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Mielieji skaitytojai,
Lietuvos kelių sektorius išgyvena sudėtingus laikus. Keliai nuolatos
alinami, o jiems atstatyti bus reikalingi labai dideli pinigai. Deja, jų niekas nesiruošia investuoti, todėl kyla grėsmė nacionaliniam ekonominiam
saugumui, nes labai pablogėjus kelių infrastruktūrai, tai smarkiai atsilieps
šalies ekonomikai. Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programai nuolat
trūksta šalies valdžios ir politikų dėmesio. Liūdna, kad šią programą jau
7 metus iš eilės planuojama padaryti biudžeto lopymo aruodu. Teisybės
dėlei reikėtų pastebėti, kad vietiniams keliams planuojamų lėšų numatoma daugiau, tačiau gatvėms rodomas didesnis dėmesys didžia dalimi –
valstybinių kelių sąskaita.
Naujosios technologijos kelių infrastruktūroje prasiskina kelią vangiai,
nes eksperimentuoti nėra nei lėšų, nei noro, nei galimybių. Progresyvios
kelių statybos technologijos yra taikomos Lietuvoje, bet tik stambiosiose
kompanijose. Smulkesnių ir vidutinių įmonių dar laukia iššūkiai. Dažniausiai naudojama pasenusi technika, nes naujosios technologijos kainuo-

ja brangiai, o atnaujinus vieną sektorių, reikia keisti ir visą likusią sistemą.
Privatus verslas nelinkęs daug rizikuoti, o stabilaus darbo nėra, nes valstybė negarantuoja nuoseklaus užsakymų planavimo. Tokiu atveju nuoseklus augimas ir vystymasis taip pat neįmanomas.
Besitęsianti specialistų migracija kelių sektoriuje byloja apie neužtikrintas darbo vietas ir gerų specialistų trūkumą. Deja, ir jaunimą paruošti reikia,
o šis nelinkęs ilgai užsibūti mažai apmokamose darbo vietose. Galiausiai –
situacija kurioziška. Pagyvenę profesionalai apleidžia darbo vietas, o jų pakeisti nėra kam. Vienintelė išeitis – visuomenės švietimas ir kelių sektoriaus populiarinimas. Būtent tuo šiais metais užsiėmė pažangos vertinimo
ir geriausių projektų rinkimo „Mūsų kelias“ iniciatoriai. Jie siekia atkreipti
visuomenės ir valdžios dėmesį tiek į esamas problemas, tiek į pasiekimus
kelių infrastruktūros sektoriuje. Būtina įvertinti nusipelniusius specialistus,
sugriauti mitus, kad kelių sektorius yra reikalingas tik kelininkams. Visuomenė privalo žinoti, kiek kainuoja keliai, kokia iš jų nauda, kas juos tiesia ir
kas atsakingas už mūsų šalies tolimesnį darnų infrastruktūros vystymąsi.

Tiesa, ne viskas taip blogai, kaip neretai skamba žiniasklaidoje ar valdininkų pasisakymuose. Praeitais metais buvo pradėti statyti Vilniaus ir
Kauno įvairiarūšiai terminalai, kurie dar šiais metais atvers vartus. Taip pat
svarbu paminėti, kad kelininkai sėkmingai triūsia europinę reikšmę turinčiame projekte „Rail Baltica“, vyksta kelio kartu su estakada per reguliariai apsemiamas vietoves potvynių metu ir tilto per Nemuną statyba Panemunėje. Šis tarptautinis projektas ne tik pagerins susisiekimo sąlygas
tarp Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities (Rusijos Federacija), bet ir
sutrumpins laukimo laiką pasienio kontrolės punkte, padidins transporto
priemonių pralaidumą kertant Lietuvos ir Rusijos valstybinę sieną.
Stambių projektų įgyvendinimas ir tolimesnis dalyvavimas panašiuose tarptautiniuose infrastruktūros vystymo projektuose padės atgaivinti
mūsų šalies ekonomiką ir kelių sektorių bei suteiks papildomų darbų kelininkams.
Tai leidžia su viltimi žiūrėti į Lietuvoje besivystantį, modernėjantį ir tobulėjantį kelių sektorių.
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Dr. Skirmantas Skrinskas:
„Kelių biudžete optimizmo teikia tik ES parama“

Baltijos šalių vienybei –
25-eri metai

Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programa, kuriai nuolat trūksta šalies valdžios ir
politikų dėmesio, tęstinių plėtros programų finansavimo aiškumo, pasitikdama aktyvios
veiklos etapą atveria naujų galimybių aruodą. Koks jis bus 2015 m. ir koks jis bus 2014–
2020 m. laikotarpiu? Apie šiuos ir kitus klausimus kalbėjomės su Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriumi dr. Skirmantu Skrinsku.
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Ko Lietuvos kelių sektorius tikisi 2015 m.?

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius

Prieš ketvirtį amžiaus 620 kilometrų
magistralės atkarpoje rankomis susikibę
žmonės pasauliui išsiuntė stulbinamą
žinią – Baltijos šalys nori tapti laisvos
ir nepriklausomos. Tai ir buvo pirmasis
Baltijos kelio rezultatas – visi kartu
pralaužėme informacinės blokados
ledus.

T

rys Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – susaistytos bendros praeities. Jos kartu atkūrė nepriklausomybę, prisijungė prie vakarietiškų struktūrų – įstojo į NATO ir Europos Sąjungą (ES). Puiku, kad šalių bendradarbiavimas
vyksta Europos, Vakarų mastu.
Tačiau mažų Baltijos šalių sėkmė priklauso ne tik nuo atskiros šalies pastangų patraukti pasaulio dėmesį, bet ir tarpusavio bendradarbiavimo. Šalims
labai svarbu išlikti solidarioms.
Baltijos šalių bendradarbiavimą, siekiant ekonominės plėtros, bendrų tikslų ir siekių, vertinu teigiamai. Ir, manau, ateityje trijų valstybių ryšiai tik stiprės.
Nuolat bendradarbiaudamos šios šalys pasieks daug daugiau, nei veikdamos
atskirai. Visoms trims valstybėms labai svarbi regioninio bendradarbiavimo tolesnė plėtra, ypač transporto srityje.

Bendri Baltijos šalių projektai
Vienas svarbiausių Baltijos šalių transporto integracijos projektų yra „Rail
Baltica“. Projektas laikomas transeuropiniu Baltijos valstybes, Suomiją ir Lenkiją jungiančiu transporto koridoriumi. Tai Europos transporto tinklų prioritetinis projektas.
„Rail Baltica“ geležinkelis yra įtrauktas į Europos Komisijos (EK) komunikatą „Biudžetas Europai 2020“ kaip Baltijos ir Adrijos (Austrija ir Italija) jūras jungiantis transporto koridorius, kuriam numatoma finansinė ES parama.
Lietuvai, Latvijai ir Estijai šis geležinkelis gerokai palengvins ir pagreitins
žmonių keliones bei krovinių pervežimą iš Baltijos į Vidurio Europą.
Kelininkai, įgyvendinę 2007–2013 m. ES finansavimo etapo projektus,
nekantriai laukia naujų projektų.
Naujuoju 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu EK kelia didesnius
reikalavimus. Dar vienas iššūkis – automobilių keliai gaus maždaug trečdaliu mažiau ES lėšų nei 2007–2013 m., todėl ieškoma kitų finansavimo šaltinių. Pavyzdžiui, pagal ES INTERREG programą Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) rengia bendrą projektą su Latvijos kelių direkcija. Tikimasi lėšų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai,
taip pat pasinaudojant viešojo ir privataus sektorių partnerystės finansavimo modeliu.
Šiais metais jau pradedami darbai, kurie bus finansuojami 2014–2020 m.
ES planavimo periodo struktūrinės paramos lėšomis. Tai kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis rekonstrukcija 163–179 km ir 182,8–185,4 km ruožuose bei
kelio Vinčai – Pilviškiai – Vilkaviškis rekonstrukcija 16,66–17,575 ir 17,865–
30,3 km ruožuose.
Artimiausiu metu planuojama skelbti viešuosius pirkimus „Via Balticos“
kelio A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 8,32–23,36 km ruožo rekonstrukcijai
ir A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis 142–150,1 km rekonstrukcijai.

Baltijos šalių kelių būklė
Lietuvos kelių būklė yra geresnė nei Latvijos, bet gerokai prastesnė nei Estijos. Priežastis – Lietuvoje ir Latvijoje krizės metu buvo labai sumažintas finansavimas keliams.
Norėtųsi, kad ir ateityje būtų išsaugoti geros būklės tiek intensyviausi, tiek
ir kiti svarbūs šalies keliai, skatinamas ekonomikos augimas ir eksportas, o finansavimas būtų nuoseklus ir tikslingas.
Juolab kad Lietuvos kelių infrastruktūra turi didelę įtaką šalies ekonomikai. Statistikos duomenimis, Lietuvos kelių transporto sistema sukuria daugiau
kaip 7 proc. BVP. Tik gerai išvystytas automobilių kelių tinklas gali užtikrinti
valstybės ekonomikos plėtrą ir Lietuvos kaip tranzitinės šalies patrauklumą.

Lietuvos ir Lenkijos kelių infrastruktūros plėtros
programa
Šių metų rugsėjo 2 d. Lenkijoje Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos atstovai su vietos kelininkais aptarė „Via Balticos“ ruožų būklę ir perspektyvas. Lenkijos automagistralių ir krašto kelių generalinė direkcija ir LAKD pabrėžia šio kelio tarp abiejų šalių plėtros svarbą.
Jį rekonstravus ar nutiesus pagal automagistralių ar greitkelių parametrus, būtų labiau integruotos šalių teritorijos, ekonomikos ir infrastruktūros sistema. Šio projekto vystymas taip pat užtikrintų greitesnį susisiekimą, aukšto lygio eismo saugą ir labai pagerintų aplinkos sąlygas gyventojams bei biologinei įvairovei.
Lenkijos atstovai šiuo metu rengia daugiau negu 200 km kelio „Via Baltica“
rekonstravimo ar tiesimo galimybių studijas. Lietuvos pusė informavo, kad pasirašė kontraktą rengti ruožo Marijampolė – Kalvarija galimybių studiją. Nuspręsta nuolat bendradarbiauti ir artimiausiu metu surinkti bei pasikeisti duomenimis apie eismo intensyvumą, ekonominės plėtrą ir, jei įmanoma, informacija apie maršrutus.
Lenkija iki 2020 m. planuoja rekonstruoti apie 256 km kelio „Via Baltica“
atkarpą nuo Varšuvos, o tai beveik toks atstumas (300 km), kiek visas mūsų šalies rekonstruojamų TEN-T kelių tinklas. Lietuva numato (jei bus gautas reikiamas finansavimas) iki 2020 m. rekonstruoti apie 128 km kelio. Po rekonstrukcijos kelias iki Lietuvos ir Lenkijos sienos sutrumpėtų 40 km.
Lietuvos atstovai yra supažindinę lenkus su kelio „Via Baltica“ ruožo Kaunas – Lenkijos valstybės siena plėtros būkle. Kaunas – Marijampolė ruožui rekonstruoti jau parengtas techninis projektas. Artimiausiu metu bus skelbiamas
konkursas statybos darbams šio ruožo dalyje. Kelio Marijampolė – Kalvarija
ruožui atnaujinti šiuo metu pradėti rengti projektiniai pasiūlymai.

Lietuvos regioninių kelių perspektyva
2014–2020 m.
Vienas prioritetinių projektų naujuoju ES finansavimo laikotarpiu yra kelias „Via Baltica“ nuo Kauno iki Marijampolės ir nuo Marijampolės iki Kalvarijos, sienos su Lenkija. Bus siekiama, kad šis kelias taptų automagistrale. Atkarpoje nuo Kauno iki Marijampolės jau netrukus prasidės konkursai rangos darbams, o realūs darbai – šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje. Jau paskelbtas konkursas projektiniams sprendiniams ir atkarpoje nuo Marijampolės
iki sienos su Lenkija. Kaip jau minėta anksčiau, lenkai irgi suplanavę iki 2020
m. pastatyti automagistralę nuo Varšuvos iki sienos su Lietuva. Tad turėsime
labai gerą susisiekimą.
Dar vienas prioritetas – to paties kelio „Via Baltica“ ruožas nuo Panevėžio iki Latvijos sienos. Čia eismo intensyvumas mažesnis, tad įrengti magistra-

lę galbūt nebūtų tikslinga, nes reikėtų daug lėšų žemės sklypams išpirkti. Todėl
čia būtų įrengtas kelias 2+1 eismo juostų principu.
Labai svarbus ir kelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda sutvarkymas. Reikia, kad
lėtėjimo ir greitėjimo juostos atitiktų galiojantį arba būsimą leistiną greitį, turės
atsirasti eismo valdymo sistemos, kurios reaguotų į gamtos sąlygas, dar reikėtų sutvarkyti eismo juostas skiriančią atitvarą. Šiame kelyje taip pat bus rekonstruojamos sankryžos, atnaujinami tiltai ir viadukai, įrengti jungiamieji keliai.
Itin svarbūs ir aplinkosaugos bei eismo saugumą užtikrinantys projektai –
aplinkkeliai, žiedinės sankryžos, skirtingų lygių sankryžos. Visa tai planuojama.
Be to, vykdant krašto kelių rekonstravimo programą, dar šiemet numatoma skelbti viešuosius pirkimus šiems keliams rekonstruoti: 102 Vilnius – Švenčionys – Zarasai (16,4–21,8 km); 115 Ukmergė – Molėtai (2,43–19,1 km);
131 Alytus – Simnas – Kalvarija (29,75–35,78 ir 41,8–44,8 km).
Taip pat planuojama pradėti viešojo pirkimo procedūras darbams kelyje
Kaunas – Marijampolė ruože nuo 17,34 iki 23,40 km (Kauno raj. savivaldybė)
atlikti. Tai bus pirmasis pirkimas, rekonstruojant avaringą „Via Balticos“ 17,34
–56,83 km atkarpą iki 4 eismo juostų, ir vienas svarbiausių objektų, planuojamų skelbti šiais metais.
Iki 2020 m. šalies valstybinės reikšmės keliuose bus aktyviai diegiamos
eismo saugos priemonės: įrengtos skirtingų lygių arba žiedinės sankryžos,
triukšmą mažinančios sienutės, tvoros eismui nuo laukinių gyvūnų apsaugoti, rampos, vienvėriai varteliai, horizontalūs barjerai, įspėjamieji kelio ženklai,
laukinių gyvūnų požeminės perėjos, nutiesti aplinkkeliai.
Magistraliniame kelyje E272 Vilnius – Kaunas – Klaipėda nuo 10 km iki
94 km bus atlikta daugybė pakeitimų ir patobulinimų siekiant, kad šis kelias
atitiktų automagistralės reikalavimus, be to, čia numatytos ir Grigiškių mazgo rekonstrukcijos III etapo pabaigtuvės: 6,3 km atkarpoje (nuo 13,3 km iki
19,6 km) bus įrengti jungiamieji keliai, įdiegtos inžinerinės ir intelektinės eismo saugos priemonės.
Bus sukurta ir įdiegta pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistema (judančių transporto priemonių svėrimo postai, pažeidimus fiksuojantys įrenginiai ir kt.) valstybinės reikšmės keliuose; įdiegtos eismo valdymo (greičio valdymo ir įspėjimo, eismo įvykių ir kt.) sistemos.
2014 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė dar vienam
svarbiam sumanymui – VPSP projektui „Kelias Vilnius – Utena“. Šiame projekte valstybės turtiniai įsipareigojimai yra didesni kaip 200 mln. litų, tad sprendimą dėl jo įgyvendinimo dar turės priimti Seimas. Parlamentarams priėmus
teigiamą sprendimą, būtų vykdomos projekto viešojo pirkimo procedūros. Numatoma, kad statybos darbai galėtų būti pradėti įgyvendinti 2016 m., o 2019
m. vairuotojai jau galėtų naudotis visiškai rekonstruotu keliu.

skaičius
LR Vyriausybė pritarė VPSP projektui „Kelias Vilnius
Utena“. Jame valstybės įsipareigojimai didesni kaip

200 mln. litų,

tad sprendimą dėl jo įgyvendinimo dar turės
priimti Seimas.

Kelių priežiūros ir plėtros programai 2015 m., norint išgelbėti sparčiausiai
blogėjančius krašto ir rajoninius valstybinius kelius, savivaldybių kelius ir gatves,
reikia mažiausiai 2 mlrd. litų. Siekiant sustabdyti dangų blogėjimą tokio finansavimo lygio reikėtų bent 4–5 metus. Šiuo metu svarstomas valstybės biudžeto projektas nuteikia liūdnai.
Teisybės dėlei reikėtų pastebėti, kad vietiniams keliams planuojamų lėšų numatoma daugiau, tačiau gatvėms rodomas didesnis dėmesys didžia dalimi –
valstybinių kelių sąskaita. Liūdna, kad Kelių priežiūros ir plėtros programą jau 7
metus iš eilės planuojama padaryti biudžeto lopymo aruodu. Niekas iš niekur neatsiranda: mokslininkai skaičiuoja, kad 2014 m. tokia„paskola“ per kelių būklės ir
važiavimo kokybės prastėjimą ir kelių naudotojų sąnaudų didėjimą kainuoja apie
12,5 proc. „metinių palūkanų“. O tas „procentas“ kasmet auga.
Optimizmo 2015 m. suteikia tik pasirengimas šį rudenį ir žiemą skelbti stambesnius ES lėšomis kofinansuojamus 2014–2020m. laikotarpio rekonstrukcijos
projektus svarbiausiuose šalies magistraliniuose keliuose ir transeuropiniuose
koridoriuose („Via Baltica“, Vilnius – Kaunas ir kt). Tikimės, kad viešieji pirkimai
įvyks sėkmingai ir darbai galės būti vykdomi optimaliausiu kelių tiesybai metu.
Kaip bus skirstomas biudžetas kelių sektoriui 2015 m.?
Kiekvienais metais finansuojamos visos kelių sektoriaus sritys, numatytos
teisės aktuose, kad būtų užtikrintas tinkamas, patogus ir saugus susisiekimas
valstybinės reikšmės keliais ir padedamas plėtoti vietinės reikšmės kelių tinklas.
2015-ieji nėra išimtis.
2014 m. faktinė ir 2015 m. svarstoma Kelių priežiūros ir plėtros programos
procentinė lėšų struktūra.
Lyginant 2014 ir 2015 m. akivaizdu, kad didėja lėšos investicijoms. 2014 m.
investicijoms buvo skirta 32 proc. (340 mln. litų / 98,5 mln. eurų), o 2015 m. –
35,3 proc. (433 mln. litų / 125,4 mln. eurų).
Kokios svarbiausios investicinės kelių finansavimo kryptys 2015 m. ir ateity?
Vienas prioritetinių projektų yra „Via Balticos“ kelio ruožas nuo Kauno iki Marijampolės. Šiais metais jau yra paskelbtas viešasis pirkimas vienam iš šio kelio ruožų rekonstruoti (magistralinio kelio A5 Kaunas – Suvalkai – Marijampolė 17,34–23,40 km). 2015 m. šiame ruože planuojame pradėti darbus. Taip pat
2014 m. pabaigoje planuojame skelbti viešuosius pirkimus ir kitam kelio A5 ruožui Kaunas – Suvalkai – Marijampolė nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstruoti. Dėsime pastangas, kad žemės klausimai ir kitose atkarpose būtų išspręsti, o šis kelias taptų automagistrale kuo greičiau. Žinome, kad lenkai yra suplanavę iki 2020
m. nutiesti keturių juostų automagistralę nuo Varšuvos aplink Augustavą, Suvalkus iki sienos su Lietuva. Kai projektas bus įgyvendintas, turėsime labai gerą susisiekimą ne tik su kaimynais, bet ir su visa Europa.
„Via Balticos“ kelio ruožas nuo Panevėžio iki Latvijos sienos taip pat yra aktualus. Čia eismo intensyvumas gerokai mažesnis nei tarp Kauno ir Lenkijos sienos,
tad įrengti magistralę netikslinga. Šią atkarpą planuojama išplatinti į 2+1 eismo
juostų kelią. Ateityje numatome analogiškai išplatinti „Via Balticos“ tąsą nuo Sitkūnų iki Panevėžio aplinkkelio pabaigos.

Taip pat labai svarbu deramai pertvarkyti ir kelią Vilnius – Kaunas – Klaipėda tam, kad lėtėjimo ir greitėjimo juostos tiktų galiojančiam bei automagistralėje leistinam greičiui. Dar reikėtų sutvarkyti eismo juostas skiriančius atitvarus.
Šiame kelyje taip pat bus rekonstruojamos sankryžos, atnaujinami tiltai ir viadukai, įrengti jungiamieji keliai, kintamos informacijos kelio ženklai. Itin aktualūs ir
aplinkosauginiai bei eismo saugumą užtikrinantys projektai – aplinkkeliai, žiedinės sankryžos, skirtingų lygių sankryžos.
Ar tikimasi pritraukti privačių investicijų pagal VPSP modelį?
Šiuo metu jau įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės
(VPSP) projektas „Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas“. Pasirašyta sutartis yra pirmoji viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis kelių tiesimo srityje Lietuvoje. Kitas planuojamas VPSP projektas – „Kelias Vilnius – Utena“.
VPSP projekto Palangos aplinkkelio tiesimas ir eksploatacinė priežiūros sutartis įsigaliojo 2013 m. balandžio 30 d. Numatyti darbai yra vykdomi pagal grafiką.
Iki 2014 m. spalio 1 d. darbų jau yra atlikta už 18,86 mln. litų (be PVM), tai sudaro 56,52 proc. visų sutartyje numatytų darbų apimties. Darbų pabaigtuvės yra numatytos 2015 m. gegužės 1 d.
VPSP projekto „Kelias Vilnius – Utena“ įgyvendinimui 2014 m. liepos 9 d. pritarė LR Vyriausybė. Šio projekto didžiausi galimi prisiimti turtiniai įsipareigojimai gali
siekti iki 604,62 mln. litų (iš jų PVM 104,9 mln. litų). Kadangi sprendimą dėl partnerystės projekto, pagal kurį valstybės turtiniai įsipareigojimai yra didesni kaip 200 mln.
litų, įgyvendinimo priima LR Seimas, šiuo metu Seimo nariai įdėmiai nagrinėja projekto detales. Mes drauge su VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ teikiame išaiškinimus, atliekame papildomas apklausas ir laukiame sprendimų.
Projekto „Kelias Vilnius – Utena“ (toliau Projektas) tikslas – nepatenkinamos
kokybės kelio ruožų (iš viso – 58,10 km) rekonstravimas ir nuolatinė priežiūra (iš
viso – 72,15 km). Taip pat būtina užtikrinti kelio pralaidumą pagal esamą ir prognozuojamą transporto priemonių srautą, padidinti vidutinį greitį bei užtikrinti eismo saugumą. Šiuo metu tai blogiausios būklės magistralinis kelias Lietuvoje, kuriam sutvarkyti nepakanka nei biudžeto, nei Europinio finansavimo lėšų, o
efektyviausia ekonominė grąža gaunama būtent taikant VPSP modelį. Nustatyta, kad patraukliausias šio projekto įgyvendinimo būdas finansine ir rizikų valdymo prasme – viešojo ir privataus sektorių partnerystė, užtikrinant viešajam subjektui 6,4 proc. vertę už pinigus.
Numatoma, kad šio projekto statybos darbai galėtų būti pradėti 2016 m., o
2019 m. vartotojai jau galėtų naudotis visiškai rekonstruotu keliu ir tik nuo tada
10 metų valstybė per Kelių priežiūros ir plėtros programą pradėtų mokėti apie
60mln. litų per metus.
Kokie darbai numatomi greitkelyje Vilnius – Kaunas?
Dar šių metų lapkritį planuojame paskelbti viešąjį pirkimą dviem šiame kelyje planuojamom įrengti dviejų lygių sankryžoms: Žiežmarių ir Moluvėnų. Taip pat
2015 m. tikimės paskelbti viešuosius pirkimus III-ajam Grigiškių mazgo rekonstrukcijos etapui. 2015–2017m planuojame šio kelio pavojingose vietose įrengti
padidinto atsparumo apsauginius atitvarus.
Būtina paminėti, kad kelio Vilnius – Kaunas inžinerinis tobulinimas vykdomas nuolat: gerinant eismo sąlygas įrengiami vis nauji apšvietimo ruožai, to-

2014 m. faktinė ir 2015 m. svarstoma Kelių priežiūros ir plėtros programos procentinė lėšų struktūra.
2014 (1059,5 mln. Lt)
Kelių priežiūrai
Vietinės reikšmės keliams
Lietuvos dalis ES projekt.
Kelių rekonstrukcijai, remontui
Paviršiaus apdorojimui
Eismo saugumui
Rezervui
Projektavimo darbams
Tiltų rekonstrukcijai
Kitoms išlaidoms
Vinječių gamybai, platinimui
Žvyrkelių asfaltavimui
AB „Smiltynės perkėlai“

26 proc.
25 proc.
11 proc.
10 proc.
5 proc.
5 proc.
5 proc.
3 proc.
3 proc.
3 proc.
2 proc.
2 proc.
1 proc.

2014

2015
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2015 (1227,6 mln.LT)
Vietinės reikšmės keliams
Kelių priežiūrai
Lietuvos dalis ES projekt.
Kelių rekonstrukcijai, remontui
Žvyrkelių asfaltavimui
Rezervas
Paviršiaus apdorojimui
Eismo saugumui
Kitoms išlaidoms
Tiltų rekonstrukcijai
Vinječių gamybai, platinimui
Projektavimo darbams
AB „Smiltynės perkėlai“

30 proc.
23 proc.
10,6 proc.
7,6 proc.
5 proc.
5 proc.
4 proc.
4 proc.
3,6 proc.
2,7 proc.
2 proc.
2 proc.
0,5 proc.

Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktorius dr. Skirmantas Skrinskas
bulinami geometriniai parametrai (ilginamos ar platinamos greitėjimo ir lėtėjimo juostos, renčiamos tvoros, apsaugančios kelią nuo laukinių gyvūnų). Nuosekliai tobulinama aplinkinė infrastruktūra, numatanti alternatyvius lėtaeigio
transporto, pėsčiųjų maršrutus, eliminuojant šių eismo dalyvių judėjimą didelio greičio kelyje.
Kelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda atkarpoje tarp Vilniaus ir Kauno autobusų stotelės perkeltos iš pagrindinio į šalutinius kelius, todėl pėstiesiems, einantiems į maršrutinį transportą, nereikia patekti į pagrindinį kelią. Ypač intensyviuose pėsčiųjų maršrutuose įrengtos požeminės pėsčiųjų perėjos.
Visi šie darbai sudarė galimybes pakeisti Kelių eismo taisyklių nuostatą, kad
greitkelio ženklais pažymėtuose keliuose leidžiamas greitis dabar jau nebe 110
km/val., o 120 km/val.
Kiek ir kokius kelius būtina rekonstruoti Lietuvoje artimiausiu metu?
1. Rekonstruoti „Via Balticos“ koridoriaus kelią A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai, kad jis atitiktų AM kelio kategorijos (automagistralės) reikalavimus
(praplėsti iki 4 eismo juostų, projektinį greitį padidinti iki 130 km/h, įrengti
skirtingų lygių sankryžas ir kt.).
2. Rekonstruoti „Via Balticos“ koridoriaus ruožą nuo Lietuvos ir Latvijos sienos iki Panevėžio.
3. Modernizuoti kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožus tarp Vilniaus ir
Kauno.
4. Rekonstruoti eismo saugumo požiūriu nesaugias sankryžas, šalinti juodąsias dėmes, tiesti pėsčiųjų ir dviračių takus.
5. Tiltų, viadukų ir pralaidų rekonstrukcijų atidėti taip pat jau nebegalime.
6. Šiuo metu dėl susidėvėjimo ir prastos būklės skubaus remonto laukia 1400
kilometrų asfaltuotų krašto kelių ir mažiausiai 7130 kilometrų bendro ilgio
rajoninių ruožų su asfaltinėmis bei žvyro dangomis. Taigi, vien krašto ir rajoniniuose keliuose reikia nedelsiant remontuoti daugiau nei 8,5 tūkst. kilometrų valstybinių kelių dangų. Neretai jau net ir kelio sankasas, vandens nuvedimo sistemas.
Inžinerinė saugaus eismo veikla dažniausiai susijusi ne vien tik su ilgų kelio
ruožų rekonstrukcija, bet ir tobulinimu: avaringiausių sankryžų eismo organizavimo schemų keitimu, pėsčiųjų ir dviratininkų eismo sąlygų gerinimu, šalikelių
saugumo didinimu, transporto priemonių greičių prevencijos priemonių diegimu gyvenamosiose ir kitose padidinto pavojingumo zonose.
Kiekvienais metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos inžinerinių saugaus
eismo priemonių diegimui yra skiriama apie 18 mln. litų. Dar 7 mln. litų yra skiriama pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimui bei jų rekonstrukcijai. Už šias lėšas Kelių
direkcija per metus rekonstruoja 12–14 avaringiausių valstybinės reikšmės kelių
sankryžų, įrengia per 120 inžinerinių greičio mažinimo priemonių, apie 25 km ilgio ruožuose padidina šalikelių saugumą, apie 5 km ruožuose įrengia kelio apšvietimą, nutiesia ar rekonstruoja 10–12 km pėsčiųjų ir dviračių takų, įdiegia kitas novatoriškas, energiją ir gamtą tausojančios inžinerines saugaus eismo priemones.
Inžinerinė saugaus eismo veikla Lietuvoje ypač suintensyvėjo 2006–2007 m., kai
atsižvelgiant į užsienio šalių gerąją patirtį buvo pradėtos diegti inžinerinės greičio mažinimo, šalikelių saugumo didinimo priemonės, kompaktiškosios žiedinės sankryžos.
Tačiau noriu priminti, kad ne tik inžinerinės priemonės gali padėti. Svarbu
patiems vairuotojams sau kelti aukštus saugaus vairavimo reikalavimus.
Pastaraisiais metais aktualiausios avaringumo priežastys – greitis, nesaugūs pėstieji, neblaivūs vairuotojai, mobiliųjų telefonų naudojimas vairuojant bei neteisingas
atšvaitų naudojimas. Saugaus ir atsakingo kelio ir vairuotojams, ir pėstiesiems!
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Nacionalinis pažangos projektas „Mūsų
kelias“ yra skirtas įvertinti kelininkų
indėlį į Lietuvos kelių infrastruktūros ir
susisiekimo sektoriaus aktualijas, darnią
plėtrą ir tinkamai pagerbti kelių statybos,
priežiūros, projektavimo, technologijų
diegimo įmones, jų vadovus ir atsakingus
darbuotojus. Rinkimų projekte „Mūsų kelias
2014“ už nuopelnus įgyvendinant kelių ir
infrastruktūros statybų objektus 2011–2013
m. bus skiriamos 3 pagrindinės nominacijos:
„Metų kelių objektas“, „Metų kelių
projektas“ ir „Metų kelių technologija“.
Mindaugas Aušra
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monėms pateikus rinkimų konkursui siūlymus įvertinti savo atliktus
darbus, buvo vykdoma griežta jų atranka, vertinama pagal kolektyviai įteisintas nuostatas. Konkursui įgyvendintus ir įpusėjusius projektus galėjo pristatyti ir projektuotojai, o įmonės, diegiančios naujas technologijas kelių sektoriuje, pristatė jų inovacijų pažangą. Specialistai – svarbiausia įmonių pajėgumų dalis ir progreso variklis kelių sektoriuje, todėl bus suteikta galimybė
pristatyti apdovanojimams ir nusipelniusius darbuotojus.

