirašė krovinių vežimo sutartį. 2018 m. gruodžio 31 d. susikaupė
13 058 eurų skola. Pastabų dėl paslaugų kokybės pareikšta nebuvo. 2019 m. vasarį buvo padengta tik 3 557,95 eurų skola. Taigi, po
teismo bylinėjimosi buvo priteista ir likusi nesumokėta pinigų suma.
UAB „Strėlė logistics“ prašė priteisti 12 449,15 eurų skolos. Tai
nesumokėta atlygio dalis už atliktus darbus. „Strėlė logistics“ direktorius Tomas Kavaliauskas sakė, kad su „Šiaulių plento“ bendrove
daugiau nebedirba. Vis dėlto, T. Kavaliausko nuomone, tokių bendrovių, kurios delsia mokėti, yra daug.
„Tai gali būti mūsų teisinės sistemos nesureguliavimas arba dalinis sureguliavimas, kad paliekamos tokios teisines spragos – galimybė apgauti tiekėjus“, – pabrėžė T. Kavaliauskas. Šiuo metu yra
nemažai bendrovių, įsiskolinusių jo įmonei nuo kelių iki keliolikos
tūkst. eurų.
UAB „Juris LT“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš „Šiaulių
plento“ beveik 740 eurų skolą. UAB „Elme Metall Lithuania“ 2017
m. sausio pradžioje sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią
įsipareigojo parduoti „Šiaulių plentui“ įvairių prekių, tačiau atsiskaityta nebuvo ir susikaupė beveik 6 tūkst. eurų skola.
Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. liepą priėmė teismo įsakymą dėl 10 372,14 eurų skolos bendrovės kreditorei UAB „Freonas“.
Karčių žodžių bendrovei negailėjo bendrovės „Darunsta“ direktorė Danutė Rubavičienė. 2019 m. liepą bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą dėl 16 550,88 eurų išieškojimo iš bendrovės „Šiaulių plentas“, kadangi skolininkė iki taikos sutartyje numatyto termino (2019 m. birželio 15 d.) šios likusios sumos nesumokėjo. Šiai bendrovei skolinga ir UAB „Žemaitijos keliai“.
Bendra abiejų bendrovių skola sudaro daugiau nei 126 tūkst. eurų.
„Skolos kaupėsi per metų metus. Nemanau, kad pinigus pavyks atgauti. Paskelbia restruktūrizaciją, po to bankrotą, ir lieki sau.
Mūsų bendrovei – tai visos apyvartinės lėšos. Ši skola mūsų įmonę
veda prie bankroto“, – sakė transporto paslaugas teikiančios bendrovės „Darunsta“ vadovė.
UAB „Autoviga“ kreipėsi į teismą dėl daugiau kaip 53 tūkst.
eurų skolos atlyginimo. UAB „Joniškio spedicija“ irgi buvo priversta kreiptis į teismus, nes skolos niekaip nepavyko atgauti. Direktorius Gintaras Bačionis dar priskaičiavo, kad bendra abiejų kelininkų
įmonių skola siekia jau apie 100 tūkst. eurų, o tai sudaro beveik 10
proc. metinės apyvartos.

Pardavinėjamą „Žemaitijos kelių“
bendrovę pasivijo skolininkai
Paskelbus bendrovės „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimo bylą,
skolininkai pasivijo ir jos antrinę įmonę „Žemaitijos keliai“.
UAB „Žvyrita“ prašė teismo „Žemaitijos keliams“ priteisti ir išieškoti 22 609,76 eurų skolą su delspinigiais. Abiem pusėms pavyko pasirašyti taikos sutartį. Iš „Žemaitijos kelių“ buvo priteista 23
855,70 eurų suma. Pasak direktoriaus Raimanto Stulgio, nors su
„Žemaitijos keliais“ dirbta nedaug, jis manąs, kad tai – vienintelė
taip vėluojanti su tiekėjais atsiskaityti įmonė Žemaitijoje.
UAB „Šiaulių skubai“ kelių tiesimo bendrovė liko skolinga beveik
15 500 eurų ir beveik 2 tūkst. eurų delspinigių. Bendrovės ginčą
baigė taikos sutartimi.
UAB „Indikacija“ pateikė ieškinį bendrovei „Žemaitijos keliai“ dėl
85 762,77 eurų skolos priteisimo. Pasak įmonės direktoriaus Raimondo Šimulio, „Žemaitijos keliai“ už atliktas apšvietimo ir elektros paslaugas bendrovei skolingi iš viso apie 97 tūkst. eurų. Vado-

vas neslėpė, kad per bendro darbo šešerius metus atsiskaitymai vėluodavo nuolat.
UAB „Vidmos ratai“ teismų slenkstį mynė, nes UAB „Žemaitijos
keliai“ liko skolinga apie 50 tūkst. eurų ir apie pusantro tūkstančio eurų palūkanų. 2018 m. pradžioje bendrovės pasirašė krovinių
vežimo sutartį. Darbai atlikti, o pinigai nesumokėti.
UAB „Zalba“ į teismą kreipėsi prašydama priteisti 72 046,51 eurų
skolą ir 1 803 eurų palūkanų. Direktorius Rimvydas Zalieckas pasakojo,
kad jo vadovaujama bendrovė teikė transporto paslaugas – vežė žvyrą,
skaldą. Pasak vadovo, bendros abiejų įmonių skolos yra kur kas didesnės ir siekia per 270 tūkst. eurų. 2008 m. atsiskaitymai nevėlavo, tačiau
ilgainiui atsirado tam tikra schema, pavyzdžiui, darbų buvo atliekama
už 50 tūkst. eurų, o sumokama mažiau. Nepaisant tokios skaudžios patirties ir didžiulių skolų, įmonė ir toliau dirba su skolininkėmis. Dabar po
restruktūrizacijos už darbus atsiskaitoma laiku ir visiškai.
Teismų duomenimis, UAB „Žemaitijos keliai“ bendrovei „Ginston“ liko skolinga 144 551,16 eurų, 4 725,96 eurų palūkanų. Bendrovės 2018 balandžio 3 d. pasirašė sutartį, pagal kurią krovinių vežimo paslaugos buvo atliktos, tačiau „Žemaitijos keliai“ laiku bei
tinkamai su tiekėju neatsiskaitė. Direktorius Kazimieras Stonkus su
abiem įmonėmis dar šiek tiek dirba tikėdamasis, kad tik nenutraukus veiklos įmanoma atgauti įsiskolinimus.
„Pasvalio melioracijai“ bendrovė liko skolinga 157 331 eurų,
12 880 eurų delspinigių ir 1 867 eurų bylinėjimosi išlaidų. Tačiau
ši bendrovė viešumoje suspindėjo ne pačiomis gražiausiomis spalvomis. Konkurencijos taryba šių metų birželį paskelbė, kad bendrovės „Pasvalio melioracija“, „Jadrana“, „Panevėžio melioracija“ ir „Biržų ranga“, užuot konkuravusios, susitarė, kokias darbų kainas siūlyti Pasvalio, Panevėžio ir Biržų rajono savivaldybių 2012–2017 m.
organizuotuose 25 viešuosiuose pirkimuose kelių ir gatvių remonto bei melioracijos darbams pirkti. Įmonės sudarydavo sąlygas viena kitai laimėti skirtingose teritorijose: Panevėžio rajone – „Panevėžio melioracijai“, Biržų rajone – „Biržų rangai“, Pasvalio rajone –
tų pačių akcininkų valdomoms bendrovėms „Pasvalio melioracija“
arba „Jadrana“.
Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą įmonėms skirtos beveik
milijono eurų baudos, tačiau teisme jos ginčijo baudų dydžius. Vis
dėlto Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) patvirtino Konkurencijos tarybos prielaidas, kad kelios bendrovės tiesiog
dalindavosi sau užsakymus. „Panevėžio melioracijos“ ir „Biržų rangos“ skundai dėl baudų sumažinimo atmesti kaip nepagrįsti ir paliktos bendrovėms skirtos atitinkamai 209,8 tūkst. ir 368,9 tūkst.
eurų baudos. O dėl „Pasvalio melioracijai“ ir „Jadranai“ skirtų 399,2
tūkst. eurų baudų Konkurencijos tarybai nurodyta spręsti dar kartą.
UAB „Justapa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti
iš UAB „Žemaitijos keliai“ 51 380,64 eurų skolos ir 1 146 eurų palūkanų. Bendrovė 2018 m. pradžioje pasirašė krovinių vežimo sutartį,
pagal kurią atliko paslaugas, bet už jas nebuvo sumokėta. Direktorius Justinas Petrulis skaičiuoja, kad „Šiaulių plentas“ negrąžino 16
tūkst. eurų, o „Žemaitijos keliai“ – 75 tūkst. eurų. Per abi bendroves
susidarė apie 90 tūkst. eurų skolos. Su pirmąja dar minimaliai dirbama. Belieka tikėtis, kad skola bus grąžinta, nes reikia atsiskaityti
su kuro ir dalių transportui tiekėjais.
Daugumos kalbintų bendrovių vadovai įsitikinę, kad didžiosios
Šiaurės Lietuvos rangovės „Šiaulių plentas“ ir „Žemaitijos keliai“ po
restruktūrizacijos bylos sieks bankroto ir skolos nebus grąžintos. Pasak jų, bendra abiejų įmonių skola siekia per 30 mln. eurų, todėl paprasčiau skelbti bankrotą, kad nereiktų grąžinti milžiniškos skolos,
nei 4 ar 5 metus dirbti vien skoloms grąžinti. Juolab kad paskelbus
restruktūrizaciją, yra parduodamas turtas, naudojamos apyvartinės
lėšos savo poreikiams tenkinti, bendrovių technika lizinguojama
arba įkeičiama bankams. Kalbintų vadovų nuomone, galimai toks ir
yra abiejų bendrovių: „Šiaulių plentas“ ir „Žemaitijos keliai“ savininkų ir vadovų tikslas – išlošti laiko, išparduoti turtą, ir kaip teigia kai
kurie kreditoriai, „išplauti“ paskutinius pinigus.
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Darbuotojai neįvertina pavojų

Andrius Juškevičius

T

iriant žūčių darbo vietose atvejus, išvados neguodžia: darbuotojai pernelyg pasitiki savimi arba vadovaujasi nuostata „kaip nors
padarysiu“. Tas „kaip nors“ vieną kartą baigiasi tragiškai.

ASMENINIO ARCHYVO

Kai ignoruojama darbo sauga

kamai organizuoto darbo, nesilaikant saugumo reikalavimų, krentanti medžio šaka rimtai traumavo vieną darbininką. Darbus atliekanti įmonė buvo registruota Utenos rajone. Atrodytų, kad nelaimei įvykus Kėdainių rajone, greičiausias ir tiesiausias kelias, iškvietus greitąją medicinos pagalbą, būtų vykimas į Kauną. Tačiau
sužeistas darbuotojas darbdavio nurodymu buvo transportuojamas
į Uteną. Deja, žmogus mirė dėl laiku nesuteiktos medicinos pagalbos ir vidinio kraujavimo.
Pastarasis įvykis ir nuolat pasikartojančios rimtos traumos ar
mirtini atvejai dažniausiai atskleidžia darbdavių aplaidumą, kai negalvojama apie traumuotų darbuotojų gelbėjimo planus.
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Saulius Balčiūnas, Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų
saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas: „Atrodytų, ir darbdaviams, ir
darbuotojams ne kartą aiškinta ir reikalauta laikytis darbo saugos
taisyklių, aiškinta apie tykančius pavojus, ypač atliekant žemės darbus,
tačiau savo prigimtimi panašūs tragiški atvejai nuolat kartojasi.“

Tik vienas neatsakingas žingsnis
Pasak S. Balčiūno, Darbo inspekcijos atliekama nelaimingų atsitikimų darbe analizė rodo, kad nerūpestingo aplaidumo kaina visada brangi – sunkios traumos, ilgas gydymas, žmogaus žūtis. Neretai pakanka neapdairiai žengti tik vieną neatsakingą žingsnį.
Šių metų sausį Klaipėdoje statybvietėje tiesiant vamzdyną, sunkiai susižalojo UAB „Hidrostatyba“ darbuotojas, tiesiog įkritęs į 3 m
gylio iškasą.
Praėjusių metų vasarą Paįstrio kaime (Panevėžio raj.) vyko žemės kasimo darbai. Dirbant iškasoje atsikabinęs nuo grandinių keliamas šulinio ritinys užkrito ant iškasoje dirbusio UAB „A&R pa-

Šių metų pradžioje mirtini atvejai darbo vietose buvo susiję su
kritimais iš didelio aukščio. Vasarį UAB„Zelator“ darbuotojas nukrito
nuo perdangos iš 12 m aukščio ir mirtinai susižalojo, nes vyko metalinių sijų montavimo darbai.
Per 9 šių metų mėnesius VDI fiksavo nemažai skaudžių nelaimių, susijusių su transporto sritimi ar jo infrastruktūra. Vasarį darbo
vietoje žuvo darbininkas, atlikdamas krovininio automobilio tentavimo darbus: jis žuvo nukritęs iš 4 m aukščio.
Pavasarį sunkius kūno sužalojimus patyrė AB „Kauno tiltai“ darbuotojas, atlikdamas polių pažeminimo darbus automobilių tilto
per Nerį statybų metu: ant suvirintojo užgriuvo didelis molio luistas.
Puspriekabėje tvirtindamas krovinį, gegužės mėnesį krito UAB
„Lineksas“ darbuotojas, jis patyrė sunkius kūno sužalojimus.
Ne vienas sunkius kūno sužalojimus lėmęs įvykis atsitiko, kaip
sakoma, beveik lygioje vietoje: krovininių automobilių vairuotojai
krito įlipdami arba išlipdami iš aukštų savo automobilių kabinų.
Šiemet beveik kas mėnesį kartojosi kritimo atvejai, kai kūno sužalojimus vairuotojai patyrė puspriekabėse tvirtindami krovinius
arba atlikdami tentavimo darbus.
Baigiantis rugpjūčiui mirtis darbo vietoje ištiko UAB „SGS Klaipėda LTD“ darbininką: darbuotojui įėjus į sandėlį paimti trąšų mėginio, jį pervažiavo įvažiuojantis į sandėlį krautuvas.
„Būtų galima minėti daug atvejų, kai trūksta atsakingo darbdavių bei pačių darbuotojų požiūrio. Norint dirbti saugiai, reikia skirti
laiko ne tik žinioms atnaujinti, kaip organizuoti darbus, kokias technines priemones naudoti. Su darbus ar užduotis vykdančiais darbuotojais būtina aptarti, įsitinkinti, ar jie suprato, ką daryti, kaip daryti ir kaip saugotis. Tas neskirtas laikas ir yra darbuotojų gyvybių
kaina,“ – teigė S. Balčiūnas.
VDI atstovas kol kas negalėjo plačiau komentuoti bene skaudžiausio vasaros įvykio, kai atliekant planinius vamzdyno montavimo darbus žuvo visa bendrovės „Vilniaus vandenys“ brigada – trys
vyrai. Šios tragedijos tyrimas dar nebaigtas.

