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 BENDRA INFORMACIJA 

Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė – Šilutė su M. Jankaus g. 

sankryžos poveikio saugumui vertinimas 

 

Projekto rengimo etapas: priešprojektiniai pasiūlymai. 

 

Poveikio kelių saugumui vertinimo dalyviai: 

Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija. 

Vertintojas: VGTU APF Kelių tyrimo institutas.  

 

Poveikio kelių saugumui vertinimo atlikimo data: 2019-07-30. 

 

Poveikio kelių saugumo vertinimui atlikti naudoti teisės aktai ir informacijos šaltiniai: 

 Poveikio kelių saugumui vertinimo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-62; 

 VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas. Eismo intensyvumo apskaita valstybinės reikšmės keliuose 

2013–2018 metais. Kaunas, 2014–2019 m.; 

 Eismo įvykių Lietuvos keliuose ir gatvėse registras, 2009–2018 m.; 

 Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-

11/3-3;  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu 

Nr. D1-933; 

 Statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, patvirtintos Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu 

Nr. 9; 

 Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. 

nutarimu Nr. 1950; 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82; 
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 Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. 

įsakymu Nr. 317; 

 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, 

patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. 

birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146; 

 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294; 

 užsakovo pateikta nagrinėjamo objekto dokumentacija. 

 

Bendri duomenys apie nagrinėjamą objektą ir jo aplinką: 

 rekonstruojama Tilžės–M. Jankaus––Laisvės al.– Lietuvininkų g. sankryža, kuri yra pietrytinėje 

Šilutės miesto dalyje; 

 Tilžės g. ir Lietuvininkų g. sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 165 Šilalė–Šilutė; 

 krašto kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė kategorija ties nagrinėjamos sankryžos vieta (~56,60 km), yra III; 

 Tilžės g. šiuo metu yra trijų eismo juostų: dvi eismo juostos, skirtos važiuoti link Tilžės–

Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryžos ir viena eismo juosta, važiavimui geležinkelio 

pervažos kryptimi. Kairėje gatvės pusėje greta tiesioginio eismo juostų įrengta transporto priemonių 

stovėjimo aikštelė važiuojamojoje gatvės dalyje. Lietuvininkų g. yra dviejų eismo juostų, gatvės 

važiuojamojoje dalyje abiejose gatvės pusėse greta tiesioginio eismo juostų įrengtos transporto 

priemonių stovėjimo aikštelės. Abiejų gatvių važiuojamoji dalis yra plati; 

 nagrinėjama sankryža yra su asfalto danga, ant kurios esantis horizontalus ženklinimas neryškus, 

nusidėvėjęs; 

 nagrinėjama netipinės konfigūracijos keturšalė sankryža, kurioje eismas organizuojamas 

horizontaliuoju ženklinimu, t. y. sankryžos viduryje numatytas 1.15.2 „Užbrūkšniuotas plotas“ 

ženklinimas, skirtas atskirti transporto priemonių srautus, bei kelio ženklais; 

 aplinkinėje teritorijoje yra išsidėstę visuomeninės paskirties pastatai, įvairias paslaugas teikiančios 

įmonės, policija, autobusų stotis ir kt.; 

 nagrinėjamos sankryžos zonoje yra įrengtos pėsčiųjų perėjos. Aplinka pritaikyta specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms – įrengti įspėjamieji ir vedimo paviršiai, išskyrus maršrutinio transporto stoteles; 

 sankryžos prieigose esančiuose šaligatviuose yra stacionarių kliūčių (pvz.,  šiukšlių dėžės, kelio 

ženklai). Taipogi, šaligatviuose, pėsčiųjų eismo zonoje auga medžiai; 

 nagrinėjamoje teritorijoje yra esamos gatvės apšvietimo linijos; 
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 Lietuvininkų gatvėje, nuo Šilutės miesto kultūros rūmų iki sankryžos su Eglių gatve, yra dviračių 

takas, paženklintas horizontaliuoju ženklinimu, kuris yra nusidėvėjęs, sunkiai pastebimas; 

 Lietuvininkų ir Tilžės gatvėmis vyksta maršrutinio transporto eismas, įrengtos maršrutinio transporto 

stotelės; 

 Tilžės ir Lietuvininkų g. ties nagrinėjamos sankryžos pėsčiųjų perėjomis, yra nusidėvėjusi, prastos 

būklės raudonos spalvos antislydiminė danga; 

 už ~ 600 m nuo nagrinėjamos sankryžos, už Tilžės ir Geležinkelio g. sankryžos, yra geležinkelio 

pervaža, kuri yra reguliuojama šviesoforais; 

 artimiausia šviesoforu reguliuojama sankryža yra už ~300 m – Taikos ir Lietuvininkų g. sankryža; 

 nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1.1 pav. 

 

1.1 pav. Objekto vieta 

Nagrinėjamo objekto vieta 
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Eismo įvykių duomenys: 

Nagrinėjame objekte ir aplinkinėse teritorijose 2009–2018 metų laikotarpiu užfiksuoti 36 eismo 

įvykiai, kurių metu buvo sužeista arba žuvo žmonės (žr. 1.1 lentelę). Jų metu žuvo du žmonės, sužeisti 

39 žmonės. Atkreiptinas dėmesys, kad net 23 eismo įvykiai įvyko užvažiavus ant pėsčiojo, 18 iš jų įvyko 

pėsčiųjų perėjoje (žr. 1.3 pav.). Tuo tarpu, sankryžoje ir jos zonoje buvo užfiksuoti 8 įskaitiniai eismo 

įvykiai, 5 iš jų – užvažiavimas ant pėsčiojo pėsčiųjų perėjoje (žr. 1.2 pav.). 

 Įskaitiniai eismo įvykiai nagrinėjamoje Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. 

sankryžoje bei jos prieigose 2009–2018 m. 

Eil. 

Nr. 
Vieta 

Data ir 

laikas 
Rūšis Žuvo Sužeista Aplinkybės 

1. 
Kelias 165 

56,137 km 

2016.12.26 

18:51 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 2 – 

2. 
Kelias 165 

56,400 km 

2008.12.11 

07:40 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 – 

3. Tilžės g. 17 
2012.09.23 

12:06 

Susidūrimas su stovinčia 

TP 
0 1 

Atsitrenkė į šalikelėje stovėjusią 

TP 

4. Tilžės g. 15 
2012.07.27 

07:40 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
1 0 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

