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RATAI

 si lo gis ti kos ka rū ną
iš  vežamos pir kė jams tie siai į na-
mus. Mums la bai pa to gu, nes san-
dė lio pro gra ma tiks liai nu ro do, 
kur gu li rei kia ma pa krau ti pre kė. 
Klien tas, tie sio giai pri si jun gęs 
prie sis te mos, ma to, kiek ir ko kių 
jo pre kių li kę san dė ly je“, – kal bė-
jo M.Gied rai tis.

Lie tu vo je, sa ko ma, la bai ge rai 
vei kia stam bios kro vos lo gis ti-
ka. Ta čiau dėl mo der nios san dė-
lio val dy mo sis te mos „Tal gai“ ne-
ki lo di de lių rū pes čių nu spren dus 
priim ti ir daug smul kių vie ne tų.

„Nors pro gra ma ir da bar ge rai 
vei kia, ta čiau pla nuo ja me di din-
ti san dė lia vi mo plo tą, tad sau sį 
pro gra mą at nau jin si me, kad ga-
lė tu me nau do tis ir dar di des nė-
mis jos ga li my bė mis“, – pa sa ko jo 
M.Gied rai tis. Pas ta ro ji in ves ti ci ja 
sieks 70 tūkst. eu rų.

„Tal gos“ san dė liai sie kia apie 
14 tūkst. kv. m. Bend ro vės in-
ves ti ci jos į šiuo lai kiš ką ste la ža-
vi mo sis te mą „Me ca lux“ ir nau-
ją „Toyo tos“ kro vi mo tech ni ką jau 
at si pir ko.

Įkū rė ir ser vi są

„So lot ran sa“ yra vie na di džiau-
sių bi rių jų kro vi nių ve žė jų ša ly je. 
„Mais to pro duk tai, grū dai, pa ša-
rai“, – var di jo, ką daž niau siai ve-
ža, A.Rut kaus kas.

Jis pa sa ko jo, kad ša lies ag ro sek-
to rius kiek vie nais me tais pa sie kia 
vis nau jas aukš tu mas, kiek vie ni jų 
me tai vis re kor di niai, tad ir grū-
dų ve ži mo į uos tus, ar prieš tai ir į 
ele va to rius mas tai vis au ga.

„Kal bant apie tarp tau ti nį per-
ve ži mą, su men kus kro vi nių srau-
tui į Ru si ją, per sio rien ta vo me į 
Va ka rų Eu ro pą, ku rio je da bar yra 
eko no mi kos au gi mas ir jun ta mas 
lo gis ti kos pa slau gų po rei kis. Jei gu 
bū tu me li kę dirb ti dau giau sia su 
Ru si jos rin ka, šian dien vos kvė-
puo tu me“, – sa kė A.Rut kaus kas.

Šiuo me tu „So lot ran so je“ dir-
ba 100 dar buo to jų, bend ro vė tu-
ri apie 70 įvai rių trans por to prie-
mo nių. Tiek da li nius, tiek pil nus 
kro vi nius ve ža ir au tot rau ki niais, 
ten ti nė mis pusp rie ka bė mis, ir 
sa vi var čiais bei au to cis ter no mis, 
taip pat šal dy tu vuo se, skir tuo se 
kro vi niams, ku riems bū ti nas tem-
pe ra tū ros re ži mas.

Anot jo, ir vie ti niams, ir lo gis-
ti kos pa slau gų už sa ko vams iš už-
sie nio svar biau sia yra pa ti ki mu-
mas, pa slau gos kai na ir ko ky bė, 
tai yra, kad kro vi nys bū tų pri sta-
ty tas lai ku ir svei kas, kad vai ruo-
to jai bū tų tin ka mai inst ruk tuo ja-
mi, kad bū tų ge ra ko mu ni ka ci ja.

Nors bend ro vės tu ri mų trans-
por to prie mo nių vi du ti nis am žius 
yra vos tre ji me tai, jie per ve ži mo 
ko ky bei ir punk tua lu mui už tik rin-
ti yra įkū rę ir sunk ve ži mių ser vi są. 
„Lie tu viai tarp tau ti nė je lo gis ti-
kos rin ko je – ir Va ka rų Eu ro po-
je, ir Ru si jo je tu ri ge rą var dą. No-
ri me jį to kį ir iš lai ky ti“, – kal bė jo 
A.Rut kaus kas.