Liepos pabaigoje, kai žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo šis įvykis Vilniaus rajono Tuščiaulių kaime, buvo netiesioginių užuominų,
kad į kelių metrų gylio šulinį „Vilniaus vandenų“ darbuotojai galėjo leistis be apsauginių kaukių. Po žeme susikaupusios mirtinai nuodingos dujos smogia akimirksniu, tai patyrė ir ugniagesys gelbėtojas: nors ir aprūpintą specialiomis apsaugos priemonėmis, jį teko
gydyti ligoninėje.

Mirtinai žaloja judantys įrenginiai

VDI atstovas priminė ir gana dažnai pasikartojančius atvejus,
kai pavojai darbuotojų gyvybei ir sveikatai neįvertinami dirbant su
transporteriais ar konvejeriais. Pastaraisiais metais vis daugėja įvykių darbe, kai konvejerio ar kito darbo įrenginio besisukančios dalys (velenai, sraigtai, grandinės, juostos) įtraukia ar įsuka šalia dirbančio žmogaus ranką, koją, drabužius. Padariniai dažniausiai būna
tragiški: darbuotojas sunkiai sužalojamas ar net miršta. 2019 m.
gegužę tokiomis aplinkybėmis žuvo net du darbuotojai.
Judanti technika atėmė UAB „Motecha“ kėlimo ir krovimo įrangos gamybos įmonės darbuotojo gyvybę. Atliekant konvejerio linijos bandomojo paleidimo ir derinimo darbus, konvejerio juostos
būgnas įtraukė darbuotojo ranką, darbuotojas mirtinai nukraujavo.
Žuvo UAB „Raitva“ padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamybos įmonės staklininkas, kuris, veikiant transporteriui,
bandė rankomis išimti įstrigusią nuopjovą. Darbuotoją įtraukė besisukanti grandinė, užkabinusi jo drabužius.

Veikiantis įrenginys įtraukė UAB „Korio formulė“ darbuotojo,
plovusio pjovimo staklių velenus, ranką, darbuotojas buvo sunkiai
sužalotas. Tiriant įvykį nustatyta, kad įmonėje buvo nepakankama
saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė.
Panašių skaudžių įvykių netrūko ir prieš porą metų. UAB ,,BioWood“ medienos granulių gamybos ceche, talpykloje, kasant pjuvenas, dirbusio žmogaus koja pateko į talpyklos dugne veikusio
sraigtinio transporterio angą, darbuotojas žuvo.
Sunkiai sužalotas ir UAB „Elmoris“ darbuotojas, kuriam valant
pagalbinį mechanizmo veleną, jo ranką įtraukė besisukantys apatiniai velenai. Vėliau paaiškėjo, kad darbuotojas nebuvo informuotas,
kaip saugiai atlikti minėto įrenginio priežiūrą.
Atliekant medienos pjaustymo darbus, veikiantis įrenginys sunkiai traumavo UAB „Headex“ darbuotojo plaštaką. Tyrimas nustatė,
kad darbo priemonė apskritai neatitiko darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Ekspertai daro išvadą, kad dauguma nelaimingų atsitikimų, dirbant su judančiais darbo įrenginiais, įvyko todėl, kad nebuvo laikomasi elementarių darbuotojo saugą ir sveikatą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų.
VDI fiksuoja ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbo metu
dalyvaujant tarnybiniam transportui. Štai spalio vidury Kauno rajone UAB „Telteka“ darbuotojai tarnybiniu automobiliu vyko į statybos objektą Ukmergėje. Automobilį vairavęs kolega nepastebėjo šalikelėje stovėjusio automobilio ir kliudė jį. Po smūgio abu automobiliai įvažiavo į griovį. Įvykio metu sunkiai nukentėjo vienas iš
darbuotojų, patirta trauma priskiriama prie sunkių.
Valstybinės darbo inspekcijos vadovas Jonas Gricius ragina įmonių vadovus patikrinti, ar įmonėje tinkamai atliekami profesinės rizikos vertinimai dirbant su įrenginiais, ar įgyvendintos prevencijos
priemonės užtikrina saugų darbą. Asocijuotos Lietuvos pramonininkų struktūros raginamos įspėti darbdavius apie pavojus, kylančius darbuotojams, jei įmonėje naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys darbo įrenginiai. Nelaimingų atsitikimų darbe tikimybė
bei skaudžios pasekmės didėja, kai darbuotojai, naudojantys darbo
įrenginius, neišmokyti ar neinstruktuoti saugiai dirbti.
VDI atstovų nuomone, didesnį darbą savo narius informuojant
ir perspėjant dėl saugaus darbo turėtų atlikti ir profesinės sąjungos. Jos raginamos nuolat priminti apie galimybes darbuotojams
aktyviai dalyvauti įmonėje formuojant saugaus darbo kultūrą, informuojant darbdavį apie galimai nesaugias darbo vietas ar procesus, taip pat apie teisę atsisakyti dirbti, kai įmonėje neužtikrinama
darbuotojų sauga ir sveikata.

Nerimą kelianti statistika
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slaugos“ darbuotojo, kuris dėl patirtų daugybinių kūno sužalojimų
ligoninėje mirė.
Rugsėjį žuvo UAB „Vilniaus betono gaminiai“ pagalbinis darbininkas. Jis dėl visai nežinomų aplinkybių atsidūrė gamybinių patalpų draudžiamoje zonoje ir prie pulto sėdinčiam operatoriui buvo
visiškai nematomas. Bėgiais važiuojantis, automatiškai valdomas
betono produkcijos transporteris pervažiavo darbuotojui kojas ir jį
mirtinai sužalojo.
Tų pačių metų lapkritį statybvietėje Derceklių kaime, Klaipėdos
rajone, UAB „Rasugnė“ darbuotojas montavo 5,8 m ilgio siją, sveriančią apie 80 kg. Ji buvo padėta ant kopėčių atramos. Darbuotojui
taisant kopėčių padėtį, sija nukrito ir mirtinai jį prispaudė.

Skaudžios žmonių žūtys darbo vietose dažnai įvyksta ten,
kur, atrodytų, buvo ne kartą paaiškinta ar pamokyta, kaip
nereikia elgtis, kaip saugotis ir kaip saugoti kitus. Tačiau
tiriant žūčių darbo vietose priežastis neretai nustatoma,
kad jos kilo dėl aplaidumo, elementarių darbo saugos
reikalavimų nepaisymo, pačiam darbuotojui visiškai
negalvojant apie savo saugumą.

2019 m. net trys žmonės žuvo dirbdami iškasose ir užvirtus
gruntui. Prie automagistralės Kaunas–Klaipėda, gilinant tranšėją
Kauno rajone, atskilo apie pusės metro ilgio iškasos šlaitas ir užvirto ant tranšėjoje dirbusio MB „Arekas“ pagalbinio darbininko, kuris
nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė. Panašus atvejis įvyko ir Alytuje, kai užvirtusi grunto nuošliauža mirtinai sužalojo UAB „Nerda“
darbuotoją. Metams baigiantis, prieš Kalėdas, Molėtų rajono Toliejų kaime 1,40 m gylio iškasoje buvo klojamas kanalizacijos vamzdis. Atrodytų, tranšėja buvo negili, tačiau žemė pasislinko ir užgriuvo, tai baigėsi bendrovės „Takažolė“ darbuotojo mirtimi.
Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas pasakojo, kad šie ir panašūs įvykiai skaudžiai atsiliepia ir inspekcijos pareigūnams: atrodytų,
ir darbdaviams, ir darbuotojams ne kartą aiškinta ir reikalauta laikytis darbo saugos taisyklių, aiškinta apie tykančius pavojus, ypač atliekant žemės darbus, tačiau savo prigimtimi panašūs tragiški atvejai nuolat kartojasi.
„Atrodo, yra paprastas reikalavimas: jeigu iškasa siekia apie pusantro metro ir gilesnė, ji privalo būti paramstyta. Apmaudu, kad iš
tragiškų įvykių nepasimokoma. Šių metų pradžioje Druskininkuose įvyko pirmoji nelaimė, nusinešusi darbuotojo gyvybę. Bendrovės
„Nava LT“ statybininkams dirbant 5,5 m gylio iškasoje, vykdant paviršinių nuotekų tinklo trasos montavimo darbus, nuslinkus gruntui buvo mirtinai traumuotas vienas iš ten buvusių darbuotojų“, –
pasakojo S. Balčiūnas.
Kitas skaudus atvejis, parodęs visišką darbdavio pasimetimą,
šiemet įvyko Kėdainių rajone miško kirtimo darbuose. Dėl netin-
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SHUTTERSTOCK

Nemažėjanti nelaimių darbe statistika kelia nerimą

Pastaraisiais metais vis
daugėja įvykių darbe,
kai konvejerio ar kito darbo
įrenginio besisukančios dalys
(velenai, sraigtai, grandinės,
juostos) įtraukia ar įsuka šalia
dirbančio žmogaus ranką, koją,
drabužius.

Lietuvoje yra gamybos sektoriai, kuriuose potencialiai koncentruojasi pavojingiausių darbo sąlygų, mirčių darbo vietose ir sunkių
nelaimingų atsitikimų statistika. Ne vienerius metus pagal atliekamų darbų kriterijų sandėliavimo, transportavimo, krovimo darbai
dėl jų pavojingumo darbuotojams iš esmės prilygsta statybos, statybos remonto ir kitiems susijusiems darbams.
Kaip byloja VDI duomenys, 2017–2020 m. (2020 m. iki spalio
pabaigos) sunkių nelaimingų atsitikimų statybų sektoriuje buvo 82,
o sandėliavimo, transportavimo, krovos darbų srityje – 93. Iki spalio
pabaigos po 18 mirtinų nelaimingų atsitikimų užfiksuota statybose, taip pat transportavimo, sandėliavimo, krovos darbų sektoriuose.
S. Balčiūnas minėjo, kad 2020 m. nelaimingų atsitikimų darbe
apskritai mažėja, tačiau sunkių nelaimingų atsitikimų statistika lieka kaip praėjusiais metais.
„Mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius gali kurį laiką mažėti,
tačiau vėliau vėl šokteli aukštyn. Visa tai vystosi lyg kokiais šuoliais
ar ciklais, mums tai kelia didžiausią nerimą. Štai pernai per įvairius
eismo įvykius darbo metu žuvusių darbuotojų buvo net 20 proc.
mažiau nei 2018 m. – nuo 30 sumažėjo iki 24. Šiemet mes jau nesitikime tokios palankios statistikos“, – kalbėjo S. Balčiūnas.
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Paslaptingas gaisras gamykloje

Vytautas Maslauskas, UAB „Rizgonys“ generalinis direktorius:
„Vasarą demontuojant sovietiniais laikais statytą, bet dabar jau
nebenaudojamą gamybinį pastatą, kuriame buvo sumontuota
nerūdinių medžiagų vibravimo įranga, kilo gaisras, kuriam užgesinti
teko kviesti priešgaisrinės apsaugos pajėgas.“