5. 
Kelias 165 

56,550 km 

2011.11.01 

18:15 
Susidūrimas 0 1 Atsitrenkimas į galą 

6. 
Kelias 165 

56,560 km 

2011.12.24 

00:40 

Susidūrimas su stovinčia 

TP 
0 1 Kiti susidūrimai 

7. 
Kelias 165 

56,584 km 

2014.05.06 

08:43 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 – 

8. 
Kelias 165 

56,627 km 

2018.06.23 

11:10 
Kiti eismo įvykiai 0 1 

Kiti Kelių eismo taisyklių 

pažeidimai 

9. 
Kelias 165 

56,650 km 

2013.07.07 

18:27 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 – 

10. 
Lietuvininkų 

g. 74 

2013.07.07 

18:27 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

11. 
Lietuvininkų 

g. 59 

2012.06.23 

18:15 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

12. 
Kelias 165 

56,740 km 

2012.07.27 

07:40 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
1 0 – 

13. 
Kelias 165 

56,838 km 

2017.12.23 

17:36 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 2 – 

14. 
Kelias 165 

56,838 km 

2018.01.27 

10:40 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 Saugaus greičio nepasirinkimas 

15. 
Kelias 165 

56,860 km 

2009.10.02 

08:00 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 – 

16. 
Kelias 165 

56,892 km 

2012.05.22 

09:00 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 – 

17. 
Kelias 165 

56,900 km 

2009.08.27 

19:50 
Susidūrimas su dviračiu 0 1 Kiti susidūrimai sukant į dešinę 

18. 

Lietuvininkų–

Taikos g. 

sankryža 

2015.10.06 

08:30 
Susidūrimas su dviračiu 0 1 – 

19. 
Kelias 165 

56,965 km 

2012.06.23 

18:15 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 – 

20. 
Kelias 165 

57,000 km 

2009.07.16 

12:00 
Susidūrimas su dviračiu 0 1 

Susidūrimas sukant į kairę 

(apsisukant) 

21. 
Lietuvininkų 

g. 44 

2015.09.09 

12:00 
Susidūrimas 0 1 – 
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Eil. 

Nr. 
Vieta 

Data ir 

laikas 
Rūšis Žuvo Sužeista Aplinkybės 

22. 
Kelias 165 

57,100 km 

2010.11.16 

16:21 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 – 

23. 
Kelias 165 

57,123 km 

2018.06.18 

14:00 
Susidūrimas su dviračiu 0 1 

Reikalavimo duoti kelią 

nevykdymas keičiant važiavimo 

kryptį 

24. 
Lietuvininkų 

g. 31 

2013.05.16 

14:50 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

25. 
Lietuvininkų 

g. 31 

2013.08.02 

10:30 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

26. 
Lietuvininkų 

g. 29 

2013.06.28 

16:44 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 2 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

27. 
Kelias 165 

57,200 km 

2011.05.12 

09:15 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

28. 
Kelias 165 

57,208 km 

2009.02.27 

19:25 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

29. 
Kelias 165 

57,231 km 

2017.06.20 

22:30 
Susidūrimas 0 3 

Reikalavimo duoti kelią 

nevykdymas važiuojant per 

sankryžą 

30. 
Kelias 165 

57,276 km 

2017.12.14 

07:55 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pareigų pėstiesiems 

nevykdymas 

31. 
Kelias 165 

57,335 km 

2009.12.03 

07:45 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

32. 
Kelias 165 

57,376 km 

2009.01.02 

15:00 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Pėsčiųjų perėjoje partrenkė 

pėsčiąjį 

33. 
Kelias 165 

57,445 km 

2009.12.02 

08:00 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 
0 1 

Partrenkė per reguliuojamą 

pėsčiųjų perėją ėjusią pėsčiąją 

34. 
Kelias 165 

57,445 km 

2010.05.28 

11:15 
Susidūrimas su dviračiu 0 1 

Dviratininkas staiga kirto 

važiuojamąją kelio dalį ir 

susidūrė su TP 

35. 
Kelias 165 

57,450 km 

2011.06.15 

23:50 
Susidūrimas 0 1 

Nepraleido pagrindiniu keliu 

važiavusios TP 

36. 
Kelias 165 

57,463 km 

2017.08.23 

12:23 
Kiti eismo įvykiai 0 1 

Reikalavimo duoti kelią 

nevykdymas keičiant važiavimo 

kryptį 

   Viso: 2 39  

 

 
1.2 pav. Įskaitiniai eismo įvykiai Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryžoje 

  (pėsčiųjų perėjoje) 
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1.3 pav. Įskaitiniai eismo įvykiai Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryžoje ir jos 

prieigose 

Nagrinėjamame objekte Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryžoje ir jos prieigose 2012–

2018 metų laikotarpiu buvo užfiksuoti 56 techniniai eismo įvykiai, kurių metu dalyvavo 109 transporto 

priemonės, 81 iš jų buvo apgadinta (žr. 1.2 lentelę). Pagrindinė eismo įvykio rūšis yra susidūrimas – 17 

eismo įvykių, 22 susidūrimai su stovinčiomis transporto priemonėmis (žr. 1.5 pav.). Atkreiptinas 

dėmesys, kad sankryžoje ir jos prieigose buvo užfiksuoti 8 techniniai eismo įvykiai, 3 iš jų – susidūrimas 

su dviračiu (žr. 1.4 pav.). 

 Techniniai eismo įvykiai nagrinėjamoje Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. 

sankryžoje ir jos prieigose 2012–2018 m. 

Eil. 

Nr. 
Vieta Data ir laikas Rūšis TP skaičius 

Apgadintų TP 

skaičius 

1. Tilžės g. 27 
2017.07.27 

12:45 
Susidūrimas 2 2 

2. Tilžės g. 25 
2016.02.23 

13:30 
Susidūrimas 2 2 

3. 
Tilžės–Aukštaičių g. 

sankryža 

2017.02.28 

12:37 
Susidūrimas 2 2 

4. Tilžės g. 11 
2018.04.18 

09:45 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

5. Tilžės g. 9 
2018.12.15 

12:20 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

6. 
Lietuvininkų–Taikos 

g. sankryža 

2015.10.06 

08:30 
Susidūrimas su dviračiu 2 2 

7. 
Lietuvininkų–Taikos 

g. sankryža 

2014.10.06 

16:07 
Susidūrimas 3 1 

8. 
Lietuvininkų–Taikos 

g. sankryža 

2018.10.01 

14:51 
Susidūrimas su dviračiu 2 2 

9. M. Jankaus g. 10 
2017.07.12 

11:53 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 2 

10. Lietuvininkų g. 74 
2017.07.05 

11:00 
Susidūrimas su dviračiu 2 2 

  (pėsčiųjų perėjoje) 
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Eil. 