Apie projekto „Mūsų kelias“ idėją, perspektyvą, konkurso sąlygas ir įmonių laimėjimus kalbėjomės su Petru Tekoriumi, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotoju.
Rinkimų projekto „Mūsų kelias“ esmė ir auditorija – gamybininkai ir rangovai, dirbantys savo objektuose ir nežinantys, kas vyksta aplink juos. Tokie
konkursai skatina labiau domėtis, kas gi daroma toje Lietuvoje. Pavyzdžiui,
puikiai žinome objektų projektuotojus, bet jie vieni kitų kvalifikacinio pasiruošimo ir galimybių – nežino. Yra tikslinga dalintis informacija, nes, bent
jau kol kas, kelių sektoriuje yra pastebimas uždarumas. Tokie konkursai suteikia mums galimybę bendrauti gyvai, šnekėtis, apsikeisti nuomonėmis – kelininkai tokių tradicinių švenčių dar neturi.
Žinoma, tokie projektai kaip „Mūsų kelias“ atkreipia tiek visuomenės, tiek
ir valdžios dėmesį į kelių sektorių. Įvairių institucijų atstovai pradeda domėtis kelininkų rezultatais, specialistais, kompanijomis, o valdžia pagaliau gauna daugiau pozityvios informacijos. Šiandien yra jaučiamas ir praktinės informacijos trūkumas, o per įvairiausius projektų pristatymus nuo teorinės informacijos yra logiškai pereinama prie praktinės informacijos gavimo: kas
vyksta, kas yra gerai, o kas blogai arba kaip visa tai galima pakeisti. Tiesa, visuomenėje dažniausiai apie kelininkus vyrauja neigiama nuomonė, esą kelininkams nuolatos reikia daugiau lėšų. Iš tiesų tai nėra lengvas darbas ir reikia
įrodyti, kad siekiant užtikrinti visų mūsų gerovę, reikia atlikti milžinišką darbą
– projektai negimsta taip lengvai, kaip tai daugelis įsivaizduoja.
Svarbu pažymėti, kad pradedant planuoti projektą, iš pradžių kyla statybos projektų finansavimo klausimas, dėl kurio ir vyksta esminiai karai. Antroji projekto dalis – objekto statyba. Tuo metu užsakovai pradeda kovą su projektuotojais, aplinkosaugininkais, rangovais ir t. t. Galiausiai, kai atrodo, kad
jau viskas praeita ir objektas jau įgyvendintas, prasideda visuomenės verti-

nimai: galbūt kažkas ne taip, o gal per brangu, o gal nepraktiška. Visuomenės kaip vartotojo vertinimas yra svarbus, bet atsitinka taip, kad galiausiai atsiduri tarp nuolatinių ugnių. Reikėtų daugiau apie tai kalbėti, viešinti informaciją, kaip atsiranda kelias, tiltas ar pylimas. Nors tai yra vidinė kelininkų
virtuvė, bet paprastas žmogus turėtų žinoti bent esminius darbo kelių sektoriuje principus.
Kritikos sulaukiame daug, bet visiems gi neįtiksi. Keliu važiuoja milijonai žmonių ir kiekvienas turi savo nuomonę. Tikriausiai idealaus kelio projekto dar niekas gyvenime nėra padaręs, nes tai labai subjektyvu, priklauso nuo daugybės niuansų. Projektas „Mūsų kelias“ ir jam skirti renginiai parodys, kad kelininkai, projektuotojai, technologijų kūrėjai, mechanizatoriai,
inžinieriai ir kiti atsakingi darbuotojai stengiasi dirbti visuomenės labui kiek
galima geriau.
Kai kurios įmonės konkursui pateikė labai inovatyvius pristatymus, todėl
inžinieriai juos galės naudoti kaip metodinę priemonę. Analogiškus projektų pristatymus bus galima naudoti inžinierių susitikimuose, posėdžiuose ar
pasitarimuose. Tai yra grynas veiklos puoselėjimas, analizių kūrimas, įžvalgų
rinkimas. Svarbu pažymėti, kad informacijos apsikeitimas: kaip tai mato rangovai, technologai, inžinieriai, yra pusiau mokslinis-praktinis darbas. Specialistams reikėtų daugiau prisidėti prie informacijos apsikeitimo. Ne veltui įgyvendinant šiuos projektus dalyvauja įvairiausių specialybių žmonės. Mokslininkams įdomu matyti, kaip teorija yra įgyvendinama praktikoje, nes kartais
mokslas būna atitrūkęs nuo gyvenimo, o projektuotojai ne visada supranta
rangovus. Šioje vietoje ir būtų reikalingas bendras supratimas, nes galutinis
tikslas yra vienas – geras objektas.
Kadangi projektas „Mūsų kelias“ Lietuvoje yra vykdomas pirmą kartą,
manau, kad dar sugalvosime, kaip tinkamai įvertinsime ir apdovanosime pagrindinius projektų specialistus. Ateityje reikės į tai pažiūrėti plačiau. Žmonėms turėtų būti deramai atsidėkojama. Jie yra savo darbo ir profesijos patriotai, ir jeigu ne jie, čia nieko ir nebūtų. Manau, kad ateityje reikėtų įvesti daugiau nominacijų. Gal viena ar kita nominacija ir nepasiteisins, o gal teks jas
praplėsti ar padalinti į smulkesnis. Pavyzdžiui, gal šiek tiek per mažai dėmesio yra skiriama tiltų statytojams. Šiandien jų nėra statoma daug, nors tai ne
tiltų statytojų kaltė: su tiltais yra elgiamasi greitosios pagalbos principu – ne
statome, o lopome.
Kelių statyboje yra daug aspektų, todėl turime laiko pagalvoti, įsiklausyti
į rangovų, technologų, visuomenės nuomones ir nuspręsti, kokie turėtų būti
kiti projekto „Mūsų kelias“ konkursai.
Apie projekto „Mūsų kelias“ nacionalinę reikšmę ir kitus jo aspektus kalbėjomės su asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininku Rimvydu Gradausku.
Džiugu, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos idėja rinkti geriausius įgyvendintus objektus, projektuotojus, specialistus galiausiai tapo realybe. Renkant geriausius projektus buvo labai svarbu
pažvelgti, kaip jie yra įgyvendinti, ar atitinka šiandieninę visuomenės dvasią, inovatyvumą. Šiek tiek sudėtingiau buvo vertinant technologinius lai-
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Pažangos vertinimo projektas „Mūsų kelias“

mėjimus, nes lietuviškų technologijų keliuose nėra gausu, bet jų ir negali būti
daug. Svarbiausia, kaip technologijos yra diegiamos Lietuvoje ir kaip jos pritaikomos mūsų šalies klimato sąlygoms.
Įmonės, kurios bus linksniuojamos kaip nugalėtojos, tikrai vertos minėjimo. Jos rūpinasi inovacijomis, pažanga, galvoja apie savo darbų perspektyvą.
Jeigu šis konkursas taps tradicinis, susidėlios gerieji kriterijai ir daug kartų bus
grįžtama bei kalbama apie tai, kas buvo daroma tam tikrais metais. Toks palyginimas yra labai svarbus, nes galime pažvelgti į tai, kuo esame išskirtiniai.
Tačiau Lietuvoje didelių ir svarbių kelių projektų nėra daug. Kai nelabai yra iš
ko rinktis, jautiesi įkalintas. Pavyzdžiui, galima būtų nominacijas išskaidyti,
padaryti daugiau smulkesnių, tačiau vienerių metų rezultatų ir priduotų statybų objektų skaičius nedidelis. Kita problema – ne visi projektai yra vienodi.
Toks objektas kaip Vilniaus pietinis aplinkkelis savo novatoriškumu yra pažengęs toliau, nei, pavyzdžiui, kelio Vilnius – Minskas ruožo remontas. Pietinis
aplinkkelis ne tik pagerino eismo sąlygas Vilniaus miesto prieigose, bet ir išsprendė daug problemų. Šio objekto reikšmingumas yra didelis. Tai sudėtingas inžinerinis sprendimas. Jokiu būdu negalima nuvertinti ir kelio ruožo Vilnius – Minskas atliktų darbų, bet jų lyginti su Pietiniu aplinkkeliu negalima,
nes šie du projektai skirtingi savo reikšmingumu ir indėliu visuomenės labui.
Manau, kad šiandien per mažai dirbame ir vis dar gyvename praeitimi.
Kasdien kelius dėvime, o ne tobuliname. Jeigu vyrauja nusidėvėjimas, ką čia
skaidysi konkurse, kai Lietuvoje yra tik trys keturi įgyvendinti stambūs objektai? Ateityje, jeigu finansavimas kelių sektoriui bus sugrąžintas į būtinas šiam
sektoriui normas, galima būtų atrinkti ir įvertinti kelių sektoriaus objektus remiantis ir kitokiais kriterijais. Tikslinga būtų atskirti rekonstruotus objektus
nuo naujos statybos projektų.

Technologijų inovatyvumas gerina mūsų šalies ekonomiką ir skatina progresą. Šiais metais nedaug įmonių buvo pareiškusios norą dalyvauti konkurso nominacijoje „Metų technologija“. Manau, kad per mažai buvo žinoma apie
patį konkursą. Asociacijos„Lietuvos keliai“ nariai galėjo pateikti ir daug daugiau
siūlymų konkursui, bet įmonės deramai nereagavo, nes prasidėjo kelių statybos darbymetis. Manau, kad kitais metais viskas bus žymiai aiškiau ir greičiau.
Nuoširdžiai tikiuosi, kad tai taps tradicija. Manau, kad laikui bėgant šiame
rinkimų projekte dalyvaus daugiau įmonių ir bus pateikta daugiau medžiagos ir siūlymų įvertinti darbus pagal konkurso nominacijas. Projektas „Mūsų
kelias“ – tai pirmoji kregždė, kuri ateityje turėtų išskleisti sparnus ir tapti tradiciniu projektu.
Taip pat norėčiau pridurti, kad įgyvendinant objektų statybą žmogiškojo faktoriaus yra labai daug. Daug kas yra pasiekiama tada, kai dirba savo srities specialistai, kurie domisi naujovėmis, sugeba vadovams įrodyti, ką būtina įgyvendinti. Kitu atveju įmonės gali atsilikti, negalėtų išlaikyti šiuolaikišką dvasią, gebėjimus, patirtį. Jeigu objektuose dirba kvalifikuoti specialistai, ir rezultatai yra puikūs. Manau, kad žmones būtina apdovanoti. Aš, kaip rinkimų komisijos narys,
galiu pasakyti, kad vertinimams pateikti objektai iš tiesų yra geri. Šis rinkimų projektas turi tapti vertinga nacionaline tradicija. Įmonės ir specialistai, gavę apdovanojimus pagal įvertintas nominacijas, tikrai galės pelnytai didžiuotis.
Tiesa, kad ir kaip džiaugtumėmės kelininkų pasiekimais, potencialas nėra
išnaudojamas efektyviai. Šiandien kelininkams reikėtų aiškiai žinoti valstybės
poziciją ir norus bent jau dešimčiai metų į priekį – koks bus jų darbų poreikis ir apie kokius iššūkius gali eiti kalba. Tokiu atveju galima būtų nuosekliai
pasiruošti numatytų ir ambicingų darbų realizavimui, technologijų diegimui,
naujovėms realizuoti. Ką galima pasiūlyti įmonėms, kai nežinai, kas numatyta? Šiandien, esant nuskurdusiam kelių sektoriaus finansavimui, kelininkai
praranda gamybinę kvalifikaciją. Ambicingi iššūkiai kelininkams – tai aukštos kvalifikacijos varžybos. Bet tokių darbų šiuo metu nėra, todėl sunku bus
išlaikyti gerą kvalifikacinę formą.
Gaila, kad mes dar nežinome ir 2014–2020 m. laikotarpiui numatytų darbų programos kelių sektoriuje, nors kalendoriniai metai jau įpusėjo.
Manau, kad darbai jau turėjo būti suplanuoti ne tik šiems, bet ir 2–3 metams į priekį. Girdėjau, kad Susisiekimo ministerija buvo numačiusi darbų
planą 2015 m., bet toliau darbų kaip ir nėra. Kai darbų bendros kryptys yra
aiškios, pinigų nuokrypiai kelininkams nėra tokie svarbūs. Svarbiausia – aiškūs tikslai ir darbų planas. Šiandien šia tema kyla daug klausimų. Atsakymų dar neturime.
Kelininkai nežino valstybės siekių, todėl jie negali planuoti ir materialinių resursų. Nėra galvojama apie kelią „Via Baltica“ ir kokius darbus turėsime
padaryti dėl šio projekto. Kaimynai lenkai yra pareiškę, kad 2020 m. jie ateis
prie Lenkijos ir Lietuvos sienos su automagistrale, o mes dar net nepradėjome svarstyti šio projekto įgyvendinimo klausimų. Taip pat seniai jau reikia važiuoti automagistrale, o ne greitkeliu Vilnius – Kaunas. Darbai yra daromi atskirais ruožais, o bendrių sprendimų dar nėra.
Tikiuosi, kad kelių sektoriaus įmonės padės išsaugoti mūsų šalies kelius.
Tai visų mūsų nacionalinė vertybė.
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Progresyvios kelių statybos technologijos
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Moderni Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio trasa

Progresyvios kelių statybos technologijos šiandien yra plačiai taikomos Lietuvoje,
tačiau Lietuvoje vyrauja nevienodas jų lygis. Stambios kompanijos yra pasiruošusios
įgyvendinti stambius objektus, nes jos naudoja naujausias kelių statybos technologijas,
bet smulkesnių ir vidutinių įmonių dar laukia iššūkiai.

T

echnologijas galima skirstyti į dvi dalis: į visiškai inovatyvias ir konvencines. Nemaža Lietuvos didžiųjų rangovų dalis dirba gerai, nes jos naudoja naujas medžiagas ir
pritaiko naujas technologijas nei, pavyzdžiui, analogiškos kompanijos Europoje. Naujosios technologijos į gamybą ateina vienu metu visame pasaulyje. Gamyboje konvencinės technologijos yra taikomos daugelyje kompanijų. Inovatyvios technologijos jau yra
sparčiai naudojamos praktikoje, bet vyrauja viena problema – jos sunkiai skinasi kelią į gyvenimą. Visa, kas nauja, kainuoja brangiau. Kelių sektoriuje į naujas technologijas yra žiūrima labai atsargiai, nes tai kelia baimę dėl galutinių rezultatų nežinojimo.

Inovatyvūs sprendimai
Inovacijoms įgyvendinti reikia drąsos ir rizikos, kurias dalinasi užsakovas
su rangovu kartu. Tokiu būdu inovacijoms yra kuriama rinka. Neretai joms reikia dirbtinai užtikrinti rinką, suteikti reikiamą postūmį, padaryti jas matomas, kitaip naujos technologijos pralaimės tradicinėms ir senstančioms technologijoms.
Prie naujausių technologijų, kurios jau prasiskynė kelią į gyvenimą, galima
priskirti karšto asfalto temperatūros mažinimo technologiją. Temperatūrą asfalto
mišinyje tikslinga mažinti, nes taip yra taupoma energija ir mažiau yra kaitinama
aplinka. Naudojant šią technologiją, į asfalto mišinį reikia dėti specialius priedus,
kurie reikalingi temperatūrai mažinti. Priedų naudojimas tankina asfaltą. Tokiu
būdu yra mažinama aplinkos tarša – CO2 emisija – bei lengviau yra dirbti žmonėms. Ši technologija turi ir šalutinių panaudojimų. Pavyzdžiui, kai kelią reikia
uždaryti trumpesniam laikui, yra naudojami priedai, nes asfaltas stingsta greičiau ir nesusidaro provežos kai jo paviršiumi važiuoja technika.

Speciali įranga asfalto temperatūrai mažinti
Šiuo metu yra veikiama keliomis kryptimis: ten, kur reikia specialios įrangos,
ir ten, kur jos nereikia. Situacijose, kai reikia specialios įrangos, atsiranda didesnės investavimo išlaidos. Pavyzdžiui, yra reikalingas drėgnas smėlis, kuris asfaltą paverčia puresniu, bet tai yra pakankamai sudėtinga technologija. Kitaip veikia metodas, kai yra naudojami specialūs priedai. Temperatūroje, kurioje reikia
tankinti asfaltą, priedai suskystina bitumą, o darbinėje temperatūroje jie kietina
ir bitumą, ir dangą. Čia reikia tik tinkamo dozavimo ir paties priedo naudojimo.
Lietuvos kelių statybos ir remonto kompanijos, kurios turi reikalingus maišiklius,
naudoja asfalto temperatūros mažinimo technologiją. Labiausiai ši technologija yra
naudojama šaltesnio oro sąlygomis, nes yra siekiama kuo greičiau sutankinti asfaltą specialiais priedais. Tai labai populiarus technologinių priedų naudojimo būdas.

Šaltasis asfalto klojimas
Šaltasis asfalto paviršiaus regeneravimas nėra naujas išradimas. Kadangi mūsų gyvenimo reikalavimai ir gamyba siekia ekologiškumo, ši technologija tampa madinga, nors ji yra naudojama jau seniai. Naudojant šią žaliąją tech-

nologiją nėra deginamos medžiagos, nes tokiu būdu yra mažiau išskiriama CO2
kietųjų dalelių į aplinką. Klojant asfaltą yra naudojamos senos kelio paviršiaus
medžiagos, nes šiam procesui reikia mažiau naujų medžiagų. Taip yra tausojami gamtiniai ištekliai. Medžiagų perdirbimas užtikrina jų naudojimo ilgaamžiškumą. Ši technologija atgimsta naujai ir yra vis labiau tobulinama, taikant naujus perdirbimo mechanizmus.
Lietuvoje kelių statybos kompanijos palankiai žiūri į kelio dangos regeneravimo technologiją, nes yra suinteresuotos mažinti temperatūrą asfalto frezavimui.
Tokie darbai yra programuojami jau rengiant objekto projektą, atsižvelgiant į darbų kainas, medžiagų pristatymo atstumus ir kitas galimas išlaidas. Tai yra susiję
su didelių projektų įgyvendinimo užsakymais ir išlaidomis.
Šiai technologijai įgyvendinti yra reikalingos specialios techninės galimybės,
patirtis ir įdirbis. Diegiant kelio dangos regeneravimo technologiją, procesas neturi nieko bendro su kitų kompanijų diskriminavimu konkursuose. Yra manoma,
kad jeigu kompanija negali atlikti šaltojo kelio dangos regeneravimo, reiškia ji
nėra pajėgi tiesti kelius.

Labiau reikalingi specialistai nei technika
Viskas yra susiję. Yra brangu išlaikyti gerus inžinierius bei kitus specialistus
ir tuo pačiu įsigyti naujas technologijas. Būna kompanijų, kurios neturi užsakymų darbams, o įmonės inžinieriams reikia mokėti didelius atlyginimus. Kelių statybos įmonės stengiasi išlaikyti optimalų balansą – tikslinga turėti specialistų ir
technikos reikalingą branduolį.
Esant poreikiui greitai susirasti techniką nuomojančias bendroves, tai galima padaryti be didelių sunkumų. Reikia lanksčiai žiūrėti į situaciją rinkoje ir tokiu būdu kompanija gali tinkamai planuoti savo darbus esant užsakymams. Jeigu užsakymai būna pastovūs, kompanijos nusiperka daugiau technikos. Bet jeigu nėra pastovių užsakymų darbams, geriau turėti gerai paruoštus specialistus, o
techniką bus galima išsinuomoti esant poreikiui.

Pasaulinio lygio technologijos
Šiandien ne tik Europa, bet ir visas pasaulis dirba su kelio dangų tobulinimo
technologijomis, mažinančiomis triukšmą. Tai naujos technologijos, kurios dar mažai naudojamos Lietuvoje, bet pavyzdžiui, prancūzai yra labiausiai Europoje pažengę
į priekį šioje srityje. Lietuva taip pat stengiasi taikyti triukšmo mažinimo technologijas, bet yra žengiama labai atsargiai. Šiuo metu yra stebima,kaip tai daroma kitose šalyse ir kokie bus pasiekti galutiniai rezultatai, naudojant minėtas technologijas.
Yra vykdomi tyrimai, kuriais yra stengiamasi pritaikyti reikiamas kelių dangos technologijas Lietuvos keliams.Vokietijoje tokios dangos yra keičiamos kartą per penkerius metus, nes tai yra brangu, ir todėl visuomenė nėra dar pajėgi finansuoti tokias brangias technologijas. Stengiamasi spręsti triukšmo mažinimo
problemą įvairiais metodais ir grįžtama prie hibridinių technologijų.
Lietuvos kompanijos stengiasi įsisavinti pigesnes technologijas. Gumos dėjimas
į asfalto mišinį yra ir sena, ir nauja technologija. Jau 50 metų žmonija aktyviai dirba

2011–2013 m. įgyvendintas Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio projektas įvardijamas
kaip sudėtingiausias pastarojo dešimtmečio kelių sektoriaus projektas Lietuvoje. Po dvejus
metus trukusių darbų, 7,6 kilometro Kirtimų gatvės dalis tapo keturių ir šešių juostų
greito eismo gatve, kur eismo srautai atskirti dviejų metrų pločio skiriamąja juosta ir
viename lygyje nesikerta.
Rasa Čepienė
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Metų kelių objektas 2013

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos
Kelių techninio normavimo ir technologijų skyriaus vedėjas
Zigmantas Perveneckas: „Kelių direkcija nuolat remiasi atliktų mokslo
darbų pasiekimais, siekdama užtikrinti kelių ir jų statinių ilgalaikiškumą ir
mechaninį pastovumą. Tai leidžia taupyti biudžeto lėšas. Stengiantis kelių
naudotojui infrastruktūrą pateikti kaip paslaugą, labai svarbios kitos ypatybės
– kelio sauga, kelio nekenksmingumas aplinkai ir kelio išmanumas. Siekiant
užtikrinti kelio nekenksmingumą aplinkai, šiuo metu yra atliekami moksliniai
tyrimai ir eksperimentai, kurių metu tikimasi sukurti Lietuvos klimatui
pritaikytus triukšmą mažinančius asfalto mišinius ir sluoksnius.“
su šia technologija: iš pradžių į tai buvo žiūrima skeptiškai, bet dabar jau yra išgaunami nauji metodai ir šios technologijos naudojimo ateitis šviesėja. Jeigu triukšmo
mažinimui keliuose naudojant gumos granules būtų išgaunama papildoma nauda,
tokia technologija būtų naudojama intensyviau. Prie šios technologijos yra daug dirbama, bet ji sukelia daug vargo, todėl jos naudojimas neturi aiškios perspektyvos.
Triukšmas keliuose yra mažinamas stengiantis keisti kelio dangos tekstūrą
įvairiomis medžiagomis. Kai lyja ir kai ant kelio dangos yra daugiau vandens, eismo metu triukšmas yra didesnis. Tai reiškia, kad lyjant kelio dangą reikia nudrenuoti, o tada atsiranda ir geras matomumas važiuojant keliu. Tikslinga nudrenuoti nuo kelio paviršiaus ne tik vandenį, bet ir orą. Tai galima pasiekti įdiegiant
specialų drenažą kelio paviršiuje. Tokia technologija yra taikoma tik keliams šiltuose kraštuose. Lietuvoje yra stengiamasi diegti technologijas, kurios kelio paviršiuje orą padeda išsklaidyti į šonus.
Technologija, kai yra klojami du karšto asfalto sluoksniai kelio dangai sustiprinti, ypatinga tuo, kad asfalto dangų klojimo laikas sumažėja per pusę ir asfalto
dangos pačios susiklijuoja dėl savo karštumo, o tai daro kelio paviršių atsparesnį.
Taikant šią kelio dangos klojimo technologiją, kai vienu klojimu yra paklojami du
asfalto sluoksniai, yra sutaupomas laikas ir išlaidos. Asfalto klotuvas taip sutankina apatinį kelio dangos sluoksnį, kad darbų proceso metu karšta kelio danga yra
važiuojama be jokios žalos asfalto paviršiui.

V

isos aplinkkelio trasoje esančios sankryžos projekto vykdymo metu rekonstruotos į dviejų lygių, pastatytos 2 estakados, 5 viadukai ir tunelis, o kaimyninėms teritorijoms aptarnauti nutiestos dubliuojančios gatvės. Eismo saugumui
užtikrinti įrengtos žiedinės sankryžos, šviesoforai, įdiegtos kitos saugumo priemonės. Aplinkkelio statybos darbai vykdyti pagal tris sutartis, kurių bendra kaina su PVM – 218,31 mln. litų. Užsakovė – Lietuvos automobilių kelių direkcija
(LAKD) prie LR susisiekimo ministerijos.

Padidins eismo pralaidumą
Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio trasa automobilių eismui atidaryta 2013
m. gruodį. Eismas paleistas visu aplinkkelio ilgiu, apimančiu 7,6 kilometro rekonstruotos Kirtimų gatvės atkarpą, nuo Gariūnų gatvės ir Savanorių prospekto
sankryžos iki Kirtimų gatvės sankirtos su Eišiškių plentu.
„Šis aplinkkelis – svarbi ir nepakeičiama įgyvendinamos Vilniaus aplinkkelių
sistemos dalis. Nauja kelių infrastruktūra padidins eismo pralaidumą, sutaupys
keliaujančiųjų laiką, sumažins taršą. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo užtikrinimo priemonės atspindi nuoseklią Lietuvos Vyriausybės politiką gerinant eismo
saugumą šalies keliuose. Tai prieššventinė kelininkų dovana sostinei, visos šalies
visuomenei, verslui bei šalies svečiams, galėsiantiems dar greičiau pasiekti senąją Lietuvos sostinę – Trakus“, – atidarymo dieną sakė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius.
„Džiaugiuosi, kad Vilniaus pietinio aplinkkelio projektuotojams ir statytojams
pavyko sėkmingai įgyvendinti šį sudėtingą projektą. Linkiu, kad nutiestas kelias
būtų saugus ir patogus visiems eismo dalyviams, o būsimi mūsų kelininkų darbai būtų kuo platesnės geografijos ir užsienio šalių kolegas stebintų aukščiausia
kokybe“, – sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.
„Suprasdami šio projekto reikšmę Lietuvai ir Vilniui, kaip ir visada, buvome
reiklūs atliekamų darbų kokybei“, – teigė LAKD direktorius Skirmantas Skrinskas.
S. Skrinskas pasakojo, kad pietinio aplinkkelio tiesimas nebuvo lengvas: „Dalis darbų buvo vykdoma žiemą. Atliekant darbus, buvo aptikti ne tik planuose
nepažymėti požeminiai inžineriniai tinklai, bet ir nuo Antrojo pasaulinio karo likę
sprogmenys. Estakada virš geležinkelio Vilnius – Kaunas buvo statoma nenutraukiant traukinių eismo. Nepaisant iškilusių sunkumų, darbai buvo baigti laiku.“
„Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio projektas – sudėtingiausias pastarojo dešimtmečio kelių sektoriaus projektas Lietuvoje. Tai be galo svarbus projektas
sostinei, jis gerins susisiekimą Naujininkų ir Lazdynų gyventojams – vien vakar
per Savanorių Vaduvos sankryžą pravažiavo beveik 18 tūkst. automobilių, o nuo

šiol dalis šių vairuotojų turės galimybę pasirinkti kitą kelią. Ateityje numatoma
tiesti šio aplinkkelio atkarpą ir iki Vilniaus viešojo logistikos centro“, – kalbėjo Vilniaus meras Artūras Zuokas, sveikindamas projekto vykdytojus.

Pritaikė šiuolaikines technologijas
2011 m. pradėto vykdyti projekto „Traseuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus
miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“ statybos darbai buvo išskaidyti į tris etapus.
Projekto pirmajame etape rangovai įrengė 1,9 kilometro ilgio aplinkkelio
dalį, pradedant nuo Gariūnų gatvės ir Savanorių prospekto sankryžos. Rekonstruojant kelią, Kirtimų ir Lentvario gatvių sankryžoje pastatyta dviejų lygių sankryža, kurios pirmasis lygis yra Kirtimų gatvė, o antrasis lygis – 85,4 m ilgio ir
12,40 m pločio Lentvario gatvės viadukas.
Statybos darbus vykdžiusi bendrovė „Panevėžio keliai“ viaduko stabilumui,
atsparumui didelėms eismo apkrovoms užtikrinti pritaikė šiuolaikišką įtemptų
vielos pluoštų technologiją.
Antrojo darbų etapo metu 1,4 kilometro ilgio Kirtimų gatvės atkarpoje nuo
2,08 iki 3,48 kilometro atlikta rekonstrukcija, įrengiant keturių eismo juostų gatvę su skiriamąja juosta.
Kirtimų gatvės sankirtoje su geležinkeliu įrengta dviejų lygių sankryža, pastatant 34,6 m ir 6,76 m pločio geležinkelio viaduką bei viaduką pėstiesiems.
Taip pat panaikinta vieno lygio sankryža su Granito gatve, Kirtimų gatvėje šioje
vietoje įrengta nuovaža Galvės gatvės link ir Granito gatvės žiedinė 30 m skersmens sankryža.
Projekto vykdymo metu įrengta dviejų lygių sankryža Kirtimų ir Galvės gatvių
sankirtoje. Viaduko per Galvės gatvę ilgis – 91,86 m, plotis – 25,8 m. Galvės ir
Kirtimų gatvės jungiamųjų kelių sankryžoje eismui reguliuoti įrengti šviesoforai.
Dviejų lygių Kirtimų gatvės sankryžoje su geležinkeliu Vilnius – Kaunas esamas viadukas demontuotas ir pastatyta nauja, 264 m ilgio estakada virš esamo
geležinkelio, toliau pratęsiant ją ir virš perspektyvinės geležinkelio linijos.
Tai – ilgiausia estakada Vilniaus pietiniame išoriniame aplinkkelyje ir viena
ilgiausių estakadų sostinėje. Estakada suprojektuota iš dviejų dalių. Siauresnioji (13,35 m pločio) dalis skirta įvažiuoti į Vilniaus miestą, o platesnioji (15,95 m

pločio) – išvažiuoti. Estakados dviejų dalių plotis su šalitilčiais – 29,9 m, ilgiausias tarpatramis siekia 42 m.
Estakados statybai buvo panaudota šiuolaikiška įtemptų vielos pluoštų technologija. Persipinantys įtempti vielos pluoštai reikalauja tam tikro darbų organizavimo, todėl betonavimo darbai buvo suskirstyti į keturiolika etapų.