BPLC

SHUTTERSTOCK

ASMENNIO ARCHYVO

Lietuvoje dirbančių užsieniečių skaičius per pandemiją sumažėjo

Publikacija parengta pagal SODROS ir
Migracijos departamento pateiktą informaciją.
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ietuvoje rugsėjį dirbo 20,7 tūkst. užsieniečių – iš trečiųjų šalių
(ne ES) atvykusių gyventojų, kurie yra gavę leidimą dirbti ir laikinai gyventi Lietuvoje. Apdraustųjų skaičius rugsėjį, palyginti su
tuo pačiu metu pernai, sumažėjo 8 tūkst., iš jų užsieniečių iš trečiųjų šalių skaičius šiuo laikotarpiu sumažėjo beveik 5 tūkst. Be to,
užsieniečių vidutinės darbo pajamos dėl karantino žymiai sumažėjo, nors kai kurių tų pačių profesijų šalies gyventojų pajamos netgi augo.
Užsieniečius iš trečiųjų šalių Lietuvoje karantinas paveikė labiau
nei vietinius darbuotojus. Didesnė jų dalis, tikėtina, išvažiavo į savo
gimtąsias šalis ir nebesugrįžo atgal. Be to, sektoriuose, kuriuose dirba daugiausia užsieniečių, jų vidutinės darbo pajamos mažėjo, o
tuos pačius darbus dirbančių Lietuvos gyventojų vidutinės pajamos
vienose profesijose mažėjo ne taip sparčiai, kaip užsieniečių, o kitose netgi augo.
Lietuvoje daugiausia kito krovininio transporto vairuotojų, suvirintojų, betonuotojų, tinkuotojų, mūrininkų, statybininkų, virėjų, lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojų, vadovų iš trečiųjų šalių skaičius. Iš jų per karantiną (rugpjūtį, palyginti su vasariu) labiausiai sumažėjo virėjų (-44 proc.), tinkuotojų (-37 proc.), elektri-

kų (-30 proc.), mūrininkų (-29 proc.), suvirintojų, betonuotojų (-26
proc.), statybininkų (-22 proc.), sunkvežimių vairuotojų (-14 proc.),
vadovų (-7 proc.). Palyginti, šių profesijų šalies gyventojų skaičius
nemažėjo arba smuktelėjo ne daugiau kaip 5 proc.
Vidutinių pajamų tendencijos rodo, kad užsieniečiai Lietuvos
darbo rinkoje patiria didesnį spaudimą negu šalies gyventojai. Pavyzdžiui, visų apdraustųjų be užsieniečių betonuotojų vidutinės pajamos šalyje augo 15 proc., elektrikų – 10 proc., sunkvežimių vairuotojų – 11 proc., virėjų – 10 proc., o tų pačių profesijų užsieniečių
iš trečiųjų šalių vidutinės pajamos mažėjo: betonuotojų -38 proc.,
elektrikų -24 proc., sunkvežimių vairuotojų -8 proc., virėjų -6 proc.
Ir iki šiol šalyje dirbančių užsieniečių darbo pajamos įprastai
buvo mažesnės negu dirbančių Lietuvos piliečių. Tik aukštesnės
kvalifikacijos specialistų, tokių kaip programinės įrangos specialistų ar sistemų analitikų, darbo pajamų analizė rodo, kad užsieniečiai
gauna panašų atlygį kaip ir Lietuvos specialistai, tačiau dirbančių
šiose sferose yra vos keli.
Pastaruosius kelerius metus iš užsienio atvykstantys darbuotojai sėkmingai papildė Lietuvos darbo rinką – jų skaičius augo ir šių
metų pradžioje siekė 25,7 tūkst. – dvigubai daugiau negu 2018 m.
pradžioje.
Karantino metu užsieniečių atvykimo į Lietuvą ribojimai ir vėstanti darbo rinka sumažino dirbančių užsieniečių iš trečiųjų šalių
skaičių. Darbdaviams tapo iššūkiu priimti užsieniečius iš trečiųjų šalių dėl reikalavimo izoliuotis atvykėliams. Be to, dalyje paveiktų sektorių sumažėjo ir darbų, taigi įmonėms teko mažinti įsipareigojimus ir vienas iš tokių būdų yra samdyti mažiau darbuotojų, tarp jų
ir užsieniečių.
Pandemija tapo iššūkiu ne tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams, bet ir atvykstantiems uždarbiauti iš trečiųjų šalių. Kadangi
dirbančių užsieniečių skaičius smuktelėjo būtent balandį, galima
daryti prielaidą, kad tam įtakos turėjo pandemija. Prognozuojama,
kad įveikus pandemijos iššūkius, pasipildys ir Lietuvos darbo rinka.

Situacija darbo rinkoje keičiasi

Šiemet per 10 mėnesių į Lietuvą imigravo 41,6 tūkst. asmenų,
tai 24,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo naujausi negalutiniai Lietuvos statistikos departamento duomenys. Sugrįžusių
lietuvių skaičius šiemet išaugo 12 proc. ir sudarė 22,3 tūkst. Lietuva vien dėl migracijos šiemet pagausėjo 13,25 tūkst. žmonių, mat
emigracija buvo mažesnė ir sudarė 28,3 tūkst. žmonių. Dažniausiai
imigrantai yra ukrainiečiai, baltarusiai ir rusai, o darbas yra pagrindinis imigrantų tikslas Lietuvoje. Statistikų duomenys papildo, kad
daugiau imigruoja vyrai, dažniausiai jų amžius yra 25–40 metų.
Pasigirsta kritikos, kad Lietuva įsileidžia per daug nekvalifikuotų
specialistų – vos keli šimtai užsieniečių nurodė aukštą kvalifikaciją. Profesinių sąjungų atstovai įžvelgia nelygią konkurenciją su vietos darbuotojais. Tik 305 užsieniečiai kreipėsi dėl aukštos profesinės
kvalifikacijos reikalaujančio darbo, mažiau nei 2019 m., kai kreipėsi 344 tokie asmenys. Verslo pagrindu prašymus pateikė 192 užsieniečiai, o prieš metus – 307.
Kaip teigia ekonomikos ekspertai, ilgainiui Lietuva, privežusi
daug nekvalifikuotų darbuotojų, gali susidurti su socialinėmis problemomis, palikti savus piliečius be darbo, tuo metu Lietuvoje trūks
aukštos kvalifikacijos specialistų. Kiti teigia, kad Lietuva dėl imigracijos išlošia – užsieniečiai užima tas darbo vietas, kurių nereikia vietiniams, sukuriama daugiau ekonominės vertės. Užimtumo
tarnybos duomenimis, lapkričio 1 d. šalyje buvo 256,8 tūkst. darbo neturinčių asmenų – jie sudarė 14,9 proc. visų šalies darbingo
amžiaus gyventojų. Prieš metus darbo neturėjo 7,9 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.
Imigrantų pilietybių sąrašas nekinta jau daug metų – tai yra Ukraina, Baltarusija ir Rusija. Šiemet į Migracijos departamentą dėl leidimų
kreipėsi 17,3 tūkst. ukrainiečių, 12,6 tūkst. baltarusių ir 1,9 tūkst. rusų.
Iš viso 37,4 tūkstančio užsieniečių kreipėsi dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje iki lapkričio 9 dienos – per tą patį laikotarpį pernai prašymus teikė 35,9 tūkst. užsieniečių. Naujų prašymų buvo mažiau nei pernai – atitinkamai 20,2 tūkst. šiemet ir 22,7 tūkst. pernai. Bendrą statistiką didino prašymai dėl leidimų pakeitimo. Užsieniečiai šiais metais rečiau kreipėsi dėl nacionalinių vizų – iki lapkričio 9 dienos pateikė 34,5
tūkst. prašymų išduoti nacionalinę vizą, kai pernai per tą patį laikotarpį – 47,8 tūkst. Imigracija buvo itin sumažėjusi per pavasario karantiną.
Kaip tendencijos galėtų keistis po pandemijos? Ekspertai teigia,
kad jeigu nekils ekonominė krizė, užsieniečių imigracijos apimtys
Lietuvoje augs ir toliau.

Saulius Paukštys
Apie 22 val. 16 min. pranešta, jog Upninkų seniūnijoje Rizgonių kaime dega bendrovės „Rizgonys“ gamykla. Degė nenaudojamo ardomo pastato likusios apšiltinimo medžiagos. Pastato konstrukcijos – gelžbetoninės, stogas – gelžbetoninis, aplietas bitumine stogo danga. Gaisras sėkmingai užgesintas, nuostolių ir žalos
pastatui nėra. Pastatas griaunamas ir gaisras kilo atliekant pjaustymo darbus.
Šių metų lapkričio viduryje Aplinkos apsaugos departamento
Kauno valdybos Jonavos aplinkos apsaugos inspekcija gavo pranešimą, kad bendrovės „Rizgonys“ gamyklos teritorijoje buvo deginamos atliekos, kurių sudėtyje galėjo būti stogo dangai naudojamas
šiferis. Pradėtas tyrimas.

Kas vyksta bendrovėje „Rizgonys“?
Susisiekus su bendrovės „Rizgonys“, kuri yra viena didžiausių
nerūdinių medžiagų – žvyro, smėlio, žvirgždo, skaldos ir jų mišinių – gamybos įmonių Lietuvoje, direktoriumi Vytautu Maslausku, jis patvirtino, kad šių metų birželį buvo pradėtas demontuoti
dar sovietiniais laikais statytas, bet jau nebenaudojamas gamybinis pastatas, kuriame buvo sumontuota nerūdinių medžiagų vibravimo įranga. Pastato demontavimo (griovimo) darbus atlieka latvių
bendrovė, kurios pavadinimo jis negalėjo pasakyti. Atliekant me-
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Kelerius metus augęs Lietuvoje dirbančių užsieniečių
iš trečiųjų šalių skaičius per pandemiją sumažėjo
penktadaliu. Rugsėjį, palyginti su šių metų sausiu,
Lietuvoje liko dirbti 5 tūkst. užsieniečių mažiau.

Žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad Kauno priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai birželio 22-osios vakarą pranešta apie
gaisrus Jonavos rajono įmonėse „Rizgonys“ ir „Baldai jums“.
talo konstrukcijų pjovimo darbus, žiežirbos uždegė pastato apšiltinimo medžiagas. Darbininkai bandė gesinti kilusį gaisrą savo jėgomis, bet supratę, kad nepavyks, iškvietė priešgaisrinės gelbėjimo pajėgas, kurie atvykę gaisrą užgesino greitai. Apie tai, kad ta
pati latvių bendrovė lapkritį degino gamykloje išmontuotas atliekas ir tuo pagrindu aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą, bendrovės
vadovas neužsiminė.

Ugniagesių darbas kelia abejonių
Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos Upninkų ugniagesių komandos ugniagesys Evaldas Grinys patvirtino, kad šių metų birželio 22 d. bendrovėje „Rizgonys“ vyko gaisras transporterio galerijoje, degė guminis transporteris. Degant pramoninei gumos įrangai
ir bituminei stogo dangai, į aplinką yra skleidžiamos kenksmingos
sveikatai medžiagos. Apie degusį guminį transporterį ir bituminę
stogo dangą Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriai, atlikę gaisro aplinkybių tyrimą, aplinkosaugininkams nepranešė.
Paklausus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
(PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) komunikacijos skyriaus gautas patvirtinimas, kad: „Nustatyta, jog UAB „Rizgonys“ apleistame nenaudojamame pastate darbus vykdė bendrovės pasamdyta latvių įmonė „Floridal“. Pasamdytas įmonės darbininkas,
pjaustydamas metalo konstrukcijas, nesiėmė priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių konstrukcijų, todėl užsidegė
šiltinamoji medžiaga. Jam surašytas administracinio nusižengimo
protokolas. Aplinkos apsaugos departamentui nebuvo pranešta.“
Kaip teigia PAGD Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnioji inspektorė Kristina Misiūnienė, atlikusi kilusio gaisro birželio mėn. aplinkybių tyrimą, „degė šiltinimo medžiaga 4 aukštų pastato viršuje“. Į patį viršų
ji teigia nelipusi, todėl negalėjusi pamatyti, ar degė guminis transporteris.
PAGD Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Kuliešius sakė:
„Bendrovėje „Rizgonys“ vasarą vyko gaisras ir baudėme Latvijos

bendrovės darbuotoją, kuris turėjo negaliojantį dokumentą tokiems
darbams atlikti. Baudą susimokėjo. Ar latvis dirbo oficialiai, ar neoficialiai – nežinau. Dėl lapkritį kilusio gaisro (bendrovėje „Rizgonys“ – aut. pastaba) informacijos neturime, mums niekas nepranešė, niekas neužfiksuota. Bandykite kalbėtis su aplinkos apsaugos
inspektoriais.“

Aplinkosaugininkai atlieka tyrimą
tik gavę skundą

Dėl kilusių gaisrų bendrovėje „Rizgonys“ užklausėme Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos
skyriaus, kurio atstovai teigia: „Nei Departamento pranešimų priėmimo tarnyba, nei vietos aplinkosaugininkai negavo jokios informacijos apie galimą aplinkosauginį pažeidimą dėl vasarą vykusio
gaisro. Dėl šio įvykio aplinkybių ir priimtų sprendimų reikėtų teirautis ugniagesių.
Aplinkosaugininkai pagal gautą pranešimą 2020 m. lapkričio
19 d. patikrino pateiktą informaciją apie statybinių atliekų tvarkymą. Apžiūros metu nustatyta, kad statinių griovimo darbus vykdo
Latvijos Respublikoje registruota įmonė „Floridal“. Vykdydama statinių griovimo darbus ir tvarkydama griovimo metu susidariusias
statybines atliekas, įmonė pažeidė aplinkos apsaugos teisės aktų
reikalavimus: statinio griovimo vietoje netinkamai rūšiavo atliekas, atliekų susidarymo vietoje degino medienos atliekas su šiferio bei bitumo priemaišomis. Vykdydami statinių griovimo darbus bendrovės „Floridal“ darbuotojai pažeidė Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. 217 (šiuo metu galiojanti redakcija), ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29
d. įsakymu Nr. D1-637 (šiuo metu galiojanti redakcija), reikalavimus. Departamento pareigūnams nustačius aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsniu, pradėta administracinio nusižengimo teisena.
Departamento pareigūnai vykdo tyrimą dėl aplinkai padarytos
žalos bei juridinio asmens atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme.“
Pagal pateiktą informaciją galima daryti išvadą, kad dviejų valstybės institucijų: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbuotojai ne visada susikalba
ir ne visada bendradarbiauja, o institucijos labiau rūpinasi savo interesais.
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Bepiločiai orlaiviai Lietuvos padangėje

Šiandien dronais vadinamų bepiločių orlaivių (BO)
panaudojimo galimybių yra daug. Jie naudojami daugelyje
gyvenimo sričių, pradedant karine technika, baigiant verslu ir
pramogomis. Tačiau kuo labiau šie orlaiviai tampa prieinami,
tuo didesnė grėsmė iškyla pačiai visuomenei.
ietuvoje bepiločiai orlaiviai pasitelkiami viešajam saugumui užtikrinti, žemės stebėjimo, elektros perdavimo linijų stebėjimo,
kelių priežiūros, gynybos, pastatų šiluminio pralaidumo, žemės
ūkio, miškininkystės, fotografijos ir kito meno srityse.
Technologijos tobulėja, BO – taip pat. Jie tampa vis sudėtingesni, išvystantys didelį greitį, didėja jų svoris. Krisdamos iš dangaus
tokios skraidyklės gali stipriai sužeisti žmones, gyvūnus ar paukščius, o didėjantis dronų spiečius gali pakenkti asmenų privatumui
ar netgi nacionaliam šalies saugumui. Taigi, vis labiau populiarėjantys bepiločiai skraidymo aparatai gali tapti ne tik pramoga ar
teikti neabejotiną naudą daugelyje pačių įvairiausių sričių, bet ir
būti nusikaltėlių pagalbininkais, netgi tarptautinės žvalgybos įrankiu.
Pasaulyje vieningų BO veiklą reglamentuojančių teisės aktų kol
kas nėra. Teigiama, kad bendri Europos Sąjungos (ES) reikalavimai
šioje srityje turėtų pasirodyti 2020 m. pabaigoje.

skaičius
Šiuo metu lengvesni kaip
150 kg dronai
yra reguliuojami valstybių lygiu.