Nr. 
Vieta Data ir laikas Rūšis TP skaičius 

Apgadintų TP 

skaičius 

11. Lietuvininkų g. 59 
2014.04.22 

11:37 
Susidūrimas 2 1 

12. Lietuvininkų g. 70 
2014.12.19 

16:55 
Kiti eismo įvykiai 2 2 

13. Lietuvininkų g. 49A 
2016.06.07 

17:30 
Užvažiavimas ant kliūties 1 1 

14. Lietuvininkų g. 47 
2016.09.05 

17:13 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 2 

15. Lietuvininkų g. 60 
2014.08.14 

10:00 
Kiti eismo įvykiai 2 2 

16. Lietuvininkų g. 60 
2014.08.15 

15:00 
Užvažiavimas ant kliūties 1 1 

17. Lietuvininkų g. 60 
2014.09.11 

10:15 
Kiti eismo įvykiai 2 2 

18. Lietuvininkų g. 60 
2014.09.12 

17:45 
Susidūrimas 2 2 

19. Lietuvininkų g. 58 
2014.12.22 

11:30 
Susidūrimas 2 2 

20. Lietuvininkų g. 58 
2015.01.19 

13:50 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

21. Lietuvininkų g. 58 
2017.08.22 

15:28 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

22. Lietuvininkų g. 58 
2015.08.15 

09:40 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

23. Lietuvininkų g. 58 
2016.06.12 

17:46 
Susidūrimas su dviračiu 2 1 

24. Lietuvininkų g. 58 
2015.09.13 

17:25 
Susidūrimas 2 2 

25. Lietuvininkų g. 58 
2018.05.06 

08:45 
Kiti eismo įvykiai 2 2 

26. Lietuvininkų g. 58 
2018.06.26 

16:00 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

27. Lietuvininkų g. 58 
2018.07.20 

11:53 
Susidūrimas 2 1 

28. Lietuvininkų g. 58 
2018.12.03 

20:01 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

29. Lietuvininkų g. 68 
2016.09.10 

13:20 
Susidūrimas 2 2 

30. Lietuvininkų g. 68A 
2015.02.12 

15:50 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

31. Lietuvininkų g. 68A 
2016.11.08 

17:15 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

32. Lietuvininkų g. 41 
2018.11.07 

10:10 
Susidūrimas 3 3 

33. 
Lietuvininkų–Eglių g. 

sankryža 

2015.01.10 

16:50 
Susidūrimas 2 1 

34. 
Lietuvininkų–Eglių g. 

sankryža 

2013.09.16 

21:18 
Susidūrimas 2 2 

35. Lietuvininkų g. 39 
2014.02.17 

11:15 
Susidūrimas su dviračiu 2 1 

36. Lietuvininkų g. 39 
2016.12.03 

11:00 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

37. Lietuvininkų g. 39 
2016.07.29 

12:00 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 2 

38. Lietuvininkų g. 39 
2018.10.13 

06:50 
Kiti eismo įvykiai 1 0 

39. Lietuvininkų g. 39A 
2016.12.28 

11:00 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

40. Lietuvininkų g. 48 
2015.01.15 

17:25 
Susidūrimas 2 1 
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Eil. 

Nr. 
Vieta Data ir laikas Rūšis TP skaičius 

Apgadintų TP 

skaičius 

41. Lietuvininkų g. 50 
2016.12.16 

15:03 
Kiti eismo įvykiai 2 1 

42. Lietuvininkų g. 44 
2015.09.09 

12:00 
Susidūrimas 2 1 

43. Lietuvininkų g. 37 
2012.04.06 

10:15 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

44. Lietuvininkų g. 37 
2014.04.02 

15:10 
Kiti eismo įvykiai 2 1 

45. Lietuvininkų g. 37 
2016.05.10 

13:07 
Užvažiavimas ant kliūties 1 1 

46. Lietuvininkų g. 31 
2015.02.03 

15:05 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 2 

47. Lietuvininkų g. 31 
2015.05.26 

19:45 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

48. Lietuvininkų g. 38 
2012.12.05 

08:06 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 2 

49. Lietuvininkų g. 38 
2013.12.20 

16:47 
Susidūrimas 2 2 

50. Lietuvininkų g. 38 
2016.12.26 

21:00 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

51. Lietuvininkų g. 40 
2013.11.27 

15:00 
Apvirtimas 2 1 

52. Lietuvininkų g. 40 
2018.10.22 

09:17 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 2 

53. Lietuvininkų g. 23 
2018.03.21 

13:15 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 1 

54. Lietuvininkų g. 24 
2016.07.26 

00:45 
Susidūrimas 2 2 

55. Lietuvininkų g. 17 
2012.10.09 

10:07 
Susidūrimas su stovinčia TP 2 2 

56. Lietuvininkų g. 16A 
2012.12.05 

18:45 
Kiti eismo įvykiai 1 1 

 Viso: 109 81 

 
1.4 pav. Techniniai eismo įvykiai Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryžoje 
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1.5 pav. Techniniai eismo įvykiai Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryžoje ir jos 

prieigose 

Išnagrinėjus eismo įvykių statistiką pastebėta, kad gana daug įvyksta eismo įvykių, kuriuose 

dalyvauja pažeidžiami eismo dalyviai. To priežastimi gali būti sankryžoje ir aplinkinėse jos teritorijose 

netinkamai įrengtos pėsčiųjų perėjos, apribotas matomumas, chaotiškas eismas bei kt. 
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2. EISMO INTENSYVUMO IR SRAUTO SUDĖTIES TYRIMAI 

Išanalizavus valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė artimiausiame nagrinėjamai 

~56,60 km Tilžės–Lietuvininkų– Laisvės al.– M. Jankaus g. sankryžai esančiame stacionariame 

periodiniame eismo intensyvumo apskaitos poste užfiksuotus duomenis 2015–2018 m., matoma, kad 

vidutinis metinis paros eismo intensyvumas kiekvienais metais nežymiai didėja. 2018 m. VMPEI buvo 

4559 transporto priemonės per parą, iš kurių 299 – krovininės transporto priemonės (6,56 %). 

Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienais metais sunkiasvorių transporto priemonių eismas mažėja. VMPEI 

pateiktas 2.1 pav. 

 

 

2.1 pav. VMPEI kelyje 165 (matavimo posto vieta – 53,95 km, ruožas 41,707–57,829 km) 

Natūrinis transporto priemonių eismo intensyvumo ir srauto sudėties tyrimas Tilžės–

Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryžoje atliktas 2019 m. liepos 11 d. (ketvirtadienį). Transporto 

priemonių srautas buvo fiksuojamas vieną valandą vakarinio (16:45–17:45) piko metu. 

2.1. Eismo intensyvumo ir srauto sudėties tyrimas vakarinio piko metu 

Eismo intensyvumo ir srauto sudėties tyrimas Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryžoje 

buvo atliktas 2019 m. liepos 11 d. (ketvirtadienį) nuo 16:45 val. iki 17:45 val. Tyrimo metu visoje 

sankryžos zonoje užfiksuotos 823 transporto priemonės, iš kurių 12 – sunkiasvorės. Vakarinio piko metu 

didžiausias transporto priemonių srautas judėjo kryptimi iš Lietuvininkų g. į Tilžės g. ir priešinga 

kryptimi (atitinkamai 336 ir 224 transporto priemonės). Visoje sankryžos zonoje buvo užfiksuoti 53 

pažeidžiami eismo dalyviai, iš kurių 4 buvo dviratininkai (žr. 2.3 pav.). 
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2.2 pav. Transporto priemonių srautai Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryžoje vakarinio piko 

metu  

  

Transporto priemonės 

(krovininės)/val. 