Esant rei ka lui, kro vi niai san dė-
liuo ja mi mo der niuo se 14 tūkst. kv. 
m san dė liuo se Jo na vo je, tei kia mos 
ir mui ti nės tar pi nin kų pa slau gos.

Ga lė tų kon ku ruo ti su uos tu

Ko kių įžvel gia nau jų ni šų? „Ne-
vi siš kai iš nau do ja me ge le žin ke-
lį. Iš Bal ta ru si jos, Ru si jos tran zi tu 
ne ma žai kro vi nių per Lie tu vą va-
žiuo ja į Klai pė dos uos tą, o iš ten – 
lai vais į Va ka rų Eu ro pą ar dar to-
liau“, – pa sa ko jo M.Gied rai tis.

Bend ro vės va do vas kal bė jo, kad, 
pa vyz džiui, trą šos Lie tu vą pa sie-

kia di džiu lė se pa kuo tė se ir jas 
pra šo ma per pa kuo ti. Da bar šie 
dar bai daž niau siai at lie ka mi Klai-
pė dos uos te.

„Tuo ga lė tų už siim ti ir Kau-
no re gio no bend ro vės. Mes jau 
už sii ma me, nes ga li me kon ku-
ruo ti kai na. Uos te pa slau gos ga-
na bran gios. Pre kes jau ir da bar 
per pa kuo ja me, pa krau na me į pa-
rū pin tus jū ri nius kon tei ne rius ir 
pri sta to me į uos tą. Tam tu ri me ir 
rei kia mą inf rast ruk tū rą: ge le žin-
ke lio bė gius, ram pą po sto gu“, – 
sa kė M.Gied rai tis.

Pa sie kė treč da lį pa jė gu mų

Nie kas nea be jo ja, kad funk cio-
nuo jan tys in ter mo da li niai ter mi-
na lai dar la biau ska tins lo gis ti-
kos vers lą plės tis ir kon cent ruo tis 
šiuo se re gio nuo se, ta čiau la bai 
daug pri klau sys nuo glo ba lios 
rin kos po rei kių ir san ty kių su Ry-
tų kai my nė mis, ver ti no Lie tu vos 
lo gis ti kos aso cia ci jos va do vas.

„Ma to me ki nų su si do mė ji mą 
mū sų uos to ga li my bė mis, tad ga-
li ma drą siai teig ti, kad kiek vie nas 
įgy ven din tas inf rast ruk tū ros pro-
jek tas su tei kia ga lių Lie tu vai kon-
ku ruo ti tarp tau ti nė je are no je su ki-
to mis ša li mis“, – sa kė A.Ši me lis.

Pag rin di nė Kau no ir ki tų dvie jų 
in ter mo da li nių ter mi na lų veik la – 
tran zi ti nių kro vi nių per kro vi mas 
nuo eu ro pi nės vė žės ant pla čio-
sios ir at virkš čiai.

„Ne pai sant to, kad „Rail Bal ti-
ca“ ruo žo nuo Len ki jos ir Lie tu vos 
vals ty bių sie nos iki Kau no ati da ry-
mas vy ko spa lio mė ne sį, o jung ties 
su ter mi na lu tie si mo dar bai dar ne-
pra dė ti, jis jau pui kiai vyk do kon-
tei ne rių kro vą se nais marš ru tais 
ir ap tar nau ja srau tus iš Ry tų. Šiuo 
me tu ter mi na lo pa jė gu mai jau sie-
kia apie 30 pro c. iš ga li mų“, – sa-
kė Lie tu vos ge le žin ke lių Ter mi na lų 
val dy mo cent ro Kau no in ter mo da-
li nio ter mi na lo gru pės va do vas Va-
le ri jus Le be de vas.

In ter mo da li nis ter mi na las jun-
gia ke lias trans por to rū šis, to-
dėl pa grin di niai jo klien tai yra 
ge le žin ke lio ve žė jai ir trau ki nių 
ope ra to riai, to kie kaip HU PAC, 
„Hopt rans-Pro jects“, AB „Lie-
tu vos ge le žin ke liai“. „Ter mi na lo 
pa slau ga yra su de da mo ji lo gis ti-
kos da lis, tu ri me daug su tar čių ir 
su įmo nė mis, tei kian čio mis eks-
pe di ja vi mo pa slau gas“, – kal bė jo 
V.Le be de vas.

Įsi kū rus prie to kios 

san kry žos yra la bai 

pa to gu ap tar nau ti 

tran zi ti nį kro vi nių 

srau tą.
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