Dronų dabartis ir ateitis
„Bepiločiai orlaiviai Lietuvos visuomenei yra naujas iššūkis, kadangi turime daug neatsakytų klausimų“, – tvirtina buvęs Civilinės
aviacijos administracijos (CAA) Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas, dabar Transporto kompetencijų agentūros (TKA)
Civilinės aviacijos departamento Skrydžių priežiūros skyriaus grupės vadovas Adolfas Kuzborski.
Lietuvoje žinomos 5 BO naudotojų kategorijos: mėgėjai, profesionalios bepilotės aviacijos ir komercinės veiklos atstovai, modeliuotojai ir specialiosios tarnybos. Dauguma jų – apie 90 proc. – medijos atstovai, dronais filmuojantys ir fotografuojantys. Tai vadinamoji
„atvira“ BO naudotojų dalis, kurią „spaudžia“ mažiausia biurokratinė
našta. Išvardintos BO naudotojų grupės skirtingos pagal bepiločių
skraidančių aparatų paramentus, galimybes, skrydžių vietas ir galimas rizikas. Didžiausia atsakomybė tenka specialiosioms tarnyboms, kurios BO skraidina pagal nustatytą tvarką, suderintą su kontroliuojančia institucija – šiuo metu Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Lietuvos specialiosios tarnybos kartais skrydžius
vykdo labai žemai ir turi tiesioginį ryšį su visais BO naudotojais.
„Sutikite, juk vienokia rizika yra apie 30 kg sveriantį bepilotį
skraidinant virš miško, kitokia – miesto centre“, – sako A. Kuzborski.
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Kyla klausimas: kaip išvengti įvairių dronų sukeliamų grėsmių ir
nuo jų apsisaugoti, jei net ir kiekviena ES valstybė narė vadovaujasi tik savo taisyklėmis?
BPLC

Aurimas Lukošius

Adolfas Kuzborski, Transporto kompetencijų agentūros Civilinės
aviacijos departamento Skrydžių priežiūros skyriaus grupės vadovas:
„Bepiločiai orlaiviai Lietuvos visuomenei yra naujas iššūkis, kadangi
turime daug neatsakytų klausimų.“

Markas Movsesjan, Lietuvos transporto saugos administracijos
Civilinės aviacijos skyriaus specialistas: „Turite žinoti, kad bepiločiai
orlaiviai (dronai) – tai ne tik smagi pramoga arba vertinga pagalba
Jūsų verslui, bet ir didžiulė atsakomybė.“

Jo teigimu, šiuo metu neskraidymo zonas BO gali nustatyti dvi institucijos – kariuomenė ir savivaldybės. Išimties tvarka jos gali duoti leidimą skristi tose zonose. Kartais savivaldybės perlenkia lazdą ir nustato tokias zonas, nepasitarusios su kontroliuojančiomis institucijomis.
„Nuogąstaujama, kad Lietuvoje yra labai daug apribotų zonų. Tikrai ne.
Kitose šalyse ribojimai ganėtinai didesni nei Lietuvoje. Pavyzdžiui, Londone iš viso negalima niekur skristi dronais, o Vilniaus centre galima,
tik būtina gauti Karinių oro pajėgų leidimą“, – tęsia pašnekovas.
Nepaisant to, BO panaudojimo galimybės sparčiai plečiasi.
Anksčiau jie dažniausiai buvo naudojami filmavimui, fotografavimui ar tiesiog pramogai, o šiandien bepiločių paslaugomis jau naudojasi įvairios institucijos, kurios vykdo viešosios tvarkos, gynybos,
valstybės sienos ir priešgaisrinės apsaugos, žemės ūkio, miškininkystės ar kitą veiklą.

„Niekas neabejoja, kad BO technologija ateityje bus naudojama vis plačiau, todėl visi turėtų būti pasirengę saugumo iššūkiams,
nes šių anksčiau ar vėliau atsiras. Kadangi bepiločiai bet kokiu atveju yra ateitis, turime adaptuotis, prisitaikyti“, – mano A. Kuzborski.

Kliūtis – nevienodos ES taisyklės
Apie BO panaudojimą vaizdo fiksavimo, tyrinėjimų, saugumo ir
kitose srityse kalbama vis dažniau, tačiau informacijos ir reglamentavimo harmonizacijos šioje srityje dar trūksta, pastebi A. Kuzborski
ir vadina tai nemenka kliūtimi BO naudojimo srityje. Anot jo, ES
mastu BO naudojimo esminiai principai yra panašūs, bet kol kas
vieningo reglamentavimo nėra, nes ši technologija tebėra laikoma
naujove.

„Skirtingai traktuojami skrydžiai virš tankiai gyvenamų teritorijų. Nėra visuotinės registracijos, tik pavieniai atvejai. Pavyzdžiui,
Airijoje registruojamos sunkesnės nei 2 kg skraidyklės. Skirtingose valstybėse registruojami skirtingi leidimai skrydžiams“, – sako
Skrydžių priežiūros skyriaus grupės vadovas.
Tiesa, savo turiniu šios taisyklės panašios visose šalyse – jos sukoncentruotos į BO valdytojo atsakomybę. Bet ekspertai atkreipia
dėmesį į esmines saugumo taisykles, kuriomis reikėtų išskirti tam
tikro atstumo laikymąsi – dažniausiai 50 m – nuo pašalinių žmonių. Taip pat skraidinamas BO turėtų būti matomas visą laiką, nekilti
aukščiau kaip 120 m, o kai kuriose šalyse – kaip 150 m. Be to, dronus draudžiama skraidinti šalia oro uostų.
Nors dronai gali kelti grėsmę lėktuvams ir žmonių privatumui,
šiuo metu lengvesni kaip 150 kg dronai yra reguliuojami valstybių
lygiu. Šalys jiems taiko skirtingus techninius, saugumo ir licencijavimo reikalavimus. Tai sukelia nepatogumų dronų gamintojams ir
valdytojams, kurie nori juos naudoti skirtingose šalyse.
Šiemet Europos Parlamentas (EP) atnaujino ES aviacijos saugumo taisykles. Nustatyti nauji bepiločių orlaivių (dronų) naudojimo
reikalavimai, taip pat naujos priemonės skrydžių saugai stiprinti.
Naujosios taisyklės, kurioms pritarė dauguma EP narių, leis suvienodinti civilinių bepiločių orlaivių gamybos ir naudojimo standartus
visoje ES. Šioms taisyklėms įsigalioti dar būtinas formalus ES Tarybos
pritarimas, tad, specialistų teigimu, situacija vis dar nėra aiški, taisyklės turėjo įsigalioti 2020 m. liepos 1 d., bet dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos, įsigaliojimas nukeltas į šių metų gruodžio 31 d.

Galiojanti tvarka Lietuvoje
„Grėsmių dėl nevienodo reglamentavimo nėra, tačiau labai nepatogu. Pavyzdžiui, žmogus, gavęs leidimą skraidinti BO virš tankiai gyvenamų teritorijų Lietuvoje ir nuvykęs į kitas šalis, turi atlikti tas pačias procedūras. Tas pats – ir jiems pas mus“, – aiškino A.
Kuzborski.
2017 m. gruodžio 1 d. veiklą pradėjo Lietuvos transporto saugos administracija, sujungusi Valstybinę kelių transporto inspekciją,

Valstybinę geležinkelio inspekciją, Lietuvos saugios laivybos administraciją. 2019 m. dalis Civilinės aviacijos administracijos funkcijų
buvo perduota Transporto kompetencijų agentūrai, kita – Lietuvos
transporto saugos administracijai. LTSA sudėtyje buvo įkurtas Civilinės aviacijos skyrius. BO kontrolė buvo perduota šiam skyriui, bet
nuo 2021 m. sausio 1 d. BO vykdomoji kontrolė bus perduota TKA,
kurios dalis yra Civilinės aviacijos departamentas.
LTSA skelbia, kad BO yra taip pat orlaivis, tad jo skrydžiams galioja bendrieji skrydžių saugos reikalavimai. Jis negali skraidyti nustatytose draudžiamose zonose, o pilotuojamas orlaivis visada turi
pirmenybę prieš BO. Ši institucija išduoda leidimus bepiločių skrydžiams virš tankiai gyvenamų teritorijų, pavyzdžiui, miestų, miestelių. Tai vietos, kuriose nuo BO iki objektų ar subjektų neįmanoma
išlaikyti 50 m atstumo.
LTSA patvirtintose BO naudojimo taisyklėse nustatyti reikalavimai galioja visiems Lietuvos Respublikos oro erdve skrydžius vykdantiems arba jais specialiąją veiklą atliekantiems BO valdytojams
ir atitinkamai BO, turintiems maksimalią kilimo masę nuo 300 g iki
25 kg. BO turi būti techniškai tvarkingas. Už skrydį tiesiogiai atsakingas jo valdytojas, kuris privalo įsitikinti, ar visi valdymo elementai ir jėgainė veikia tinkamai, įvertinti meteorologinę situaciją, laikytis kitų saugos reikalavimų. Jam griežtai draudžiama būti apsvaigusiam nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų. Savarankiškai dronus valdyti leidžiama tik nuo 16 m. Jaunesniems asmenims galima
valdyti tik iki 3 kg svorio bepiločius ir tik prižiūrimiems suaugusiųjų.
Skraidinti dronų negalima arčiau kaip 50 m atstumu (visomis
kryptimis) nuo visų sausumos ir vandens transporto priemonių,
statinių ar pašalinių žmonių, nevaldomoje oro erdvėje virš 120 m
nuo žemės paviršiaus, virš miestų ir miestelių, tankiai gyvenamų
rajonų arba žmonių sambūrio atvirose vietose. Tai daryti draudžiama ir aerodromų oro eismo zonose, išskyrus atvejus, jei yra gautas aerodromo naudotojo rašytinis sutikimas ir laikomasi jo nustatytų sąlygų.
Pavojingoje, specialioje, rezervuotoje sklandymo zonoje vykdyti
skrydžius BO galima tik oficialiai leidus šios oro erdvės naudotojui, o

Pirmąja modernių
bepiločių orlaivių
gimimo diena laikoma XX a.
7-ojo dešimtmečio pabaiga,
kai Šaltojo karo metu tarp
JAV ir TSRS amerikiečių
žvalgybiniai lėktuvai
pastarojoje šalyje buvo numušti,
o pilotai paimti įkaitais. Tada
nuspręsta, kad daugiau pilotų
prarasti negalima, tad buvo
suintensyvinta bepiločių lėktuvų
kūrimo programa. Bepiločių
orlaivių naudojimo programos
antrą kvėpavimą įgavo po
2011 m. rugsėjo 11-osios
teroristinių atakų Niujorke.
Tada šios šalies Centrinės
žvalgybos valdyba (CŽV)
pradėjo „Erelio programą“,
skirtą rinkti žvalgybinius
duomenis, naudojant šias
skraidykles.

34

Aptariama terorizmo grėsmė

„Pats savaime bepilotis grėsmės nekelia, jis tik gali tapti blogio
įrankiu. Viena populiariausių grėsmių – šnipinėjimas. Dronas nėra
priežastis tai daryti, o tiesiog palengvina procesą. Galima šnipinėti ir iš parasparnio, ir iš sraigtasparnio, tik, žinoma, kaina kita, brangiau. Viskas priklauso nuo to, kiek tas objektas įdomus šnipinėjimui“, – pasakojo A. Kuzborski.
TKA atstovas prisipažino, kad tokių atvejų yra, bet plačiau jų komentuoti negalįs. Be to, įtarimai šnipinėjimu su BO ne visada pasitvirtina.
Sakykime, jis neteisėtai praskrido virš tam tikro objekto. Tai dar nereiškia, kad drono valdytojas šnipinėjo, bet tokios galimybės taip pat
negalima atmesti. Pasak A. Kuzborskio, galimų šnipinėjimų konkretaus skaičiaus žiniasklaidai niekas neįvardins. Beje, pastaruoju metu
kaip viena grėsmių, naudojant dronus, traktuojama ir terorizmo galimybė. Esą prie BO gali būti prikabinami įvairūs sprogmenys ar kiti pa-

Gediminas Šukšta, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo
skyriaus viršininkas: „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos
bepiločius orlaivius naudoja vykdydamos gaisrų žvalgybą bei
norėdamos apžiūrėti vietas, kurias pasiekti gaisrų metu žmogui
yra sudėtinga arba pavojinga.“

našūs įtaisai, kurie gali kelti grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, turtui
ir pan. Laimė, pasak jo, tokių atvejų pasaulyje dar nėra buvę.
Anot Lietuvos saugumo ekspertų, bepilotės skraidyklės vis dažniau tampa kai kurių kaimyninių šalių specialiųjų pajėgų įrankiu
žvalgybinei informacijai apie gretimos valstybės pasienio objektus
surinkti. BO yra per maži, kad juos fiksuotų radarai, ir kuo žemiau
aparatas skrenda, tuo tikslesnę informaciją jis gali surinkti.
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Kovą paskelbė kariškiai
Kovą prieš nepageidaujamas skraidykles Lietuvoje pirmieji paskelbė kariškiai, kai pernai rudenį Lenkijos pasienio pareigūnai savo
šalies teritorijoje numušė iš Rusijos paleistą skraidyklę.
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis įpareigojo Lietuvos kariuomenės vadą parengti kovos veiksmų taisykles karinės jėgos prieš tokius aparatus sąlygoms nustatyti. Taip pat karinių vienetų vadai buvo įgalioti priimti sprendimus dėl proporcingos ir būtinos karinės jėgos naudojimo prieš tokias skraidykles, jas prievarta
nutupdant ar sunaikinant, taip pat sulaikant BO valdytojus.