Pažeidžiami eismo 

dalyviai 

(dviratininkai)/val. 

33 (2) 

15 (2) 

5 (0) 

64 (0) 
64 (4) 

3 (0) 

8 (0) 

64 (0) 

224 (4) 

336 (4) 

60 (0) 

M. Jankaus g. 

Laisvės al. 

Lietuvininkų g. 

Tilžės g. 
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3. VERTINAMOS PROJEKTO ALTERNATYVOS 

Vertinama Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryžos Šilutės mieste eismo organizavimo 

alternatyvos: 

 I alternatyva – esama situacija, t. y. netipinės konfigūracijos Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės 

al.–M. Jankaus g. sankryža; 

 II alternatyva –  netipinės konfigūracijos Tilžės g.–Lietuvininkų g.–M. Jankaus g.–

Laisvės al. keturšalė sankryža rekonstruojama įrengiant mažąją vienos eismo juostos 

žiedinę sankryžą. Šioje alternatyvoje numatoma panaikinti jungtį su Laisvės alėja, kuri 

esamoje padėtyje pasijungia į nagrinėjamą sankryžą.  

3.1. I alternatyva 

I alternatyvoje analizuojama esama situacija, kuri liktų, jeigu nebūtų įgyvendinamas 

nagrinėjamas projektas (žr. 3.1 pav.). 

Nagrinėjamos Tilžės ir Lietuvininkų g. atkarpos sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu 

Nr. 165 Šilalė–Šilutė, kurio techninė kategorija ties nagrinėjamu ruožu yra III. Tilžės g. yra trijų eismo 

juostų, kairėje gatvės pusėje įrengta transporto priemonių stovėjimo aikštelė važiuojamojoje gatvės 

dalyje. Lietuvininkų g. yra dviejų eismo juostų, abiejose pusėse gatvės važiuojamojoje dalyje įrengta 

transporto priemonių stovėjimo aikštelė.  

  

3.1 pav. Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus–Laisvės al. sankryžos esama situacija 
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Aplinkinėje teritorijoje yra išsidėstę gyvenamieji namai ir visuomeninės paskirties pastatai: 

įvairias paslaugas teikiančios įmonės, policija, autobusų stotis ir kt. Sankryžoje yra įrengtos trys pėsčiųjų 

perėjos, kurios yra pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (žr. 3.2 pav.).  

 

3.2 pav. Pėsčiųjų perėjos Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus sankryžoje 

Sankryžoje labai plati gatvės važiuojamoji dalis, M. Jankaus g. ties susikirtimu su  valstybinės 

reikšmės krašto keliu Nr. 165 Šilalė–Šilutė iš kairės pusės nėra įrėminta bordiūru, yra tik horizontalusis 

ženklinimas 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“. Šiuo ženklinimu yra paženklinta ir dešiniojo posūkio atlanka, 

skirta pasukti iš krašto kelio į M. Jankaus g. (žr. 3.3 pav.). 

 

3.3 pav. Horizontalusis ženklinimas 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“ Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus 

sankryžoje 

Tilžės ir Lietuvininkų g., ties nagrinėjama sankryža, yra įrengta antislydiminė danga, kuri šiuo 

metu yra prastos būklės (žr. 3.4 pav.). 
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3.4 pav. Antislydiminė danga Tilžės g. ties Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus sankryža 

3.2. II alternatyva 

II alternatyvoje vietoje keturšalės Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryžos 

numatoma įrengti vienos eismo juostos mažąją žiedinę sankryžą (žr. 3.5 pav.), panaikinant nuovažą į 

Laisvės alėją iš sankryžos zonos. Į Laisvės alėją transporto priemonės galės įvažiuoti per kitas teritorijas. 

Sankryžoje sumažinus jungiamųjų kelių skaičių atitinkamai mažėja konfliktinių taškų skaičius bei 

konfliktinių situacijų rizika (žr. 3.6 pav.). 

 

3.5 pav. Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus sankryža prieš ir po rekonstravimo darbų 

  

3.6 pav. Patekimo į Laisvės alėją schema 
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Įrengus tipinę žiedinę sankryžą visiems eismo dalyviams bus aišku, koks sankryžoje yra eismo 

organizavimas bei kieno eismo pirmenybė. Be to, sankryžoje bus susiaurinta važiuojamoji dalis, 

atitinkamai bus sumažintas transporto priemonių važiavimo greitis. Be to, žiedinėje sankryžoje 

transporto priemonių vairuotojai galės patogiai ir saugiai apsisukti. Žiedinės sankryžos vidinės salos 

skersmuo yra 9,0 m, vidinio žiedo (užvažiuojamo) skersmuo – 15,0 m, o išorinis skersmuo – 27,0 m. 

Eismo juostų plotis ties įvažiavimu į žiedinę sankryžą – 3,75 m, ties išvažiavimu – 4,0 m (žr. 3.7 pav.). 

Ties sankryža numatomos įrengti pėsčiųjų perėjos su 2,8 – 3,0 m pločio saugumo salelėmis, 

kuriose pažeidžiami eismo dalyviai nespėję pereiti gatvės važiuojamosios dalies galės saugiai palaukti 

tinkamo momento kirsti gatvę. Numatomi įspėjamieji ir vedimo paviršiai, skirti specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms (žr. 3.7 pav.). 

Numatomos transporto priemonių stovėjimo aikštelės orientuotos lygiagrečiai gatvės 

važiuojamajai daliai (žr. 3.7 pav.). 

 

3.7 pav. II alternatyvos, kurias numatoma įrengti žiedinę sankryžą, principinė schema 

Ties projektuojama žiedine sankryža numatoma nuovaža, skirta privažiavimui prie garažų bei 

gyvenamųjų namų (žr. 3.8 pav.). 



17 

 

 

3.8 pav. Nuovaža į garažus bei gyvenamuosius namus  

3.3. I alternatyvos vertinimas 

Projektuojama žiedinė sankryža yra Šilutės miesto centrinėje dalyje, kur vyksta įvairių eismo 

dalyvių eismas. Sankryžoje ir jos prieigose yra gausu žmonių traukos centrų (parduotuvės, kavinės ir 

pan.). Ties nagrinėjama sankryža, kelio ruožas (nuo Tilžės g. 27 iki Lietuvininkų–Liepų g. sankryžos) 

yra avaringas – per pastaruosius ketverius metus jame užfiksuota 12 įskaitinių eismo įvykių, kurių metu 

buvo sužeisti arba žuvo žmonės, bei 39 techniniai eismo įvykiai (žr. 1.1 lentelė ir 1.2 lentelė). Ruože 

didžiąją dalį įskaitinių eismo įvykių sudaro užvažiavimai ant pėsčiųjų, įvykę pėsčiųjų perėjose, techninių 

eismo įvykių – susidūrimai su stovinčiomis transporto priemonėmis. Įvertinant, kad tai miesto centrinė 

dalis, intensyviai apstatyta, kurioje gausu žmonių traukos centrų, netipinę sankryžos konfigūraciją bei 

ženklinimą, sankryžos plotį, transporto priemonių srautus bei įvertinus eismo įvykių statistiką, teigtina, 

kad sankryža ir jos prieigos neužtikrina saugaus visų eismo dalyvių judėjimo. 