Dubliuojančios gatvės, viadukai ir tuneliai
Antrajame etape taip pat naikinama vieno lygio Kirtimų – Fermentų ir akligatvio sankryža. Kirtimų gatvė nutiesta taip, kad tiesioginio ryšio nei su Fermentų gatve, nei su pramoniniais objektais nebeturi. Susisiekimui su Fermentų gatve
ir bei kitais objektais pastatyta nuovaža, kuri su Fermentų gatve ir esamu akligatviu jungsis žiedinėje sankryžoje (išorinis žiedo skersmuo – 40 m).
Kad transportas patektų į esamus pramoninius objektus, esančius šalia Kirtimų gatvės, pastatyta dubliuojanti gatvė. Į šią gatvę bus perkeltas visuomeninis
transportas bei pėsčiųjų ir dviračių takas. Visoje rekonstruojamoje Kirtimų gatvės
atkarpoje skiriamojoje juostoje įrengti atitvarai, panaikinant galimybę apsisukti
ar atlikti kairiuosius posūkius. Pėsčiųjų ir dviračių takas nutiestas vakarinėje (dešinėje) Kirtimų gatvės pusėje. Ties 2,387 kilometru pastatytas pėsčiųjų viadukas,
sujungęs naująjį pėsčiųjų ir dviračių taką bei „Eurovelo 11“ dviračių taką. Pėsčiųjų ir dviračių tako viaduko ilgis – 43 m, plotis – 4,1 m.
Projekto trečiajame etape, 4,365 kilometro ruože, naujai įrengta keturių juostų greito eismo gatvė su skiriamąja juosta, panaikinami visi buvę išvažiavimai į
šalia esančias teritorijas. Šioms teritorijoms aptarnauti Kirtimų gatvės pietinėje
pusėje nutiesta 7 m pločio 1,26 km ilgio dubliuojanti gatvė. Į šią gatvę perkeltos
visuomeninio transporto stotelės.
Patekti į dubliuojančią gatvę pastatytas 280 m jungiamasis kelias per viaduką, akligatvyje įrengtas visuomeninio transporto apsisukimo žiedas, užstatytos
teritorijos pusėje pastatytas 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas.
Buvusios vieno lygio Kirtimų gatvės sankryžos su geležinkeliu vietoje pastatyta dviejų lygių sankryža su geležinkeliu: per Kirtimų gatvę pastatyta 26 m pločio estakada. Vieno lygio Kirtimų gatvės sankryža su Eišiškių plentu rekonstruota
į dviejų lygių sankryžą su jungiamaisiais keliais. Per Kirtimų gatvę pastatytas 30,9
m ilgio ir beveik 12 m pločio viadukas. Dėl eismo saugumo Kirtimų gatvės nuovažos, Krantinės gatvės ir jungiamojo kelio sankryža įrengta žiedinio tipo.
Trečiojo etapo pabaigoje, ties 7,55 kilometru, įvažiavimui į Vaidotų gyvenvietės Krantinės ir Parko gatves įrengtas apšviestas tunelis. Tunelio perdangos yra 15
m pločio ir 30 m ilgio. Tunelio statybai panaudota šiuolaikiška metalinių spraustasienių technologija.
Vilniaus pietinis išorinis aplinkkelis yra Lietuvos teritoriją kertančio IXB tarptautinio transporto koridoriaus dalis. Aplinkkelis pagerins susisiekimą Minsko ir
Klaipėdos kryptimis, nukreips tranzitinio transporto srautus nuo Vilniaus miesto,
bus svarbus tiek keleiviniam transportui, tiek krovinių gabenimui.

Vilniaus pietinis išorinis aplinkkelis yra Lietuvos teritoriją
kertančio IXB tarptautinio transporto koridoriaus dalis.

Pažangos rinkimų projektas
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Vilniaus regiono keliams svarbu paslaugų kokybė
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Panemunės rytinis aplinkkelis –
unikalus projektas, kuris sujungs dvi kaimynines šalis
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iskas būtų labai paprasta, jei turėtume pakankamai lėšų keliams tvarkyti,
kelio statiniams atnaujinti ir darbuotojams išlaikyti. Dabar gi dėl to tenka
susidurti su įvairiais iššūkiais“,– pasakojimą pradėjo „Vilniaus regiono kelių“ direktorius P. Džervus.
Įmonės vadovas neslepia, kad finansavimas kelių priežiūrai ne mažėja, o didėja. Tačiau pinigų vis tiek kelių priežiūrai nepakanka, kad jie būtų tokie, kokie
yra pas kaimynus lenkus.
Direktoriaus teigimu, seniau Lietuva didžiavosi šalies keliais. Vos kirtus Lenkijos ir Lietuvos sieną buvo galima pastebėti, kad keliai mūsų šalyje daug geresni nei pas kaimynus. Dabar rezultatas jau kitoks – įvažiavę į Lietuvą jaučiame nedidelę nuoskaudą. Atsilikome nuo kaimynų, nes ilgai mūsų šalies keliams neskiriamas būtinas dėmesys.
Viena to priežasčių – greičiausiai nebuvo įvertintos transporto priemonių
Lietuvos keliuose augimo tendencijos, nes esame tranzitinė valstybė, transporto srautai didėja, juolab kad Lietuvoje pravažiuojančių automobilių, palyginti su
mūsų šiaurinėmis kaimyninėmis Latvija ir Estija, žymiai daugiau. Pasak direktoriaus P. Džervaus, automobilių skaičius mūsų šalyje tenkantis tūkstančiui gyventojų yra gerokai didesnis nei minėtose Baltijos valstybėse.
„Sovietiniais metais nutiesti žvyrkeliai jau „nugyventi“. Kelių specialistui liežuvis neapsiverčia juos vadinti žvyrkeliais, nes žvyro dangų beveik nebeliko. Žvyrkeliai po truputį virsta gruntkeliais. Juk kiekvieną vasarą nuo žvyrkelių nudulka iki 2 cm sluoksnio žvyro dangos. Aritmetika paprasta: kasmet po kelis centimetrus plonėjant žvyro sluoksniui, po 10–15 metų nieko nebelieka“, – pasakojo P. Džervus.
Kai keliuose žvyro danga susidėvi, profiliuojama tai, kas lieka, t. y. smėliuką ar gruntą, kad būtų išlygintos duobės, tačiau šie kelio lyginimo darbai duoda
tik trumpalaikį rezultatą. Kelininkai supranta ir žmonių pasipiktinimą, kad duobės ir kelio „bangos“ vėl atsiranda vos tik praėjus 4 ar 5 dienoms po žvyrkelio suprofiliavimo greideriu.
„Ir apskritai tų žvyrkelių „užjuodinimas“ (asfalto klojimas – red. pastaba),
mano supratimu, lėtokas procesas. Tačiau atsiremiame į dvi medalio puses. Pinigų paklodė per siaura ir per maža, todėl jos užtempti ant visų tvarkytinų kelių
neužtenka. Reikia pasirinkti prioritetus“, – svarstė P. Džervus.

Pinigai skirstomi netolygiai
VĮ „Vilniaus regiono keliai“ yra sostinės ir šalia jos esančius kelius aptarnaujanti įmonė. Palyginti su kitais šalies regionais, čia nėra patys prasčiausi keliai.
Kaip yra skirstomos lėšos šio regiono keliams?
Pasirodo, pinigai skirstomi ne pagal kelių kategorijas. Skiriant lėšas labiau
orientuojamasi pagal kelių svarbą ir reikšmę visuomenei. Beje, kelių priežiūrai
skirti pinigai padalijami ganėtinai netolygiai. Viską lemia eismo intensyvumas.
Kuo daugiau automobilių vienu ar kitu keliu važiuoja, tuo labiau tas kelias dėvisi
ir tuo daugiau lėšų kelininkai privalo skirti jo priežiūrai.
Vilnius – ypatingas regionas. Daug dirbančių žmonių Vilniaus mieste gyvena jo užmiestyje, kurio keliais tenka rūpintis su tokiu pat dėmesiu, kaip ir sostinės gatvėmis.
Minėti žmonės gyvena vaizdingose vietose, kurios su sostine susietos vietinės reikšmės keliais, vedančiais į rajoninius kelius. Pastarųjų finansavimas truputį mažesnis nei šalies tranzitinių kelių – Minsko ar Druskininkų kryptimis. Magistraliniams ir svarbesniems krašto keliams vis dėlto tenka Vilniaus regiono kelių
biudžeto „liūto dalis“, o kitiems keliams lieka mažiau lėšų.

Galvos skausmas – kelio ženklai
P. Džervaus teigimu, išlaidos keliams kasmet kinta. Šiuos pokyčius diktuoja tokie faktoriai kaip infliacija, degalų kainos, darbuotojų atlyginimai. Natūralu,
kad gyvendamas augančios ekonomikos valstybėje žmogus už savo darbą teisėtai nori gauti vis didesnį atlygį. Tačiau net ir didėjantis finansavimas „Vilniaus regiono keliams“ neleidžia tenkinti visų poreikių.
Dar vienas svarbus aspektas – gaunamos lėšos neatitinka būtino kiekio pinigų, reikalingų tam, kad būtų atkurta nusidėvėjusių kelių ir kelio statinių būklė.
„Kol neatkreipi dėmesio į esamą situaciją, žmonės to paprastai nepastebi.
Bet jūs pasižiūrėkite, į ką panašūs mūsų kelių ženklai. Didžiosios dalies ženklų
garantinis laikotarpis pasibaigęs jau senokai, spalvos išblukę, plėvelė yra sutrūkinėjusi – ženklus būtina keisti. Nekalbu jau apie sušaudytus, sulankstytus ir visaip
kitaip suniokotus kelio ženklus, kuriems pakeisti ne visada turime lėšų“, – apgailestavo įmonės direktorius P. Džervus.
Pasak vadovo, jeigu ženklas dar yra šiek tiek panašus į ženklą, dėl lėšų stokos
nauju jis nekeičiamas, nors techninės eismo reguliavimo priemonės turi atitikti
tam tikrus standartus. Išblukusių kelio ženklų, nematomų ypač tamsiuoju paros
metu, iš viso neturėtų būti.
Vilniaus regiono kelininkams didelį rūpestį kelia ir eismo saugumas. Jie laikomi
kone labiausiai atsakingais už saugų eismą šalyje, nors puikiai žinoma, kad 95 proc.
saugus eismas priklauso nuo vairuotojų atsakomybės, o ne nuo kelio techninių parametrų ar galimybių. Bet tie likusieji 5 proc. uždeda pakankamai daug prievolių.
„Kartais erzina, kai važiuoji per gyvenvietę, o ten vienas po kito kalniukai,
kaip kokie „linksmieji“ kalneliai. Bet nepaisant nepatogumų yra ir teigiamas dalykas. Vairuotojai tokiame kelyje priversti mažinti automobilių greitį, taip gerindami eismo saugumą gyvenvietėse“, – pasakojo P. Džervus.
Lietuvoje šiuo metu daug dėmesio skiriama žiedinių sankryžų įrengimui. Tai
tikrai gerai, nes žiedinė sankryža smarkiai sumažina skaudžių avarijų tikimybę.
Plėtojamas dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas.

Kelių technologijos pasenusios?
Įmonės vadovui P. Džervui dar prieš 15–20 metų teko stebėti, kaip tiesiami
keliai Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Žinome, ir kaip šiuo metu kelių statyboje dirba lenkai. Kelio konstrukcija, medžiagos, asfalto sudėtis yra labai svarbūs
ir brangiai kainuojantys komponentai.

Lietuvos teritorijoje driekiasi per 21 tūkst. kilometrų kelių tinklas. Į jį įsiliesianti
nedidelė Panemunės rytinio aplinkkelio dalis atneš ypatingos reikšmės. Kelių kilometrų
kelias kartu su estakada ir tiltu per Nemuną sujungs dvi valstybes – Lietuvą ir Rusijos
Federaciją (Kaliningrado sritį). Tai pirmasis ir kol kas vienintelis projektas šalyje, kurį
rengia abiejų valstybių projektuotojai.

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ direktorius Petras Džervus: „Lietuvos
geografinė padėtis ir klimato ypatumai turi didelės įtakos mūsų
šalies keliams. Nutiestas kelias negali būti amžinas, nors juo važiuoja
ir mažiau transporto priemonių. Kadangi kelią veikia nepalankios
gamtos sąlygos, tad jis dėvisi ir pats savaime“.
Pasak kelių inžinieriaus specialybę turinčio vadovo, Lietuva negali sau leisti tokios prabangos – tiesti kelius pagal vokiečių ar lenkų standartus. Tarkime,
vien tik Augustavo aplinkkeliui Lenkijoje buvo skirta milžiniška pinigų suma. Rezultatas puikus.
Ne paslaptis, kad Lietuvos geografinė padėtis ir klimato ypatumai taip pat
turi didelės įtakos mūsų keliams. Nutiestas kelias negali būti amžinas, nors juo
važiuoja ir mažiau transporto priemonių. Pasirodo, jį veikia nepalankios gamtos
sąlygos, tad kelias dėvisi ir pats savaime.
„Ne per vienerius metus priėjau prie išvados, kad taupyti kelių sąskaita turbūt
kažkam patogu. Kiekvieną kartą, atėjus naujai valdžiai, buvo manoma, kad per 4
kadencijos metus keliui nieko nenutiks, ir buvo „nubraukiama“ dalis kelių finansavimui skirtų pinigų. Jie buvo skiriami švietimui, sveikatos apsaugai, teisėsaugai
ir panašiai. Vėl nauja valdžia, ir vėl istorija kartojasi. Mes, kelių prižiūrėtojai, esame tampomi tarsi guma, kuri vieną gražią dieną per daug įtempta gali trūkti“, –
nuogąstavimus išreiškė P. Džervus.

Technikos parkas atnaujintas
„Vilniaus regiono keliams“ jau pavyko atsikratyti sovietinės technikos. Ji pakeista moderniais vakarietiškais mechanizmais. Be to, techninė įmonės bazė beveik visiškai aprūpinta reikiamomis priemonėmis – sandėliais, barstytuvais, valymo technika.
„Šiuo metu Vilniaus regione atsirado viena problema – pradeda trūkti greiderių. Senieji labai susidėvėję, o atsarginių dalių jiems sunku gauti. Naujas greideris kainuoja apie 800 tūkst. litų. Iš turimo amortizacinio fondo per metus surenkame apie 3 mln. litų. Šias lėšas skiriame naujoms investicijoms. Iš jų apie tris
ketvirčius yra skiriama technikos parkui atnaujinimui, bet to vis vien nepakanka“,
– situaciją aiškino P. Džervus.
Direktorius neslėpė, kad jo vadovaujama įmonė bendradarbiauja su savivaldybėmis ir seniūnijomis, todėl daugelis yra patenkintos kelininkų darbų kokybe ir
kaina. Kelių priežiūros įmonę užsiimti ne tik valstybinių kelių priežiūra, bet ir kitais darbais verčia pinigų stoka, tad ji, atlikdama įvairius rangovo darbus, stengiasi užsidirbti iš papildomų šaltinių – neretai laimi savivaldybių skelbiamus konkursus keliams prižiūrėti.

Ingrida Biržienė
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rojektą sudaro dvi dalys: tiltas ir aplinkkelis per Sovetską, kuriuos stato Rusijos Federacija, bei senvagės Lietuvos pusėje sutvarkymas, pastatant estakadą ir tiltą, nutiesiant kelią aplink Panemunės miestelį ir įrengiant inžinerinius tinklus. Lietuvai priklausanti projektavimo dalis patikėta didžiausiai šalyje transporto infrastruktūros projektavimo bendrovei „Kelprojektas“.

Ekonominė nauda valstybei ir geresnės gyvenimo
sąlygos Panemunės gyventojams
„Projektas unikalus daugeliu aspektų. Jis vykdomas pasienio teritorijoje, todėl privalo atitikti griežtus Pasienio kontrolės postų direkcijos, Lietuvos muitinės
departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybų reikalavimus. Atsižvelgiant
į užliejamą Nemuno deltos teritoriją, reikėjo pritaikyti modernius inžinerinius
sprendimus ir, žinoma, nepamiršti ekonominės naudos bei Panemunės miestelyje gyvenančiųjų saugumo bei patogumo“, – sako „Kelprojekto“ generalinis direktorius Algimantas Medžiaušis.
Per Nemuną tiesiamas tiltas pagerins susisiekimo sąlygas tarp Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities – sutrumpės laukimo laikas pasienio kontrolės
punkte, padidės transporto priemonių laidumas kertant sieną. Be to, sumažės
transporto priemonių eksploatacinės išlaidos.
Šalia įsikūrusio Panemunės miestelio gyventojams atnaujinta aplinkkelio atkarpa bei tiltas per Nemuną suteiks socialinės naudos, nes sumažės oro tarša,
triukšmo lygis, vibracija ir avaringumas. Vairuotojų saugumui kelias bus apšviestas LED tipo šviestuvais, kurie įrengti kairėje kelio pusėje, kelkraštyje. Pagal Pasienio kontrolės postų direkcijos reikalavimus, abiejuose kelio pusėse ir skiriamojoje juostoje rengiami apsauginiai barjeriniai atitvarai ir tinklo tvoros iš surenkamų panelinių skydų.

Modernus transporto infrastruktūros projektas
Atsižvelgiant į kraštovaizdžio specifiką bei kelio kaip pasienio ruožo paskirtį, „Kelprojekto“ specialistams teko taikyti ne tik modernius, bet ir netipinius inžinerinius sprendimus. Projektas buvo parengtas pagal II kategorijos geometrinius
parametrus, taikant netipinį II kategorijos skersinį profilį su 1,76 m pločio skiriamąja juosta ir atitvaru joje. Pagal paskaičiuotą krovininių automobilių projektinę
apkrovą dvidešimčiai metų, parinkta III kelio dangos konstrukcijos klasė, kai bendras dangos konstrukcijos storis siekia 65 cm.
Rytinis Panemunės aplinkkelis driekiasi užliejamose Nemuno deltos teritorijose, todėl kelio išilginio profilio projektinė linija suprojektuota atsižvelgiant į
aukščiausią vietovės vandens horizontą – 9,25 m, kad kelio konstrukcijos apačia
būtų aukščiau šios ribos. Siekiant išvengti kasmetinio potvynio vandens daromo
poveikio žemės sankasai, ji visame ruožo ilgyje suprojektuota pylime. Vyraujantis

sankasos aukštis – 3,50 m. Ji įrengiama atskirais 1,20 m storio sluoksniais, kurių
kiekvienas sutvirtinamas armuojančiais geotinklais. Labiausiai pavasarinių ledo
lyčių pažeidžiamose vietose sankasos šlaitai sutvirtinami geosintetiniais klojiniais, užpildant juos betonu, kitose vietose šlaitai tvirtinami priešeroziniu tinklu.
Tiesiant tiltą ir estakados dalį, parinkta inžineriniu ir ekonominiu atžvilgiu optimali metalinės perdangos konstrukcija, leidžianti sutaupyti apie 10 proc. metalo
1 kv. m tilto plotui, palyginti su panašių tarpatramių metalinių tiltų konstrukcijomis. Tilto statyboje panaudoti perstatomi klojiniai monolitinei perdangos plokštei
betonuoti, tokiu būdu pagreitinti perdangos statybos montavimo darbai.

Aplinkosauginė svarba
Projekte didelis dėmesys skirtas kraštovaizdžio aspektui. Kelias eina per užliejamą Nemuno deltos slėnį, todėl pasirinkta mažiausiai vietovės hidrologinį režimą pažeidžianti trasa. Parenkant trasos vietą buvo atsižvelgta į šios teritorijos
hidrologinį režimą ir hidraulinius tyrimus bei matematinį modeliavimą atlikusių Lietuvos vandens ūkio instituto mokslininkų rekomendacijas, kad projektuojamas kelias nekeistų pavasarinio potvynio deltoje esamų gamtinių sąlygų ir nepristabdytų vandens nešmenų nusėdimo užliejamose pievose. Pagal mokslininkų pateiktas rekomendacijas nustatyta tiksli tilto per Nemuno senvagę vieta ir jo
ilgis, taip pat tilto prie Nemuno estakados dalies ilgis.
Projekte numatyta išsaugoti maksimaliai daug pelkėtose vietovėse augančių
saugotinų želdinių. Siekiant apsaugoti teritoriją bei Nemuno upę nuo užteršimo,
nuotekos nuo tilto estakados dalies suvedamos į valymo įrenginius.
Esant sudėtingai aplinkosauginei situacijai dėl paviršinių vandens telkinių bei
natūralių pievų ir ganyklų, buvo atidžiai parinktos statybvietės bei grunto sandėliavimo vietos.

KELPROJEKTAS
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Tuo tarpu gyventojai, kurie 7 valandą ryto išvažiuoja iš savo užmiesčio rezidencijų ir 17 valandą vakaro Vilniuje prasprūsta pro transporto spūstis, siekdami
laiku grįžti namo, susiduria su rajoninių kelių būklės problema.
Minėtų kelių priežiūrai stinga lėšų, tad kelininkai laikosi tam tikro jų tvarkymo ir priežiūros eiliškumo. Tai ypač aktualu žiemos metu. Deja, iki 7 valandos ryto
paruošti rajoninius kelius normaliam eismui nėra nei fizinių, nei finansinių galimybių. Pasak P. Džervaus, tam reikėtų ir kelių priežiūros technikos plėtros, ir didesnio darbuotojų skaičiaus, ir galbūt kitokios prioritetų tvarkos.
„Žmonės galbūt pagrįstai pyksta ant kelininkų. Jiems atrodo, kad nieko nedarome, o tik „plauname“ Europos Sąjungos pinigus. Skaityti kurio nors straipsnio apie kelius komentarus yra pats nedėkingiausias darbas pasaulyje, nes prisiskaitai tiek visko, kad net sugalvoti negalėtum. Apmaudu“, – pokalbį tęsė „Vilniaus regiono kelių“ vadovas P. Džervus.
Įmonės direktorius pabrėžė, kad rajoninių kelių priežiūrai jo vadovaujama
įmonė išleidžia apie 30 proc. lėšų. Bet tų pinigų nėra tiek daug, kad pakaktų visiems keliams. „Nežinau, kokio dydžio toji bendra pinigų suma turi būti, kad 30
proc. lėšų pakaktų visiems keliams prižiūrėti taip, kad jais būtų patenkinti visi
naudotojai“, – nuostabą išreiškė regiono kelių vadovas P. Džervus.
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Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ šiuo metu prižiūri beveik 2800 kilometrų
valstybinių automobilių kelių, kurių didžiąją dalį sudaro rajoniniai keliai. Kuo gyvena šios
įmonės kelininkai, artėjant žiemos sezonui? Apie veiklos ypatumus ir aktualius įmonei
faktorius kalbėjomės su VĮ „Vilniaus regiono keliai“ direktoriumi Petru Džervumi.

Techninės projekto charakteristikos
Pavadinimas:

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas ruožo nuo
183,90–187,90 km (Panemunės miesto rytinio aplinkkelio) tiesimas su tiltu per Nemuno prataką.
Kelio kategorija:
II (su 1,76 m pločio skiriamąja juosta)
Kelio ilgis:
3,33 km
Sankasos plotis:
14–16 m
Asfalto dangos plotis:
11,75–13,75
Eismo juostų skaičius ir plotis:
2x3,50 (ruože nuo Pk 0+00 iki Pk 3+00 – 2x3,50+3,25)
Tiltas per Nemuno prataką:
Ilgis – 462,60 m, plotis – 15,16 m
Tilto per Nemuną estakados dalis:
ilgis – 84,60 m, plotis – 14,42 m.
Projekto skaičiuojamoji montavimo darbų kaina: 70,07 mln. Lt (be PVM)
Projekto rengimo data:
2010 10 26 – 2011 08 31

Pažangos rinkimų projektas
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Kelio dangos slidumo matavimo jutiklis
sėkmingai naudojamas Lietuvoje

Metų kelių technologija

Kelio dangos sukibimo koeficientas (angl. friction) yra esminis rodiklis, nusakantis dangos
slidumą ir žiemos kelių priežiūros kokybę ne vien Lietuvoje, bet ir daugelyje Šiaurės šalių.
Labai svarbu sekti sukibimo koeficiento kitimą, kad būtų galima reaguoti į susidariusias
pavojingas sąlygas ir operatyviai jas pašalinti, taip užtikrinant saugų eismą keliuose. Šiuo
atveju optimaliausias būdas tai atlikti yra sukibimo koeficiento matavimai, atliekami
kasdieninių patrulinių apžiūrų metu.
Martynas Makaravičius,
Egidijus Skrodenis
PROBELMATIKOS

BMC ARCHYVO

BMC ARCHYVO

1m

Pasaulinio masto pažangiųjų technologijų pavyzdys – mobili
kelio linijų ženklinimo matavimo sistema LTL-M – neseniai buvo
pradėta naudoti ir Lietuvoje. Tai kelių horizontaliojo ženklinimo
matavimo įrenginys, kuris parodo pažymėtos kelio linijos atspindį
(matomumą) tamsiuoju paros metu bei linijos plotį. Išmatuoti
parametrai leis išsamiau ir tiksliau kontroliuoti saugiam eismui
didelės įtakos turintį faktorių – kelių linijų dažymo kokybę.

R

etroreflektometras – vienintelis kelio horizontaliojo ženklinimo parametrų
matavimo įrenginys Baltijos šalyse, šiuo metu naudojamas tik pažangiose
šalyse, tokiose kaip JAV, Danija, Švedija.
Kontroliuojami horizontalaus kelio ženklinimo rodikliai yra: geometriniai parametrai, matomumas dieną, spalvų kampų taškai, matomumas naktį, atsparumas slydimui ir džiūvimo laikas. Svarbiausias rodiklis – matomumas naktį. Įranga, kuri matuoja atspindį, gali būti taškinė rankinė ir nepertraukiamo matavimo
mobili. „Įsigijome mobiliąją įrangą, todėl pirmiausia norėčiau apibūdinti įrangos
paruošimą, nes montuojat įrenginį prie automobilio, prieš kiekvieną matavimą
reikia sureguliuoti visą sistemą“, – teigia bendrovės „Problematika“ direktorius
Rimantas Jaraminas. Prieš kiekvieną matavimą įranga kalibruojama ir tai užtrunka apie pusę valandos.
Šis įrenginys matuoja atspindį naktį ir kelio dangos ir linijos spalvų kontrastą,
„katės akis“, linijos plotį, nuvažiuoto kelio ilgį bei rodo GPS koordinačių duomenis. Rezultatai yra pateikiami„Google Earth“ programoje, vaizdo medžiagoje kartu su išsamia analize lentelėse. Programa „Google Earth“ gaunamas detalus viso
kelio horizontalaus ženklinimo vaizdas. Matavimo įrenginys yra valdomas planšetiniu kompiuteriu, o matavimo metu reikalingi parametrai papildomai įveda-

mi rankiniu būdu. Vieną kartą išmatavus kelią, duomenis galima analizuoti (vidurkinti) skirtingai – kas 20 m, 30 m ir t. t.„Google Earth“ programos dokumente galima analizuoti ir vertinti, kodėl vienoje ar kitoje kelio ruožo vietoje rezultatai buvo geresni ar blogesni.
„Diegiant naują sistemą LTL-M buvo būtina patikrinti mobilaus prietaiso matavimo tikslumą. Kadangi turime analogišką kalibruotą rankinį atspindžio matavimo įrenginį, nusprendėme jo matavimo rezultatus palyginti su mobiliojo matavimo įrenginio išmatuotomis vertėmis. Rankiniu prietaisu vieno metro mobilia
matavimo įranga išmatuotame ruože buvo matuojami penki taškai. Tokių matavimų buvo atlikta daugiau nei trisdešimt. Paskaičiavę visų matavimų absoliučią
daugumą ir susisteminę paklaidas, gavome tikslesnius rodiklius, nei deklaruoja
gamintojas, o gautas determinacijos koeficientas patvirtino įrenginio tikslumą ir
tinkamumą naudoti matavimams valstybinės reikšmės keliuose“, – teigė bendrovės direktorius R. Jaraminas.
Įrenginio matavimo laukas – 1 m ir 1 m. Matavimo sąlygos reikalingos tos
pačios, kaip ir matuojant rankiniu būdu, tačiau duomenų apdorojimas priklauso
nuo užsakovo užduoties terminų, jis gali būti įvykdytas operatyviau, o gauta informacija bus išsamesnė. Šį prietaisą galima naudoti matavimams prieš pasibaigiant kelio horizontaliojo ženklinimo garantiniam laikui, taip siekiant išsiaiškinti, ar jau reikia perdažyti esamus kelio ženklinimus. Taip pat su šiuo įrenginiu galima atlikti kontrolinius matavimus, jeigu iškyla rangovo ir užsakovo nesutarimų.

aip pavyzdį galima būtų pateikti Suomiją, kurioje pastaruosius 25 metus
dangos slidumui nustatyti ir sukibimo koeficientui matuoti yra naudojamas
trumpalaikio stabdymo metodas, kurio pagrindą sudaro nedidelis elektrinis jutiklis „Eltrip-45n“(žr. 1 pav.), montuojamas paprastame lengvajame automobilyje. Jis matuoja transporto priemonės sulėtėjimą stabdymo metu ir tokiu būdu
apskaičiuoja sukibimo koeficientą. Matavimo metu vairuotas iki galonuspaudžia
stabdį ir po 1–2 sekundžių atleidžia jį, automobilis sulėtėja, bet nesustoja. Kadangi jutiklis yra prijungtas prie spidometro ir stabdžių šviesų laido, jis gali nustatyti stabdymo intervalą ir greičio sumažėjimą. Šių duomenų visiškai pakanka
trinties koeficientuiapskaičiuoti.