Vadinamosios „raudonosios“ zonos – tai erdvė virš karinių teritorijų, kur BO skrydžiai ribojami, taip pat už karinių teritorijų ribų,
kai gabenamas svarbus karinis turtas ir bepilotės skraidyklės gali
kelti grėsmę krašto apsaugos sistemos institucijų veiklai, jos saugumui.
Sąlygos griežtos. Kiekvienas minėtose zonose pasirodęs dronas, kai iš anksto nebuvo išduotas leidimas ar nepateikta informacija apie jo skrydį, gali būti traktuojamas kaip ginklas, kuriuo
galbūt siekiama padaryti žalos turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei.
„Fizinių priemonių panaudojimas yra kraštutinė priemonė.
Mano žiniomis, Lietuvoje jų dar nebuvo panaudota. Sukurta teisinė bazė, kuria suteikta tokia galimybė, jei to prireiktų“, – sakė grupės vadovas A. Kuzborski.
Kaip teigia LTSA Civilinės aviacijos skyriaus specialistas Markas
Movsesjan, 2018 m. už BO naudojimo taisyklių pažeidimus buvo
sulaikyti asmenys, kuriems CAA, vadovaudamasi ANK, surašė 15
protokolų. 2019 m. LTSA surašė 5, o 2020 m. iki lapkričio 30 d. yra
surašiusi 3 ANK protokolus. Juos turi teisę surašyti ir kariškiai, tačiau
Lietuvos kariuomenė tokių duomenų neskelbia.

Nustatyta tvarka pasienyje
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) skelbia, kad pasieniečiai prieš neatpažintus BO gali naudoti nuotolinio poveikio specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus.
Pasieniečių veiksmai prieš BO, galinčius pažeisti nacionalinio
saugumo interesus, valstybės sienos apsaugą ar daryti kitokią žalą,
nustatyti tvarkos apraše, kurį patvirtino VSAT atstovai. Prievartos
prieš BO panaudojimo tvarka įsigaliojo nuo 2018-ųjų sausio 1 d.
Prievartą ir šaunamuosius ginklus pasieniečiai turi teisę naudoti
nustatę, kad BO valdytojas neturi leidimo skrydžiui pasienio zonoje,
o BO skrydis vyksta VSAT užkardos ar rinktinės atsakomybės ribose:
pasienio ruože, virš saugomo objekto.
Fizinė prievarta prieš BO gali būti naudojama tik Lietuvos teritorijoje, kai BO skraido pasienio ruože prie išorės sienos, virš draudžiamų ar kitų teritorijų ir objektų, virš kurių skrydžius riboja vietos savivaldybė, ir kai visos kitos galimybės kitaip nutupdyti BO buvo išnaudotos.
VSAT pareigūnas, nesukeldamas tiesioginio pavojaus asmens
gyvybei, gali panaudoti šaunamąjį ginklą prieš BO, jeigu kyla neišvengiamas pavojus paties pasieniečio ar kitų asmenų gyvybei ar
sveikatai.

BPLC

Vieni iš bepiločių orlaivių gamybos pradininkų Lietuvoje
– Lietuvos kosmoso asociacija ir jai priklausantis Kosmoso
mokslo ir technologijų institutas, pritaikantis dronus tiek
moksliniams tyrimams, tiek verslui.

BPLC

ASMENNIO ARCHYVO

draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje – tik turint
Lietuvos kariuomenės vado išduotą teisėtą leidimą. Bepilote skraidykle draudžiama skristi ir kelti pavojų kylantiems ar besileidžiantiems pilotuojamiems orlaiviams.
Daiktai, įvairios medžiagos arba skysčiai gali būti išmetami arba
purškiami iš skrendančio BO tik gavus LTSA leidimą ir laikantis jame
nustatytų sąlygų.
Įvairios išimtys ne ilgiau kaip vienerius metus gali būti suteikiamos tik pateikus prašymą LTSA ir gavus teigiamą atsakymą. Už visus padarytus pažeidimus BO valdytojas atsako įstatymų numatyta tvarka. Vienas jų – Administracinių teisės pažeidimų (ANK) kodeksas, kurio pataisas, susijusias su atsakomybe dėl netinkamo BO
naudojimo, yra patvirtinęs Seimas.

VPGD

VPGD
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Prieš įsigaliojant prievartos prieš BO panaudojimo tvarkai, pasieniečiai testavo nuotoliniu būdu valdomas technines priemones
BO neutralizuoti.
VSAT skelbiamais duomenimis, pernai šios tarnybos pareigūnai
užfiksavo 33 nesankcionuotus BO skrydžių atvejus.

Rizikas pergali nauda
„Pirmoji šalies institucija, savo veikloje siekusi panaudoti dronus, buvo Lietuvos policija. Ji kelis buvo nusipirkusi prieš maždaug
dešimtmetį, tačiau dėl tuo metu dar„silpnų“ technologijų“ jų taip ir
nepanaudojo“, – prisiminė buvęs CAA Skrydžių priežiūros skyriaus
vyr. specialistas A. Kuzborski.
Šiandien, pasak A. Kuzborskio, BO panaudojimas yra išties platus. Tai patogiausias, greičiausias, pigiausias filmavimo ar fotografavimo iš paukščio skrydžio būdas, kai nauda matoma iš karto. Specialiosios tarnybos – policija, pasieniečiai – ieško dingusių žmonių,
pasitelkę į pagalbą dronus, juos savo darbe skraidina ugniagesiai.
A. Kuzborski patvirtino, kad ugniagesiai gelbėtojai baigė specialius
mokymus, išlaikė egzaminus ir gavo leidimus skristi su BO virš tankiai apgyvendintų teritorijų.
Be abejo, dronai gaminami ir Lietuvoje. Bepilotes skraidykles gamina tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Jų galima įsigyti ir parduotuvėse. Masiškai gaminami tik individualiems poreikiams skirti BO, o štai profesionalius aparatus, pavyzdžiui, su termokameromis

ar infraraudonųjų spindulių kameromis, gamina specializuotos įmonės. Tokios skraidyklės dažniausiai naudojamos žmonių paieškai.
Pačias įvairiausias užduotis jau atlieka ir virš dirbamų laukų zujantys bepiločiai skraidantys aparatai. Į dronus įmontuoti vaizdo
fiksavimo prietaisai bei jutikliai leidžia stebėti kiekvieną augalą ar
gyvūną, akimirksniu perduoti informaciją prie kompiuterio sėdinčiam ūkininkui arba programai, kuri valdo traktorių, kombainą ar
kitą savaeigę techniką. Dronai padeda ūkininkams įvertinti jų laukus – matyti dirvos ir pasėlių būklę, kokią žalą jiems padarė netinkamos gamtos sąlygos. Žvalgantis iš viršaus galima tiksliau įvertinti
nuostolius, nei braidant po laukus. Tai ūkininkams padeda nuspręsti, kuriais plotais reikia pasirūpinti, pavyzdžiui, papildomai patręšti.
Pasak A. Kuzborskio, dronų nauda vis labiau džiaugiasi ir miškininkai, ir įvairiuose draustiniuose dirbantys žmonės, ypač jei reikia informacijos apie pelkėtų vietų florą ar fauną. Tokiais atvejais BO
galima procentaliai nustatyti spygliuočių ir lapuočių medžių kiekį,
netgi jų rūšis, paukščių, jų lizdų skaičių. Bepilotes skraidykles jau
įdarbino ir draudikai, ir kelininkai, ir įvairių šalies ekosistemų tyrėjai. Pastarieji sako, kad vieno skrydžio metu ypač pelkėtose vietose
galima surinkti tiek informacijos, kiek kitokiais būdais tektų ją rinkti mėnesį.
Bepiločiai orlaiviai – ir Lietuvos karinių oro pajėgų pagalbininkai. Tiesa, pasak KOP atstovų, informacija apie šalies karinėse pajėgose naudojamus BO priskiriama konfidencialiai.
Pamatyti priešo išsidėstymą, ieškoti dingusių žmonių, valdyti
riaušes ar tiesiog fotografuoti – toks BO universalumas jau pasta-

faktas
Vadinamosios „raudonosios“ zonos
– tai erdvė virš karinių teritorijų,
kur BO skrydžiai ribojami.

tė juos į vieną gretą su įprastais lėktuvais civilinėje ir karinėje aviacijoje.

Priešgaisrinės apsaugos žvalgai
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgos BO
naudoja vykdydamos gaisrų žvalgybą bei norėdamos apžiūrėti vietas, kurias pasiekti gaisrų metu žmogui yra sudėtinga arba pavojinga; taip pat norėdamos matyti platesnį vaizdą, pavyzdžiui, stambesnių objektų arba durpynų teritorijas gaisrų metu, susiformavus upių arba marių pakrantėse ledo sangrūdoms. Panaudojus BO
galima sudaryti tikslesnį įvykio likvidavimo planą, numatyti gaisro gesinimo kryptis arba pajėgų perdislokavimą. BO naudojamos
terminio vaizdavimo kameros padeda įvertinti karščiausius taškus,
lengviau identifikuoti gaisro židinį, temperatūras. Ypač BO yra reikalingi dingusiems žmonėms ieškoti. Įvairūs priedai leidžia juos panaudoti kaip apšvietimo priemones arba garsiakalbiais iš orlaivių
galima perduoti garsinius pranešimus.
Neseniai Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsigijo 10
naujų orlaivių. Vienas iš jų turi 3D modelių kūrimo galimybę. Panaudojant šią funkciją galima kurti įvairių objektų žemėlapius arba
3D modelius. Vėliau šią medžiagą galima panaudoti mokymams
arba kitų sprendimų priėmimui reikiamu metu.
Kaip teigia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo skyriaus viršininkas
Gediminas Šukšta, šiuo metu VPGT yra įsigijusi ir naudoja 16 BO.
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio valdybose yra bent
po vieną orlaivį, tačiau didesnis jų poreikis dar išlieka.
CAA duomenimis, 2018 m. Lietuvoje buvo registruoti 287 valdytojai, turintys leidimus valdyti BO virš tankiai gyvenamų teritorijų, ir 225 BO, kuriems buvo išduoti techninės apžiūros talonai. LTSA
2019 m. išdavė 150 leidimų valdyti BO specialiomis sąlygomis ir
173 BO techninės apžiūros talonus. 2020 m. iki lapkričio 30 d. LTSA
išdavė 275 leidimus valdyti BO specialiomis sąlygomis ir 227 BO
techninės apžiūros talonus.
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Milijonus eurų kainavusi eismo kontrolės sistema „šlubuoja“
priemones stebintiems Lietuvos transporto saugos administracijos
(LTSA), Lietuvos kelių policijos tarnybos (LKPT) pareigūnams, kitų
specialios paskirties transporto priemones kontroliuojančių tarnybų specialistams. Teiginys, kad „kelias bei jo statiniai tarnautų visuomenei kiek galima ilgesnį laiką“ ne itin ką turi bendro su naujai
įdiegta eismo kontrolės sistema.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos nėra linkusi pripažinti, kad milijonai
išleisti, o projektas vis dar nei skustas, nei luptas.
BPLC

Susisiekimo ministerija ir jai pavaldi Lietuvos automobilių
kelių direkcija (Kelių direkcija, LAKD) skelbė, kad 2017 m.
pabaigoje pagrindiniuose šalies keliuose bus įdiegta unikali
eismo kontrolės sistema, kuri ne tik pasvers automobilius,
bet ir fiksuos jų gabaritus, nuskaitys automobilių valstybinius
numerius, fiksuos administracinius pažeidimus, rinks
statistiką apie eismo intensyvumą.
Edvinas Stuoka
Šios sistemos renkami duomenys turėtų būti skirti tikrinti, ar sumokėtas kelių naudotojo mokestis, ar transporto priemonė yra apdrausta, ar turi galiojančią techninę apžiūrą. Vėliau buvo skelbiama,
kad daugiafunkcė pažeidimų kontrolės sistema (DPKS) visu pajėgumu pradės veikti 2018-ųjų pradžioje, bet realybė pasirodė kiek
kitokia. 4,03 mln. eurų kainavusi sistema ir iki šiol „šlubuoja“.

Pirmieji Europos šalyse
Susisiekimo ministerija ir Kelių direkcija viešai tvirtino siekiančios su pažeidėjais automobilių keliuose kovoti šiuolaikinėmis priemonėmis. Buvo teigiama, kad ateityje ši sistema galės automatiškai išsiųsti baudos kvitą svorį viršijusių ir kitus reikalavimus pažeidusių transporto priemonių valdytojams – taip, kaip automatiškai
baudos kvitą dabar gauna stacionaraus greičio matuoklio užfiksuotas pažeidėjas. Akcentuota, kad DPKS bus pirmasis toks bandymas
Rytų Europoje – niekur kitur baudos automatiškai nėra išrašomos.
Tuometiniai LAKD vadovai teigė, kad, atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvoje leistiną svorį viršija maždaug ketvirtadalis sunkiojo
transporto. Pasak jų, pagrindinė problema ta, kad taip greičiau dėvisi kelio danga, sugadintus kelius reikia remontuoti už visuomenės
lėšas, be to, duobės ir provėžos keliuose turi įtakos eismo saugumui.