Nustatytos nagrinėjamos sankryžos ir jos prieigų eismo saugumo problemos pateikiamos 3.1 

lentelėje. 
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 Esamos sankryžos ir jos prieigų eismo saugumo problemos 

  

Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės– Laisvės al.–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryža 

Problemos apibūdinimas: 

1. Sankryža yra keturšalė, apjungianti tris gatves bei mažo eismo intensyvumo Laisvės alėją. 

Taipogi sankryžos ribose yra nuovaža, skirta privažiuoti prie garažų bei gyvenamųjų namų. 

Šia nuovaža galima pravažiuoti į kitas teritorijas, todėl ji generuoja transporto priemonių 

srautus. 

2. Sankryža yra netaisyklingos konfigūracijos. Dėl netipinės konfigūracijos ir neaiškaus 

sankryžos ženklinimo transporto priemonių vairuotojams yra sudėtinga suprasti važiavimo 

kryptis. Taipogi pastebimas chaotiškas transporto priemonių manevravimas. 

3.  Lietuvininkų ir Tilžės g. sudaro sankryžoje kreivę, šalutinės M. Jankaus g. ir Laisvės al. į 

kreivės išorinę pusę pasijungia nestatmenu kampu. 

4. Sankryžos zonoje yra ribotas matomumas dėl sankryžos geometrijos, transporto priemonių 

stovėjimo aikštelių, gatvių sankirtos kampo bei sankryžos zonoje esančio apstatymo. 

5. Sankryžos zonoje yra numatytas klaidinantis horizontalusis ženklinimas Nr. 1.15 

„Užbrūkšniuotas plotas“, kuriuo yra formuojama M. Jankaus važiuojamoji dalis ties 

susikirtimu su pagrindine gatve.  

6. Sankryžoje yra labai plati gatvės važiuojamoji dalis, skatinanti didesnius važiavimo greičius, 

neužkertanti kelio neleistiniems manevrams. 
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Problemos priežastis: 

1. Horizontalusis ženklinimas 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“ yra klaidinantis. Nėra aiškiai 

horizontaliuoju ženklinimu paženklintos eismo juostos sankryžoje ir važiavimo trajektorijos. 

2. Sankryža yra netipinės konfigūracijos ir šalutinės gatvės į pagrindinę įsijungia nestatmenu 

kampu. 

3. Nuovažos, skirtos patekimui į garažus ir gyvenamuosius namus yra pravažiuojamos, iš jų 

galima patekti į greta esančias aplinkines teritorijas. 

4. Sankryžoje yra ribotas matomumas dėl greta stovinčių transporto priemonių ir kt. 

5. Plati sankryžos važiuojamoji dalis. 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

1. Labai platus ir netipinis horizontalusis ženklinimas 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“, skirtas 

atskirti transporto priemonių srautams, gali suklaidinti transporto priemonių vairuotojus, 

ypač, atvykusius iš kitų miestų. Transporto priemonės vairuotojui gali būti neaišku, kaip 

reikia manevruoti, kurioje vietoje reikia sukti ar apsisukti, įvažiavus į netinkamą eismo 

juostą.  

2. Atkreiptinas dėmesys, kad M. Jankaus g. sankryžos ribose bei atlanka nėra įrėmintos 

bordiūrais, o skiriamoji salelė suformuota tik paženklinus horizontaliuoju ženklinimu, todėl, 

transporto priemonių vairuotojai, įvažiavę ne į tą eismo juostą, gali nevaržomai persirikiuoti 

horizontaliojo ženklinimo 1.15 ribose. Ypač didelė chaotiško manevravimo rizika susidarys 

nusidėvėjus ženklinimui ar blogomis matomumo sąlygomis, apsnigus. 

3. Be to, transporto priemonių vairuotojai, važiuojantys iš M. Jankaus g. ir norėdami patekti į 

pagrindinę gatvę, turi laukti sankryžos viduryje. Tokiu atveju yra blokuojamas 

pravažiavimas į Laisvės al. 

Pavyzdžiui: 

 

Ženklinimui nusitrynus ar apsnigus jis bus neįžiūrimas, todėl tokioje plačioje sankryžos 

važiuojamojoje dalyje, transporto priemonių vairuotojai tikėtina manevruos netvarkingai. Plati 

važiuojamoji dalis skatina ir didesnius važiavimo greičius. Papildomai situaciją apsunkina 
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sankryžos zonoje esančios plačios pėsčiųjų perėjos. Transporto priemonių vairuotojai bandydami 

susiorientuoti, kur važiuoti, bei stebėdami kitas transporto priemones judančias sankryžos zonoje, 

gali neatkreipti dėmesio į perėjas bei jose esančius pažeidžiamus eismo dalyvius. galimi eismo 

įvykiai (priešpriešiniai ar šoniniai susidūrimai, užvažiavimai ant pėsčiųjų) su skaudžiomis 

pasekmėmis. 

4. Norėdami įvažiuoti į Laisvės al. (ir išvažiuoti iš jos) transporto priemonių vairuotojai gali 

važiuoti įvairiomis trajektorijomis, kadangi yra plati važiuojamoji dalis. Be to, kai kuriomis 

kryptimis sukdami jie važiuoja itin iškreivinta važiavimo trajektorija. Laisvės al. bei M. 

Jankaus g. į sankryžą pasijungia ne statmenu kampu, todėl yra apribotas matomumas, kurį 

papildomai apriboja greta esantys statiniai.  

 

5. Iš Tilžės g. esančios nuovažos išvažiuojantiems transporto priemonių vairuotojams  

matomumą apriboja greta statomos transporto priemonės. Be to, transporto priemonių 

vairuotojai, išvažiuojantys iš nuovažos ir sukantys į Laisvės al. ar M. Jankaus g., sankryžos 

zonoje važiuoja iškreivinta trajektoriją bei manevruoja chaotiškai. Natūrinio tyrimo metu 

buvo užfiksuotos 3 transporto priemonės, važiuojančios iš šios nuovažos į Laisvės al., kurios 

chaotiškai, iškreivinta trajektorija manevravo sankryžos zonoje, taip sukeldamos eismo 

įvykių susiduriant riziką  (žr. 2.2 pav.). 
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6. Nuovaža yra skirta privažiavimui prie garažų, tačiau ja pravažiuoti galima ir į kitas 

teritorijas, t. y. naudojantis prie gyvenamųjų namų išvažinėtais keliukais. Tikėtina tai ir 

generuoja sukančiųjų į nuovažą ir iš jos transporto priemonių srautus.  