1 pav. Trumpalaikio stabdymo metodu veikiantis sukibimo koeficiento
matuoklis „Eltrip-45n“

BFL

Mindaugas Aušra

K

Deja, šie tradiciniai matuokliai turi kelis didelius
trūkumus:
•

AB „Problematika“ direktorius Rimantas Jaraminas:
„Retroreflektometras LTL-M šiuo metu yra vienintelis kelio atspindžio
parametrų matavimo įrenginys Baltijos šalyse. Juo naudojasi tik
pažangiose šalyse, tokiose kaip JAV, Danija, Švedija.“

Reiktų paminėti, kad retroreflektometro LTL-M gamintojas pastoviai tobulina ir atnaujina šio įrenginio programinę įrangą. Siekiama, kad įrenginys matuotų
kuo daugiau kelio ženklinimo elementų. Reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad lietingu bei žiemos laikotarpiu matavimai šiuo prietaisu negalimi.
„Norime akcentuoti tai, kad įrenginys LTL-M matuoja vieną svarbiausių eismo saugumą lemiančių faktorių – horizontalaus kelio ženklinimo matomumą
naktį. Rezultatų ataskaitoje pateikiama, kuriuose kelio ruožuose atspindys netenkina reikalavimų, o kur horizontalus kelio ženklinimas dar tinkamas. Tai labai
svarbus aspektas taupant valstybės lėšas“, – pasakojimą apie pažangią matavimo sistemą baigė „Problematikos“ direktorius R. Jaraminas.

matuoklio įrengimas brangus ir turi būti atliktas profesionalių ekspertų,
be to, jis tampa vis sudėtingesnis tobulėjant elektros sistemoms naujuose automobiliuose;
•
prietaisui būtinas trumpalaikis stabdymas, todėl matavimai turi būti atlikti labai įgudusio vairuotojo, netikslumas priklauso nuo automobilių
stabdymo tolygumo kiekviename iš matavimo taškų;
•
sudėtingaužtikrinti eismo saugumą, nes kiekvieną kartą bandymų metu
būtina įsitikinti, jog nebūtų šalutinio transporto už ir priešais matavimui
naudojamą automobilį.
Be trumpalaikio stabdymo metodu veikiančių matuoklių pasaulyje pastaruoju metu plinta ir kitokių rūšių prietaisų (žr. 1 lentelę).Nors šiuo metu rinkoje egzistuojantys prietaisaiesant sudėtingoms sąlygomsdar nėra 100 proc. tikslūs
bei patikimi ir negali pakeisti įgudusio meistro akies, tačiau, pasakMikkoMalmivuo, taip sparčiai tobulėjant technologijoms ateitis priklauso optiniams matavimo prietaisams, kurie šiuo metu jau yra plačiai paplitę ir naudojamistacionariose
kelių ir oro sąlygų informacinių sistemų stotelėse. Palyginti su tradicinio metodo
matuokliais, mobilūs optiniai prietaisai turi nemažai pliusų, nes:

•

nereikia kiekvieną kartą stabdyti mašinos, pakanka tiesiog palaikyti tolygų greitį, o visą kitą darbą atlieka prietaisas;
•
sutaupomas laikas;
•
žymiai išauga meistro, vykdančio apžiūrą ir matavimus, ir kitų eismo dalyvių saugumas;
•
matavimų rezultatai iškart perduodami į tarnybų ir direkcijos informacinės sistemos duomenų bazę, todėl galima realiu laiku stebėti esamą padėtį ir operatyviaiatlikti su tuo susijusius sprendimus.
Iki šiol Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, kelio dangos slidumas
įvertinamas patrulinių apžiūrų metu vizualiai arba naudojant trumpalaikio stabdymo metodą. Skirtumas tik tas, jog Lietuvoje nebuvo nau¬dojami jokie prietaisai (neskaičiuojant stacionarių optinių jutiklių RWIS stotelėse),buvo pasitikima tik meistro profesio¬nalumu gebėti iš akies ar stabdant automobilį įvertinti kelio dangos būklę. Kaip jau buvo minėta ankščiau, toks metodas turi kelis didelis trūkumus ir problemas.
Siekiant tobulinti kelių priežiūros kontrolę, buvo įsigyti irnuo 2012 m. pradėti naudoti gamintojo„TeconerOy“ mobilūs slidumo matavimo prietaisai RCM 411
ir „μTec“. Matuoklis RCM 411 – vienas geriausių tokio tipo rinkoje esančių mobilių optinių prietaisų, ku¬rio veikimo principas pagrįstas kelio būklės nustatymu
panaudojant artimų infraraudonųjų spindulių į dangos paviršių spektroskopiją.
Šiuo principu jis nustato kelio paviršiaus būklę, vandens ar gryno ledo sluoksnio storį ir sukibimo koeficientą pagal ant dangos esantį sniegą, ledą ar patižusį
sniegą. Tai labai praktiškas prietaisas, kuris gali būti tvirtinamas prie bet kurio turinčio kablįautomobilio, užima mažai vietos, yra greitai ir lengvai perprantamas.
„μTec“ – aplikacija mobiliajam telefonui, naudojanti telefone esantį akselerometrą ir automobiliui stabdant apskaičiuojanti sukibimo koeficientą. Pagrindinis šios aplikacijos privalumas – adaptyvumas, t. y. telefono padėtis automobilyje gali būti keičiama, kai kitų aplikacijų naudojimo instrukcijose ji griežtai nu-

PROBELMATIKOS

PROBELMATIKOS

KĘSTUČIO JONAIČIO

PROBELMATIKOS

Retroreflektometras,
skirtas kelių horizontaliojo ženklinimo matavimams
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rodyta. Tokiu būdu galima aplikaciją derinti, pritaikyti kiekvienam automobiliui
atskirai. „μTec“ tikslumas ir patikimumas naudojant aukštesnės nei vidutinės klasės mobilius telefonus yra toks pat kaip ir Suomijoje oficialiai patvirtinto ir naudojamo matuoklio „Gripman“.
„µTec“ yra naudojamas tiksliam sukibimo koeficiento matavimui pasirinktoje
kelio vietoje ir gali būti naudojamas kelių būklės kokybei įvertinti, o RCM411 suteikia informaciją apie kelio būklę ir sukibimo koeficientą visame matuojamame
kelio ruože. Abiejų matuoklių duomenys gali būti kaupiami tame pačiame telefone, kas yra itin patogu ir praktiška, todėl geriausi rezultatai gaunami, kai šie du
prietaisai naudojami kartu. Jie lengvai suderinami, yra pakankamai tikslūs ir gali
būti naudojami kelių priežiūros žiemą darbų adaptavimui. Duomenys iš jutiklių
komplektosiunčiami į eismo informacijos sistemos centrinį serverį, identifikuojami ir vaizduojami žemėlapyje. Duomenys iš „µTec“ vaizduojami kaip spalvotas taškas (priklausomai nuo slidumo), o RCM411 slidumo koeficiento duomenys rodomi kaip linija. Užvedus pelę ant duomenų (RCM411 linijos ar „µTec“ taško) matomos skaitinės sukibimo reikšmės ir to taško koordinatės.
Valstybinė kelių bandymų laboratorija (AB „Problematika“) su naujuoju prietaisu atliko bandymus. Jų metu buvo atlikti slidumo matavimai esant skirtingai
kelio dangos būklei (paviršius padengtas sniegu ar vandens plėvele) ir palyginti duomenys su RWIS stotelių pateikiamais duomenimis. Remiantis gautais rezultatais pasiūlyta sukibimo koeficiento klasifikacija ir naudojimosi rekomendacijos.
Buvo pateikta išvada, kad slidumo matavimo įrangos komplektas tinkamas ne tik
kelių būklės kokybei žiemos metu įvertinti, bet ir kelių priežiūros žiemos metu
veiksmams planuoti. Budėtojai / meistrai važiuodami su įjungtu slidumo matavimo įrangos komplektu gali objektyviai įvertinti bei užfiksuoti kelio būklę bei sukibimo koeficientą.Budėtojai įmonėse, įvertindami KOS stotelių ir kamerų duomenis bei duomenis iš slidumo matavimo prietaisų, turi galimybę priimti sprendimus, kokius ruožus ir kokiais kiekiais barstyti,ar atlikti kitus priežiūros darbus.
Šiuo metu naujieji optiniai matavimo prietaisai intensyviai nau¬dojami
dviejų kelių priežiūros įmonių tarnybų kasdienėse patrulinėse kelių apžiūrose,
taip pat LAKD darbuotojų atliekamuose kelių patikrinimuose. Tačiau siekiant optimizuoti kelių priežiūros darbų organizavimą ir kontrolę būtina, kad visi rangovai turėtų slidumo matavimo prietaisus. Dėl šios priežasties LAKD išleido slidumo
žiemą matavimo mobiliais nekontaktiniais prietaisais instrukciją ir rangovams
skirtą žiemos tarnybos kelių meistro instrukciją, kurios viename iš punktų įtvirtinta sąlyga, kad meistras, atlikdamas patrulines apžiūras, privalo įvertinti dangos būklę naudodamasis prietaisais. Tikimąsi, kad tai turėtų paskatinti ir likusias
kelių priežiūros įmones įsigyti šiuos prietaisus.

RCM411 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:
Tipas
Matmenys
Jungtys
Maitinimas
Energijos suvartojimas
Temperatūros diapazonas:
Sluoksnio nustatymo skiriamoji geba
Sluoksnio nustatymo tikslumas
Dangos sukibimo nustatymo skiriamoji geba
Dangos sukibimo nustatymo tikslumas
Išvestis
Tvirtinimas
Vartotojo sąsaja

Kelio būklės matavimo prietaisas (RoadConditionMonitor) RCM411
ilgis 100 mm, skersmuo 75 mm, svoris 750 g
M 12 jungtis, 5 laidai, skydelis
9...30 V, nuo automobilio jungties
apie 10 W
–20...+50 0C
0,1 mm, aptikimo riba 0,03 mm
0,1 iki 1,0 mm, 10 % virš 1,0 mm
0,01
greitėjimo trinties 0,1 standartinis nuokrypis
RS-232 sąsaja, bluetooth parinktis
prie automobilinio kablio
per bluetooth jungtį susijungia su išmaniuoju telefonu ar kompiuteriu.
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AB „Fegda“, 2013 m. viduryje pradėjusi Vilniaus ir Kauno geležinkelių intermodalinių logistikos centrų statybos darbus, sėkmingai juos tęsia ir jau artėja prie pabaigos. Šiuo metu jau baigti požeminiai darbai, kurie nematomi plačiajai visuomenei, bet užima didelę objekto statybos laiko dalį. Taip pat yra vykdomi
teritorijos dangų įrengimo, pastatų vidaus ir lauko apdailos, konteinerių perkrovimo, kranų montavimo ir kiti objektų darbai.
Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus iniciatyva,
2014 m. liepos 3 d. įvyko statomų objektų VIT ir KIT apžiūra, kurioje dalyvavo Susisiekimo ministerijos, „Lietuvos geležinkelių“, Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos bei kitų valstybės institucijų vadovai, Vilniaus ir Kauno miestų
ir rajonų merai, darbus vykdančių įmonių-rangovų atstovai. Apžiūrėjęs objektus,
ministras pirmininkas A. Butkevičiaus tinkamai įvertino statybos darbų pažangą.
Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius sakė, kad džiaugiasi sėkmingai įgyvendinamais ambicingais visai mūsų šalies ir tarptautinei transporto sistemai bei
logistikai svarbiais strateginiais projektais, kurie leis stiprinti Lietuvos konkurencingumą, papildyti šalies biudžetą ir kurie sukurs naujų darbo vietų.
VIT yra statomas netoli Vaidotų geležinkelio skirstymo stoties, šalia Pagirių
miestelio Vilniaus rajone. Svarbu tai, kad šalia VIT yra Europos geležinkelių IX ko-

FEGDA

Bendrovės „Fegda“ generalinis direktorius Žydrius Baublys:
„Kadangi šiuo metu viešųjų pirkimų konkursuose nebėra užsakovo
rezervo, kuriuo finansuojami papildomi, projekte nenumatyti
darbai, daug laiko sugaištama dėl papildomų darbų pirkimo, sąlygų
parengimo ir konkursų skelbimo procedūrų vykdymo bei stabdomos
statybos. Įgyvendinant tokius sudėtingus projektus, užsakovo
rezervas yra būtinas, nes statybose sprendimai turi būti priimami
operatyviai, norint, kad nenukentėtų ir rangovas, ir užsakovas, ir
darbų atlikimo terminai.“

ridoriaus geležinkelio linija, kuria į terminalą atkeliaus dideli konteinerinių krovinių srautai. Čia konteineriai bus perkraunami nuo geležinkelio bėgių į automobilius arba pakraunami išvežti, o esant reikalui, konteineriai bus saugomi aikštelėje. Terminale planuojama įkurti tarptautinių konteinerinių kompanijų MSC ir
„Maersk“ sausumos uostus, iš kurių bus paskirstomi ir galutiniams vartotojams
išvežami konteineriai geležinkeliais arba sunkvežimiais.
Planuojama, kad Vilniaus ir Kauno terminaluose per metus bus perkraunama iki 100 tūkst. TEU konteinerių. Kauno terminalo, esančio Palemono geležinkelio stotyje, paskirtis yra šiek tiek kitokia nei VIT. Dėl greitai Kauną pasieksiančios europinės geležinkelio vėžės (1435 mm) „Rail Baltica“ atkarpos, KIT bus perkraunami konteineriai, atvežti europinio standarto geležinkelio vėže ant rusiš-

FEGDA

Jurga Brazauskaitė

BMC ARCHYVO

2013 m. gegužės pabaigoje buvo
pasirašyta Vilniaus intermodalinio
terminalo (VIT) ir Kauno
intermodalinio terminalo (KIT)
statybos sutartis tarp bendrovių
„Lietuvos geležinkeliai“ ir „Fegda“.
Statybos darbų, kurie buvo pradėti
2013 m. liepą, o jų trukmė – 14
mėnesių, vertė yra 98 mln.

kos geležinkelio vėžės (1520 mm) platformų ir atvirkščiai. Taip pat KIT terminalas
vykdys konteinerių krovimą į / nuo automobilių transporto, kuris važiuoja šalia
esančiomis magistralėmis A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis.
Pasak bendrovės „Fegda“ technikos direktoriaus Romo Katilausko, daugiausia nesklandumų kilo statant KIT. Nors „Fegda“ turi 20-ties metų patirtį įgyvendinant įvairius stambius infrastruktūros objektus, šis projektas įmonei kol kas yra
pats sudėtingiausias. Kadangi jis yra įgyvendinimas veikiančios Palemono geležinkelio stoties teritorijoje, joje buvo gausu ir sovietinių metų palikimo, ir įvairių
kitų niuansų dėl sklypo geologinių sąlygų bei esamų komunikacinių tinklų iškėlimo klausimų sprendimo.

Iškeliant iš objekto teritorijos esamus vandentiekio, elektros, ryšių tinklų ir
kitas komunikacijas, reikėjo išspręsti įvairius klausimus, kurie prilygo Gordijaus
mazgui. Norint pakeisti esamus komunikacinius tinklus, reikėjo įrengti naujus. Jie
turėjo būti klojami toje vietoje, kurioje buvo durpinga teritorija ir naftos produktais užterštas gruntas. Šiose teritorijose buvo galima atlikti žemės darbus tik tada,
kai buvo iškelti senieji tinklai.
KIT statybos projektą teko suskirstyti į daugybę etapų, nes kiekvienas iš jų
buvo vykdomas prižiūrint, kad nebūtų pažeisti esami Kauno miestui ir „Lietuvos

geležinkeliams“ priklausomi komunikaciniai tinklai. Kadangi
sovietiniais laikais ekologija niekas iš esmės nesirūpino, esamas teritorijos gruntas buvo smarkiai įmirkęs mazutu, tai pat
teritoriją teršė ir šalia veikusi dar 1860 m. įkurta geležinkelio medinių pabėgių mirkymo skalūnų alyva įmonė. Projektuojant KIT buvo atlikti geologiniai užteršto grunto išplitimo
dydžio nustatymo tyrimai. Pradėjus vykdyti statybos darbus,
naftos produktais užterštas gruntas, kurio apimtis buvo didesnė pusantro karto, nei buvo numatyta projektiniuose skaičiavimuose, buvo išvežtas į utilizavimo aikšteles.
Taip pat iš KIT statybų objekto sklypo reikėjo pašalinti silpno grunto (durpių) sluoksnį, kad būtų galima tinkamai
įrengti objekte sunkiasvorėms transporto priemonėms pritaikytą dangą. Visus gruntinių sluoksnių sutvarkymo darbus labai apsunkino ta aplinkybė, jog darbų nebuvo galima vykdyti
pagal paruoštą technologinį projektą. Pritarimo statyti terminalą metu paaiškėjo, kad toje vietoje, kurioje turi būti įrengiamas lietaus vandens išvedimo kolektorius iš būsimos KIT teritorijos, darbų vykdyti negalima, nes čia yra nedidelis 3 arų
valstybinio miško plotas. Dėl šios priežasties darbų rangovas
neturėjo galimybės išleisti lietaus nuotekų ir požeminio vandens iš sklypo teritorijos, nes statybos darbai kolektoriaus zonoje nebuvo vykdomi penkis mėnesius. Esant nenumatytai
situacijai, kasdien buvo patiriamos išlaidos vandens perpumpavimui, laikinų vandens telkinių kasimui ir panašiai.
Vis dėlto UAB „Fegda“ sugebėjo išspręsti visus numatytus ir nenumatytus Vilniaus ir Kauno intermodalinių terminalų statybų darbus laiku ir kokybiškai. Projektai yra sėkmingai
įgyvendinti ir tikimės, kad užsakovas ir naudotojai jais bus patenkinti.

Pagrindiniai KIT projekto rodikliai ir darbų apimtys:
Administracinio ir patikros posto statybos darbai – 801 m2.
Viaduko automagistralėje A1 rekonstrukcija.
Privažiavimų prie terminalo ir konteinerių sandėliavimo aikštelės statybos darbai – 30 400 m2.
Geležinkelio 1520 mm ir 1435 mm kelių statybos darbai – 3 889 m.
Ožinio 40 t keliamosios galios konteinerių perkrovimo krano montavimo darbai.
Esamų elektros ir ryšių kabelių iškėlimo darbai – 19 340 m.
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Intermodalinių terminalų statyba: profesionalumas, patirtis, atsakomybė
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Misija – tiltų ir viadukų priežiūra Klaipėdos regione

BMC ARCYVO

ASMENINIO ARCHYVO

ASMENINIO ARCHYVO

ASMENINIO ARCHYVO

Legendinio Lietuvos tiltų statytojo
atminimą įamžins knyga

Netrukus skaitytojus pasieks knyga, skirta žymiam Lietuvos tiltų statytojui ir inžinieriui
Alfonsui Meškiniui (1925–2004) atminti. Knygos „Gyvenimas, skirtas tiltams“
sudarytojas ir redaktorius Linas Vidugiris prisipažįsta: „Norėjosi, kad A. Meškinio
nuopelnai nenugrimztų į užmarštį. Jis buvo tikras savo šalies patriotas ir savo darbo
fanatikas.“ Rengiant šį leidinį daug istorinių duomenų, aprašymų, prisiminimų,
dokumentų ir nuotraukų pateikė mūsų kelininkai ir tiltų statytojai, buvę A. Meškinio
studijų draugai, bendradarbiai, inžinieriaus šeimos nariai.

„Puikiai pamenu 1954-uosius, kai pradėjau dirbti Kauno politechnikos institute. Alfonsas tada studijavo 5 kurse. Jam skaičiau paskaitas apie specialius statinius, tad inžinierių pamenu dar kaip studentą“, – prisiminimais dalijosi L. Vidugiris.
A. Meškinio jaunystė nebuvo rožėmis klota. Ją aptemdė pirmieji okupacijos
metai, slogios tremtys, Antrasis pasaulinis karas.
Palikęs Marijampolės Marijonų gimnazijos suolą, patriotiškai nusiteikęs Alfonsas įstojo į Tėvynės gynėjų gretas. Antrojo pasaulinio karo metais Kaune buvo
įsteigta Karo mokykla, į kurią ir pateko A. Meškinis. 1944 m. jis priklausė tuomet labai populiariai P. Plechavičiaus rinktinei. Jo tėvas buvo Vyčio Kryžiaus ordininkas.
Visa tai jam sovietiniais laikais ir pakišo koją – nors dirbo daug ir atsakingai,
už tai jokių apdovanojimų negavo. Maža to, kai visa tai išaiškėjo, A. Meškinis net
buvo atleistas iš vyriausiojo inžinieriaus pareigų Ukmergėje.

A. Meškinio vardo Kleboniškio tiltui suteikimo ir atminimo lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavusi inžinieriaus dukra Eglė kalbėjo, kad jos tėvas tiltus
statė nuo 1963 iki 1987 m., dirbo sunkų, atsakingą, bet jam labai mielą darbą.
L. Vidugiris patikslino – statydamas tiltus A. Meškinis dirbo dieną ir naktį, juolab kad kai kurie tiltai buvo statomi trimis pamainomis visą parą. Pavyzdžiui, betonavimo darbų negalima nutraukti. Be abejo, darbams vadovavo darbų vykdytojai, bet, pasak L. Vidugirio, A. Miškinis visose trijose pamainose dalyvaudavo: būdavo, numigdavo porą valandų ir vėl važiuodavo žiūrėti, kaip vyksta tilto statybos procesas.

faktas

Inžinierius Alfonsas Meškinis
iš viso yra pastatęs apie
70 tiltų ir viadukų. Kai kuriuos
jų ir projektavo.

„Po paskyrimo trejus metus padirbėjęs Smolensko srityje ir grįžęs į Lietuvą,
Alfonsas statė tiltą Mažeikiuose, vėliau – per Dubysą Kauno – Klaipėdos automagistralėje, Varnių tiltą per Nerį Kaune ir dar daug kitų tiltų bei viadukų. Taigi
tiltų statybos srityje Alfonsas įgijo labai didelės patirties ir tapo aukštos kvalifikacijos specialistu“, – pasakojo L. Vidugiris.
Pasak L. Vidugirio, patriotiškumo savo Tėvynei „nuodėmė“ jį lydėjo per visą
sovietmetį. 1955–1976 m. LSSR automobilių transporto ir plentų ministras Vladislovas Martinaitis, vadovavęs kelių ir tiltų atstatymui po Antrojo pasaulinio
karo, buvo itin reiklus ir labai vertino A. Meškinį. Neoficialiai ministras yra prasitaręs, jog esą negalintis nieko padaryti, kad šiam tiltų statytojui būtų suteiktas
nusipelniusio inžinieriaus vardas.
Pačių geriausių A. Meškinio profesionalumo, pasiaukojamo darbo vertinimų
nešykšti prisiminimuose ir jo kolegos, tiltų statytojai veteranai Kęstutis Akromas,
Algirdas Steponavičius ir buvęs Tiltų statybos valdybos viršininkas Adomas Leliūga.
Anot jų, A. Meškinis buvo vienas profesionaliausių darbuotojų. Jei tik reikėdavę, visada pateikdavęs racionalius pasiūlymus, perprojektuodavo kai kurias tiltų konstrukcijas. Matydamas klaidas, jas atskleisdavo ir savo nuomonės laikydavosi iki galo, net jei tekdavo ginčytis ir pyktis su viršininkais. Kartą pastebėjęs betono blokus su broku, atsisakė juos montuoti. Niekas negalėjo jo priversti nematyti prastos kokybės. Ir dirbo jis iš širdies.
Kolegų manymu, A. Meškinis yra tikrų tikriausias Lietuvos tiltų statybos inžinierius legenda, atkakliu ir pasiaukojamu darbu savo vardą didžiosiomis raidėmis įrašęs į Lietuvos tiltų istoriją.
„Tuo pačiu A. Meškinis buvo labai paprastas žmogus. Jis nereikalavo sau geresnių darbo sąlygų – atskiro kabineto ar naujesnio automobilio. Tačiau pačiam
darbo procesui inžinierius pareikalaudavo visko geriausio“, – tokį jį atsimena
buvę bendradarbiai.
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laipėdos regiono keliai“, esantys šalia Baltijos jūros ir Kuršių marių, išsiskiria iš kitų regionų tuo, kad vykdo misiją – prižiūri ir rūpinasi tiltais, tarp kurių yra ir turinčių kultūrinio paveldo statusą. Penki iš tokių tiltų yra vokiečių statyti seni santvariniai tiltai su įdomia ir originalia inžinerine konstrukcija. Keturi iš jų
įrašyti į Lietuvos kultūros paveldo vertybių registrą.
Dar iki plentų atsiradimo Lietuvoje jau buvo susiformavęs tankus sauskelių
tinklas. Pašto kelias Vilnius – Karaliaučius – Ryga ėjo per Žemaitiją (pro Klaipėdą ir Palangą). Prie prastesnių pašto kelių priskirtini Kaunas – Jurbarkas – Tilžė,
Šiauliai – Palanga. Be to, XIX a. pradžioje buvo susiformavęs nemažas paprastų
vieškelių tinklas, jungiantis miestus ir miestelius. Klaipėdos krašte plentus pradėta tiesti tik XIX a. viduryje. Jie buvo reikalingi krašto pirkliams, dvarininkams bei
pramonininkams, eksportuojantiems prekes į Prūsiją. 1850 m. nutiesiamas plentas Klaipėda – Priekulė – Tilžė.
Lietuvos valstybiniuose keliuose yra daugiau kaip pusantro tūkstančio tiltų ir
viadukų, kur vidutiniškai kas 14 km kelio yra tiltas arba viadukas. Klaipėdos krašto keliuose tiltų yra daugiausia, todėl čia vidutiniškai kas 9 kelio kilometras turėtų būti tiltas.
Tiltai nestatomi trumpam laikotarpiui. Jie visada turi būti patikimi, tvirti, nesvarbu, kada jie buvo statyti – jie yra projektuojami 50–70 metų. Tačiau ne visi
tilto elementai taip ilgai tarnauja. Tiltai, kaip ir keliai, turi dangą, hidroizoliaciją,
kuri turėtų būti atnaujinama ne rečiau kaip kas 25-eri metai. Dėl atmosferos poveikio, apkrovų, transporto eismo, vibracijos konstrukcijų apsauginiame sluoks-

Valstybės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius
Petras Kaučikas: „Kasmet Klaipėdos krašto keliuose didėjantis
lengvųjų automobilių ir krovininio transporto srautas kelia naujus
technologinius, ekologinius reikalavimus. Klaipėdos uostą ir Lietuvos
bei užsienio šalių miestus jungia mūsų keliai, kuriais gabenami
įvairiausi kroviniai, daugiausia sunkiasvoriu transportu. Įmonės
kolektyvas stengiasi, kad prižiūrimi keliai, tiltai ir viadukai Klaipėdos
krašte būtų ne tik šiuolaikiški, lygūs ir gražūs, bet ir saugūs visiems
eismo dalyviams.“
ta keliamoji galia. Tai kelio A141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda atkarpa –
205,35 km per Veiviržą – 27 t. Kelio A206 Šilutė – Rusnė atkarpa – 0,04 km per Šyšą
– 30 t. Kelio A4206 Sakūčiai – Žemaitkiemis atkarpa – 0,49 km per Miniją – 27 t.
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Jaunystę aptemdė karas

Darbo valandų neskaičiavo

Knygos „Gyvenimas, skirtas tiltams“ sudarytojas ir redaktorius,
inžinierius Linas Vidugiris: „Puikiai pamenu 1954-uosius, kai
pradėjau dirbti Kauno politechnikos institute. Alfonsas Meškinis tada
studijavo 5 kurse. Jam skaičiau paskaitas apie specialius statinius,
tad inžinierių pamenu dar kaip studentą.“

„K

nyje atsiranda plyšių, pradeda rūdyti armatūra, tiltas praranda savo keliamąją
galią, susilpnėja.
Visi „Klaipėdos regiono kelių“ prižiūrimi tiltai yra restauruojami dalinai pakeičiant pakenktas tiltų konstrukcijas naujomis, išlaikant jų buvusią formą. Bendras tiltų skaičius Klaipėdos regione – 193, o visų jų bendras ilgis – 6011 metrai. Pažymėtina, kad vien tik Šilutės rajone yra 121 tiltas, iš kurių dalis – unikalūs statiniai.
Klaipėdos krašte prižiūrimų tiltų būklė labai įvairi. Kiekvienais metais yra
atliekamos tiltų apžiūros, kurių metu yra užpildomos būklės apžiūros kortelės
pagal atskirus tiltų elementus ir su bendru tiltų būklės vertinimu. Nemaža regione esančių tiltų dalis prašyte prašosi remonto, tačiau dėl lėšų stygiaus to neįmanoma padaryti. Dažniausiai tiltai remontuojami kartu su keliais.
Neseniai buvo rekonstruotas tiltas per Perkasą 208,9 km kelyje Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda. Šiuo metu rekonstruojamas (restauruojamas) tiltas
per Miniją ties Priekule tame pačiame kelyje. Rekonstruojant kelio Klaipėda –
Liepoja ruožą nuo 4 iki 12 km rekonstruotas tiltas per Danės upę, viadukas Normantų sankryžoje, pastatyti nauji viadukai dviejų lygių sankryžose ties Klaipėda ir Tauralaukiu.
Tiltų būklės vertinimas yra vykdomas pagal penkiabalę sistemą. Tiltų ir viadukų skaičius pagal jų būklę 2014 m. įvertinti tokia tvarka: 5 balais – 17 vnt; 4
balais – 84 vnt; 3 balais – 65 vnt; 2 balais – 25 vnt; 1 balu – 2 vnt. Tiltai įvertinti balais „2“ ir „1“ yra sunkios būklės, todėl tai yra rimtas signalas, jog būtina skubiai rekonstruoti šiuos avarinės būklės tiltus.
Šiuo metu 15 tiltų yra atlikti keliamosios galios bandymai, trims iš jų yra apribo-
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ar sovietiniais laikais A. Meškinis yra pasakęs: „Tiltų mes negalime statyti bet
kaip, nes statome Lietuvai.“
Pasak L. Vidugirio, tai buvo vienas žymiausių savo meto Lietuvos tiltų statytojų, bet iki šių dienų nebuvo tinkamai įvertintas, pagerbtas. Inžinierius iš viso yra
pastatęs apie 70 tiltų ir viadukų. Kai kuriuos jų ir projektavo.
Didelis inžinieriaus nuopelnas – originalios konstrukcijos tiltas per Nerį
100-ajame valstybinės reikšmės magistralinio kelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda kilometre per Nerį šalia Kauno, Kleboniškyje. Žymusis tiltas buvo pastatytas
1964 m. naudojant pažangiausias to meto tiltų statybos technologijas. Šio tilto
perdangos buvo montuojamos taikant gelžbetoninių blokų pusiausvyros-pakabinimo metodą, – tai pirmas tokios sudėtingos konstrukcijos statinys Lietuvoje.
Vėliau greta 337 m ilgio tilto buvo pastatytas dar vienas panašios konstrukcijos tiltas. Visiems darbams vadovavo A. Meškinis, o juos atliko kelių ir tiltų statybos bendrovė „Kauno tiltai“.
Istorinė teisybė buvo atkurta 2012 m., kai šiam tiltui buvo suteiktas Alfonso
Meškinio vardas. Tiltas per Nerį A. Meškinio vardu pavadintas neatsitiktinai. Šis
tiltų statytojas automagistralėje Vilnius – Klaipėda statė tiltus ir viadukus nuo
Bačkonių iki Dubysos.
Iniciatyvos bevardžiui tiltui suteikti žymaus tiltų statytojo vardą ėmėsi knygos „Gyvenimas, skirtas tiltams“ sumanytojas ir organizatorius, Lietuvos kelių
statybos tresto vyriausiasis inžinierius Kęstutis Akromas. Jam aktyviai talkino kolegos Vaclovas Lukaševičius, Viktoras Jankūnas, Viktoras Liausėdas.

L. Vidugirio teigimu, Marijampolės karo mokykla buvo skirta ugdyti kariūnus Lietuvai ginti. Hitlerininkai patriotų užmojus sužlugdė, kai vieną naktį mokyklą apsupo, sargybinius nušovė, o kariūnus suėmė ir išvežė. Alfonsas pateko į
Štuthofo koncentracijos stovyklą.
Jam bebūnant lageryje, vokiečiams kilo mintis, kad jis ir kiti panašūs jaunuoliai gali būti puikūs pagalbininkai kariuomenėje, tad iš koncentracijos stovyklos
juos išvežė ir parengė būti priešlėktuvinės kariuomenės kariais. Pasinaudojęs tinkamu momentu A. Meškinis su draugais pabėgo ir pėstute patraukė į Lietuvą, tačiau sutiko rusų kareivius ir buvo mobilizuotas į sovietinę kariuomenę.
„Tarnavo 5 metus. Kariniame dalinyje Alfonsui jau teko ir statyti, ir taisyti tiltus. Vienas jų – Oderio tiltas, kurį remontavo. Vėliau studijų objektu Alfonsas pasirinko su tiltais susijusią specialybę. Tuo metu tiltų statytojo specialybės nebuvo, tad gavo kelininko išsilavinimą. Rašydamas kursinius darbus, jis labai išsamiai
išnagrinėdavo visus tiltų konstrukcijų klausimus, o jo projektai buvo pavyzdiniai.
Studijų inžinierinės išmonės viršūne tapo diplominis projektas, kurio sprendiniai
pasižymėjo kruopštumu, kokybe, gilia užduoties ir problemos analize“, – prisimena knygos sudarytojas ir redaktorius L. Vidugiris.

Mindaugas Aušra
BMC ARCYVO

Audronė Filimanavičienė

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ yra įkurta 1995 m. ir iki šiol tęsia senas Žemaitijos
kelininkų tradicijas. Įmonės prižiūrimų kelių teritorija apima vakarinę Lietuvos dalį,
ribojasi su Latvijos Respublika ir Kaliningrado sritimi (Rusija). Su didele atsakomybe
įmonė prižiūri kelius, tiltus, viadukus ir kitus statinius Klaipėdos krašte: Klaipėdos,
Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonuose ir Neringoje.
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Investicijos į naująsias technologijas atsiperka

dernėjantis technikos parkas leidžia efektyviau naudoti investicijas ir pasiekti geresnių rezultatų.
2014 m. VĮ „Šiaulių regiono keliai“ įsigijo 3 autogreiderius BG190-TA4 su
universaliu priekiniu verstuvu ir su papildomu šoniniu sniego valytuvu bei galiniu paskleidimo įrenginiu. Naujieji autogreideriai pakeis techniškai pasenusius
1989–1998 m. gamybos DZ markės autogreiderius.
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ įsigijo ir 6 triašius savivarčius automobilius MAN
TGS33440 6x4 BB. Automobiliai žiemos metu bus eksploatuojami su 9 m3 druskos „Schmidt Stratos B90-42“ barstymo įranga, priekiniu ir šoniniu sniego valytuvais. Šie naujos kartos automobiliai pakeis iki šiol buvusius eksploatacijoje
1996–2000 m. gamybos vienaašius MAZ automobilius.