Nereikėtų pamiršti, kad perkrauto sunkvežimio stabdymo kelias ilgesnis, tad ir pavojus didesnis. DPKS diegiama trijuose intensyvaus
eismo ruožuose Lietuvoje: greitkelyje Vilnius–Kaunas ties Kauno
mariomis, automagistralėje „Via Baltica“ tarp Kalvarijos ir Lietuvos
sienos su Lenkija, ir kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis ties Jonava.
Pasak LAKD atstovų, minėtuose ruožuose saugaus eismo sistema veikia: sveria automobilius, fiksuoja jų gabaritus, renka statistiką, nuskaito automobilių valstybinius numerius, tikrina, ar sumokėtas kelių naudotojo mokestis, ar transporto priemonė yra apdrausta, turi galiojančią techninę apžiūrą. DPKS postų užfiksuoti
duomenys yra šios sistemos kaupiami ir administruojami, o duomenis apie užfiksuotus pažeidimus gauna ir pažeidimų kontrolę
vykdo Informatikos ir ryšių departamentas (IRD) prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

skaičius

4,03 mln. eurų

kainavusi sistema iki šiol „šlubuoja“.

Projekto ėmėsi rinkos senbuviai

tyviausios mūsų šalyje, kaip jos pakeis vairuotojų elgseną. Ir tik vėliau esą bus sprendžiama dėl tolesnio tokių sistemų diegimo Lietuvos automobilių keliuose. Tačiau ar šis milijonus eurų kainavęs projektas tikrai vykęs? Abejonių nemažai.
Akivaizdu, kad Lietuvoje užsimojusi įdiegti šią naujovę Susisiekimo ministerija bei jai pavaldi Kelių direkcija pristigo įžvalgumo bei
kompetencijos ir profesionalumo, nes nenumatė galimų problemų.
Nepatvirtintais duomenimis, policija iki šiol negauna naujosios
įrangos fiksuojamų duomenų realiuoju laiku, tad negali operatyviai
reaguoti į pažeidimus ir nubausti vairuotojų, kol jie dar Lietuvoje.
Labai daug pažeidėjų yra lengvųjų ir sunkiasvorių transporto priemonių, registruotų ES ir trečiose šalyse, vairuotojai. Vėliau išieškoti iš jų baudas yra keblu.
Deja, projekto užsakovė – Kelių direkcija – šios problemos nesureikšmina ir laikosi savo nuomonės. Redakcijai pateiktame LAKD
atsakyme tvirtinama: „Šio projekto pagrindinis tikslas nėra nubausti kiek galima daugiau pažeidėjų. Projektu siekiama užtikrinti saugų eismą ir kad kelias bei jo statiniai tarnautų visuomenei kiek galima ilgesnį laiką.“ Tačiau tai nėra visiška tiesa ir ar tik šiais teiginiais
nebuvo pabandyta išsisukti nuo tiesaus atsakymo, kad informacija
apie pažeidimus pareigūnų vis dar, kaip buvo planuota, nepasiekia
automatiškai, o šie negali nubausti pažeidimus padariusių automobilių vairuotojų laiku.
Jei taip, tuomet ko verti teiginiai, kad DPKS visiems Kelių eismo taisyklių pažeidėjams neleis išvengti atsakomybės, jei, kaip informavo LAKD, informacija kol kas prieinama tik Informatikos ir ryšių departamento (IDR) specialistams, kurie analizuoja, sistemina
ir perduoda informaciją apie pažeidimus sunkiasvores transporto

2014 m. pavasarį LAKD paskelbtą viešųjų pirkimų konkursą
bandomosioms pažeidimų kontrolės sistemoms diegti laimėjusi UAB „Fima“ įsipareigojo sumontuoti elektroninę įrangą keliuose: kameras, įvairius jutiklius, indukcines kilpas, taip pat sukurti informacinę sistemą, kuri apdorotų šios įrangos renkamus duomenis
bei būtų integruota į jau įdiegtas pažeidimų kontrolės sistemas. Šio
konkurso laimėtojas buvo nustatytas 2016 m., tačiau pirkimo sutartis su rangovu buvo pasirašyta tik po metų, nes, Kelių direkcijos
teigimu, „pirkimo eiga ir sutarties pasirašymas užsitęsė dėl gautų
pretenzijų ir teisinių ginčų“.
Kaip tvirtino bendrovės„Fima“ atstovai, visi trys kontrolės punktai bus susieti į vieną sistemą.
UAB „Fima“ kartu su Kauno technologijos universitetu parengė transporto priemonių svėrimo nestabdant eismo sistemos metrologinės patikros metodiką, kurios Lietuvoje dar nebuvo. Pažadėta, kad svėrimo nestabdant eismo sistema bus įtraukta į matavimo
priemonių registrą jau 2018 m. pradžioje.
Konkursą laimėjusi bendrovė teigė, kad įrengiant pažeidimų kontrolės postus brangiausiai kainuos kelio darbai, nes teks ardyti dalį asfalto, įrengti svėrimo jutiklius, indukcines kilpas visose eismo juostose bei kelkraštyje, kad nesąžiningi vairuotojai negalėtų išvengti kontrolės. Ir tik atlikus minėtus darbus, kelio danga bus klojama iš naujo.
Užsakovo ir rangovo jungtinės veiklos pagrindu sutartyje, sudarytoje su UAB „Fima“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Kauno tiltai“,
numatyta, kad virš kelio pažeidimų patikros postuose bus įrengtos santvaros su ant jų sumontuotais transporto priemonių gabaritų nustatymo jutikliais. Čia turės būti transporto priemones iš priekio, šono ir galo fiksuojančios vaizdo kameros. Taip pat bus įrengtos kameros, kurios atliks valstybinių numerių atpažinimo bei galimų vandalų išpuolių stebėjimo funkcijas. Papildomai bus įrengti
elektros ir ryšio komunikacijų įvadai. UAB „Fima“ įsipareigojo nuo
2017-01-25 iki 2020-01-25 atlikti įrangos diegimo ir bandomosios informacinės sistemos kūrimo darbus, taip pat atlikti periodinę metrologinę patikrą, prižiūrėti įrangą, atnaujinti ir remontuoti.

BPLC

Pasak Kelių direkcijos, pagal sutartį garantinis laikotarpis skirtingiems sistemos elementams skiriasi. Sistemai suplanuoti sudaryta
2017 m. sausį sutartis galiojo iki 2019 m. gruodžio. Garantinis laikotarpis baigėsi tik įrenginių programinei įrangai. Sutarties įgyvendinimo metu paslaugų teikėjui buvo pritaikytos finansinės sankcijos, nes buvo pastebėta tam tikrų trūkumų. Bendrovei „Fima“ priskaičiuota beveik 10 tūkst. eurų delspinigių už netinkamą sistemos
veikimą ir vėlavimą pašalinti neatitikimus. Šiuo metu tam, kad būtų
tinkamai atpažįstami naujai išleisti transporto priemonių numeriai,
yra nuolatos naujinamos numerių atpažinimo bibliotekos. Kelių direkcija toliau prižiūrės sistemą savo jėgomis.
Įrenginių laikančiųjų konstrukcijų pamatų garantinis terminas –
10 metų, laikančiųjų konstrukcijų ir jungiamųjų detalių – 5 metai
(taip pat ir nuo korozijos). Terminai pradėti skaičiuoti nuo įrenginių
perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo datos.
Kaip teigia LAKD, techninei įrangai numatyta 24 mėn. gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje. Įrenginių ir programinei įrangai turi būti suteiktas naujumo garantinis terminas ne
mažiau kaip 12 mėn. nuo bandomojo projekto baigimo dienos. Kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams galioja Statybos įstatymo 36 straipsnyje (pagal tuo metu galiojusią redakciją) nurodyti
garantiniai terminai, išskyrus kelkraščių įrengimui taikomos Statybos įstatymo 36 straipsnio 4 dalies nuostatos, tačiau rangovo (tiekėjo) išduodamuose dokumentuose nustatytas garantinis terminas
negali būti trumpesnis nei nurodyti 2 metai. Kelio linijų ženklinimo
garantija: polimerinėmis medžiagomis – 2 metai, dažais – 6 mėn.

BPLC

BPLC

Baudos vežėjams

Bandomoji sistema – nevykusi?
Buvęs Kelių direkcijos vadovas E. Skrodenis yra sakęs, kad šis
projektas nėra vien techninės įrangos sumontavimas. Jo teigimu,
tai pirmas žingsnis kuriant integruotą daugiafunkcę sistemą, kuria
galės naudotis visos eismą prižiūrinčios, transporto priemones kontroliuojančios institucijos ir teisėsauga.
Buvo teigiama, kad tai pirmasis, t. y. bandomasis projektas, kurio tikslas – išbandyti, kokios technologijos tinkamiausios ir efek-

Peršasi išvada, kad pagal DPKS duomenis baudos kol kas skiriamos tik nustatytų reikalavimų nepaisantiems krovinių vežėjams, o
kai kurie lengvųjų automobilių vairuotojai šią įrangą, gyventojų dar
vadinamą „pažeidimų vartais“, pravažiuoja neturėdami transporto
priemonės civilinio draudimo ar galiojančios techninės apžiūros ir
jeigu jų vairuojamų automobilių registracijos numerių sistema neatpažino, gali išvengti administracinės atsakomybės. Maža to, jei
LKPT pareigūnai ir LTSA specialistai atrenka pažeidėjus ir protokolus
rašo ranka, greičiausiai yra baudžiama tik už pačius šiurkščiausius
pažeidimus, nes tokiu būdu daug jų išrašyti neįmanoma fiziškai.
Tai laikina priemonė ir taip bus vykdoma, kol sistema pradės
veikti automatiniu režimu, t. y. siųsti Administracinių nusižengimų
kodekso protokolus tiesiogiai pažeidėjams. Kelių policijos tarnybos
ir LTSA turi ribotus žmogiškuosius išteklius, tad suprasdama, kad sistema yra kuriama automatiniam pažeidimų apdorojimui, kaip laikiną priemonę tarnybų specialistai priėmė sprendimą labiau orientuotis į pačius sunkiausius pažeidimus, keliančius didžiausią pavojų eismo saugumui ir kelių būklei. Pasak LTSA atstovų, specialistai
vykdo ir tikslinius patikrinimus, kai online pastebimi svorio kontrolės pažeidimai. Pastebėję ypač didelius pažeidimus, pareigūnai pasiruošę stabdyti tokias transporto priemones, bet operatyvaus reagavimo ir išvažiavimų į automagistrales praktiškai yra labai mažai.

Sistemą teko tobulinti
Kelių direkcijos teigimu, daugiafunkcės pažeidimų kontrolės
sistemos projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir, be abejo, su LTSA. Pastarosios atstovai neslepia, kad sistema dar neveikia taip, kaip numatyta, bet gerai jau nors
tai, kad specialistams yra suteikta prieiga prie sistemos ir jie gali
analizuoti įvairius pažeidimus, tarp jų ir svorio kontrolės duomenis.
Pasak jų, sistemos veikimas dar tobulinamas. Pradėjus veikti
duomenų apie pažeidimus automatiniam perdavimui, vairuotojai
apskritai nebus trukdomi ir pažeidimų protokolus gaus paštu.
Tuo tarpu LAKD nėra linkusi pripažinti, kad milijonai išleisti, o
projektas vis dar nei skustas, nei luptas. Kelių direkcija aiškina, kad
sistema, kaip buvo planuota, veiks tuomet, kai visos bendradarbiaujančios šalys įgyvendins savo įsipareigojimus.
IRD turi sukurti Administracinių nusižengimų registro universalią sąsają su įvairių pažeidimų fiksavimo įrenginiais, taip pat administracinių nusižengimų protokolų automatinio išrašymo sistemą.
Buvo skelbiama, kad pagal sutartį numatyta DPKS automatinės
sistemos veikimo pradžia – 2018-ųjų pabaigoje. Bet dabar jau baigėsi 2020-ieji, o automatinė sistema iki šiol dar neveikia taip, kaip
buvo sumanyta.
Kokius įsipareigojimus ir iki kada dar turėtų įgyvendinti IRD, Policijos departamentas, LTSA ir Kelių direkcija, taip ir liko neaišku,
išskyrus tai, kad LAKD su minėtomis institucijomis yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis dėl bendrų koordinuotų veiksmų įgyvendinant saugaus eismo politiką Lietuvoje.

Lietuvos transporto saugos administracija neslepia, kad
sistema dar neveikia taip, kaip buvo numatyta, bet gerai
jau nors tai, kad specialistams yra suteikta prieiga prie sistemos ir
jie gali analizuoti administracinius pažeidimus.

ULTIMATE EFFICIENCY
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ASMENINIO ARCHYVO

Žemsiurbės smėlio ir žvyro karjeruose – be konkurencijos

Naujos technologijos skverbiasi į įvairias mūsų gyvenimo sritis. Ne
išimtis ir grunto kasimo bei valymo technologijos. Anksčiau buvo
įprasta, kad smėlio ir žvyro karjeruose dirba sunkiasvorė ratinė arba
vikšrinė technika, o šiandien į pagalbą skuba naujosios technologijos,
viena iš jų – žemsiurbės ir jų neatsiejama dalis siurbliai.
Petras Vizbaras

S

iurbliai naudojami plačiai: jų prireikia buityje tiekiant ar šalinant
vandenį, gaminant prekes, įvairius produktus, gesinant gaisrus.
Siurblius pagal jų panaudojimą priskiriame ūkio sektoriams, tokiems kaip pramonė, žemės ūkis, grunto kasyba, statyba, naftos,
dujų gavyba, maisto pramonė.
Pramoniniai siurbliai yra atsparūs korozijai ir chemiškai agresyvių medžiagų poveikiui, aukštos ir žemos temperatūros pokyčiams,
aukštam slėgiui. Siurblio konstrukcija ir medžiagos skiriasi pagal
tai, kur jis naudojamas ir koks skystis juo pumpuojamas.
Siurbliai, skirti kalnakasybai, turi būti techniškai patvarūs, kad
būtų galima jais siurbti ne tik vandenį, bet ir purvo mišinį, uolienas.
Šie siurbliai yra „purvo“ tipo, sukonstruoti taip, kad per jų angas galėtų praeiti nedideli akmenys, grumstai, nepažeisdami siurblio vidaus įrenginių ir sparnuotės.
Siurblys yra pagrindinė ir pati brangiausia žemsiurbės dalis. Pasak itališkomis žemsiurbėmis prekiaujančios UAB „Severmekas“ direktoriaus Aurido Rimkaus, kiekvienu siurbliu galima bandyti siurbti viską, bet nuo to priklauso jo gyvavimo trukmė.
„Siurbliai gali atrodyti identiškai, bet jie skiriasi svoriu, techninėmis galimybėmis ir, žinoma, kaina. Tomis pačiomis darbo sąlygomis vienas siurblys be gedimų ir papildomų investicijų į remontą
gali tarnauti tik savaitę, kitas – metus, trejus ir net ilgiau. Tai ir yra
svarbiausias jų skirtumas“, – sako A. Rimkus.