 

Pasiūlymai: 

1. Rekomenduojame įrengti vienos eismo juostos mažąją žiedinę sankryžą su vidine 

neužvažiuojama sala. Žiedinėje sankryžoje mažiau konfliktinių taškų, kuriuose kirstųsi 

skirtingų eismo dalyvių keliai (pavyzdžiui, kelio (gatvės) kirtimo ir posūkio į kairę). Į žiedinę 

sankryžą įvažiuojančios, žiedine važiuojamąja dalimi važiuojančios ir iš jos išvažiuojančios 

motorinės transporto priemonės važiuoja viena kryptimi. Dėl eismo dalyvių nedidelių greičių 

ir nedidelių skirtumų tarp jų eismo įvykiai žiedinėse sankryžose nėra sunkūs. Žiedinėse 

sankryžose pėstiesiems ir dviratininkams yra palankus nedidelis motorinių transporto 

priemonių greitis, pakankamai paprastos ir suvokiamos eismo sąlygos, taip pat trumpi kelio 

(gatvės) kirtimo takai. 

2. Jei žiedinės sankryžos įrengti nėra galimybių, rekomenduojame numatyti taisyklingą trišalę 

sankryžą su kuo statmeniau pagrindinei gatvei orientuota šalutine M. Jankaus g. Taip pat, 

turi būti susiaurinta gatvės važiuojamoji dalis, bei numatyti posūkio spinduliai ne didesni nei 

reikalaujam tam, kad sankryžoje ir jos prieigose būtų sumažinti leistini važiavimo greičiai.  

3. Tokiu atveju, jeigu sankryžos nebus numatoma rekonstruoti, rekomenduojame vietoje 

sankryžos zonoje šiuo metu esančio horizontalaus 1.15 ženklinimo numatyti iškilią 

skiriamąją salelę. Iškili skiriamoji salelė fiziškai apribotų transporto priemonių vairuotojų 

neleistinus bei chaotiškus manevrus, užkirstų kelią transporto priemonių važiavimui 

neleistinose vietose. 

4. Siekiant neklaidinti visų eismo dalyvių sankryžoje ir jos prieigose rekomenduojame 

numatyti aiškius ir reikalavimus atitinkančius horizontalųjį ženklinimą bei kelio ženklus. 
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5. Siekiant sumažinti konfliktinių taškų skaičių sankryžoje, rekomenduojame panaikinti 

įvažiavimą iš sankryžos zonos į Laisvės alėją. Transporto priemonių vairuotojai patekti į 

gyvenamųjų namų teritoriją gali ir aplinkinėmis gatvėmis. Toks sprendinys užtikrintų 

saugesnį ir sklandesnį transporto priemonių eismą bei sumažintų eismo įvykių riziką. 

Pavyzdžiui: 

 

6. Įvertinus tai, kad transporto priemonės įvažiavę į nuovažą, esančią Tilžės g. 2, gali toliau 

pravažiuoti išvažinėtais keliais, rekomenduojame fiziškai apriboti pravažiavimą į kitas 

teritorijas, įrengiant atitvarus ar kitas inžinerines priemones tam, kad būtų sumažinti 

transporto priemonių, važiuojančių per sankryžą link šios nuovažos arba iš jos, srautai. 

Atitinkamai būtų sumažinta konfliktinių situacijų bei eismo įvykio rizika. 
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7. Tam, kad būtų užtikrintas saugus pažeidžiamų eismo dalyvių eismas, pėsčiųjų perėjose 

siūlome įrengti iškilias saugumo saleles, kurių plotis būtų nemažesnis kaip 2,50 m. Tokio 

pločio saugumo salelės užtikrins, kad nespėję kirsti gatvės važiuojamosios dalies 

dviratininkai bei žmonės neįgaliojo vežimėliuose ar tėvai su vaikų vežimėliais galės saugiai 

palaukti, kol pravažiuos visos transporto priemonės ir eiti bus saugu. 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: nagrinėjamame objekte esančios pėsčiųjų perėjos 

Problemos apibūdinimas: 

Netinkamai įrengtos greta pėsčiųjų perėjų esančios transporto priemonių stovėjimo aikštelės. 

Problemos priežastis: 

Prie pat pėsčiųjų perėjų, esančių Tilžės, Lietuvininkų ir M. Jankaus gatvėse yra transporto priemonių 

stovėjimo vietos. Greta stovinčios transporto priemonės riboja pažeidžiamų eismo dalyvių bei 

transporto priemonių vairuotojų matomumą. 

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Dėl prie pat pėsčiųjų perėjos stovinčių ir gatve artėjančių transporto priemonių matomumą 

ribojančių transporto priemonių didėja rizika, kad pažeidžiami eismo dalyviai gali kirsti gatvės 

važiuojamąją dalį neįsitikinę, kad tai daryti yra saugu. Tam, kad pamatytų artėjančias transporto 

priemones pažeidžiami eismo dalyviai turi išeiti į gatvės važiuojamąją dalį. Papildomai užvažiavimo 

riziką padidina tai, kad pėsčiųjų perėjos yra ilgos, kertančios net tris eismo juostas, todėl pėstysis 

ilgiau būna jam nesaugioje gatvės važiuojamojoje dalyje. 

Ties pėsčiųjų perėja stovinčios transporto priemonės apriboja ir pačių pėsčiųjų matomumą (tiek 

pėsčiųjų perėjos prieigose, tiek pačioje pėsčiųjų perėjoje), todėl transporto priemonių vairuotojai  

artėdami link perėjos negalės tinkamai įvertinti, ar ties pėsčiųjų perėja yra pažeidžiami eismo 

dalyviai, ir tikėtina laiku nesustos, kai pėstieji įžengs į perėją.  



25 

 

Taipogi dviratininkas, norėdamas persivaryti dviratį per gatvę, ir nuo šaligatvio nematydamas 

artėjančių transporto priemonių, tikėtina savo transporto priemonę išsives į gatvės važiuojamąją dalį, 

todėl kyla rizika, kad važiuojančios transporto priemonės kliudys dviratį. 

Pasiūlymai: 

Siūlome atitraukti stovėjimo aikšteles nuo pėsčiųjų perėjų bei užtikrinti gerą visų eismo dalyvių 

matomumą.  
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: M. Jankaus g. nuo V. Kudirkos g.  

Problemos apibūdinimas: 

Prastos būklės šaligatviai. 