Meniniai akcentai pozityviai nuteikia pravažiuojančius
VĮ „Šiaulių regiono keliai“, prisidėdama prie regiono kelių aplinkos kultūrinių
ir estetinių vaizdų puoselėjimo, vykdo meninių akcentų pakelėse įgyvendinimą.
2013 m. pabaigoje žiedinėje sankryžoje krašto kelių Nr. 215 Bubiai–Ramučiai ir Nr. 159 Užventis–Kuršėnai susikirtimo vietoje pastatytas meninis akcentas,
kurio tikslas – senos kelio tiesimo technikos išsaugojimas, panaudojant ją skulptūroje, skirtoje papuošti minėtą sankryžą. Skulptūros funkcija – suteikti pozityvias emocijas pravažiuojantiems. Tai dekoratyvi kompozicija RAMUČIAI. Kompoziciją sudaro senas volas ir keletas primityvistinio stiliaus paukštelių. Volas stovi
sankryžoje įstrigęs kelių akmens riedulių apsuptyje. Ant volo ramiai tupi būrelis
ryškiaspalvių vietinių paukštelių – RAMUČIŲ. Ši dekoratyvi skulptūra yra lyg vie-
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tos ženklas, žymintis Ramučių miestelį. Objektas yra paprastos formos, todėl nereikalauja laiko suvokimui, neatitraukia vairuotojų dėmesio nuo vairavimo.
2014 m. vasarą magistralinių kelių A18 Šiaulių aplinkkelis ir A12 Ryga –
Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas susikirtimo vietoje (ties Aukštelės gyvenviete)
įrengtas meninis akcentas KELIAUJAM. Akcento tikslas – pakelti nuotaiką pravažiuojantiems ir suteikti jiems progą nusišypsoti. Meninį akcentą sudaro stilizuotų
avių figūrų kompozicija. Kompozicijos idėja – linksma ir ironiška – Lietuvos kaip
agrarinio krašto identiteto interpretacija. Kompoziciją sudaro šešios baltos spalvos avių figūros, dekoruotos ryškiaspalviu ornamentu.
2014 m. sutvarkyta poilsio aikštelė prie magistralinio kelio A12 Ryga – Šiauliai –
Tauragė – Kaliningradas 76,995 km. Poilsio aikštelė buvo įrengta dar sovietiniais metais tiesiant A12 kelią tam, kad sustojus būtų galima prieiti prie Bijotės ežero, tačiau nebuvo įrengta jokių kitų elementų. Tai buvo tiesiog vieta automobiliams saugiai sustoti ir pasivaikščioti ežero įlankos pakrantėje. Aikštelės plotas yra pakankamai didelis. Čia
gali sustoti didelis kiekis automobilių. Aikštelė dviejų dalių, todėl yra galimybė atskirti
sunkaus transporto zoną. Siekiant didinti aikštelės funkcionalumą ir sudaryti prielaidas
tolimesniam aikštelės daugiafunkciniam panaudojimui, aikštelė kompleksiškai sutvarkyta: ji sujungta taku su šalia esančia autobusų stotele ir dviračių taku, šalia esančioje
pievelėje įrengti takai, suolai su stalais iš akmens, sūpynės, gandralizdžiai, rekonstruota poilsio zona, įrengtas apšvietimas ir skulptūrinė kompozicija KRISTINIS. Skulptūrinę
kompoziciją sudaro 48 plieninės kolonos, ant kurių pritvirtinti rieduliai.

Investicijos į technikos parką pasiteisina
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ transporto ir mechanizmų parko modernizavimui
teikia investicijų prioritetą. Kadangi šiuolaikinė daugiafunkcinė technika suteikia
galimybę atlikti kelių priežiūros ir plėtros darbus pigiau ir greičiau, nuolat mo-
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Valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ direktorius
Piotras Bakanovas: „Šiaulių regiono įmonės kelininkai yra labai
imlūs kelių priežiūros naujovėms. Todėl neatsitiktinai pirmasis
tokios konstrukcijos druskos sandėlis, pasižymintis ekologiškumu,
ekonomiškumu ir statinio patvarumu, kuriam nereikalinga speciali
priežiūra, buvo pastatytas Šiaulių kelių tarnyboje.“

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Pakruojo kelių tarnybos vairuotojas Antanas Miežis, Radviliškio kelių tarnybos vairuotojas Andrius Algirdas Kšanavičius,
Šiaulių kelių tarnybos autogreiderio mašinistas Valdas Laurinkevičius Šiaulių kelių tarnybos vairuotojas Česlovas Kuizinas, Kelmės kelių tarnybos
autogreiderio mašinistas Valdas Beinoris, Pakruojo kelių tarnybos traktorininkas Stasys Ramanauskas.
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Į „Šiaulių regiono keliai“ druskos sandėliavimui įmonės struktūrinių padalinių
teritorijose turi septynis druskos sandėlius, kuriuose telpa apie 5500 t druskos. Kaip parodė ilgametė kelių priežiūros darbų praktika, esant sudėtingoms
žiemos sąlygoms per mėnesį yra išberiama apie 3-4 tūkst. t druskos. Apsidraudžiant nuo druskos tiekimo sutrikimų, 2013 m. buvo pastatytas 2 tūkst. t talpos aštuntas, rezervinis, druskos sandėlis Kuršėnuose. Tai užtikrins nenutrūkstamą įmonės veiklą netgi sudėtingomis žiemos sąlygomis.
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Šiaulių kelių tarnybos Kuršėnų kelių taisymo punkte pastatė pirmąjį Lietuvoje ekologišką DOMAR-EURODOME tipo druskos sandėlį. Anksčiau pastatytuose tipiniuose druskos kelių priežiūrai sandėliuose dėl nepakankamos ventiliacijos druska dažnai sudrėkdavo ir sukietėdavo į gabalus, paviršius
pasidengdavo kieta druskos pluta. Naujo tipo sandėlis pasižymi ekologiškumu, kadangi pamatų neturinti konstrukcija ir atraminė sienelė yra įrengta tiesiai ant asfaltbetonio aikštelės, nes sandėliuojama druska nepatenka į gruntinius vandenis.
DOMAR-EURODOME sandėliai yra ilgaamžiai, patogūs eksploatuoti dėl statinio
ypatingos konstrukcijos, kuri išlaiko druską sausą ir birią visą sandėliavimo laikotarpį. Aukšto kupolo formos stogas ir aukšti vartai suteikia galimybę organizuoti druskos
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pakrovimo ir iškrovimo darbus sandėlio viduje, todėl druska nėra veikiama kritulių:
lietaus ar sniego. Taip pat šiuose sandėliuose druskos saugojimas yra pigesnis, sandėlių talpos ir kainos santykis yra daug geresnis, paliginti su kitų konstrukcijų sandėliais.
DOMAR-EURODOME sandėliai gali būti skirtingų formų: apskritimo, elipsės ir
statinės. Apskritimo formos sandėliai gali būti įrengiami nuo 15 iki 53 m skersmens. Sandėlių vartų aukštis – iki 10 m. Didelis, ekologiškas tokio tipo sandėlis
gali būti pastatytas per 2–3 mėn. Sandėlyje dėl medinio į viršų siaurėjančio kupolo formos stogo su ventiliacijos angomis druska per visą sandėliavimo laikotarpį
išlieka sausa ir biri. Sandėlyje dėl savaiminės gravitacijos susidaro „kamino“ efektas. Druskos drėgnumas neviršija leistino rodiklio, nereikalingas papildomas priverstinis džiovinimas. Pirmasis Lietuvoje modernios konstrukcijos druskos sandėlis surinktas ir pastatytas remiantis patentuota Didžiosios Britanijos firmos „DOMEUROPA Ltd“ dokumentacija, pritaikyta ir patvirtinta Lietuvos sąlygoms. Konstrukcija yra patentuota, gamyba sertifikuota pagal ISO standartus.
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Valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ prižiūrimų kelių teritorija apima šiaurinę
Lietuvos centro dalį ir ribojasi su Latvija. Įmonė prižiūri ir eksploatuoja 13 proc.
Lietuvos valstybinių kelių, t. y. 2782 km. Magistralinių kelių 219 km, krašto – 603
km, rajoninių – 1960 km. Šiuos kelius žiemą ir vasarą rūpestingai prižiūri Akmenės,
Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių kelių tarnybų kelininkai.
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Dzūkijos kelius alina ir tranzitinis transportas
7. Nr. 220 Trakai – Rūdiškės – Pivašiūnai – Alytus 54 km, 61,0–65,0 km (gylis 20–30 mm), įrengtas 1985 m., ruožas 54,0–55,0 km – 1987 m. Vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas ruožuose – 4323 aut./parą, krovininių –
345 aut./parą. Nuo 2003 m. eismo intensyvumas išaugo 2,71 karto, sunkiojo transporto – 4,73 karto.
Daugiau nei prieš trisdešimt metų įrengtos kelio dangos konstrukcijos minėtuose ruožuose neatlaiko vis didėjančio eismo apkrovų, defektai didėja. Paviršiaus remontas kai kuriuose kelių ruožuose paskutinį kartą buvo atliktas 2000 m.
Kiekvienais metais visuose ruožuose yra atliekamas asfalto dangų defektų ištaisymas.

Kiekvienais metais žiema yra rimtas iššūkis. Kaip jį sugeba priimti kelininkai, labiausiai
priklauso nuo klimatosąlygų ir biudžeto. Žiemos orai negali būti valdomi, todėl šiuo
atveju net ir kelininkai tampa bejėgiai.

A

lytaus regione kelių priežiūros darbai žiemos metu yra padalinami trims kelių tarnyboms – Alytaus, Varėnos ir Lazdijų, kurios yra atsakingos už atitinkamo rajono, o visos kartu – už Alytaus regiono valstybinės reikšmės kelių priežiūrą. Dirbti minėtuose keliuose įmonė „Alytaus regiono keliai“ yra paruošusi 67
žiemos tarnybos automobilius ir kitą techniką. Šiuo metu įmonė įsigijo 2 universalius traktorius sniegui valyti, o netolimuose įmonės planuose numatoma įsigyti dar 1 automobilį su sniego valymo ir druskos barstymo įranga. Alytaus regione per žiemą vidutiniškai išberiama apie 4,2 tūkst. t druskos ir 6,0 tūkst. m³ druskos bei smėlio mišinio. Šiuo metu sandėliuose yra apie 3,3 tūkst. t druskos ir 5,0
tūkst. m³ druskos – smėlio mišinio.

Provėžos magistraliniuose ir krašto keliuose
Daugumos krašto reikšmės kelių juodos dangos buvo įrengtos daugiau nei
prieš 25 metus. Dangų sluoksniai, jų storis buvo suprojektuoti bei įrengti įvertinus tuometinį automobilių eismo intensyvumą, apkrovas bei normatyvus. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir vis labiau integruojantis į Vakarų Europos ekonominę erdvę, automobilių skaičiaus ir pervežimų poreikio kitimas padarė didelę

3. Nr. 131 Alytus – Simnas – Kalvarija 22,0–32,0 km (gylis 30–50 mm) ir
32,0–41,80 km (gylis 30–60 mm), įrengtas 1960–1962 m. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože – 1793 aut./parą, krovininių – 462
aut./parą. Nuo 2003 m. eismo intensyvumas išaugo 1,41 karto, sunkiojo
transporto – 2,22 karto.
4. Ruožas Nr. 132 Alytus – Seirijai – Lazdijai 7,0–9,0 km, 17 km (gylis 20–30
mm) ir 33,0–33,3 km (gylis 30–70 mm), įrengtas 1985–1987 m. Vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas ruože 7,0–9,0 km – 7499 aut./parą, krovininių – 623 aut./parą. Nuo 2003 m. eismo intensyvumas šiame ruože išaugo 2,82 karto, sunkiojo transporto – 2,66 karto. 17,0 km – 3910 aut./parą,
krovininių – 407 aut./parą. Nuo 2003 m. eismo intensyvumas šiame ruože
išaugo 1,47 karto, sunkiojo transporto – 1,74 karto.

įtaką automobilių, ypač krovininių, eismo intensyvumo augimui keliuose. Didėjant automobilių eismo intensyvumui kelių dangos dėvisi žymiai greičiau. Kiekvienais metais, ypač po žiemos sezono, atsiranda naujų defektų – plyšių, lopų,
bangų. Nuolat didėjant automobiliųsrautams ir veikiant aplinkos veiksniams laikui bėgant dėl nepakankamo kelio konstrukcijos sluoksnio formuojasi vienas sudėtingiausiai šalinamų ir pavojingiausių eismo saugumui defektų – provėžos.

Kiekvienais metais daugėja kelių ruožų, kuriuose
provėžų gylis dangose viršija leistinąjį. Šiuo metu
labiausiai pažeisti kelių ruožai yra:
1. Ruožas Nr. A4 Vilnius – Varėna – Gardinas 45,0–61,0 km (gylis 20–60 mm),
kuris buvo įrengtas 1973–1976 m.Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože – 5203 aut./parą, krovininių – 606 aut./parą. Nuo 2003 m. eismo
intensyvumas išaugo 1,45 karto, sunkiojo transporto – 1,52 karto.
2. 2. Ruožas Nr. 128 Naujieji Valkininkai – Daugai – Alytus 3,7–13,0 km (gylis 20–40 mm); 24,0–25,0 km (10–25 mm) ir 29,0–30,0 km (gylis 5–15
mm) buvo įrengtas 1980 m. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
ruože – 2494 aut./parą, krovininių – 423 aut./parą. Nuo 2003 m. eismo intensyvumas išaugo 1,82 karto, sunkiojo transporto – 2,16 karto.

Įmonės „Alytaus regiono keliai“ direktorius Bronius Vaičiulionis:
„Alytaus regione kelininkai žiemai yra pasiruošę: užpildyti druskos ar
druskos – smėlio mišinio sandėliai, žiemos kelių priežiūros darbams
paruošta technika, tikslingai sustyguotas budinčiųjų darbo grafikas
liudija, kad žiemai užklupti netikėtai nepavyksir kad VĮ „Alytaus
regiono keliai“ žiemai pasiruošusi išties rimtai bei atsakingai.“

Eismo intensyvumo didėjimas Alytaus regione 2011–2013 m. VMPEI valstybinės reikšmės keliuose
Kelių, kurių kelio dangos nepritaikytos
eksploatuoti 48 t svorio transporto priemones,
sąrašas:

Kelio Kelio pavadinimas
Nr.

Ruožas, km
nuo

iki

2013
2012
2011
Vieta, Bendras Krovininis Bendras Krovininis Bendras Krovininis
km
VMPEI, aut./p.
VMPEI, aut./p.
VMPEI, aut./p.

A4

Vilnius–Varėna–*Gardinas

28,41

43,14 33,24

6 132

534

5 935

523

5 910

534

A4

Vilnius–Varėna–*Gardinas

43,14

62,63

52,6

5 351

622

5 203

606

5 332

611

128 Valkininkų g. st. **–Daugai–Alytus

0

14,07

1,62

2 629

466

2 494

423

2 558

454

2. Krašto kelių dangų konstrukcijos nepritaikytos 48 t apkrovai,
išskyrus kelio Nr. 131 Alytus – Simnas – Kalvarija nuo 2,500 km
iki 21,600 km ruožą.

128 Valkininkų g. st. **–Daugai–Alytus

14,07

25,1 22,62

3 698

754

3 615

737

3 438

622

128 Valkininkų g. st. **–Daugai–Alytus

25,1

39,21 34,55

4 679

864

4 659

811

4 654

810

128 Valkininkų g. st. **–Daugai–Alytus

39,21

44,14 42,99

9 427

1 160

9 215

1 134

9 661

1 278

3. Rajoniniųkelių dangos nepritaikytos 48 t kelio apkrovai, išskyrus
kelius Nr. 5004 Varėna – Matuizos – Valkininkai nuo 24,600 km
iki 27,022 km ruožas ir Nr. 2507 Seirijai – Gudeliai nuo 1,100 km
iki 2,400 km ruožas.

131 Alytus–Simnas–Kalvarija

4,17

4 059

702

3 985

669

2 726

603

1. Magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius – Varėna – Gardinas dangos
konstrukcija nepritaikyta 48 t apkrovai.

5. Nr. 133 Merkinė – Leipalingis 7,0–13,0 km (20–40 mm) ir 17,50–25,0 km
(gylis 40–60 mm), įrengtas 1985–1987 m. Vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas ruože 7,0–9,0 km – 7499 aut./parą, krovininių – 623 aut./
parą. Nuo 2003 m. eismo intensyvumas šiame ruože išaugo 2,82 karto, sunkiojo transporto – 2,66 karto. 17,0 km – 3910 aut./parą, krovininių – 407
aut./parą. Nuo 2003 m. eismo intensyvumas šiame ruože išaugo 1,47 karto,
sunkiojo transporto – 1,74 karto.
6. Nr. 134 Leipalingis – Lazdijai – Kalvarija 19,0–27,0 km (gylis 30–60 mm)
ir 40,0–42,0 km (gylis 30–50 mm), įrengtas 1988 m. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože – 1761 aut./parą, krovininių – 148 aut./parą.
Nuo 2003 m. eismo intensyvumas išaugo 1,23 karto, sunkiojo transporto –
1,45 karto.

Polaidžio pasekmės regioniniuose keliuose su asfalto danga
BMCARCHYVO
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Miškavežiai sparčiai laužo kelius

2,48

6,03

131 Alytus–Simnas–Kalvarija

6,03

26,61

12

2 886

676

2 729

603

1 793

480

131 Alytus–Simnas–Kalvarija

26,61

36,65

30,7

1 834

473

1 793

462

1 516

749

131 Alytus–Simnas–Kalvarija

36,65

50,99 37,11

2 162

1 047

1 518

750

2 175

721

Kelio ruožas
Iš viso, Defektų pobūdis
km
nuo km iki km
Alytus – Simnas – Kalvarija
22
41,8
19,8 Išdaužos, skilinėjimas, plyšių tinklas, danga yra, lukštenasi, lūžta
Babriškės – Varėna – Eišiškės
11 25,72 14,72 Bangos, plyšių tinklas, vėžės, danga trupa, yra, lukštenasi, dūla, lūžta
Merkinė – Leipalingis
18
20
2 Provėžos, dangos sėdimai, trupa dangos kraštai
Druskininkai – Viečiūnai – Grūtas
0,94
5
4,06 Išdaužos, bangos, sėdimai, plyšių tinklas, trupa, lukštenasi danga
Druskininkai – Leipalingis – Seirijai
12,6
22,7
10,1 Išdaužos, bangos, sėdimai, trupa danga
Onuškis – Butrimonys – Punia
30,5 35,08
4,58 Išdaužos, bangos, sėdimai, trupa, lukštenasi danga
Varėna – Marcinkonys – Druskininkai
5
14
9 Bangos, plyšių tinklas, vėžės, danga trupa, yra, lukštenasi, dūla, lūžta
Varėna – Nedzingė – Merkinė
6
12
6 Bangos, plyšių tinklas, vėžės, danga trupa, yra, lukštenasi, dūla, lūžta
Leipalingis – Kapčiamiestis – Kauknoris
20 27,37
7,37 Lūžta dangos kraštai, plyšių tinklas, lukštenasi danga

Eil. Kelio Kelio pavadinimas
Nr. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

131
127
133
5007
180
4706
5003
5009
2505

Vykstant miškų tvarkymo procesui labai nukenčia valstybiniai keliai. Nuo
medienos sandėliavimo, krovimo ir gabenimo miškavežiais dangose atsirado gilių vėžių, duobių, dangos yra užterštos purvu, kelių kraštai ir sankasų šlaitainuvažinėti, pakelės ir sankasos šlaitai užteršti medžių šakomis, medienos atliekomis,
daug kur visai neliko griovių, esamų nuovažų dangos taip pat stipriai sugadintos.
Dėl netvarkingo medienos sandėliavimo nuolat įspėjami miškų savininkai,
rašomi aktai. Pažeidėjus nustatyti sunku, nes miškų savininkai dažnai parduoda
audros pažeistus miško sklypus. Naujieji savininkai samdo miško pjovėjus, pjovėjai samdo vežėjus. Prižiūrint keliusbendradarbiaujama su Alytaus regiono aplinkos departamento miškų kontrolės skyriumi, miškų urėdijomis, Alytaus apskrities
vyriausiuoju policijos komisariatu.
Labiausiai nukentėjo šie rajoniniai keliai: Nr. 1103 Daugai–Skabeikiai–Dusmenys, Nr. 1122 Pivašiūnai–Butrimonys, Nr. 4701 Jurgionys–Babriškės, Nr. 4706
Onuškis–Butrimonys–Punia, 5014 Varėna–Rudnia–Paramėlis–Katra, Nr. 5020
Krokšlys–Lynažeris, Nr. 4704 Paluknys – Žėronys – Naujieji Valkininkai.
Siekiant užtikrinti galimybę išvažiuoti sugadintais keliais, būtina organizuoti
kelių atstatymo darbus: pastorinti esamas žvyro dangas, sutvarkyti pakeles, surinkti medžių šakas ir medienos atliekas, atskirose vietose reikia atstatyti kelių
griovius, pastorinti sugadintų nuovažų žvyro dangas.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos darbuotojai labai dažnai patikrinimo
metu nustato, kad miškavežiai veža nuo 2 iki 30 t medienos daugiau, nei leistina
(leistina bendroji masė 40 t). Miškavežių vairuotojai sužinoję, kad kelyje Valstybinė kelių transporto inspekcija atliks svorio patikrą, važiuoja aplinkkeliais.

Polaidžio metu labiausiai yra pažeidžiami keliai su
žvyro danga
Kiekvienais metais daugėja žvyrkelių, kurių dangos būklė darosi vis blogesnė – esama žvyro danga plonėja, atsiranda provėžų, bangų, duobių, skersiniai
dangos nuolydžiai neatitinka projektinių (apie 3,5 proc.). Išdulkėjus smulkioms
žvyro frakcijoms, dangą sunku suprofiliuoti. Ypač žvyro dangas rudens ir pavasario laikotarpiu niokoja miškavežiai ir kiti sunkiasvoriai automobiliai, nes šio tipo
dangų apkrovų laikomoji galia neapskaičiuota tokioms didelėms apkrovoms. Kelius veikia ir klimato veiksniai – temperatūrų svyravimai, krituliai. Iškritus didesniam kritulių kiekiui, liūčių ar pavasario polaidžio metu vanduo plauna dangos
žvyrą, sankasos gruntą, užneša griovius, todėl yra nemažai vietų, kuriose išplatėjusi žemės sankasa, reikia arba gilinti, arba naujai iškasti vandens nuleidimo
griovius.

Pastaba: Visuose šiuose ruožuose juoda danga įrengta prieš 20–30 metų, todėl ji neatlaiko dabartinių apkrovų ir atsiranda vis daugiau defektų, ypačpo žiemos sezono.

Polaidžio metu labiausiai pažeidžiami keliai su žvyro danga
Eil.
Nr.

Kelio
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1111
4701
2514
1114
5014
2505
1115
2534
5010
1128

Kelio ruožas
nuo km
Kolonistai – Verbiejai
5,95
Jurgionys – Babriškės
0
Verstaminai – Babrauninkai
7,6
Geniai – Panemuninkai
1,5
Varėna – Rudnia – Paramėlis – Katra
1
Leipalingis – Kapčiamiestis – Kauknoris
27,4
Krokialaukis – Daugirdai
0,6
Noragėliai – Krikštonys
0
Babriškės – Tolkūnai
0
Daugai – Meškučiai – Meškasalis
6

Kelio pavadinimas

iki km
6,422
5
10,7
7,8
17
28,1
2,8
3,6
8,23
13

Iš viso, km Defektų pobūdis
0,472
5
3,1
6,3
16
0,7
2,2
3,6
8,23
7

Sėdimai, lūžta danga
Lūžta danga, sėdimai, provėžos, bangos
Lūžta danga, sėdimai, provėžos, bangos
Danga duobėta, banguota,
Lūžta danga, sėdimai, provėžos, bangos, duobės
Provėžos, bangos, sėdimai
Provėžos, bangos, duobės
Danga duobėta, banguota
Lūžta danga, sėdimai, provėžos, bangos
Sulaužyta danga

Kelių būklė Alytaus regione.
100, 53
(30 proc.)
236,43
(70 proc.)

Keliai, kurių būklė nepatenkinama, km;
Keliai, kurių būklė patenkinama, km.
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asmet, vos tik prasidėjus žiemos sezonui,„Utenos regiono keliai“ skubiai imasi šiam periodui būdingų darbų. Žiemos darbams atlikti reikia ir daug technikos, kurios įmonė turi pakankamai. Žiemos sezonui pasirengiama iš anksto: karjeruose paruoštas smėlis vežamas į įmonės kelių tarnybų sandėlius, kur ruošiami
ir kaupiami druskos ir smėlio mišiniai.
Įmonei priklausantys keliai skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninius, tad
ir jų priežiūra žiemos metu yra skirtinga. Taip pat keliai skirstomi ir pagal jų svarbą – vienu metu visuose keliuose nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti slidumą mažinančiu mišiniu tiesiog neįmanoma.
Anot kelininkų, pirmiausia duoklė atiduodama didžiausio eismo intensyvumo keliams. Ši tvarka padeda užtikrinti ir saugesnį eismą, ir yra ekonomiškai efektyviausia.
„Užpustomų kelių ruožų Utenos regione daugiau: kalvos, raižytas reljefas,
ežerai. Kiekviena žiema pas mus tęsiasi mėnesiu ilgiau: prasideda 2 savaitėmis
anksčiau ir baigiasi 2 savaitėmis vėliau, – pasakojimą pradėjo „Utenos regiono
kelių“ direktorius Edmantas Šakalys. – Manome, kad kelių priežiūros lėšas, skiriamas iš valstybės biudžeto, reikia skaičiuoti ne pagal sąnaudų vidurkį Lietuvoje,
o pagal jų realų poreikį regione, nes esame išskirtinis – miškingas, kalvotas, ežerų kraštas. Tačiau pinigų kelių priežiūrai mums skiriama kaip ir visiems.“

Rūpesčiai nesibaigia nei žiemą, nei vasarą
„Pagal kelių priežiūros tvarką žiemą pirmiausia turime sudaryti palankias sąlygas eismui magistraliniuose ir krašto keliuose, kuriuose vyksta 80 proc. eismo“,
– paaiškino E. Šakalys.

Pasak direktoriaus, Utenos regione esantys valstybinės reikšmės magistraliniai keliai Nr. A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ir Nr. A14 Vilnius – Utena yra prižiūrimi pagal II magistralinių kelių priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą ir barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 4 iki
22 val.
„Magistralinis kelias Nr. A14 Vilnius – Utena su cementbetonio danga yra
barstomas tik šlapia druska. Tiesa, pamenu, kai nutiestas kelias pasiekė Uteną,
dvejus metus nebuvo galima barstyti druska – tik smėlį. Po to barstėme smėlio ir druskos mišiniu, o dabar – vien šlapia druska“, – pasakojo „Utenos regiono kelių“ direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis inžinierius Leonas Paulauskas.
Valstybinės reikšmės krašto keliai yra prižiūrimi pagal II krašto kelių priežiūros
lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą ir barsto slidumą
mažinančias medžiagas nuo 6 iki 19 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 4 val. nustojus snigti. Esant slidžiai kelio dangai pirmą
kartą krašto kelius rytą būtina barstyti iki 8 val. Eismas esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms gali nutrūkti ne ilgiau kaip 8 val. Nuo 19 iki 6 val. ryto šie
keliai nevalomi ir nebarstomi. Šiuose keliuose gali būti suspausto sniego provėžų.
Valstybinės reikšmės rajoniniai keliai yra prižiūrimi pagal III rajoninių kelių
priežiūros lygį. Juose dirbama nuo 9 iki 18 val. Valoma tik baigus tvarkyti magistralinius ir krašto kelius. Barstoma tik intensyvaus eismo rajoninių kelių pavojinguose ruožuose (stačiose įkalnėse, staigiuose posūkiuose) ir tik po stiprių lijundrų arba plikšalų. Eismas esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms gali
nutrūkti ne ilgiau kaip 48 val.
Rajoniniai keliai, kurių eismo intensyvumas yra didesnis kaip 1000 aut./parą,
prižiūrimi pagal I rajoninių kelių priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose

Pasak „Utenos regiono kelių“ vadovų, eismo saugumo
mažinimui didelės įtakos turėjo pavojinguose kelio
ruožuose įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės: žiedinės
sankryžos, iškiliosios salelės, pėsčiųjų perėjos, apšvietimas.

Šiai problemai spręsti daug bendraujama su miškininkais, į pagalbą kviečiami policijos pareigūnai. „Utenos regiono keliai“ puikiai sutaria su valstybinėmis miškų urėdijomis, tačiau problemų vis kyla dėl miškų savininkų. Iš jų medieną nusipirkę asmenys įsigudrina ją vežti naktimis, per polaidžius, taip niokodami kelius. Tenka griežtinti kontrolę arba riboti krovininių transporto priemonių eismą.
„Kelius saugome ne todėl, kad jais niekas nevažiuotų, o todėl, kad jų visai
nesuniokotų. Jei eismas ribojamas, tai nereiškia, jog piktybiškai nenorime, kad
žmogus sunkiasvore technika juo važiuotų. Beje, labai gera prevencinė priemonė – žinia, kiek kainuoja sudarkytą kelią atstatyti“, – tvirtino įmonės vadovai.
2013–2014 m. polaidžio metu buvo sugadinta 70 km ruožų 26-iuose valstybinės reikšmės keliuose. Šių kelių remonto darbai „Utenos regiono keliams“
kainavo 2 mln. litų.

keliuose budi, valo sniegą ir barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 6 iki 19
val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 5 val. nustojus snigti. Esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą krašto kelius rytą būtina barstyti iki 9 val. Eismas esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms gali nutrūkti ne ilgiau kaip 8 val.
Nustatyti kokybės reikalavimai kelių priežiūros lygiams netaikomi esant sudėtingoms oro sąlygoms, kai: ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) pusto; ilgiau kaip
24 val. su pertraukomis sninga ir (arba) pusto; įšalęs kelias po lietaus apledėja,
būna lijundra; per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus; oro temperatūra
dieną nepakyla aukščiau kaip iki -8oC.

Kelių dangos prastėja, o lėšos mažėja

Polaidžiai – bėda žvyrkeliams

Saugus eismas – prioritetas

Įmonei didelį nerimą kelia pasenusi ir kai kurių krašto kelių dangos būklė. Tokių valstybinės reikšmės krašto kelių kaip Nr. 120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis,
Nr. 121 Anykščiai – Troškūnai – Panevėžys, Nr. 119 Molėtai – Anykščiai, Nr. 172
Raudondvaris – Giedraičiai – Molėtai, Nr. 173 Molėtai – Pabradė ir Nr. 179 Du-

„Žvyrkeliams labiausiai kenkia pavasario polaidžiai. Bėda, kaip ir visoje Lietuvoje, – juos itin darko sunkiasvorė technika, ypač miškovežiai. Pavasarį būna
ir taip, kad žvyrkelio nėra kaip greideriuoti, nes kelio danga būna sulaužyta. Remontui pinigų stinga, tad ribojame eismą“, – pabrėžė įmonės vadovas E. Šakalys.

Valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“ stengiasi visais įmanomais būdais
gerinti saugų eismą jai priklausančiuose valstybinės reikšmės keliuose.
Pasak įmonės direktoriaus E. Šakalio, saugaus eismo sistemą sudaro šie elementai: kelias, žmogus, automobilis, aplinka. „Utenos regiono keliai“ rūpinasi
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Eglė Liepytė

setos – Degučiai – Dūkštas asfalto danga yra paklota prieš 30 ir daugiau metų.
Panaši ir rajoninių kelių dangų būklė. Šių kelių dangų remontui yra išleidžiama
daugybė lėšų. Susidėvėjusių dangų ruožų taisymo laikas dėl lėšų stokos kas metai vis labiau tolsta, atsiranda vis daugiau taisytinų, pasiekusių kritinę susidėvėjimo ribą kelių. Panaši ir rajoninių kelių dangos būklė. Jų remontui išleidžiama
daug lėšų. Daugelio ruožų tvarkymas dėl lėšų stygiaus vis atidedamas, taip prastos būklės kelių tik daugėja.
Bene didžiausias „Utenos regiono kelių“ rūpestis – valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius – Utena betono danga.
Beveik prieš 30 metų nutiestas betono dangos kelias – 7,5 m monolitinio
betono juosta, kurios kelkraščiai sutvirtinti 1 m pločio asfaltbetonio danga. Betono plokščių storis – 22 cm. Kas 5 metrus betono dangoje esančios deformacinės siūlės yra užtaisytos aukštos kokybės mastika. Šios siūlės kelio dangoje ir kelia daugiausia problemų.
Kasmet prasidėjus vasaros sezonui, dangoje esančios siūlės išvalomos nuo
nešvarumų ir iš naujo užpildomos mastika, kad sumažėtų per karščius atsirandančių įtempimų, dėl kurių betono danga pradeda plėstis, lipa į viršų, sandūrose ima irti.
Bėgant metams, esamų siūlių pločio neužteko, todėl buvo įrengiamos papildomos plėtimosi ir paplatintos temperatūrų siūlės. Viename betono kelio kilometre tokių siūlių ilgis siekia pustrečio kilometro, o vienam įpjovos metrui sutvarkyti reikia apie 20 litų. Tad nesunku suskaičiuoti, kad šis rūpestis dar ir nemažai kainuoja.
Valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje Nr. A14 Vilnius – Utena eismo
intensyvumas yra didelis – iki 5742 automobilių per parą. Manoma, kad šis kelias visuomenės poreikiams jau atitarnavo su kaupu.
Vyriausybė šiemet pritarė kelio Vilnius – Utena rekonstrukcijai. Savo žodį dar
turi tarti Seimas, ar jis bus atnaujinimas viešosios ir privačios partnerystės būdu.
Tikimasi, kad po rekonstrukcijos bus saugiau ir patogiau vairuoti, o kelininkams
– paprasčiau jį prižiūrėti.
„Utenos regiono kelių“ vadovai pasakodami džiaugiasi, kad šiuo metu sėkmingai rekonstruojami valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas
– Zarasai – Daugpilis ruožai.
Praėjusių metų duomenimis, krovininio transporto eismo intensyvumas magistraliniame kelyje Nr. A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis siekė iki 1131 automobilių per parą, bendras eismo intensyvumas – nuo 2604 iki 6000 automobilių per parą.

Įmonės „Utenos regiono keliai“ direktorius Edmantas Šakalys:
„Kelius mes saugome ne todėl, kad jais niekas nevažiuotų,
o todėl, kad jų visai nesuniokotų. Jei eismas ribojamas, tai
nereiškia, jog piktybiškai nenorime, kad žmogus sunkiasvore
technika juo važiuotų. Beje, labai gera prevencinė priemonė –
žinia, kiek kainuoja sudarkytą kelią atstatyti“.

Technika dirba visus metus
„Technikos turime pakankamai ir technikos parką stengiamės išlaikyti optimalų, kad jis mums ir žiemą, ir vasarą tarnautų. Visas dėmesys, žinoma, sutelktas žiemos tarnybai“, – atkreipė dėmesį direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai Gintautas Bilaišis.
Direktoriaus pavaduotojas toliau vardijo: žiemos tarnybai jau yra paruošti 76
mechanizmai, iš jų 19 greiderių, 4 rotoriai, 28 automobiliai su barstytuvais ir 25
traktoriai.
„Tai nėra mažai. Turime daugiafunkces mašinas, kurios ne tik valo ir barsto,
bet vasarą veža žvyrą, kitas medžiagas, turime asfalto termosus, kuriais vežame
asfaltą, duobes remontuojame“, – pridūrė G. Bilaišis.
„Utenos regione kelių“ priežiūros technika dirba visus metus. Tarkime, žiemą
traktorius valo ir barsto kelią, o vasarą šienauja pakeles. Būtų galima darbų atlikti daugiau, bet viskas „atsiremia“ į pinigus.
Kelio darbų per akis – žvyravimas, greideriavimas, barstymas. Deja, nuo
2008 m. sumažinus finansavimą apie 30 proc., įmonė priversta mažinti ir darbuotojų skaičių, nors prižiūrimų kelių ilgis ir nepakito. Nuo 2008 m. įmonę paliko 100 darbuotojų.
„Stengiamės, kad kelių būklė neprastėtų, bet asfaltbetonio dangų būklė vis
blogėja. Mažėja remonto apimtys, kelių priežiūra irgi nepakankama. Žmonės nepatenkinti, kad žiemą kelius nuvalome vėliau. Tikrai negalime jų nuvalyti ir pabarstyti iki 7 valandos ryto. Daug kainuoja, o finansavimas minimalus“, – pabrėžė įmonės vadovas E. Šakalys.

URK

keliais ir žmonėmis. Tai reiškia, kad diegiamos inžinerinės saugų eismą gerinančios priemonės ir vykdoma aktyvi švietėjiška veikla.
„Analizuojame įskaitinių eismo įvykių valstybiniuose keliuose duomenis, kuriuos apibendrinę siūlome priemones saugiam eismui gerinti ir avaringumui mažinti. Darbo rezultatai džiugina: palyginti su 2013 m., šiemet per 10 mėnesių žuvusių eismo dalyvių sumažėjo net 50 proc.“, – pasakojo direktoriaus pavaduotojas G. Bilaišis.
Pastaruoju metu „Utenos regiono keliuose“ smarkiai sumažėjo juodųjų dėmių – 2008 m. jų buvo 5, dabar teliko viena.
Pasak„Utenos regiono kelių“ vadovų, eismo saugumo mažinimui didelės įtakos turėjo pavojinguose kelio ruožuose įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės: žiedinės sankryžos, iškiliosios salelės, pėsčiųjų perėjos, apšvietimas.
Neretai sukeliamos diskusijos, kad visos inžinerinės saugaus eismo priemonės – tai tik vairuotojų galimybių suvaržymas. Piktinamasi, kad dėl įdiegtų naujų priemonių tenka mažinti važiavimo greitį, keisti važiavimo įpročius, o juk įpročių keitimas ir yra vienas sudėtingiausių dalykų žmonių gyvenime. Būtent todėl žmonės linkę ieškoti neigiamų dalykų naujovėse ir teigiamų senoje tvarkoje. Visuomenei būtina paaiškinti, kad diegiamos inžinerinės priemonės – tai ne
kliūtis, o pagalba, mažinanti beprasmių žūčių ir sužalojimų skaičių eismo įvykių metu.
Atlikus įdiegtų inžinerinių saugaus eismo priemonių tyrimus, nustatyta, jog
efektyviausia yra - paprastos sankryžos rekonstrukcija į žiedinę, tai itin sumažina transporto priemonių susidūrimų skaičių. Jose 75 proc. sumažėja transporto
priemonių susidūrimų.
2014 m. valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje Nr. A14 Vilnius – Utena, sankryžoje su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 114 Molėtai – Kaltanėnai
– Ignalina įrengta nauja žiedinė sankryža.

URK

Valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“ priklauso 2,5 tūkst. km valstybinės reikšmės
kelių ir 110 tiltų. Pagal prižiūrimų kelių tinklo ilgį įmonė yra penkta Respublikoje.
Šiuos objektus prižiūri ir tvarko penkios įmonei pavaldžios kelių tarnybos.
Atsakingiausias laikotarpis – žiema. Jai ruošiamasi iš anksto, kad įmonės prižiūrimuose
keliuose būtų kuo mažesnė grėsmė saugiam eismui. Labai dažnai Utenos kelininkams ir
išlydėti žiemą tenka vėliau, nei parodo kalendorius.

URK
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Utenos kelininkai žiemą pasitinka anksčiau, o išlydi vėliau
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Vidurio Lietuvos keliai kryžkelėje

Panevėžio regiono kelininkai:
provėžuota „Via Baltica“ džiaugsmo nekelia
ruotojams rūpesčių dėl kelių ženklų neturėtų kilti. Esame įrengę „Stop“ ženklus prie
beveik kiekvieno įvažiavimo į magistralę, taip pat – „kalniukus“, kurie priverčia sustoti ar sumažinti greitį“, – patikino Panevėžio regiono kelininkų vadovas R. Žagaras.
Pasak įmonės vadovo, didesnė problema yra transporto priemonių susidūrimai. Pagrindinės įvykių priežastys – pernelyg didelis greitis ir neatsargus lenkimas, o ypač krovininių transporto priemonių. Siekiant sumažinti avaringumą,
greičio matuokliais apstatyti viso kelio neįmanoma, reikalingos ir kitos auklėjamosios priemonės.
Greičio matuokliai veiksmingi tik Lietuvoje registruoto transporto vairuotojams. Todėl neretai autoįvykius kelyje „Via Baltica“ sukelia užsieniečiai. Situacija
problemiška. Užsieniečiai tai puikiai žino, todėl ir piktnaudžiauja. Pasak įmonės
vadovo R. Žagaro, Europos Komisija jau inicijuoja įdiegti vieningą sistemą, kuri leis
matyti visus pažeidimus ir nuobaudas. Išieškojimas bus lengvesnis ir paprastesnis.
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Galvos skausmas dėl provėžų

Petras Vizbaras
alstybės įmonė „Kauno regiono keliai“ patikėjimo teise šešiuose Lietuvos rajonuose prižiūri 2674,744 km valstybinės reikšmės kelių, iš jų 187,07 km
magistralinių, 620,05 km krašto ir 1867,624 km rajoninių kelių, kurio balansinė
vertė 2013 m. pabaigoje buvo 744 685 452 litų. Įmonėje dirbančių 340 darbuotojų kolektyvas nuoširdžiai stengiasi išlaikyti bent patenkinamą kelių būklę, bet
tenka nelinksmai konstatuoti, kad padėtis po truputį blogėja. Svarbiausioje įmonės prižiūrimoje arterijoje – kelio „Via Baltica“ daugiau nei 90 km ilgio atkarpoje–
dėl sunkiasvorio transporto poveikio neatlaikančių silpnų kelių pagrindų susiformavo į jokius techninius normatyvus nebetelpančios provėžos tarp Truskavos ir Aristavos,
o atkarpai nuo Mauručių Marijampolės link jau prigijo „mirties kelio“ pavadinimas.
Regiono kelių priežiūrai kasmet yra skiriama apie 30 mln. litų, įskaičiuojant ir
PVM. Šios lėšos yra naudojamos tik būtiniausiems kelių remonto darbams: žiemos tarnybai, juodų dangų išdaužų ir plyšių užtaisymui, kelio ženklų atnaujinimui, žvyrkelių profiliavimui, tiltų, pralaidų, vandens nuvedimo sistemų palaikymui bei kitiems neatidėliotiniems darbams. Nedidelė dalis tenka eismo saugos
priemonėms ir avarijų padarinių likvidavimui. „Jeigu pasakyčiau, kad trūksta lėšų,
pasakyčiau labai švelniai“, – teigia įmonės direktorius V.Lisauskas. „Ankstyvą pavasarį, aptariant kelių priežiūros darbų programą, Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir regioninių įmonių vadovai buvo priversti svarstyti, kokiomis priemonėmis galima sutaupyti kelis šimtus tūkstančių litų“, – guodėsi V.Lisauskas. Aišku, kad siekiant bent jau stabilizuoti padėtį reikia rimtesnių investicijų, kurių labai mažai. Po šia prasme regionui palyginti sėkmingų 2011 m,
kai vyko kelių Nr. 145 Kėdainiai – Šėta – Ukmergė, Nr.129 Antakalnis – Jieznas
– Alytus – Merkinė, A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė atskirų ruožų rekonstravimo ir dangų stiprinimo darbai, buvo remontuojama tilto per Nemuną kelyje A5
Kaunas – Marijampolė – Suvalkai kairioji pusė, 2012 m. vidurio Lietuvos regiono
keliai skaičiuojamosiomis kainomis nusidėvėjo 54.9 mln. litų, o įmonė iš Lietuvos
automobilių kelių direkcijos perėmė sukurto ilgalaikio turto – kelių ir jų statinių
projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, dangų stiprinimo darbų už 49 mln. litų.
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Valstybės Įmonės „Kauno regiono keliai“ direktorius
Vidmantas Lisauskas: „Labai nesinorėtų, kad važiuojantys
valstybinės reikšmės keliais žmonės susidurtų su tokiomis pat
problemomis kaip Kauno miesto gyventojai, negalintys saugiai
jaustis savo miesto gatvėse.“

2013 m. atitinkamai nusidėvėjimo priskaičiuota 56,3 mln. litų, perimta turto tik už
14,95 mln. litų. Nusistovėjusi investicijų į kelius tendencija nekinta ir šiais metais.
Kodėl Lietuva taip nenoriai investuoja į savo šalies kelius? Ne taip seniai viename analitiniame žurnale teko skaityti specialistų diskusiją, kurią apibendrindamas žurnalo redaktorius investicijas į kelius sulygino su vandentiekio ir nuotekų

Nepraleidžiame progos, pasišaipyti iš duobėtų Kauno miesto
gatvių. Tačiau čia gyvenantiems anaiptol nejuokinga.
Labai nesinorėtų, kad su tokiu „malonumu“ susidurtų ir
valstybiniais keliais važiuojantys žmonės. Beje, pasiekęs dugną
Kaunas jau po truputį pradėjo tvarkytis.

tinklų įrengimo programa ir konstatavo, kad žavėtis investicijomis į infrastruktūros
objektus nereikėtų, nes kartą investavus reikės nuolat skirti lėšų jiems išlaikyti. Minėta programa, kurios vienas iš deklaruojamų tikslų yra įrengus tinklus gyvenvietėse sustabdyti jų tuštėjimą, tikriausiai irgi reikalinga, nes gamtinių reikalų atlikimas už tvarto nepuošia civilizuotos XXI a. valstybės. Tačiau galima sutikti su minėto leidinio redaktoriumi, kad tai dirbtinė, vienai lokaliai gyventojų grupei tarnaujanti investicija, kurios dėl suprantamų priežasčių dažnai kratosi net tie, kuriems iš
principo ji skirta. O kas bus, jei gyvenvietė, nepaisant visų užkeikimų, vis tiek išsivaikščios ar net visai išnyks iš žemėlapio, kad ir dėl dulkančios žvyruotos centrinės
gatvės, sutampančios su valstybinės reikšmės keliu? Beje, tos programos vykdytojai kažkodėl šventai įsitikinę, kad protingiausia yra ją įgyvendinti perkasant kelius.
Tuo tarpu kelių išgalvoti ir iš naujo kurti nereikia. Lietuva turi gerai išplėtotą kelių tinklą, kurį tereikia išlaikyti ir pagal poreikius modernizuoti. Pagrindinis
kelių modernizavimo kriterijus paprastas – eismo intensyvumas. Jei keliu naudojasi atitinkamas vairuotojų skaičius, reiškia, kad kelias yra reikalingas ir jis turi
atitikti elementarius patogumo, eismo saugos, ekologinius ir kitus reikalavimus.
Kelių transportas sukuria apie 13 proc. šalies BVP. Šis rodiklis didžiausias Europos Sąjungoje, o kelių transporto indėlis paslaugų eksporto struktūroje beveik 7 kartus didesnis nei geležinkelių, 9 kartus nei oro ir 10 kartų nei jūrų transporto. „Lietuva dėl geografinės padėties tiesiog pasmerkta būti tranzitine valstybe. Bent jau tol,
kol visi išmoksime skraidyti, o tai turėtų būti dar negreitai, – juokauja įmonės vadovas V. Lisauskas. – Apie investicijų į kelius ekonominius parametrus taip pat neverta
kalbėti, nes kiekvienas rimtesnis projektas grindžiamas ekonominiu efektyvumu, o jo
rodikliai dažnai būna įspūdingi.“ Tenka priminti, kad 2009 m., prasidėjus ekonominei krizei, kelių priežiūros ir plėtros programa buvo sumažinta apie 40 proc., jos apimtis panaši išliko iki šių dienų. Vienintelis reikšmingesnis pokytis – priimtas sprendimas per dvejus metus 10 proc. padidinti kelių priežiūros programos dalį, kuri skiriama savivaldybių, miškų ir nacionalinių parkų vidaus keliams tvarkyti, atitinkamai
mažėjant valstybiniams keliams skiriamai daliai. Ar tai teisinga? Tai atskira tema. Tačiau pats procesas labiau primena suplyšusios paklodės tampymą.
Įmonės darbuotojai kasmet užtaiso apie 30 000 kv.m juodų dangų išdaužų,
apie 1000 kv. m įvairių deformacijų, 23 000 m išilginių ir skersinių plyšių, daugiau nei 48 000 kv. m juodų dangų apdoroja bitumine emulsija ir skaldele vadinamaisiais „lopinėliais“. Pinigai sunaudojami nemaži, o nauda yra trumpalaikė.
Bent dalinai gelbėtų ištisinis dangų paviršiaus apdorojimas, tačiau pastaraisiais
metais jo įrengimo tempai tokie, kad esminio teigiamo lūžio pasiekti nepavyksta.
Nepraleidžiame progos, pagrįstai ar nelabai, pasišaipyti iš duobėtų Kauno
miesto gatvių. Tačiau čia gyvenantiems anaiptol nejuokinga. Labai nesinorėtų,
kad su tokiu „malonumu“ susidurtų ir valstybiniais keliais važiuojantys žmonės.
Beje, pasiekęs dugną Kaunas jau po truputį pradėjo tvarkytis.
Kelininkai puikiai supranta, kad valstybė turi daug svarbių rūpesčių, ypač šiuo
metu. Bet juk kalbama apie 69 mlrd. litų vertės valstybės „vizitine kortele“, „ekonomikos stuburu“ vadinamą šalies nacionalinį turtą. Vien jau kažkada suformuoto požiūrio „neužkasinėsime pinigų į asfaltą“ revizija būtų žingsnis į priekį. Galbūt problemos, kuri savaime neišnyks, o tik augs ir brangs, geranoriškas suvokimas ir žmoniškas
paaiškinimas visuomenei būtų naudingas ieškant papildomų finansavimo šaltinių?
Vis dėlto šviesa tunelio gale matosi. Šiuo metu į žiedines rekonstruojamos
Birštono ir Jonavos sankryžos, baigiami planuoti juodų dangų paviršiaus apdaro
darbai. Yra tikimybė, kad artimiausiais metais, galų gale išsisprendus žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimams, prasidės kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai rekonstrukcija, magistraliniame kelyje A6 Kaunas – Zarasai
– Daugpilis savo eilės sulauks palnuoti aplinkkeliai, vyksta kitų didžiausių regiono skaudulių atnaujinimo projektavimas.

Rudens, žiemos, pavasario periodas
– vienas sudėtingiausių kelininkams
laikotarpių. Kasmet VĮ „Panevėžio
regiono keliai“ ruošiasi šiam metų laikui
itin atsakingai, juolab kad regiono
prižiūrimiems keliams priklauso vienos
pagrindinių šalies transporto arterijų –
magistralės „Via Baltica“ – dalis.
Audronė Filimanavičienė
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idžiausias Panevėžio regiono kelininkų rūpestis – sudaryti kuo palankesnes
sąlygas vairuotojams kelyje, kuriam būdingas intensyvus eismas (apie 10
tūkst. transporto priemonių per parą) ir didelis avarijų skaičius.
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Pažvelgę į Lietuvos kelių žemėlapį ir transporto eismo pasiskirstymo diagramą keliuose
pastebėsime, kad bene didžiausi transporto srautai tenka vidurio Lietuvai. Jie juda
rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų, pietvakarių, pietryčių ir kitomis kryptimis. Vidurio
Lietuvoje taip pat išvystytas geležinkelių, oro ir upių transportas. Visų rūšių transporto
srautai turi įtakos kelių apkrovai. Apie tai, kaip vidurio Lietuvos keliai išlaiko didžiulius
krovinių ir keleivių srautus, kalbėjomės su įmonės „Kauno regiono keliai“ direktoriumi
Vidmantu Lisausku.

Sąlygas diktuoja gamta
Automagistralė „Via Baltica“ nuo kitų „Panevėžio regiono kelių“ prižiūrimų
kelių skiriasi priežiūros lygiu – ji prižiūrima pagal I-ąjį lygį. Tai reiškia, kad žiemos
periodu kelininkai budi, valo ir barsto visą parą, priešingai nei kituose keliuose,
kur dirbama tam tikromis valandomis pagal nustatytą grafiką.
„Ruošiamės žiemai. Sandėliuose jau turime apie 80 proc. druskos ir smėlio atsargų. Deja, žmogus ar technika yra bejėgiai prieš gamtą. Ne išimtis – ir VĮ
„Panevėžio regiono keliai“. Norime to, ar ne, žiema mūsų nepaklaus ir ji būtinai
ateis, – pasakojo įmonės direktorius Rolandas Žagaras. – Pagrindinė kelių priežiūros žiemą sąvoka ir esmė – mūsų pasirengimas valyti sniegą, barstyti kelius ir,
naudojant žmogiškuosius ir kitus išteklius, operatyviai likviduoti gamtos padarinius ir normalų eismą trikdančias kliūtis.“
Ilgalaikėmis oro prognozėmis sunku vadovautis, tačiau kelininkai gali numatyti, kada snigs ar pašals, nes turi platų meteorologinių stotelių tinklą. Pagrindiniuose regiono keliuose stotelės išdėstytos maždaug kas 30–50 km. Jose įrengtos
kameros ir davikliai stebi kelio dangos būklę, paviršiaus temperatūrą ir jos svyravimus, įšalo gylį, vėjo greitį, nustato sukibimo su kelio danga (slidumo) koeficientą.
Stotelės meteorologiniai duomenys rodomi automatiškai. Tai sutaupo laiko
budintiems tarnybos specialistams, nes nereikia važiuoti už 50 km, kad būtų įsitikinta, jog ten slidu. Esanti numatytame taške meteorologinė stotelė apie tai informuoja budinčias tarnybas.
Žinoma, tenka palaukti, kol kelio atkarpa bus laiku pabarstyta ir sutvarkyta
saugiam eismui. Kol išbarstyta druska ar smėlis pradeda veikti, pasak įmonės vadovo R. Žagaro, vairuotojai visada turi būti atidūs ir atsakingi, nes ir jie patys privalo įvertinti eismo sąlygas kelyje, o ypač žiemą.
„Panevėžio regiono keliai“ technikos kelių priežiūros darbams turi pakankamai.
Vidutinis jos amžius – apie 10–12 metų. Yra ir naujų mechanizmų. Kasmet įsigyjama po kelis naujus barstytuvus. Ir apskritai technikos parkas reguliariai atnaujinamas. Sovietinis palikimas – tik keli greideriai ir traktoriai. Atsarginių dalių jiems remontuoti dar yra, tačiau tikimasi, kad po kelerių metų šios technikos jau nebeliks nei
kvapo. Senąją techniką šiuo metu dar pavyksta suremontuoti patiems, tačiau naująją – kompiuterizuotą ir su papildoma įranga – galima patikėti tik specialistams.
Kelininkams atsiranda didesnių problemų, jei žiema užsitęsia ir technika
anksčiau laiko „sustreikuoja“. Tuomet įprastą darbų ritmą šiek tiek sutrikdo transporto remontas. Tačiau bet kokiu atveju stengiamasi, kad eismo sąlygos keliuose nesuprastėtų.

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktorius Rolandas Žagaras:
„Esant intensyviems eismo srautams, kelio vienu ypu nesutvarkysi.
Tinka reguliarus atskirų, labiausiai susidėvėjusių magistralės ruožų
tvarkymas. Žinoma, būtų puiku, jei būtų tiesiami stipresnių konstrukcijų
ir didesnio eismo pralaidumo keliai. Deja, kol kas mes tik informuojame
vairuotojus apie esamas provėžas ir statome greičio ribojimo ženklus.“

Problema – pažeidėjai užsieniečiai
„Avaringumas magistralėje „Via Baltica“ tiesiogiai proporcingas eismo intensyvumui. Viskas logiška – transporto priemonių, ypač krovininių, srautai tikrai dideli,
tad ir eismo įvykių nestinga“, – sakė„Panevėžio regiono kelių“ direktorius R. Žagaras.
Pasak jo, eismo įvykių skaičiui mažinti nepakanka vien tik skirtingų eismo
juostų. Būtini atitvarai, kurie atskirtų vienos krypties eismą nuo kitos. Taip pat aktualu magistralėje „Via Baltica“ atskirti eismo srautus įrengiant 2+1 eismo juostas, kurios tam tikrose kelio atkarpose būtų kaitaliojamos. Tai skandinaviškasis
eismo organizavimo variantas, nemažai tokių kelių yra Švedijoje. Lietuvoje šis
modelis dar tik planuojamas įgyvendinti.
Tiesa, Panevėžio regione yra naujovė – įrengtas eksperimentinis kelio ruožas
prie Paįstrio gyvenvietės, esančios išvažiavus iš Panevėžio Pasvalio link. Ten eismo srautai atskirti atitvaru. Tačiau tai tik bandymas: ar nebus spūsčių, gal mažės
avarijų, ir kaip tai vertins vairuotojai.
Kiek įtakos avaringumui turi šalutiniai išvažiuojamieji keliai? Galbūt eismo
įvykius lemia kelio ženklinimo spragos, kai vairuotojai ne visada gali pastebėti
prasčiau matomus kelio ženklus?
„Manyčiau, kad ši problema nėra esminė. Sutinku, kad esant intensyviam eismui pagrindiniame kelyje daug sudėtingiau išvažiuoti iš šalutinio kelio. Tačiau vai-

Intensyvus eismas magistralėje „Via Baltica“ smarkiai kerta šio kelio dangos
būklei. Žiemos periodu kelininkams sunku „išmušti“ sniegą iš provėžų. Kai susiformuoja plikledis, provėžose įstringa ledas, kurį išgramdyti – sunki užduotis.
Visa tai turi neigiamos įtakos saugiam eismui kelyje, o ypač jei vilkikų vairuotojai
nepasirenka saugaus greičio. Dažniausiai transporto priemonę sumėto ir ji tampa nebevaldoma arba nulekia nuo kelio. Ledą provėžotose įdubose įmanoma nutirpdyti tik pabarsčius druska. Kai ją atskiedžia vanduo ir vėl pradeda šalti, barstyti kelius privaloma iš naujo, todėl sunaudojama druskos apie 20–30 proc. daugiau, o kelio priežiūros išlaidos tik didėja.
„Kai šitokie intensyvūs eismo srautai, kelio vienu ypu nesutvarkysi. Tinka reguliarus atskirų, labiausiai susidėvėjusių magistralės ruožų tvarkymo variantas. Žinoma,
būtų puiku, jei būtų tiesiami stipresnių konstrukcijų ir didesnio eismo pralaidumo keliai. Deja. Ką mes galime? Kol kas tik informuojame vairuotojus apie esamas provėžas ir statome greičio ribojimo ženklus“, – guodėsi įmonės direktorius R. Žagaras.
Intensyvioje tarptautinėje automagistralėje „Via Baltica“ besiformuojančios
provėžos kaskart gilėja. Įtakos tam turi ir vasaros karščiai. Kai oro temperatūra
perkopia 30 laipsnių, o kelio dangos įkaista iki 50 laipsnių, provėžos gilėja itin
smarkiai. Pats karščio pikas buvo šių metų liepos pabaigoje ir rugpjūtį. Kelyje „Via
Baltica“ provėžos pagilėjo net keliais centimetrais.
Transporto tyrimų instituto atlikta studija, kuria buvo įvertintas šio kelio ruožas nuo Kauno iki Saločių, parodė labiausiai provėžuotas vietas, provėžų gylį minėtame kelyje. Yra provėžų net iki 7 cm gylio. Panevėžio regiono kelininkų ši informacija nedžiugina, bet ji labai naudinga. Ten, kur provėžų gylis siekia 4–5 cm,
dar rudenį kelininkai skuba statyti greičio ribojimo ženklus.
„Šią žiemą Panevėžio regione esančioje „Via Baltica“ dalyje bus trys po kelis kilometrus ruožai, kuriuose greitis bus ribojamas iki 70 km/h. Intensyvus eismas ir viršsvoris – didelė bėda kelio dangai apskritai. Vasaros metu transporto priemonių ratai
asfaltą ištreškia į šalis, formuojasi gumbai, aštrūs iškilimai. Prieš žiemą didesnius nelygumus keliuose būtina nufrezuoti, o ypač provėžuotose vietose“, – tvirtino R. Žagaras.
Be abejo, frezavimas suplonina kelio dangą. Laimė, kad skylių nepadaro, nes
yra suklotas ne vienas asfalto sluoksnis, kurio storis siekia apie 20–30 cm. Kita
vertus, jei tos pačios vietos bus frezuojamos ne vieną, o daugiau kartų, kelio danga tose vietose tikrai susilpnės.

Beliko viena juodoji dėmė
Saugus eismas – prioritetas. Panevėžio regiono kelininkai gali pasidžiaugti
sėkmingai likvidavę ne vieną pavojingiausią ir avaringiausią kelio ruožą, dar vadinamą juodosiomis dėmėmis.
„2007 m. mūsų regione buvo net 12 juodųjų dėmių. Kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija įdiegėme įvairias eismo saugumo priemones ir pasiekėme, kad regione liko tik viena tokia dėmė – Lietuvos ir Latvijos pasienyje, paskutiniajame kelio „Via Baltica“ kilometre“, – tvirtino R. Žagaras.
Sumažinti avaringiausių vietų skaičių pavyko pertvarkant sankryžas, įrengiant saugumo saleles, skiriamąsias juostas, apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus. Beje, kiekvienas atvejis individualus. Pirmiausia išanalizuojama, kokios priežastys lemia pavojingiausios eismui vietos atsiradimą, o po to jau taikomos tik tai
kelio daliai reikalingiausios saugaus eismo priemonės.
Įmonės vadovas R. Žagaras tikisi, kad pasiseks panaikinti ir likusią vienintelę juodąją dėmę. Minėtame kelio ruože atskyrus krovininių automobilių aikštelę
nuo važiavimo trasos atitvarais ir įrengus saugaus eismo saleles, apribojus greitį ir pertvarkius eismo judėjimo schemas, tikimasi, kad eismo įvykių žymiai sumažės. Jei 3–4 metų bėgyje didesnių nelaimių bus išvengta, bus manoma, kad
juodosios dėmės neliko.