Jeigu lygintume sausoje aplinkoje dirbančius ir panardinamus
siurblius, pastarieji gerokai efektyvesni, nes dirbant didesniuose
gyliuose jiems praktiškai nereikia naudoti energijos siurbiamai masei patraukti ar pasiurbti, todėl visa siurblio energija yra sutelkiama
į traukiamos masės išstūmimą.
Kita išskirtinė tokių siurblių techninė ypatybė yra ypač efektyvus nusėdusio ar susigulėjusio grunto (kitų nuosėdų ar kietųjų priemaišų) purenimas ir maišymas su mase plieninio maišytuvo mentėmis (propelerio tipo maišytuvas). Šis siurblio ypatumas, sukurdamas nuolatinį koncentruotų priemaišų srauto patekimą į siurblį, užtikrina efektyvesnį grunto maišymą ir siurbimą.
„Didžiausia mano žinoma žvyro frakcija, kurią gali įveikti panardinamas siurblys, yra 120–140 mm skersmens akmenys. Turime suprasti, kad siurblys yra galingas mechanizmas, todėl jis ištraukia tokias solidaus dydžio grunto medžiagas“, – pasakoja bendrovės direktorius.

Viena žemsiurbė pakeičia du ekskavatorius
UAB „Severmekas“ Lietuvoje atstovauja siurblių bei žemsiurbių
gamintojai iš Italijos „Dragflow S.R.L.“ Jos produkcija ypač paklausi
nerūdinių medžiagų iš vandens gavybos srityje. Pradėjus eksploatuoti smėlio ar žvyro karjerą, į darbą yra paleidžiama ratinė ar vikšrinė kasimo technika, tačiau iškasus 4–5 m gylio prasiveržia gruntinis vanduo, užpila kasamą teritoriją ir darbai sustoja. Ar nutraukti karjero eksploataciją? Jokiu būdu ne, teisingiausias sprendimas

– pasitelkti žemsiurbes. Karjerų specialistai pataria nesimurkdyti
vandenyje ar purve ilgastrėliais ekskavatoriais, o iškart imtis grunto kasybos su žemsiurbe.
„Dragflow“ siurbliai Lietuvos rinkoje nėra naujiena. Šio gamintojo pagrindinė kryptis yra gamtinių išteklių karjerai ir pramonės
gamyklos. Pavyzdžiui, vienas iš bendrovės „Severmekas“ klientų yra
pluoštinio cemento stogo dangų ir fasado apdailos medžiagų gamintojas „Eternit Akmenė“, kuris „Dragflow“ siurblius naudoja susikaupusioms gamybos atliekoms perpumpuoti iš mažesnių atliekų
surinkimo rezervuarų į didesnius.
„Dragflow“ siurbliai gali būti naudojami uostams giliniti ir upių
vagoms valyti. Šiemet po sausos vasaros nusekus upių vandeniui,
Nemune teko stabdyti laivybą. Su „Dragflow“ žemsiurbėmis upės
vagą būtų galima lengvai išvalyti, pagilinti, prižiūrėti, atkurti laivybą.
„Dragflow“ siurblių veikimo principas – labai paprastas, neišsiskiriantis iš kitų tokio tipo gamintojų siurblių. Komplekte su kita
įranga italų gamybos siurbliai yra atvežami į eksploatacijos vietą,
sumontuojami, paleidžiami. Dirbant žemsiurbėms, svarbu stebėti
pagrindinius jų darbo ciklo parametrus: kad nebūtų perkrovų, nebūtų traukiama per tiršta masė, kuri gali užkimšti vamzdyną.
Gerai prižiūrimas siurblys gali dirbti 24 val. per parą. Maždaug
kas 8 valandas darbas yra stabdomas, įrenginys iškeliamas į paviršių, apžiūrimas, sutepamas ir toliau paleidžiamas dirbti.
Kas gali aptarnauti šią galingą techniką? „Dirbant su „Dragflow“
įranga reikia suprasti, kad sėkmingas karjero eksploatavimas priklauso ne tik nuo žemsiurbės, bet ir nuo ją prižiūrinčio operatoriaus.
Žemsiurbės operatorius turi būti kvalifikuotas, atidus ir preciziškas.
Jį palyginčiau su karjere dirbančiu ekskavatorininku užrištomis akimis. Dirbant aplaidžiai ir nenuosekliai, karjero dugne gali likti daug
neišeksploatuotos medžiagos, kurią vėliau išgauti bus sunkiau ir
brangu arba praktiškai nebeįmanoma. Todėl karjero dugną, esantį po vandeniu, žemsiurbės operatorius turi tiesiog jausti“, – pasakoja A. Rimkus.
Paskaičiavus žemsiurbės efektyvumą kasybos iš vandens srityje,
daroma išvada, kad jos darbas prilygsta dviejų ekskavatorių efekty-

vumui. Tačiau dar reikia įvertinti ir tai, kad pasiekus tam tikrus vandens gylius ekskavatoriai toliau kasti negalės, o žemsiurbės dirbs
ir toliau.
UAB „Severmekas“ siūlo rinkai ne tik pramoninius siurblius ir
žemsiurbes, bet ir konsultuoja būsimus pirkėjus. Pasak bendrovės
vadovo A. Rimkaus, pasiūlymai yra teikiami tik išsamiai išanalizavus pirkėjo poreikius, pageidavimus ir galimybes.
Italų gamintojas „Dragflow“ gali pasiūlyti ne tik elektrinius, bet
ir hidraulinius siurblius, kuriuos galima prijungti tiesiogiai prie ekskavatoriaus ar kito įrenginio, turinčio hidraulinę sistemą. Vietoje ekskavatoriaus kaušo yra tvirtinamas siurblys. Tokio tipo sistema yra ypač paplitusi statybose, kur reikia skubiai išvalyti purvą ar
vandens nuotekas iš rezervuaro, duobės ar kitos talpos. Esant tokiam poreikiui, „Dragflow“ siurblys yra palyginti greitai pritvirtinamas prie ekskavatoriaus strėlės ir paruošiamas dirbti.
Žemsiurbėms komplektuoti yra naudojami elektriniai ir hidrauliniai siurbliai. Lietuvoje labiau yra paplitusios įrangos su elektriniais siurbliais.

Pirkinys ne vieneriems metams
Kokybiškas pirkinys yra ilgalaikė investicija. Bendrovė „Severmekas“ klientams, įsigijusiems siurblius, garantuoja originalių atsarginių dalių tiekimą.
„Vienas klientas kreipėsi į mus praėjus 7 metams po žemsiurbės įsigijimo. Jis vėl pirko tokį pat, bet jau šiek tiek modernesnį siurblį. Tai reiškia, kad įrenginys, dirbdamas ypač sunkiomis sąlygomis, išlaikė 7 metus. O rinkoje turime ir ilgiau dirbančių žemsiurbių, kurių siurbliai dar nekeisti ir užsakovai artimiausiu metu to
daryti net neplanuoja, nes nėra tam poreikio, – pasakoja bendrovės „Severmekas“ vadovas. – Siurblys siurbliui nelygu. Vieni jų yra
efektyvesni dėl didelių apsukų, kiti – siurblio dydžio, galingumo.
Jei klientai perka didelio našumo, bet palyginti mažo svorio siurblį, jie turi būti nusiteikę, kad dėl didelių apsukų prietaisas greičiau dils ir dažniau jį reiks remontuoti. Palyginkime du panašaus
našumo siurblius: vienas 90 kW galios, 800 m³/h našumo ir 1 ,4 t

svorio; o kitas 110 kW galingumo, 900 m³/h našumo, bet 4,5 t
svorio. Pagal svorį galime spėti, kad 4,5 t svorio siurblys yra gerokai didesnis, storasienis ir žemų apsukų, o kitas – mažesnis, plonasienis ir didesnių apsukų. Tikėtina, kad pastarasis greičiau dils,
bet būtina atidžiai įvertinti medžiagą, kurią jis turės siurbti, nes siurbiama medžiaga ir yra esminis faktorius vertinant, kaip greitai
dils siurblys. Yra buvę atvejų, kai klientas, dirbdamas nuosavame
karjere, kartą per mėnesį buvo priverstas keisti sudilusį maišytuvą
(propelerį), skirtą gruntui purenti, o perkėlęs žemsiurbę į kitą karjerą dėl tos pačios įrangos konstrukcijos dalies jis į mus kreipėsi tik
po trijų mėnesių. Skirtingos sudėties ir skirtingos frakcijos žvyras
labai nevienodai veikia įrenginį.“
Lietuvoje yra nedaug įmonių, kurios turėtų patirties parenkant
tinkamas žemsiurbes gavybai iš vandens, todėl visiems patariama
kreiptis į bendrovę „Severmekas“, kurioje profesionaliai konsultuojama dėl įrangos komplektacijos, ekonomiškumo, naudojimo tvarkos ir viskas pritaikoma pagal kiekvieno kliento poreikį.„Už tai pinigų neimame, nors žinios, patirtis ir laikas kainuoja“, – sako A. Rimkus. Svarbu pasirinkti tinkamą įrangos komplektą, kad būtų apsidrausta nuo gedimų ir pernelyg greito įrenginio nusidėvėjimo, dėl
ko vėliau atsiranda prastovų darbe ir nenumatytų investicijų.

Mindaugas Varanauskas,
UAB „Karjerai“ direktorius:
UAB „Karjerai“ eksploatuoja tris karjerus. Vienas – smėlio, du –
žvyro. Mūsų įmonė turi išgauti smėlį ir žvyrą iš didesnio gylio karjerų Panevėžio apskrityje, kur vyrauja lygumos, o gruntiniai vandenys
yra aukštai. Anksčiau smėlį ir žvyrą kasdavome iš apvandenytų telkinių ilgastrėliais ekskavatoriais, tačiau laikui bėgant susidūrėme su
problema, kad karjero nepavyksta visiškai išeksploatuoti dėl aukštai esančių gruntinių vandenų. O kur dar aplinkosauginiai reikalavimai. Todėl nusprendėme kreiptis pagalbos į specialistus ir įsigyti
sertifikuotą, ekologinius reikalavimus atitinkančią įrangą iš bendrovės„Severmekas“. Jos atstovams paaiškinome mūsų poreikius, bendrovės specialistai sukomplektavo ir pristatė mums žemsiurbę, kuri

faktas
Paskaičiavus efektyvumą kasybos iš
vandens srityje, daroma išvada, kad
žemsiurbės darbas prilygsta dviejų
ekskavatorių efektyvumui.
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Auridas Rimkus, UAB „Severmekas“ direktorius: „Paskaičiavus
žemsiurbės efektyvumą kasybos iš vandens srityje, daroma išvada,
kad jos darbas prilygsta dviejų ekskavatorių efektyvumui.“

tenkina įmonės poreikius ne tik šiandien, bet, mano manymu, tenkins ir ateityje mūsų įmonei plečiantis ir augant.
Šiandien žemsiurbė yra vienas iš pagrindinių darbo įrankių karjere, kad jis būtų visiškai išeksploatuotas. O tai būtina, nes įsigyti
žemės, atidaryti karjero eksploataciją yra brangu. Pirmiausia turime
atlikti tyrimus, išžvalgyti vietovę, ištirti gruntą, nustatyti jo sudėtį.
Tada reikia nuviršuoti dirvožemį, padaryti vietinius privažiavimo kelius. Ir tai sudaro nemažą dalį karjero eksploatavimo savikainos. Kuo
daugiau iškasi grunto, tuo įmonė turės geresnį ekonominį rezultatą.
Esant poreikiui, žemsiurbė iš vieno karjero yra pervežama į kitą.
Įrenginių permontavimo darbai užtrunka maždaug savaitę.
Su turima žemsiurbe siurbiame smėlį ir smulkų 30–50 mm
frakcijos žvyrą, nors turime įsigiję gana galingą žemsiurbę, kuria
galime siurbti žvyrą iki 120 mm.
Šiuo metu gavybą vykdome iš 12 m gylio telkinių, nors turima
įranga leidžia be apribojimų gavybą vykdyti telkiniuose, kuriuose
medžiagos klodai glūdi po vandeniu iki 30 m.
Žemsiurbė dirba kiekvieną dieną po 8 val. Jos našumas apie –
20 tūkst. m³ smėlio ar žvyro per mėnesį. Be jokių nusiskundimų
taip dirbame jau antrą sezoną. Du mėnesius yra šaltasis sezonas,
kai gavyba iš po vandens sustoja. Atšilus orams, procesas vėl atnaujinamas.
Mūsų turima žemsiurbė yra su elektriniu siurbliu, kuriam elektros energiją tiekia dyzelinis generatorius, sumontuotas ant pontoninės plaukiojančios platformos. Ateityje planuojame žemsiurbę
eksploatuoti pajungę prie išorinio elektros šaltinio ir tai mums leis
dar labiau atpiginti išteklių gavybą.
Įrangai valdyti reikia specialiai paruošto žmogaus, o bendrovė „Severmekas“ moko tokių įrenginių operatorius. Bet, sakyčiau,
mums labai pasisekė dar ir todėl, kad „Severmekas“ rekomendavo
vieną specialistą, kuris jau turėjo patirties dirbti su žemsiurbe. Taigi, susidūrėme su didžiuliu iššūkiu, kurį įmonė greitai ir geranoriškai padėjo išspręsti.
Savo sprendimu įsigyti „Dragflow“ žemsiurbę iš „Severmeko“, jų
pasiūlymais ir specialistų kompetencija esame labai patenkinti.
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Išplėstinės realybės sistema statybų ir projektavimo darbams

K

kelių direkcijos pateiktą informaciją.