Problemos priežastis: 

Esamoje situacijoje šaligatvis, skirtas pažeidžiamiems eismo dalyviams, yra labai prastos būklės: 

skirtingo pločio, vietomis labai siauras, apaugęs žole. Šaligatviuose matyti pažaidos, o vietomis ties 

perėjomis per gatvės važiuojamąją dalį bordiūras nėra nužemintas iki važiuojamosios dalies lygio 

(≤ 2 cm). Taipogi pažeidžiamų eismo dalyvių eismo zonoje yra kliūčių (pvz., kelio ženklai, iškilusios 

šaligatvio plytelės ir pan.). 

 

Šaligatvių būklė: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Prastos būklės ir neatitinkančia reikalavimų pažeidžiamų eismo dalyvių eismo zona yra ypač 

nepatogu ir nesaugu naudotis žmonėms su negalia, tėvams su vaikiškais vežimėliais, dviratininkams 

ir pan. Be to, duobėtas su kliūtimis šaligatvis galimi eismo įvykiai, kuomet pavyzdžiui dviratininkas 

užvažiuoja ant kitų eismo dalyvių, arba užkliuvę žmonės pargriūna. Tikėtina, kad specialiųjų 

poreikių turintys žmonės, negalėdami užvažiuoti ant aukšto bordiūro neturės kito pasirinkimo kaip 

važiuoti gatvės važiuojamąją dalimi. Dėl šių priežasčių galimi eismo įvykiai su skaudžiomis 

pasekmėmis. 
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Pasiūlymai: 

Siūlome rekonstruoti šaligatvį pagal reikalavimus bei pritaikyti jį specialiųjų poreikių turinčių 

žmonių eismui. 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: nagrinėjama sankryža ir jos prieigos 

Problemos apibūdinimas: 

Ne visas gatvės ruožas ties nagrinėjama sankryža ir jos prieigomis yra pritaikytas specialiųjų 

poreikių turinčių žmonių judėjimui.  

Problemos priežastis: 

Tik Tilžės, Lietuvininkų ir M. Jankaus g. esančiose pėsčiųjų perėjose yra numatyti įspėjamieji ir 

vedimo paviršiai, skirti specialiųjų poreikių turinčių žmonių orientavimui aplinkoje, tačiau 

aplinkinėse teritorijose susisiekimo infrastruktūra nėra pritaikyta specialiųjų poreikių turinčių 

žmonių eismui, t. y. vietomis ties perėjomis nėra tinkamai nužeminti bordiūrai, suteikiantis galimybę 

į gatvės važiuojamąją dalį įvažiuoti žmogui neįgaliojo vežimėlyje, tėvams su vaikų vežimėliais ir 

pan. Taipogi nėra įrengtų įspėjamųjų ir vedimo paviršių, informuojančių apie aukščio, krypties 

pasikeitimus ir pan. 

Pavyzdžiui: 
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Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Dėl projektuojamame gatvės ruože nenumatytų ar netinkamai numatytų įspėjamųjų paviršių, didelių 

peraukštėjimų, žmonėms turintiems regos negalią, gali būti sunkiau arba netgi neįmanoma 

orientuotis aplinkoje bei kirsti gatvės važiuojamąją dalį.  

Dėl dideli aukščių skirtumų pažeidžiamiems eismo dalyviams, ypač su neįgaliojo vežimėliais ir pan., 

gali būti sudėtinga užvažiuoti ant pėsčiųjų eismui skirto šaligatvio, todėl jie gali būti priversti judėti 

gatvės važiuojamąja dalimi. Be to, dėl neįrengtų įspėjamųjų ir vedimo paviršių regos negalią turintys 

žmonės gali netyčia išeiti į gatvės važiuojamąją dalį, todėl kyla eismo įvykių užvažiavus rizika. 

Pasiūlymai: 

1. Tam, kad žmonės su negalia galėtų orientuotis aplinkoje, visame rekonstruojamame ruože 

siūlome įrengti įspėjamuosius ir vedimo paviršius, pritaikytus specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms: 

1) ties pėsčiųjų perėjomis; 

2) prieš kitus aukščio pasikeitimus; 

3) maršrutinio transporto stotelėse; 

4) ties judėjimo krypties pasikeitimais ir kt. reikiamose vietose. 

Schemų pavyzdžiai: 

 

 

2. Regos negalią turinčius žmones išilgai tako (nurodant ėjimo kryptį) siūlome orientuoti 

numatant vidinę vedimo sistemą iš vejos bordiūrų, juos pakeliant bent 3,0 cm virš šaligatvio 

dangos paviršiaus. Tokio aukščio iškylimą regos negalią turintiems žmonėms yra lengviau 

pajusti su aklojo lazdele. 

Pavyzdžiui: 
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3. Ties visomis pėsčiųjų perėjomis ir nežymėtomis perėjomis, numatyti nužemintus bordiūrus 

(aukščių skirtumas ≤ 2,0 cm) tam, kad visi pažeidžiami eismo dalyviai galėtų patogiai ir 

saugiai kirsti gatvės važiuojamąją dalį. 

Įgyvendinus pateiktus pasiūlymus pažeidžiami eismo dalyviai bus aiškiai informuojami apie esamą 

padėtį (susikirtimus su gatvės važiuojamąja dalimi, kliūtis ir pan.) bei bus suteikta galimybė patekti 

į perėjas. Įspėjamieji paviršiai bei vidinė vedimo linija užtikrins lengvesnį ir paprastesnį 

orientavimąsi aplinkoje ir sumažins eismo įvykių tikimybę.  
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Dirvų ir Vydūno g. esančios pėsčiųjų perėjos 

Problemos apibūdinimas: 

1. Dirvų g. esanti pėsčiųjų perėja įrengta ties nuovažomis; 

2. Dirvų ir Vydūno g. pėsčiųjų perėjos įrengtos įstrižai gatvės; 

3. Dirvų ir Vydūno g. perėjos horizontalusis ženklinimas 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja „zebras““ 

nusitrynęs ir blogai pastebimas; 

4. Kai kurie Dirvų ir Vydūno g. pėsčiųjų perėjų ženklai Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ 

yra netinkamai orientuoti. Keleto ženklų iš viso nėra. 

Problemos priežastis: 

1. Dirvų g. pėsčiųjų perėja yra įrengta nuovažų ribose, todėl pažeidžiami eismo dalyviai neturi 

laukimui skirtos saugios zonos.  

2. Dirvų ir Vydūno g. pėsčiųjų perėjos eina įstrižai gatvės, yra ilgesnės, todėl pažeidžiami 

eismo dalyviai, kirsdami važiuojamąją gatvės dalį joje užtrunka ilgiau. 

3. Nusidėvėjęs Dirvų ir Vydūno g. pėsčiųjų perėjos horizontalusis ženklinimas 1.13.1 yra 

sunkiau pastebimas, todėl pažeidžiami eismo dalyviai gali kirsti važiuojamąją gatvės dalį 

tam neskirtoje vietoje, o transporto priemonių vairuotojams sunkiau atkreipti dėmesį, kad 

gatvėje yra pėsčiųjų perėja ir sunkiau matyti, kur jos ribos. 