Automagistralė „Via Baltica“ nuo kitų „Panevėžio
regiono kelių“ prižiūrimų kelių skiriasi priežiūros
lygiu – ji prižiūrima pagal I-ąjį lygį.
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Kas laužo kelius?
„Kas labiausiai laužo kelius? Yra daug priežasčių, viena iš jų – gamta. Tačiau
su ja turime sugyventi taikiai“, – tęsė R. Kačerauskas. „Jeigu keliuose galėtume
laiku atlikti periodinio remonto darbus: griovių bei pakelių rezervų valymą ar atstatymą, profiliuojamojo sluoksnio atnaujinimą, užaukštėjusių bei suvelėnavusių
briaunų nukasimą, tokių problemų būtų kur kas mažiau“, – priduria įmonės vadovas. Trūkstant lėšų tinkamam dangų atnaujinimui, kelio sankasos bei vandens
nuvedimo sutvarkymui, kiekvieną pavasarį regioninius kelius prižiūrinti įmonė
susiduria su sunkiai išvažiuojamais žvyrkeliais.
Kita svarbi priežastis – sunkiojo automobilių transporto ir kitų technikos
priemonių skaičiaus didėjimas regioniniuose keliuose. Bendras automobilių eismo intensyvumas regionuose kasmet didėja vidutiniškai 10 proc. Siekdami didesnio darbo efektyvumo, vežėjai stengiasi organizuoti pervežimus taip, kad vie-

Eismo ribojimas regioniniuose keliuose
Eismo ribojimo taikymas pagal ašių apkrovą pavasario polaidžio metu kasmet auga. 2012 m. buvo ribojamas eismas 21 rajoniniame kelyje, kurių bendras
ilgis 176 km, o 2013 m. – jau 32 rajoninių kelių ruožuose, kurių ilgis 228 km.
Tai beveik 30 proc. daugiau, palyginti su 2012 ir 2013 m. 2014-aisiais 38 rajoninių kelių atkarpose, kurių ilgis 247 km, eismo ribojimas keliuose padidėjo iki 40
proc., palyginti su 2012 m. Tokia tendencija rodo, kad padėtis tampa grėsminga.
Jeigu ir ateityje nebus skiriama daugiau dėmesio šio tipo keliams, situacija regioniniuose keliuose gali būti sunkiai valdoma.
„Visiškai uždrausti eismą valstybinės reikšmės keliuose dėl pavasario polaidžio dar neteko, nes prie kiekvieno kelio gyvena žmonės. Priklausomai nuo situacijos pavasarį, ribojame tik sunkiasvorio transporto eismą“, – guodėsi įmonės
direktorius R. Kačerauskas. Šiuolaikinis gyvenimas yra organizuojamas taip, kad
be susisiekimo keliais jis sunkiai įmanomas. Tačiau ribojamo eismo keliai po didesnio įšalo pradeda užsidarinėti patys, sukeldami didžiulius nepatogumus vietiniams gyventojams. Taip atsitiko ir 2013 m. kovą, kai 4 regioniniai keliai Rietavo
savivaldybėje, kurių bendras ilgis apie 45 km, pralūžo taip, kad teko šalia jų laikyti
budinčius traktorius, galinčius pagelbėti subjurusios kelio dangos purve klimpstantiems automobiliams.
Tiesa, pastačius svorį ribojančius kelio ženklus, tranzitinis transporto eismas
tuose ruožuose aprimsta. Bet vietos gyventojai, ūkininkai ir verslininkai, ypač užsiimantys miškininkystės veikla, dažnai nepaiso draudimų ir toliau blogina padėtį keliuose. Vietinius ūkininkus galima suprasti, nes miške geriausia dirbti esant
įšalui. Pradėjus jam leistis, suruoštą medieną reikia skubiai išvežti apdirbti, o laukuose pavasarinius darbus sunku atidėti vasaros sezonui. Dažnas vairuotojas ribojamo eismo kelyje rizikuoja ir bet kokiu būdu stengiasi apeiti draudimą, užmiršdamas apie keliui daromą žalą.

Vadovaujantis kelių priežiūros vadovo I dalimi, „Automobilių kelių priežiūros
normatyvais KPV PN-14“ ir kelių priežiūros sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija, kurioje yra numatytas finansavimas, žvyrkeliai prižiūrimi pagal žemiausią III šio tipo kelių priežiūros lygį ir jie turi būti profiliuojami kartą per 32
darbo dienas. Tačiau dėl silpnos žvyro dangų konstrukcijos toks periodiškumas
yra ne visiems keliams tinkamas, nes prie jų gyvenantys žmonės pradeda skambinti ir reikalauti greideriuoti anksčiau, negu buvo numatyta. „Norėtųsi visiems
padėti ir pagerinti važiavimo sąlygas, tačiau technika taip pat kainuoja. Pasidavę
emocijoms, sunkiai sudurtume galą su galu“, – sakė R. Kačerauskas.
Žvyrkelių greideriavimo kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų, ypač
nuo kelio dangos drėgmės. Tokio kelio negalima tinkamai suformuoti esant per
daug sausai kelio dangai arba ilgą laiką lyjant. Dėl šios priežasties dangos yra stebimos ir darbai atliekami tik tada, kai drėgmė tampa tinkama darbui. Gyventojams
kur kas lengviau būtų sulaukti kito greideriavimo, jeigu periodiškai būtų atliekamas nudulkėjusios žvyro dangos atstatymas. Tačiau pastaraisiais metais pagal tam
tikslui skiriamas lėšas galima žvyruoti tik apie 12–15 km kelių ruožų. Įvertinant
tai, kad pinigų iš Kelių direkcijos gaunama nepakankamai, kasmet yra tvarkomos
tik labiausiai susidėvėjusios kelių atkarpos. Skaičiuojama, kad jei finansavimas keliams nesikeis, prie to paties žvyrkelio darbų galima bus grįžti tik po 20–30 metų.

Kelių nusidėvėjimo tempai

Prognozės

VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūri 904,88 km kelių su asfalto danga. Skaičiuojama, kad tokio tipo važiuojamų dalių normalus tarnavimo laikas yra apie 20
metų nuo jų įrengimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto atlikimo, su sąlyga,
kad eksploatacijos metu periodiškai bus atliekami reikalingi paprastojo remonto darbai. „Vadinasi, pas mus, Telšių regione, kiekvieną dešimtmetį turėtų būti atliktas kapitalinis ar panašus remontas mažiausiai 452 kilometruose juodų dangų
keliuose, o paprastasis remontas, sustiprinant jų paviršių skaldele, – 904 kilome-

Kaip yra prižiūrimi keliai?

Viskas priklauso nuo oro sąlygų rudenį ir pavasarį. Jeigu rudenį lietingų dienų
teks nedaug, anksti užšals bei mažai bus atšalimo ir atšilimo ciklų, regioniniai keliai bus pakenčiami, o tie, kurie buvo neseniai remontuoti – nekels jokių problemų eismo dalyviams. „Jeigu nuobodūs lietaus debesys ilgai svečiuosis padangėje
ir nuolat plūsis savo graudžiomis ašaromis ant prabjurusių kelio dangų, kelininkai
vargo patirs daugiau. Jie taps visų problemų atpirkimo ožiais, ypač rudenį, kai prasidės rinkimai į savivaldybių tarybas“, – linksmai pokalbį baigė R. Kačerauskas.

sandėliuojama kelio juostoje arba net ant kelio sankasos, o tai gadina patį kelią
bei sukelia grėsmę eismo saugumui. Surasti kaltininkus, ypač jei tai privatūs miškai, būna labai sunku, nes dažniausiai miškų savininkai nėra medienos ruošėjai
ir vežėjai. Baigus miško darbus, lieka suniokota kelio žemės sankasa, danga ir rezervai. Siekiant nors minimaliai sutramdyti miško medienos ruošėjus ir transportuotojus, yra sudaryta sutartis su Jurbarko, Tauragės ir Šilalės rajonų policijos komisariatais dėl bendradarbiavimo. Bendri reidai davė rezultatų. Surašyti pažeidimų protokolai sudrausmino miškų savininkus ir medienos ruošėjus bei transportuotojus, nekreipusius dėmesio į apribojimus keliuose. Reguliariai yra vykdomos
prevencinės priemonės Tauragės regiono keliuose, fiksuojami pažeidimai fotografuojant, visa medžiaga perduodama policijai.
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Transporto srautai ardo kelius

Arvydas Andriejauskas

Y

patingas dėmesys yra skiriamas pasienio zonoje bei Nemuno žemupyje
esantiems keliams. Tauragės apskrities kelių tinklas kasmet gerinamas: tiesiami nauji kelių ruožai (Panemunės – Sovetsko aplinkkelis), rekonstruojami ir
stiprinami esami keliai, asfaltuojami žvyrkeliai, tačiau svarbiausias ir pagrindinis įmonės uždavinys – tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės
kelius žiemos ir vasaros sezonų metu. Nuolatinis įmonės rūpestis yra valstybinės reikšmės kelių, tiltų, viadukų bei kitų kelio inžinerinių statinių priežiūra ir remontas.

Prižiūrimų kelių geografija
Pagėgių savivaldybės keliai patenka į specifinę zoną, kuri labai priklauso nuo
Nemuno vandens lygio rudenį ir pavasarį. Patvinus Nemunui yra užliejamos ne
tik pievos, bet ir nemažas kelių tinklas, tiltai. Po vandeniu patenka valstybinių kelių ruožai, kurių bendras ilgis siekia 42,735 km, 6 įvairaus ilgio tiltai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų per metus gali būti po keletą potvynių: rudens,
žiemos, pavasario. Staigiai kylantis potvynio vanduo padaro daug žalos ir valstybinių kelių tinklui. Didžiausią žalą keliams padaro pavasariniai potvyniai, kurie
sutampa su Nemuno ledonešiu. Stipri patvinusio vandens srovė išplauna žvyro
dangą, išgraužia kelio sankasą, nulanksto kelio ženklus, tiltų turėklus, išrauna signalinius stulpelius. Atslūgus potvynio vandeniui, tenka atstatyti sugadintus kelius, eismo reguliavimo priemones, remontuoti tiltus. Kiekvieną pavasarį kelius

VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktorius Vytautas Povilaika:
„Labai padėtų sugriežtinta leidimų sandėliuoti medieną valstybinių
ir savivaldybių kelių juostose išdavimo tvarka. Taip būtų galima
sukontroliuoti, kas atsakingas už sugadintus kelius ir suniokotas
pakeles. Keliai – bendras mūsų šalies turtas, todėl juos privalome
saugoti visi.“

tenka taisyti ir dėl pavasarinio polaidžio, kurio metu kelių dangose atsiranda iškylų. Kadangi didžioji dalis žvyro dangų keliuose yra blogos būklės, susidėvėjęs viršutinis dangos sluoksnis ir užsiteršęs apatinis apsauginis drenuojantis dangos sluoksnis kelia problemų važiuojant. Siekiant apsaugoti kelius su žvyro danga pavasario polaidžio metu, tenka riboti krovininio sunkiojo transporto eismą
atskiruose kelių ruožuose. 2014 m. pavasario polaidžio metu buvo apribota daugiau nei 40 ruožų rajoninių ir krašto kelių, kurių bendras ilgis sudarė 247,92 km.
Išėjus pašalui ir pradžiūvus dangoms, įmonės kolektyvo dėka keliai buvo sutaisyti ir suprofiliuoti. Visi šie darbai kasmet pareikalauja papildomų lėšų, kurių biudžete nėra numatyta.

Kova su kelių kenkėjais
Tauragės apskrityje gausu valstybinių ir privačių miškų, todėl ištisus metus
susiduriama su medienos ir biokuro ruošėjais. Neretai mediena be jokio leidimo

Daug žalos valstybinių kelių asfalto dangai daro sunkieji krovininiai automobiliai. Dėl didelių ašių apkrovų (didesnių nei 11,5 t) krovininiai automobiliai
labai ardo kelio dangą. Ypač palankios sąlygos susidaryti provėžoms atsiranda
esant aukštai vasaros temperatūrai. Kelių ruožuose, kur kelio dangos konstrukcijos buvo įrengtos prieš daugiau nei 40 metų (ypač lovinio tipo keliuose), atsiranda įlinkio provėžos visoje dangos konstrukcijoje. Naujesnėse kelio dangos konstrukcijose, esant intensyviam sunkiojo krovininio transporto eismui ir esant aukštai vasaros temperatūrai, formuojasi išspaudžiamosios provėžos. 2013–2014 m.
daug šio tipo provėžų keliuose atsirado smarkiai išaugus sunkiųjų krovininių automobilių eismui vykstant Panemunės – Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statybai. Vežant statybines medžiagas iš Jurbarko, Šilutės ir Tauragės rajonuose esančių žvyro karjerų, didelės asfalto dangų deformacijos susidarė kelyje Nr.141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda ruože 121–160 km bei rajoniniuose keliuose su žvyro danga. Esant karštai 2014 m. vasarai, išspaudžiamosios
provėžos susidarė ir magistralinio kelio A12 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas ruože per Tauragės miestą ties šviesoforine sankryža. Stabdant, įsibėgėjant ar stovint sunkvežimiams kelyje, susiformavo gilios vėžės, kurių keteros
siekia sulig gatvės bortų viršumi. Keliuose susidariusios provėžos kelia grėsmę
eismo saugumui, ypač žiemos sezono metu. Šalinant deformuotus, pavojingus
eismui ruožus keliuose reikėjo atlikti kelio dangos remontą išfrezuojant keteras,
bangas ir paklojant naują asfalto sluoksnį.
Dabar atliekant kelių rekonstravimo darbus yra naudojami asfaltbetonio mišiniai su optimaliu bitumo kiekiu ir optimalia granuliometrine sudėtimi. Tai pagerina mišinį ir asfaltbetonio sluoksnių atsparumą šlyties įtempimams. Siekiant
apsaugoti kelius su silpniausiomis dangomis, teko apriboti sunkaus transporto
eismą pavasario polaidžio metu, daugiausia rajoniniuose keliuose su žvyro danga. Pažeisti kelių ruožai apstatyti įspėjamaisiais ženklais apie galimus pavojus ir
draudžiamaisiais ženklais, ribojančiais maksimalų greitį. Apriboti sunkaus transporto eismą vasaros sezono metu nėra galimybės, nes transporto srautai tiesiogiai susiėję su naujų kelių tiesimu ir esamų kelių rekonstrukcija, o tai yra sezoniniai darbai. Apsaugoti valstybinius kelius nuo galimų viršsvorių galėtų didesnė
valstybinės transporto inspekcijos kontrolė pagrindiniuose keliuose. Taip sumažėtų sunkaus transporto daroma žala valstybinių kelių dangoms, sumažėtų išlaidos dangų remontui.

Vandalai keliuose
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Šalies valstybinius kelius prižiūri ir valdo 11 valstybės įmonių, pavaldžių Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūri 1309,77 km valstybinių kelių, iš kurių 67,23 km turi magistralinę reikšmę, 344,49 km – krašto ir 898,05 km rajoninių kelių. Apie regioninių kelių priežiūros ypatumus kalbėjomės su įmonės „Telšių regiono keliai“ direktoriumi Romualdu Kačerausku.
„Kelias, kaip ir bet kas žemėje, laikui bėgant dėvisi, todėl nebetenkina poreikių.
Kas tiko prieš dvidešimt metų, šiandien – problema“, – filosofiškai pokalbį pradėjo
įmonės vadovas R. Kačerauskas.„Automagistralių Telšių regione nėra, tačiau magistralinės ir krašto reikšmės keliai sudaro 30 proc. bendro prižiūrimų kelių tinklo. Visi
šie keliai turi asfaltbetonio arba kito tipo juodą dangą. Dalis jų jau yra atnaujinti iš
kelių priežiūros ir plėtros programos bei kitų finansavimo šaltinių lėšų. Kita dalis dar
laukia savo eilės. Periodiškai atliekamais paprastojo remonto darbais yra palaikoma
minimaliai pakenčiama jų eksploatacinė būklė“, – pasakojimą tęsė R. Kačerauskas.
Likę 70 proc. kelių Telšių regione yra rajoninės reikšmės. Daugiau negu 45
proc. iš jų – žvyrkeliai. Pastarojo kelio tipo dangos yra labiausiai susidėvėjusios
arba sulaužytos. Joms atstatyti lėšų skiriama ypač mažai. „Telšių regiono kelių“
darbuotojų atlikti važiuojamosios dalies konstrukcijų tyrimai 2013 m. parodė,
kad daugiau kaip 60 proc. žvyrkelių nebeturi nė pusės stiprumui ir lygumui užtikrinti reikalingo smėlio bei žvyro sluoksnių storio. Apie 20 proc. žvyrkelių jau yra
pasiekę pavojingą reikiamo kelio dangos storio ribą – gruntas iš apačios drėgnomis oro sąlygomis arba po didesnio žiemos įšalo, liaudiškai tariant, „lipa“ į viršų
ir maišosi su profiliuojamuoju sluoksniu. Būtent tokie ruožai labiausiai kelia nerimą, nes eismas pavasarį ar rudenį bet kuriuo metu gali nutrūkti. Miesto gyventojams tai ne bėda, nes šie gali susilaikyti nuo vienos ar kitos kelionės, tačiau kaimo žmonėms tokia kelio būklė – tikras pragaras.

nu važiavimu būtų vežama kuo daugiau krovinių. Tačiau prieš 20–30 m. tiesti keliai buvo projektuoti mažesniems krovinių svoriams ir transporto srautams.
Anksčiau statytam keliui rusiškas ratinis traktorius K 700 buvo rimtas krūvis. Dabar tuo pačiu žvyrkeliu ar gyvenvietės asfaltuotu keliuku lekia sunkiasvoriai sunkvežimiai, dažnai 3–4 kartus sunkesni už minėtąją sovietinę techniką.

truose. Tačiau tikrovėje yra kitaip. Per pastaruosius 10 metų VĮ „Telšių regiono keliai“ atstatė tik 91 km kelių su asfalto arba panašia danga. Paprastasis remontas
buvo atliktas tik 405 km. Dar 19-oje kilometrų atlikti kiti remonto darbai, pastiprinantys arba atstatantys kelio konstrukcijas.
Paskaičiavus, per dešimtmetį Telšių regiono asfaltbetonio dangą turinčiame
valstybinių kelių tinkle buvo atlikta tik 22 proc. reikalingos rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų, o kelio paviršiaus įrengimo darbais danga sustiprinta
tik 44 proc. visų būtinų remontuoti kelių. Jau ilgą laiką Telšių regiono valstybinių kelių nusidėvėjimas žymiai didesnis nei gaunama investicijų jiems atstatyti.
Šis atotrūkis auga kasmet. Neskiriant didesnio dėmesio keliams, regione asfalto ir
juodos dangos yra susidėvėjusios 55 proc. nuo pradinės kelių vertės, o žvyro dangos – net daugiau kaip 80 proc. Jeigu būtų padidintos kasmetinės investicijos į
važiuojamosios dalies dangų atstatymą bent tris kartus, nei pastaraisiais metais
buvo skiriama, galbūt regionas galėtų planuoti kelių nusidėvėjimo stabdymą.
VĮ „Telšių regiono keliai“ taip pat prižiūri 404,9 km žvyrkelių. 2004–2008 m.
buvo išasfaltuota apie 88 km kelių su žvyro danga, t. y. apie 17 km per metus.
2009–2013 m. – apie 42 km arba apie 8 km per metus. Asfaltavimo darbų tempas per pastaruosius 5 metus sulėtėjo daugiau kaip pusė, o ir pati darbų programa sumenko. Į žvyrkelių asfaltavimo planą yra įtraukti tik tie keliai, kuriuose
eismo intensyvumas viršija 300 automobilių per parą, nes jie yra priskiriami labiausiai transportu apkrautiems rajoninės reikšmės keliams. Likusiems keliams
padengti vis dažniau taikoma supaprastinta minkštos arba bituminės dangos
technologija. Deja, ir šiuos, pigesnius, žvyrkelių dangų patobulinimus, esant nepakankamam valstybinių kelių sektoriaus finansavimui, sunku planuoti.
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Lietuvos valstybinių kelių tinkle vis dar yra nemažai žvyrkelių – apie 7000 km. Važiuojant
jais blogai jaučiasi ne tik vairuotojai, bet ir aplinkiniai: kelias dulka, teršia aplinką, kelia
triukšmą, o transporto priemonės sunaudoja daugiau degalų. Žvyrkeliai paprasčiausiai
kenkia aplinkai. Siekiant asfaltuoti tokį kelią, privaloma pertvarkyti ne tik paviršių, bet ir
kelio dangą, o tam reikia papildomų lėšų. Kiekvienas greiderio važiavimas, lyginant kelią,
dalį jo paviršiaus nužeria į kelkraštį, žvyro sluoksnis plonėja, o kelias silpsta. Kai kuriose
žvyrkelių vietose kelio danga tampa tokia plona, kad kelias virsta panašiu į gruntkelį.

Valstybės įmonės „Tauragės regiono
keliai“, įkurtos1995 m., prižiūrima
kelių teritorija apima pietvakarinę
Lietuvos dalį ir ribojasi su Rusijos
Federacijos Kaliningrado sritimi.
Su didele atsakomybe prižiūrimi
Tauragės, Jurbarko, Šilalės bei Pagėgių
savivaldybių teritorijomis einantys
1436,945 km valstybinės reikšmės
automobilių keliai, iš kurių 65,968 km
yra magistraliniai, 376,476 km – krašto
ir 994,501 km – rajoniniai keliai.

VĮ „Telšių regiono keliai“ direktorius Romualdas Kačerauskas: „Kas
labiausiai laužo kelius? Yra daug priežasčių, viena iš jų – gamta. Tačiau
su ja turime sugyventi taikiai. Todėl tikimės gero rudens, normalios
žiemos ir kuo mažiau nesusipratimų su skubančiais vairuotojais.“
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Regioniniuose keliuose kovojama su kenkėjais

Žvyrkeliai laukia rudens sezono

Didėjant automobilių parkui, didėja ir autoįvykių, kuriuose nukenčia eismą
reguliuojančios priemonės ir eismo saugumą užtikrinančios priemonės. Dažniausiai po autoįvykių tenka keisti sulankstytus metalinius apsauginius atitvarus,
tiltų turėklus, kelio ženklus. Neretai pasitaiko vandalizmo atvejų, kai sulankstomi
kelio ženklai, išvartomos ženklų atramos, išlaužomi ir išraunami signaliniai stulpeliai, nuniokojami pakelės statiniai, esantys poilsio aikštelėse, autobusų sustojimo aikštelės ir autopaviljonai. Neretos ir vagystės: pavogta per 130 apsauginės
tvoros nuo žvėrių stulpelių, vagiamos kelio ženklų atramos ir skydai. Dažniausiai kaltininkų rasti nepavyksta, nes nebūna liudininkų. Didelę žalą keliams savo
veikla daro ir ūkininkai, kurie išvažinėja ir užaria pakelės griovius, užteršia dangą. Šių padarinių likvidavimas kiekvienais metais kainuoja per 100 tūkst. litų.
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Kelių technikos gamintojai:
rinkos, investicijos, naujovės

Po prieš 37 metus įvykusių reformų susikūrusi akcinė bendrovė „Kalcitas“ yra
pagrindinių cemento gamybai reikalingų medžiagų – klinčių ir molio – tiekėjas.
„Kalcito“ kaip savarankiškos atskiros įmonės istorija oficialiai prasideda nuo 1977
m., bet jos vykdoma veikla Lietuvoje pradėta jau 1950 m. Bendrovės direktorius
Algirdas Rimkus pasakojo, kad jų įmonės darbo ritmas ir gamybos rodikliai tiesiogiai
priklauso nuo „Akmenės cemento“ veiklos. Tik sumažina cementininkai gamybą,
iškart tai pajunta ir žaliavos tiekėjai. Pati bendrovė „Kalcitas“ Lietuvoje yra unikali ir
savo veikla, ir naudojama technika.

P

agrindinė įmonės veikla yra susijusi su kasyba Šaltiškių molio ir Karpėnų klinčių karjeruose. Būtent šie karjerai ir yra esminiai žaliavų telkiniai. Karpėnų
klinčių karjerą sudaro 420 ha eksploatuojamos žemės, planuojama plotą dar padidinti 360–380 ha. 2008–2009 m. įmonės užsakymu Karpėnų karjero prieigose 276 ha plote atlikta papildoma geologinė žvalgyba. Rytuose pasiekta karjero riba, kur klinčių nebėra. Dabar baiginėjama pirmojo 100 ha sklypo žvalgybos
analizė ir paaiškės ištekliai. Beje, klinčių klodai plyti Klykolių, Vegerių, Narbūčių,
Menčių kaimų teritorijose, kelio Naujoji Akmenė – Kruopiai praplatinimo ruože.
Tiesa, Menčių kalkakmenis dėl per didelės magnio koncentracijos cemento gamybai netinka, bet trąšoms – pats tas.
Geologinė žvalgyba atlikta ir Šaltiškių molio karjere, Draginių kaimo teritorijoje. Tikėtasi klodus rasti pietinėje telkinio dalyje, bet paieškos buvo bevaisės.
Molio aptikta ir karjeras plėsis į rytus. Dabartinėje kasimo vietoje pasiektas 40 m
gylis, nors klodo storis dar tik 20 m. Manoma, kad molio pakaks 400 metų. Pirmojoje Šaltiškių molio karjero duobėje tyvuliuoja 43 m gylio vandens telkinys.

Cemento šaknys
Karpėnų klinčių karjeras, anot A. Rimkaus, turėtų dar tarnauti 35–40 metų, o pasibaigus eksploatacijai jis taps dirbtiniu vandens telkiniu ir iš
viso užims 800 ha plotą. „Jau yra paruoštas rekultivacijos projektas. Šiame telkinyje bus fauna,
flora ir salos“, – pasakojo bendrovės „Kalcitas“
direktorius A. Rimkus. Įmonės karjerai, esantys Akmenėje, turi gruntinių vandenų, todėl per
metus iš karjerų pašalinama apie 6–7 mln. kubų
vandens. Kanalų sistema karjeruose yra suvesta į vieną telkinį, būtent todėl ateities vandens telkinio projektas ir pasirodė logiškiausias. Šiandien vanduo yra šalinamas specialiu siurbliu į upelį arba dalį jo pasiima
„Akmenės cementas“.

Pastaroji įmonė visokeriopai veikia „Kalcito“ gyvenimą, nes jo išgaunamos
klintys ir molis yra tiekiami cemento gamybai. Per metus bendrovė iškasa apie
1,2 mln. t klinčių, o esminis užsakovas yra būtent „Akmenės cementas“, kuris
vienintelis Lietuvoje gamina šią statybinę medžiagą. Pasak A. Rimkaus, į užsienį
vežti žaliavas nėra populiaru, nes kiekviena valstybė turi savo cemento gamybos
įmones, o tai reiškia, kad žaliavos išgaunamos ten pat. Kad ir kaip ten būtų, Karpėnų klinčių karjeras dirba kur kas įtempčiau nei molio karjeras, nes cemento sudėtyje klintys užima 70 proc., kai tuo tarpu molis – tik 30 proc.

Sudėtinga technika
Karjerai – ypatingos paskirties objektai. Karpėnų karjere vykdomi ir sprogdinimo darbai. Šaltiškių ir Karpėnų karjeruose dirba žingsniuojantys ir krovos ekskavatoriai, buldozeriai. Molis iš karjero į cemento įmonę gabenamas geležinkeliu, o klintys – daugiatoniais „Belaz“ markės savivarčiais. Karjerai išraizgyti laikinomis elektros tiekimo linijomis, kabeliais, vandens surinkimo kanalais. „Mūsų
užduotis – pakrauti automobilius iškastomis žaliavomis, paruošti kelius ir vykdyti sprogdinimus karjeruose, siekiant išgauti daugiau žaliavos. Pirkėjas savo transportu pasiima produkciją, todėl mums žaliavos gabenimo klausimų spręsti nereikia“, – pasakojo A. Rimkus. Bet tai nėra taip lengva, kaip
atrodo.
Bendrovės „Kalcitas“ technikos parkas yra visiškai elektrifikuotas, o svarbiausia darbinė technologija – žingsniuojantis ekskavatorius,
sveriantis 720 t. „Dažniausiai turime
nuimti viršutinį susigulėjusį sluoksnį, nes jame yra juodžemio, molio ir
kitų medžiagų. Viršutiniai sluoksniai
paprastai sudaro apie 6 m. Būtent su
mūsų didžiausiu elektriniu ekskavatoriumi yra labai ekonomiška dirbti, nes
sąvartyno nereikia formuoti kitomis mašinomis. Jis vienas atlieka visą darbą – sprogdina ir išmeta“, – apie įmantriausią technologiją
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Mindaugas Aušra

Kairėje: „Wirtgen Group“ vadovaujantis
partneris Stefanas Wirtgenas: „Mūsų
kompanijos filosofijos pagrindas –
tarpusavio pasitikėjimu paremtų partnerystės
santykių su klientais kūrimas ir plėtojimas.
Mūsų darbuotojai, teikdami įvairias plataus
spektro paslaugas visame pasaulyje,
kiekvieną dieną praktiškai įgyvendina jos
pagrindinę idėją – „Būti arti klientų“ – ir tai
yra svarbiausia.“

AB „Kalcitas“ direktorius Algirdas Rimkus: „Bendrovės užduotis –
pakrauti automobilius iškastomis žaliavomis, paruošti kelius ir vykdyti
sprogdinimus karjeruose, siekiant išgauti daugiau žaliavos. Pirkėjas
savo transportu pasiima produkciją, todėl mums žaliavos gabenimo
klausimų spręsti nereikia.“
pasakojo A. Rimkus. Kiti ekskavatoriai dirba su žaliavų gavyba ir nėra tokie sunkūs, bet vis dėlto efektyvūs. Visas transporto parkas yra sovietinių laikų palikimas, tačiau vis dar kasdien eksploatuojamas. A. Rimkus sako, kad ilgaamžiškumą užtikrina tai, kad technika yra elektrinė. „Jeigu ji būtų paremta vidaus degimo technologija, dirbtų tik keliasdešimt tūkstančių valandų ir jau reikėtų ją taisyti“, – techniką gyrė bendrovės direktorius. Ir nors jis pripažįsta, kad parkas jau
susidėvėjęs, naujam transportui reikėtų milijoninių lėšų. Minėtas žingsniuojantis
ekskavatorius šiandien kainuoja apie 30 mln. litų, o vikšrinis ekskavatorius, skirtas žaliavų gavybai, – apie 10 mln. litų.

Specialistai mokosi vietoje
Išvardyta technika yra unikali Lietuvoje, todėl specialistų, dirbančių su ja,
mūsų šalyje neruošiama. Tiesa, šis darbas yra ganėtinai pavojingas. Darbų sauga
reikalauja, kad abu ekipažo nariai visą laiką matytų vienas kitą. Ekskavatorininkai privalo baigti kursus ir turėti specialų elektriko atestatą, bet, anot „Kalcito“ direktoriaus, elektrikus ruošianti mokykla Vilniuje suteikia jiems tik teises dirbti, o
tikrieji specialistų mokymai prasideda darbovietėje. „Anksčiau darbuotojus ruošdavo Kijeve. Ten tokios technikos kaip mūsų buvo daugiau. Žingsniuojantys ekskavatoriai Lietuvoje yra tik keturi ir visi jie yra Akmenės rajone“, – pasakojimą
baigė įmonės direktorius A. Rimkus.