1

970 m. eismo intensyvumas magistralėje Vilnius–Kaunas vidutiniškai buvo 5 800 automobilių per parą. Šiandien vidutinis
metinis eismo intensyvumas šiame ruože viršija 30 tūkst. automobilių. Tai didžiausias transporto srautas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos (Latvija, Estija) šalyse.
Magistralė Vilnius–Kaunas yra labai svarbi tiek Lietuvos, tiek
tarptautiniam susisiekimui, todėl šio kelio techninei būklei palaikyti
skiriamas ypatingas dėmesys. 2020 m. spalio 28 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-650 eismo sąlygų ir saugos gerinimui pagrindiniame šalies kelyje Vilnius–Kaunas skirta 7,4 mln. eurų ES fondų investicijų. Papildomos investicijos pagerins susisiekimą tarp regionų
centrų ir užtikrins vietiniams kelio naudotojams bei tranzitu prava-

žiuojančioms transporto priemonėms tarptautinius standartus atitinkančias eismo sąlygas.
Prieš pusšimtį metų nutiestu keliu šiandien rieda gerokai daugiau automobilių, todėl saugios ir patogios eismo sąlygos privalo
būti užtikrintos. Šiuo tikslu diegiamos modernios saugos ir eismo
valdymo priemonės, apie kurias prieš 50 metų ir kelių statytojai, ir
eismo dalyviai galėjo tik pasvajoti.
Šiuo metu kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože tarp Vilniaus
ir Kauno vyksta dideli rekonstravimo darbai. Atskiruose ruožuose
darbai jau baigti, tačiau visas projektas iki galo bus įgyvendintas kitais metais. Kai bus įdiegtos saugaus eismo priemonės ir atlikta atskirų kelio ruožų rekonstrukcija, kelias atitiks automagistralei taikomus reikalavimus ir juo bus galima važiuoti 130 km/h greičiu vasarą ir 110 km/h greičiu žiemą. Čia bus užtikrintos saugios ir patogios

Kai bus įdiegtos saugaus eismo priemonės ir atlikta atskirų
kelio ruožų rekonstrukcija, kelias atitiks automagistralei
taikomus reikalavimus ir juo bus galima važiuoti 130 km/h
greičiu vasarą ir 110 km/h greičiu žiemą.

„Sitech Lietuva“ atstovas Kazimir Subotovič teigia, kad „SiteVision“ 3D erdvinių duomenų atvaizdavimas padės paspartinti darbų našumą ir išvengti klaidų statybų metu. Šiuo prietaisu bus galima lengviau valdyti ir stebėti darbų eigą bei pokyčius statybų aikštelėje. Be to, 3D vizualizacija padeda nustatyti ir išvengti brangiai
kainuojančių klaidų.

„SiteVision“ įrenginys suteikia galimybę pamatyti tai, ko neįmanoma matyti plika akimi, pavyzdžiui, požemines komunikacijas, bei
įvertinti nenumatytus darbus.
Naudotis prietaisu itin lengva: į „Trimble Connect“ galima įkelti
planus, BIM statybos projektus, topografines nuotraukas ir šiuos duomenis vizualizuoti per „SiteVision“ prietaisą savo statybų aikštelėje.

Vizualizuokite 3D erdvėje

Matuokite

Bendraukite

Renkite ataskaitas

Įdėkite ir peržiūrėkite
georeferencinius 3D modelius
bet kokiu kampu realiu masteliu
– virš ar po žeme.

Matuokite padėties koordinates naudodami
GNSS, elektroninį atstumų matuoklį ir
išplėstinės realybės funkciją, kad galėtumėte
geriau suprasti savo objekto duomenis.

Dalykitės ir bendraukite
realiuoju laiku per
lengvai suprantamas
vizualizacijas.

Fotografuokite, fiksuokite matmenis,
rašykite pastabas būdami statybų
aikštelėje. Kurkite užduotis ir priskirkite
jas komandos nariams.

Pagrindinės „SiteVision“ funkcijos:
• Tiksliai įkelia ir parodo 2D ir 3D duomenis realaus pasaulio kontekste, bet kuriuo kampu ir realiu masteliu.
• Tiksliai nustato nematomų (paslėptų) objektų padėtį ir juos atskleidžia.
• Sujungia centimetrų tikslumo GNSS padėties nustatymą, kurį užtikrina „Trimble Catalyst“ imtuvas, ir elektroninį atstumų matavimą (EDM) su „Google“ išplėstinės realybės (IR) technologija.

SITECH LIETUVA

Publikacija parengta pagal Lietuvos automobilių

eismo sąlygos, atitinkančios transporto srauto dydį, kelio reikšmę ir
tarptautinius standartus.
Įgyvendinant magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda
projektą, ruože nuo Vilniaus iki Kauno įrengiami metaliniai apsauginiai atitvarai skiriamojoje kelio juostoje, dalyje kelio ruožų įrengiamos tinklo tvoros nuo laukinių gyvūnų. Taip pat rekonstruojamos
greitėjimo ir lėtėjimo juostos, įrengiami pėsčiųjų takai ir perėjos
skirtingame lygyje, montuojamos greičio valdymo ir įspėjimo sistemos, įrengiamas apšvietimas, atliekami kiti darbai.
Kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožas nuo 10,00 iki 95,00
km rekonstruojamas pagal penkias sutartis (projektas susideda iš 5
ruožų rekonstravimo), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos pasirašytas su dviem rangovais. Bendra viso projekto vertė – apie 43
mln. eurų. ES investicijų dalis, skirta šiam projektui, dabar siekia
25,8 mln. eurų.
Šių metų birželį buvo baigtas magistralinio kelio A1 Vilnius–
Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas. Darbai šiame etape vyko nuo Kleboniškio tilto iki Sargėnų sankryžos: ruožas yra išplatintas iki 10 eismo juostų, papildomai
įrengtos greitėjimo ir lėtėjimo juostos, taip pat įrengta atraminė siena, daugiau kaip 1 km ilgio triukšmo užtvara kairėje kelio pusėje. Šie
darbai kainavo apie 17,5 mln. eurų.
2021 m. vasarą bus baigta viena svarbiausių Vilnius–Kaunas
rekonstravimo projekto dalių – Neries krantus prie Kauno sujungs
naujas tiltas. Vykdant projektą „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47
km rekonstravimo projekto įgyvendinimo“ taip pat bus pastatytas
viadukas per Jonavos gatvę, o dešinėje magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda pusėje nutiestas jungiamasis kelias. Šio
projekto vertė – daugiau kaip 32 mln. eurų.

• Automatiškai paverčia sudėtingus 2D projektus į vizualius 3D modelius.
ASMENNIO ARCHYVO

Lapkričio 3 d. sukako 50 metų, kai Lietuvoje atidaryta
magistralė Vilnius–Kaunas. Tuo metu tai buvo pirmoji tokio
tipo magistralė Sovietų Sąjungoje ir ji buvo laikoma vienu
moderniausių kelių. Magistralės statybos truko 5 metus.

ompanijos specialistai jau prieš 20 metų suprato tokių įrankių,
kuriuose būtų įdiegtos technologijos, padedančios palaikyti išplėstosios realybės sistemas, poreikį ir vertę. Tai tapo įmanoma įgyvendinti tik 2016–2017 m., kai išmaniųjų telefonų gamintojai išleido IR palaikančius prietaisus vartotojų rinkai ir tai įgalino „Trimble“ pradėti kurti naują produktą – „SiteVision“ įrangą, skirtą dirbti
per išmaniuosius telefonus. Šiais metais jau yra pristatyta jos patobulinta versija „SiteVision v.2.0“. Nuo 2020 m. rugsėjo šia technologija galima naudotis ne tik išmaniuosiuose telefonuose, bet ir
naujose „Trimble“ 3D mašinų valdymo sistemose, įdiegtose statybų technikoje.
„Trimble SiteVision“ – tai integruota, didelio tikslumo padėties nustatymo, duomenų vizualizavimo ir matavimo sistema. Šio
prietaiso paskirtis – pavaizduoti 3D inžinerinius erdvinius duomenis prieš pradedant statybos darbus, stebėti darbus ir lyginti juos su
projekto brėžiniais, o esant poreikiui – greitai ir efektyviai fiksuoti projekto pokyčius. Prietaisas susideda iš „Trimble Catalyst GNSS“
antenos, mobilaus telefono su „Android OS“, EDM (elektroninio atstumo matuoklio) ir kameros.

Kaip naudotis ir kaip tai padeda vykdant statybų darbus?

SITECH LIETUVA

Petras Vizbaras

SITECH LIETUVA

Statybų technologijas ir
pažangius įrenginius kurianti
tarptautinė kompanija
„Trimble“ nuolat ieško
sprendimų diegiant naujausias
technologijas. Vienas iš
naujų statybų rinkai siūlomų
sprendimų yra išplėstosios
realybės (IR) įrankis.

SITECH LIETUVA

Magistralei Vilnius–Kaunas sukako 50 metų

Kazimir Subotovič, „Sitech Lietuva“ atstovas: „Dalinkitės projekto
vizualizacija ar projekto pakeitimais darbų aikštelėje su darbų
vadovais ar kitais atsakingais asmenimis. Šiuo metu „SiteVision“
galima integruoti į statybinę techniką, kuri turi įdiegtą 3D mašinų
valdymo sistemą. Tai žymiai palengvins operatoriaus darbą ir
pagreitins darbus statybų aikštelėje.“

• Persijungia tarp 2D ir 3D vaizdo.
• Suteikia prieigą prie „Trimble Connect“ debesyje.
• Suteikia galimybę bendradarbiauti ir perduoti projektus statybų
aikštelėje.
• Suderinamas su plačiu „Trimble“, atvirųjų pramonės standartų ir
trečiųjų šalių failų formatų spektru.
• Daugumai telefonų tinkantis lankstus dizainas
• Lengvas, nešiojamas, vandeniui atsparus ir tvirtas prietaisas.
• Galima laikyti rankoje arba tvirtinti ant matuoklės.

„Sitech Lietuva“, oficialus bendrovės „Trimble“® atstovas
Lietuvoje, pristato naujausią, ypač lengvai valdomą programinę
įrangą, skirtą jūsų pateiktų duomenų vizualizacijai.
„Trimble SiteVision“ – tai integruota, didelio tikslumo padėties
nustatymo, duomenų vizualizavimo bei matavimo sistema.
„SiteVision“ sistema – neįkainojamas pagalbininkas
projektavimo bei statybų darbuose.
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Pasaulis aplink mus
The world around us

On the Way to Vilnius

Pramonės, logistikos ir
komercijos centras yra
patogioje strateginėje vietoje –
šalia Lietuvos sostinės Vilniaus
ir tarptautinės automagistralės,
vedančios visomis kryptimis.
Logistikos centras yra šalia
geležinkelio mazgo ir gerai
išvystytų automobilių kelių
tinklo. Patogus susisiekimas su
tarptautiniu Vilniaus oro uostu.
Centro strateginiai susisiekimo
taškai pasiekiami aplinkkeliais,
apvažiuojant Vilniaus miestą.
Labai patogus susisiekimas
su Baltijos šalimis, Lenkija,
Baltarusija, Ukraina, Rusija.

Pažangūs nerūdinių mineralinių
medžiagų plovimo sprendimai

Latvija

Rusija

Vilnius Baltarusija

Lenkija

McCloskey Washing Systems (MWS) - nerūdinių mineralinių medžiagų plovimo technikos
ir technologijų lyderė. Gamina aukščiausios klasės novatorišką ir efektyvią modulinę,
stacionarią ir mobilią sijojimo, plovimo ir nuvandeninimo įrangą.

ARMO – WOKEWAY logistikos operatorius
ARMO – WOKEWAY logistics operator
Pramones st. 2, Lentvaris, Traku r.
Tel. +370 5 2322277, +370 601 78008
E-mail: info@armo.lt, www.armo.lt
GPS: 54.638170 25.062405

McCloskey Washing Systems Atstovas Lietuvoje – UAB „Severmekas“
Konsultuojame ir parenkame
individualius klientų poreikius
atitinkančią įrangą.
Tel. +370 655 45571

UAB „Severmekas“
Ateities g. 31, 06326 Vilnius
info@severmekas.lt
www.severmekas.lt
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NAUJIENA

TRIMBLE SITEVISION
®

IŠPLĖSTINĖS REALYBĖS SISTEMA
STATYBŲ IR PROJEKTAVIMO DARBAMS

„Sitech Lietuva“ – oficialus bendrovės Trimble® atstovas Lietuvoje pristato naujausią,
ypač lengvai valdomą programinę įrangą, skirtą duomenų vizualizacijai.
„SiteVision“ sistema – neįkainojamas pagalbininkas projektavimo
bei statybų darbuose.
„Trimble SiteVision“ – tai integruota, didelio tikslumo padėties
nustatymo, duomenų vizualizavimo bei matavimo sistema.

SITECH LIETUVA | Tel: +370 640 135 84 | kazimir.subotovic@sitech.lt | www.sitech.lt