Dešinėje: „Wirtgen Group“ vadovaujantis
partneris Jurgenas Wirtgenas:
„Moderniausi gamybos įrenginiai, novatoriški
produktai, tarptautiniai pardavimai ir
aptarnavimas – tai trys ramsčiai, sudarantys
pagrindinius mūsų verslo strategijos
elementus. Visiems trims veiklos aspektams
turime puikių atsidavusių specialistų,
kurie tikslingai siekia nuolat tobulėti,
orientuodamiesi į ateitį.“

Šių metų rugsėjį netoli Vokietijos ir Čekijos sienos esančiame bavarų miestelyje
Tiršenroitas vyko itin specifinis, tačiau rinkos analitikus ir kelių tiesimo specialistus
sudominti galėjęs renginys. Centrinėje „Hamm AG“ būstinėje vyko „Wirtgen
Group“ kelių technikos technologijų dienos. Čia būtų galima kalbėti apie pristatomos
kelių technikos įvairovę, tačiau šį kartą į specialiosios paskirties technikos milžinus
pažvelgsime iš verslo vadybos, investicijų ir technologinių sprendimų plėtros pusės.
Tarptautinė inžinerinė kompanija„Wirtgen Group“ – pramonės milžinas, kurio valdymas yra vienos vokiečių šeimos, tiksliau – dviejų brolių: Stefano ir Jurgeno Wirtgenų rankose. Kompanija „Wirtgen GmbH“ yra įsikūrusi Vindhageno
mieste Vokietijoje. Prieš 15 metų ši kompanija buvo žinoma siauresniam kelių
tiesimo ir statybinės technikos naudotojų ratui. Dabar kompanijai priklauso didžiausia pasaulyje šios pramonės srities gamykla, gaminanti asfalto frezavimo
šaltuoju būdu įrenginius, regeneravimo šaltu ir karštu būdu mašinas, betono klotuvus bei karjero kombainus. Prie kompanijos „Wirtgen GmbH“ vairo stoję vadovauti broliai Stefanas ir Jurgenas Witgenai sumaniai investavo į technikos gamybos plėtrą, pateikę rinkai platų kelių technikos tiesimo asortimentą. „Wirtgen
Group“ sudėtyje dabar yra tokie žinomi gamintojai kaip „Vögele“, „Hamm“, „Kleemann“ ir „Wirtgen“. Naujausia šios grupės investicija – 70 proc. gamyklos „Benninghoven“ akcijų paketo įsigijimas. Šie kelių tiesimo technikos gamintojai jau
tapo klasika, tad kompanija „Wirtgen Group“ dabar yra viena iš ryškiausių kelių
technikos gamintojų lyderių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.
Pagrindinė kompanijos „Wirtgen Group“ gamykla „Joseph Vögele AG“ yra
Liudvigshafeno mieste Reino krašto Pfalco žemėje. Pro šios gamyklos vartus išrieda ratiniai ir vikšriniai asfalto klotuvai bei kiti specialūs asfalto klojimo įrenginiai. Tai didžiausia pasaulyje specializuota gamykla, gaminanti kelio dangų klotuvus ir sutankinimo plokštes. 2010 m. į „Vögele“ gamyklą buvo investuota 100
mln. eurų. Tai viena iš didžiausių kompanijos investicijų per pastaruosius penkerius metus.

Tuo tarpu „Hamm AG“ yra antras pagal dydį pasaulyje tokio tipo įrangos gamintojas. Pažymėtina, kad tai moderniausia pasaulyje gamykla, serijiniu būdu
gaminanti asfalto ir grunto tankinimo volus su integruotais vibracijos ir osciliacijos būgnais. Nuo gamyklos įsigijimo momento kompanija „Wirtgen Group“ jau
investavo į ją daugiau nei 100 mln. eurų.
Gamyklą „Kleemann“ iš Giopingeno šios srities specialistai žino kaip vieną iš
pirmaujančių pasaulyje akmenskaldžių ir sijojimo technikos gamintojų. Kompanija „Wirtgen Group“ tiekia šios gamyklos produkciją beveik į visas pasaulio šalis. Šios gamyklos technika pasižymi modernumu, praktiškumu, valdymo ir aptarnavimo paprastumu.
Kompanija „Wirtgen Group“ įsigijo ir 70 proc. „Benninghoven GmbH & Co
KG“ iš Mozelio akcijų, kuris yra sėkmingas ir senas tradicijas turintis asfalto maišymo gamyklų gamintojas. Tai naujas kompanijos pirkinys, bet teikiantis daug
vilčių dalyvaujant kelių statybos technikos gamintojų rinkoje visu pajėgumu.
Tokio mąsto pramonės junginio sukūrimas ir, kas svarbiausia, sėkmingo
funkcionavimo užtikrinimas – tikras verslo strategijų ir investavimo iššūkis rinkoje. Prognozuojama visos „Wirtgen Group“ 2014 m. apyvarta turėtų siekti apie
1,95 mlrd. eurų. Gamyklos „Wirtgen GmbH“ kelių technologijų grupės apyvarta
per metus išaugo 15 proc., nuo 285 mln. eurų 2013 m. pirmo pusmečio iki 329
mln. eurų šių metų pirmo pusmečio. Gamyklos „Vögele AG“ apyvarta per metus
išaugo 23 proc.: nuo 198 mln. iki 234 mln. eurų. Gamyklos „Hamm AG“ apyvarta per metus augo 6 proc.: nuo 153 mln. iki 162 mln. eurų.
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Cemento žaliavų gamybai –
unikaliausia technologija Lietuvoje

Ar tokį technikos gamintojų augimą lėmė tik sumanus investavimas? Pasak
„Wirtgen Group“ strategų, vien investicijos į technikos gamybą spartaus apyvartos augimo užtikrinti negali. Tai užtikrina į rinkos bei konkrečiai į klientų poreikį
orientuotos verslo strategijos dalis.
Įmonių grupė „Wirtgen Group“ yra lyderė pasaulyje ne tik su savo pagrindinėmis gamyklomis, esančiomis Vokietijoje, bet ir su vietiniais filialais Brazilijoje, Kinijoje ir Indijoje. O tai leidžia itin tiksliai prisitaikyti prie vietinio regiono rinkos poreikių. Kitas aspektas – verslo grupės prioritetuose akcentuojama būtinybė
nuolat žengti į priekį. Ši filosofija atsispindėjo „Kelių technologijų dienose 2014“,
kur kas dešimta iš aštuonių dešimčių demonstruotų specializuotų mašinų buvo
pristatoma kaip naujiena. Ir tai tampa tradicija – pernai Miunchene vykusioje
parodoje „Bauma 2013“ kompanija „Wirtgen Group“ pristatė 29 technikos naujienas. Šių dienų prioritetai – taikant naujausias technologijas ir milžinišką patirtį
pasiūlyti klientams inovatyvias mobilias kelių statybos, kelių remonto, taip pat ir
šioje srityje naudojamų medžiagų gavybos ir paruošimo mašinas.
Kaip ir dera atsakingame ir pirmaujančiame versle, „Wirtgen Group“ strategai akcentuoja ir nuolatinių ryšių tarp pardavėjų ir klientų būtinumo svarbą. Net
ir geriausia statybinė mašina taptų nieko verta be greito techninio aptarnavimo
ir dalių tiekimo galimybės. Ne veltui ši vokiečių gamintojų verslo grupė vadovaujasi šūkiu – „Būti arti klientų“ (Close to our customers). Šis šūkis praktikoje – tai
daugiau nei 55 filialai ir daugiau nei 100 kompanijos atstovų visame pasaulyje. Tik taip galima užtikrinti pavyzdinį darbą su rinka, atsarginių dalių tiekimą ar
suteikti operatyvias ir patikimas serviso paslaugas tiesiog statybos aikštelėje.
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Lyderystė, kuriama su aistra

ARTŪRO AUŠROS

NENUGALIMA KOMANDA.

Tarptautinė kompanija „Wirtgen“ pristatė naujos kartos mažąsias kelio frezas –
„W 50 Ri“ ir „W 60 Ri“. Tai šaltojo frezavimo kelio įrenginiai. Visiškai naujas
įspūdingas dizainas ir begalė techninių naujovių užtikrina didesnį efektyvumą,
našumą ir itin lengvą minėtų įrenginių valdymą.
Juozas Kmieliauskas

„M

ūsų tikslas yra teikti geriausius sprendimus, kurie visada leis klientams
atlikti savo darbą ekonomiškiau, greičiau ir kokybiškiau“, – sakė Rudolfas Mellesas, kompanijos „WirtgenGmbH“ produktų naudojimo mokymų departamento vadovas. Šia tradicine kompanijos „Wirtgen“ taisykle
buvo vadovautasi kuriant ir naująsias kelio frezavimo mašinas „W 50 Ri“ ir „W 60 Ri“. Pusės metro dydžio frezose daugelis techninių priemonių yra pritaikomos kiekviename darbo žingsnyje – taip yra užtikrinama
didžiulė nauda šią techniką naudojantiems klientams.

Valdymo naujovės: greičiau,
geriau, patogiau
Daugybė pagalbinių ir automatinių funkcijų ne tik paspartina darbo procesą, bet ir gerokai sumažina mašinos operatoriui tenkantį krūvį. Į įrenginio valdymo sistemą integruota „Wirtgen“
naujovė yra valdoma intuityviai ir paprastai, nes niveliavimo sistema LEVEL PRO PLUS užtikrina labai tikslų ir
kokybišką frezavimą. Iš anksto nustatomas tikslinis frezavimo gylis (abiejuose modeliuose galima nustatyti daugiausiai 210 mm) yra tiksliai
valdomas tvirtų ant šoninių plokščių sumontuotų hidraulinių cilindrų poslinkio jutiklių. Nustatomi
rodmenys yra vaizduojami didelės raiškos spalvotame LEVEL PRO
PLUS ekrane.

Siaura frezų važiuoklė yra specialiai sukurta siekiant iš priekio neužstoti vaizdo į frezuojamąją vietą ir į šonines plokštes, esančias iš dešinės ir iš kairės. Kompaktiška krovimo konvejerio pakaba taip pat leidžia matyti frezuotą zoną už mašinos.

Greičiausi šaltojo frezavimo įrenginiai savo klasėje
Greita ir labai manevringa šaltojo frezavimo mašina taupo laiką ir pinigus. Kompanija „Wirtgen“, pagerinusi„W 50 Ri“ ir „W 60 Ri“ mašinų važiavimo ir vairavimo ypatumus, padėjo tam tvirtus pamatus. Kampo blokavimo funkcija iš abiejų pusių užtikrina itin
mažą apsisukimo spindulį, todėl lengviau atlikti darbą ribotose
erdvėse. Automatinė sekimo funkcija,
patraukus dešinįjį galinį ratą į būgno
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Artūras Stakauskas, UAB „Wirtgen Lietuva“ direktorius, teigia:
„Sumaniomis ypatybėmis pasižyminčios mažosios kelio frezos
„W50Ri“ ir „W 60Ri“ greičiau įveiks bet kokią užduotį. Tikiuosi,
kad Lietuvos kelių statybos ir remonto rangovai naująją techniką
įvertins teigiamai.“

priekį, padidina šių mažųjų kelio frezavimo mašinų manevringumą, o itin platūs
priekiniai ratai sumažina įrenginio sukeliamą paviršiaus apkrovą. Taip savo ruožtu
yra sumažinamas technikos dėvėjimasis. Dinamiško važiavimo pasirinkimas leidžia 4 ratų įrenginiui išvystyti iki 12 km/val. greitį. Taip galima sparčiau įveikti būtiną nuotolį ir greičiau baigti projektą.

Maksimalus funkcionalumas
Sumaniomis ypatybėmis pasižyminčios mažosios kelio frezos greičiau įveiks
bet kokią užduotį. Naujoviškas, visiškai apvalus frezavimo būgno mazgas, šoninės plokštės, grandiklio ašmenys ir frakcionavimo valdiklis leidžia frezuoti daug
greičiau ir paprasčiau – garantuojamas aukščiausios kokybės rezultatas.
Didelis konvejerio pasukimo kampas (30°) į kairę ir į dešinę užtikrina, kad išfrezuota medžiaga būtų iškraunama net sudėtingiausiomis darbo sąlygomis. Be
to, hidrauliniu būdu valdomas konvejeris, kurio didžiausias ilgis yra 5,60 m, o didžiausias plotis – 350 mm, gali būti greitai sulankstytas. Tai labai patogu dirbant ribotoje erdvėje arba transportuojant įrenginį. Konvejerio surinkimą ir išardymą palengvina kompaktiška, greitai perjungiama hidraulinių jungčių sankaba.

Wirtgen Group stiprybė keturi jos prekiniai ženklai - Wirtgen, Vögele, Hamm ir Kleemann – su savo
unikalia patirtimi. Jūs taip pat galite gauti naudos – tiesiog pasitikėkite Wirtgen Group komanda.
www.wirtgen-group.com / technology

Geriausias rezultatas atliekant bet kokį darbą
Naudojant „W 50 Ri“ ar „W 60 Ri“ frezas, galima žymiai paspartinti duobių remonto darbų atlikimą – net iki 20 proc. Todėl šie šaltojo frezavimo įrenginiai yra pagrindinis sėkmės veiksnys atnaujinant kelius. Variklio greitis automatiškai pritaikomas esamoms sąlygoms, o tai leidžia sunaudoti daug mažiau
degalų, nepaisant didelės 105 KW/143 AG variklio galios. Trys atskirai pasirenkami frezavimo būgno greičio lygiai užtikrina puikiausią frezavimo darbų našumą bet kokiomis aplinkybėmis. Dėl itin mažo mašinų svorio centro ir patobulinto svorio pasiskirstymo šios mažos frezos užtikrina maksimalų sukibimą atliekant bet kokį darbą.

Aukštumų siekis su aistra
Prieš paruošiant šias naujas mašinas serijinei gamybai, prototipų kūrimas ir kruopštus tobulinimas truko trejus metus. Tiek su „W 50 Ri“, tiek „W 60
Ri“frezomis buvo atlikti įvairūs naudojimo bandymai, kurie vyko stebint žinomiems šaltojo frezavimo ekspertams. Pavyzdžiui, betoninių paviršių atnaujinimo bendrovė „INBO Oberflächentechnik Gmb H&Co.“ nustatė griežčiausius prototipų reikalavimus. „Naujos kartos mažąsias frezavimo mašinas naudojame itin
kietiems betoniniams paviršiams taisyti. Įrenginiai dažnai veikia ekstremaliomis
sąlygomis. Buvome labai sužavėti aukšta darbų kokybe ir neeiliniu abiejų mašinų
patvarumu. Mus taip pat maloniai nustebino jų valdymo paprastumas“, – sakė
Stefanas Rottleris, bendrovės „INBO Oberflächentechnik“ generalinis direktorius,
komentuodamas naujus kompanijos „Wirtgen“ pasiekimus. Jis taip pat pridūrė:
„Šios naujosios technologijos iš tikrųjų mus žavi.“

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.wirtgen.lt
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Šiais metais Lietuvos kelininkų žiemos tarnybos automobilių vairuotojų profesinio
meistriškumo ketvirtasis konkursas vyko buvusiame kariniame aerodrome prie
Kėdainių. Technikos ir vairuotojų pasirengimo sunkioms žiemos sąlygoms išbandymus
ekstremaliomis varžybų sąlygomis Lietuvos kelininkai jau surengė 2006, 2008 ir 2011
metais. Konkurse dalyvavo komandos iš 11-os valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių
valstybės įmonių.
Kristina Latviūnienė

Į

varžybas Kėdainiuose konkurso dalyviai atvyko su savo žiemos tarnybos technika – trijų ašių savivarčiais specialiaisiais automobiliais (ne mažiau kaip 16
t keliamosios galios) su šoniniu ir priekiniu sniego valytuvu, visiškai paruoštais
darbui. Kiekvieno savivarčio kėbule buvo įrengtas druskos barstytuvas. Vairuotojai į kabinas sėdo apsirengę tvarkinga specialiąja apranga.
Konkurso dalyviai rungėsi dviejose rungtyse. Pirmoje buvo tikrinamos teorinės vairuotojų žinios. Tam buvo parengtas klausimynas iš kelių eismo taisyklių,
darbų saugos ir bendrojo išprusimo temų. Egzaminas buvo nelengvas net profesionalui, nes pastaraisiais metais eismo taisyklės dažnai keitėsi. Praktinę užduotį konkurso dalyviai atliko specialiuoju automobiliu su barstytuvu, priekiniais ir
šoniniais sniego valytuvais ir nuleistais tiltais. Reikėjo įveikti 800 m trasą, kurioje buvo 9 kliūčių ruožai.

Kliūčių ruože buvo naujovių, kurios perimtos iš Andoroje vykusių vairuotojų
meistriškumo varžybų. Ankstesnėse varžybose nebuvo užduoties „Priekinio verstuvo nuleidimas“: automobilis turi sustoti prie baltos 25 cm pločio ant asfalto
pažymėtos juostos ir tiksliai 90 laipsnių kampu, statmenai automobilio simetrijos ašiai priekinį verstuvą nuleisti ant baltos linijos. Iš Andoros atkeliavo užduotis „Sniego valymas“: ant dažais pažymėto apskritimo pastatytą ritinį priekiniu
verstuvu reikėjo nustumti iki kito apskritimo, kuris buvo už 20 metrų. Šiemet įvažiuojant į „Tunelį“ reikėjo rodyti kairįjį posūkio signalą, o išvažiuojant – dešinįjį.
Užduotis „Autobusų stotelės valymas“ taip pat pasikeitė: išlenkta linija pažymėtą stotelę reikėjo išvalyti nekertant pažymėtos tiesios linijos ir naudotis tik šoninio valytuvo mechanizmu.
Susumavus visų dalyvių teorinės ir praktinės užduočių rezultatus, paaiškėjo nugalėtojai. Pirmąsias 3 vietas asmeninėje rungtyje užėmė: Darius Kryžius (VĮ
„Telšių regiono keliai“), Vidmantas Bujokas (VĮ „Automagistralė“) ir Robertas Šukys (VĮ „Telšių regiono keliai“). Komandinėje rungtyje (komandą sudarė du vai-

ruotojai) prizines vietas užėmė VĮ „Telšių regiono keliai“, VĮ „Tauragės regiono keliai“ ir VĮ „Automagistralė“. Lietuvos kelininkų profesinio meistriškumo konkurse
komandinėje rungtyje įmonės „Telšių regiono keliai“ komanda nugalėjo jau trečią kartą iš eilės (2006 m. nugalėtojais tapo VĮ „Marijampolės regiono keliai“).
Varžybų sensacija buvo ta, kad iki šiol geriausią sniego valymo mechanizmų
operatorių – 2008 ir 2011 metų varžybų nugalėtoją ir 2014 m. vasario mėnesio
vykusių pasaulio pirmenybių 9-tos vietos laimėtoją – aplenkė kuklus jo kolega iš
valstybės įmonės „Telšių regiono keliai“ – Darius Kryžius.
Teisėjų komandą sudarė atstovai, atvažiavę iš Vilniaus, Lietuvos automobilių
kelių direkcijos. Teorinės užduoties vyresniuoju teisėju buvo Valstybės turto skyriaus vyriausiasis specialistas Vilius Strumskis, jam padėjo to paties skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Česnulevičienė bei Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji
specialistė Lilija Adamovičienė.
Praktinei užduočiai vadovavo vyresnysis teisėjas, Valstybės turto skyriaus vedėjas Juozas Kondrotas. Jo komandoje teisėjavo kelių priežiūros skyriaus vedėjas
Henrikas Jurkuvėnas, to paties skyriaus inžinieriai Martynas Makaravičius ir Modestas Lukošiūnas, Juridinio skyriaus patarėjas Gintaras Asadauskas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Račiūnas.
Šiais metais pagrindinis konkurso organizatoriaus krūvis teko įmonei „Tauragės regiono keliai“ (direktorius Vytautas Povilaika). Kitą konkursą surengs VĮ
„Šiaulių regiono keliai“ (direktorius Piotras Bakanovas). Šiauliečiams estafete
perduota organizatoriaus taurė.
Varžybos tai ne tik treniruotė, bet ir motyvacija prieš įtemptą žiemos darbų sezono startą.
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Alyvą ir jos tiekėją pasirinkti reikia protingai
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Globėjas

Generalinis rėmėjas

Kelių tiesimo ir remonto įmonės nuolat investuoja lėšų į pačias moderniausias mašinas.
Įsigijus naujausią galingą ir dinamišką techniką lengviau ir greičiau atliekami darbai.
Tokių įmonių parkas gausus, sudėtingas ir brangus. Naudojama įvairiausia šiuolaikinė
gerai žinomų gamintojų „Komatsu“, „Caterpillar“, BOMAG, „Mercedes“, MAN, „Volvo“
ir kt. technika: ekskavatoriai, krautuvai, frezos, buldozeriai, greideriai, volai, klotuvai,
kita specializuota ir precizinė kelių tiesimo bei statybos technika. Naujų konstrukcinių
sprendimų atsiradimas, griežtėjantys ekologiniai reikalavimai lemia aukštesnius
reikalavimus ir mašinų priežiūrai bei eksploataciniams skysčiams, ypač alyvai.
Alma Žilevičienė

T

rintis yra pagrindinė mechanizmų susidėvėjimo priežastis. Jei galima būtų
visiškai išvengti trinties, turėtume nesenstančius ir ekonomiškus įrenginius. Tarptautinės institucijos apskaičiavo, kad 30–50 proc. energijos suvartojimas pasaulyje susidaro dėl trinties. Siekiant ilgaamžiško, nepertraukiamo bei efektyvaus mechanizmų darbo, energijos ir kuro taupymo, keliami vis
aukštesni reikalavimai alyvai. Didesni apsukų greičiai, aukštesnė darbinė temperatūra, staigesni temperatūrų pokyčiai, didėjantys galios tankiai, plonesnio
tepimo sluoksnio poreikiai, agresyvesnės aplinkos sąlygos, didelės sąnaudos
reikalauja stabilesnės alyvos, ilgesnių keitimo intervalų. Svarbi detalių apsauga, kurią lemia alyvos antikorozinės, plovimo, apsaugos nuo dilimo, antioksidacinės ypatybės.
Žymiausi alyvos gamintojai, pasitelkę naujausius tribologinius sprendimus ir tyrimus modeliuojant ir perprantant tepimo procesą esant ekstremalioms sąlygoms, kuria naujus ir sudėtingus tepimo produktus, siekdami mažinti trinties nuostolius, dėvėjimąsi ir mechanizmų gedimo pavojų. Gerinama
ir bazinė alyva, ir jos priedai. Nanotechnologija leidžia išgauti plonasluoksnį,
ypač stiprų ir veiksmingą tepimą, lemiantį mažesnius energijos praradimus.
Nanodalelytės suteikia galimybę paviršiams tapti labai atspariems sutrūkinėjimams bei įbrėžimams, taip pat ilgam apsaugo nuo korozijos bei išlaiko

Alyvos TP STAR FE 10W30 klampumas
prisitaiko prie darbo režimo
Alyvos klampumo kitimas variklyje

Klampumas

Limitas varikliui

10

1
9,3
(SAE 30)
8
(ISO VG 46)
0

Limitas pavarų dėžei

2

Limitas hidraulinei sistemai
Eksploatacijos laikas

Alyvos klampumo dinamika variklyje
Alyvos klampumo dinamika pavarų dėžėje
Alyvos klampumo dinamika hidraulinėje sistemoje

1

Alyvos klampumas atitinka įrangos gamintojo reikalavimus

2

Alyvos savybės išsaugomos ir hidraulinėje sistemoje pagal ISO VG 46

paviršius glotnius. Nanomokslas ypatingą dėmesį skiria tokiems klausimams
kaip tepimo skysčiai ir reologija, skysčių ir kietųjų kūnų sąveika. Tik alyvos gamintojai, puoselėjantys glaudžius santykius su mokslininkais, naujausiomis
tyrimų laboratorijomis, gali sukurti aukščiausios kokybės tepimo produktus,
kurie ne tik sutepa, bet ir apsaugo mechanizmus, ilgina jų tarnavimo laiką,
taupo energiją ir tausoja aplinką.
Šiandien Lietuvoje alyvos pasiūla labai didelė. Kaip nepasiklysti didžiuliame informacijos sraute, alyvos prekinių ženklų gausybėje, reklaminiuose šūkiuose ir akcijose? Pardavimų departamento direktorius Edgaras Suchodolskis
pastebi: „Dažnai renkamasi kuo mažesnę kainą. Deja, tokio pasirinkimo rezultatas paaiškėja tik pradėjus naudoti alyvą, kai technika pradeda gesti, o tai –
didesnės eksploatacijos bei remonto išlaidos. Naudojant nekokybišką ar netinkamai parinktą alyvą, technikos detalės greičiau susidėvi. Įmonės neatlieka sisteminių savo technikos parko tyrimų, todėl didėjančių išlaidų ir gedimų
priežastis lieka neaiški.“
Aukštos klasės bazinė alyva kainuoja žymiai brangiau nei regeneruota bazinė alyva, nevisiškai išvalyta nuo priemaišų, ar sieringa bazinė alyva. Alyva, kurios efektyviausi priedai atrinkti gamintojų laboratorijose po ilgų bandymų, visada bus brangesnė nei tiesiog bet kaip sumaišyta alyva. Deja, rinkoje neretai atsiranda nekokybiška alyva ar alyvos falsifikatų. Žemesnės klasės alyva pakuojama į populiariausių prekinių ženklų pakuotę ir parduodama
žemesnėmis kainomis. Regeneruota bazinė alyva maišoma su ekonominės
klasės alyva, aukštesnio klampio alyva maišoma su žemesnio klampio alyva, siekiant kuo didesnės finansinės naudos. Nustatyti alyvos kokybinius parametrus galima tik laboratorijose, todėl ypač svarbu pasirinkti patikimą alyvos tiekėją, galintį ne tik laiku pristatyti tepimo produktus, bet ir juos parinkti
bei paruošti sisteminius sprendimus visam parkui. Protingas alyvos ir eksploatacinių medžiagų parinkimas padės sutaupyti ir užtikrinti sklandų bei ilgaamžį technikos darbą.
Deja, ne visada atsakingi už technikos priežiūrą išsiaiškina jos gedimo
priežastis, alyvos privalumus ir kokybinius parametrus. Dažnas net nesusimąsto, kad dažnų gedimų priežastis gali būti nekokybiška ar netinkama alyva.
Bendrovės „Autotrade“ generalinis direktorius Gintautas Ignotas pastebi: „Patikimas ir profesionalus alyvos tiekėjas gali sutaupyti daug lėšų, laiko ir darbo

TP STAR produktai pasižymi puikiomis degalų
ekonomijos ypatybėmis
• Sumažinama CO2 teršalų emisija
• Sumažinamos mechanizmų aptarnavimo išlaidos
• Optimizuojami likučiai sandėliuose: nelieka pasenusių, rečiau
naudojamų produktų likučių.
• Sumažinama rizika panaudoti neteisingus produktus skirtingiems mechanizmams
• Supaprastinama produktų užsakymų ir pristatymo sistema

Bendrovės „Autotrade“ generalinis direktorius Gintautas Ignotas pataria:
„Pasitarkite su profesionalais, išanalizuokite savo parko sudėtį, jo darbines
sąlygas, įvertinkite išlaidas remontui ir priežiūrai, atlikite naudojamos alyvos
tyrimus. Tik tada priimsite teisingą sprendimą, kokią alyvą ir iš kokių tiekėjų
pirkti. Toks sisteminis sprendimas atneš neabejotiną naudą Jūsų verslui.“

jėgos, padėti išvengti klaidų bei išspręsti šiais laikais nelengvą užduotį – pasirinkti tinkamą kokybišką produktą iš gausybės alyvos prekinių ženklų jūros.“
Visi žino liaudies išmintį „skūpus moka du kartus“, bet dažnai alyva perkama iš pigiausiai siūlančio. Žema kaina lemia apsisprendimą pirkti, nors lemiamas argumentas turėtų būti alyvos kokybiniai parametrai, techninių specifikacijų atitikimas technikos gamintojų reikalavimams ir įtaka mechanizmų
būklei eksploatacijos metu. Alyvos aukštą kokybę sudaro tinkamai parinkta
bazinė alyva, priedai, užtikrinantys mechanizmų darbą ir apsaugą. Skirtingos
kokybės alyvos trinties jėgos sumažinimas (įtaka nusidėvėjimui) gali skirtis
net iki 80 proc., alyvos keitimo intervalai – net 2 kartus. Bendrovės „Autotrade“ produktų departamento direktorius Algirdas Seilius pastebi: „Labai svarbu pasirenkant alyvą įvertinti ne tik specifikacijas, bet ir kitas alyvos ypatybes:
putojimo, plovimo, antioksidacines, klampumo stabilumo ir kt., turinčias įtaką mechanizmų lengvam darbui ir apsaugai nuo dilimo.“
Preliminarų rekomenduojamą alyvos keitimo intervalą visada nurodo
mechanizmo gamintojas (OEM). Tačiau suprantama, kad tikslus šis intervalas
negali būti nustatytas iš anksto. Jis priklauso ir nuo mechanizmo darbo sąlygų, ir alyvos būklės eksploatacijos eigoje. Optimalus alyvos keitimo intervalas
gali būti nustatomas ir atliekant išsamius alyvos techninės būklės tyrimus. Atsižvelgiant į mechanizmo apkrovos sąlygas ir įvertinant gautus alyvos tyrimų
rezultatus gali paaiškėti, kad alyva puikiai išlaiko savo ypatybes ir gali dirbti ilgiau. Tačiau jeigu technika dirba ypač sunkiomis sąlygomis, alyvos keitimo intervalas gali trumpėti.
Eksploatacijos metu, priklausomai nuo mechanizmų būklės, alyvoje gali
atsirasti detalių dilimo priemaišų: geležis (Fe), aliuminis (Al), varis (Cu), Magnis (Mg), švinas (Pb), alavas (Sn), silicis (Si), kinta alyvos šarmingumas
ir gebėjimas neutralizuoti kuro degimo produktus, tokius kaip sieros rūgštis (H2SO4). Mechanizmo variklio, transmisijos, hidraulikos mazgų naudotos
alyvos tyrimai specializuotose laboratorijose ir tyrimų centruose (pvz., ANAC,
„OilScope“, „OelCheck“) padeda nustatyti mechanizmo nusidėvėjimo laipsnį,
galimus gedimus, jų priežastis, alyvos keitimo būtinybę, bei įvertinti pačios
alyvos kokybę.
Sukaupę didelę tyrimų patirtį, alyvos ir mechanizmų gamintojai siūlo pereiti nuo pasekmių sprendimo į palaikymo koncepciją, nes daug didesnės tiesioginės ir netiesioginės išlaidos dėl brangios įrangos remonto (detalės, prastovos, baudos dėl prastovų, negautos pajamos ir pan.) nei išlaidos tyrimams,
tinkamos alyvos parinkimui. Protingai ir profesionaliai prižiūrint brangią techniką išvengiama daug problemų ir su jomis susijusių nuostolių.
Alyvos gamintojai, formuodami savo gaminių asortimentą, stengiasi gaminti ne tik aukštos kokybės alyvą, bet ir platesnio pritaikymo produktus. Taip
išlošia ir gamintojas, ir įrangos naudotojas. Bendrovės „Autotrade“ produktų departamento direktorius Algirdas Seilius sako: „Labai svarbu mechanizmus tepti būtent jų darbo režimui pritaikyta alyva, tačiau galimas ir universalus sprendimas, pavyzdžiui, TP STAR koncepcija, kai tik du produktai praktiškai tinka visam statybos technikos parkui. Šito galima pasiekti tik naudojant
ypatingus priedus, aukštos kokybės bazinę alyvą ir naujausią technologiją. Dėl
optimizuoto trinties koeficiento alyvų formulėje žymiai sumažinama trintis,
mechanizmų energijos nuostoliai ir sutaupoma degalų.“
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Asociacija „Lietuvos keliai“