4. Transporto priemonių vairuotojai bei pažeidžiami eismo dalyviai nėra aiškiai informuojami 

apie Dirvų ir Vydūno gatvėse esančias pėsčiųjų perėjas, kadangi kelio ženklai yra netinkamai 

orientuoti arba iš viso jų nėra. 

Dirvų g. 
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Vydūno g. 

 

  

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

1. Ties nuovažomis įrengtose perėjose pažeidžiami eismo dalyviai neturi vietos, kur galėtų 

saugiai palaukti, kol bus tinkamas momentas kirsti gatvę. Stovėdami nuovažoje pažeidžiami 

eismo dalyviai kliudo judėti transporto priemonei išvažiuojančiai iš nuovažos. Be to, pėstieji 



33 

 

netikėtai už nugaros išgirdę artėjančią transporto priemonę gali išsigąsti ir šokti į šoną bei 

pargriūti, ar staiga žengti į pėsčiųjų perėją. 

2. Įstriža pėsčiųjų perėja yra ilga, todėl pažeidžiami eismo dalyviai jiems nesaugioje 

važiuojamojoje gatvės dalyje užtrunka ilgiau. Be to, įstrižai kertant važiuojamą dalį ne 

visomis kryptimis gerai matai gatve artėjančias transporto priemones. Dėl šių priežasčių 

didėja užvažiavimų ant pažeidžiamų eismo dalyvių rizika. 

3. Nusidėvėjęs Dirvų ir Vydūno g. pėsčiųjų perėjos horizontalusis ženklinimas 1.13.1 yra 

sunkiau pastebimas ne tik pažeidžiamiems eismo dalyviams, bet ir transporto priemonių 

vairuotojams. Pažeidžiami eismo dalyviai gali jo nepastebėti ir kirsti gatvės važiuojamąją 

dalį chaotiškai, tam neskirtose vietose, o transporto priemonių vairuotojai gali laiku 

nepastebėti pėsčiųjų perėjos ir nespėti laiku sustoti. Dėl šių priežasčių didėja užvažiavimų 

ant pažeidžiamų eismo dalyvių rizika. 

4. Kelio ženklai Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ yra netinkamai orientuoti, pavyzdžiui ties  

pėsčiųjų perėja, esančia Dirvų g., kelio ženklai įrengti tik vienoje gatvės pusėje ir pasukti 

lygiagrečiai gatvės važiuojamajai daliai, o ne statmenai važiuojamosios gatvės daliai taip, 

kad būtų gerai pastebimi transporto priemonių vairuotojams. Be to, kitoje gatvės pusėje kelio 

ženklų Nr. 533 ir Nr. 534 iš nėra.  

Link perėjos artėjantys transporto priemonių vairuotojai gali nepastebėti horizontalaus 

ženklinimo, žyminčio perėją, todėl jie nespėti laiku sustoti į gatvę išėjus pėstiesiems. Ypač 

didelis pavojus kyla, jei į perėją išbėgs vaikai, kurie dažnai neįvertina, ar perėja yra saugu 

naudotis ir dažnai išbėga neapsidairę. 

Pasiūlymai: 

1. Siūlome Dirvų g. esančią pėsčiųjų perėją patraukti nuo nuovažų ir įrengti arčiau Tilžės 

gatvės bei orientuotą statmenai važiuojamosios gatvės daliai tam, kad pažeidžiami eismo 

dalyviai galėtų greitai bei saugiai kirsti gatvę tam skirtoje vietoje. Vydūno g. esančią pėsčiųjų 

perėją siūlome patraukti nuo dešinio posūkio spindulio ribos tam, kad pažeidžiami eismo 

dalyviai kuo trumpiau užtruktų gatvės važiuojamojoje dalyje ir greičiau pereitų į kitą gatvės 

pusę. 

2. Siūlome pėsčiųjų perėjų, esančių Dirvų ir Vydūno g., ribas aiškiai paženklinti tinkamai 

orientuotais kelio ženklais Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėją“ bei atnaujinti horizontalųjį 

ženklinimą 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja „zebras““ tam, kad ne tik pėstieji, bet ir transporto 

priemonių vairuotojai būtų informuoti ir gerai pastebėtų pėsčiųjų perėją bei būtų išvengta 

eismo įvykių. 
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Pėsčiųjų perėjos ženklinimo kelio ženklais įrengimo schemos pavyzdys: 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Vydūno g. 

Problemos apibūdinimas: 

Kelio ženklas Nr. 503 „Vienpusis eismas“ įrengtas kairėje Vydūno g. pusėje. 

Problemos priežastis: 

Kairėje gatvės pusėje įrengtas kelio ženklas Nr. 503 „Vienpusis eismas“ yra sunkiai pastebimas 

transporto priemonių vairuotojams, atvažiuojantiems iš Tilžės g. 

 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Transporto priemonių vairuotojai, atvažiuojantys iš Tilžės g. į Vydūno g. gali nepastebėti kairėje 

gatvės pusėje įrengto kelio ženklo Nr. 503 „Vienpusis eismas“ ir nežinodami, kad eismas yra 

vienpusis bei sugalvoję apsisukti, gali važiuoti prieš leidžiamą važiavimo kryptį.  
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Galimi eismo įvykiai su skaudžiomis pasekmėmis, jei transporto priemonių vairuotojas, 

nepastebėjęs kelio ženklo, važiuos draudžiama kryptimi ir susidurs su priešais važiuojančia kita 

transporto priemone.  

Taipogi yra rizika, kad pažeidžiami eismo dalyviai, eidami per Vydūno vienpusio eismo gatvėje 

esančią pėsčiųjų perėją, gali nesitikėti kita kryptimi (draudžiama) atvažiuojančios transporto 

priemonės, bei įžengti į gatvės važiuojamąją dalį net nepasižiūrėję ta kryptimi, ar neartėja transporto 

priemonė. Galimi įskaitiniai eismo įvykiai su skaudžiomis pasekmėmis. 

Pasiūlymai: 

Siūlome kelio ženklą Nr. 503 „Vienpusis eismas“ įrengti taip, kad jis būtų gerai matomas transporto 

priemonėms, atvažiuojančioms visomis leistinomis kryptimis. 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: nagrinėjama sankryža ir jos prieigos 

Problemos apibūdinimas: 

Transporto priemonių stovėjimo vietos yra netinkamai paženklintos, ir transporto priemonės 

statomos chaotiškai. 

Problemos priežastis: 

Nagrinėjamame objekte transporto priemonės yra statomos važiuojamojoje gatvės dalyje, tačiau ne 

visos stovėjimo vietos yra aiškiai paženklintos kelio ženklais ir (arba) horizontaliuoju ženklinimu. 

Taip pat, ne visur yra nurodytas aiškus transporto priemonės statymo būdas. Dėl šių priežasčių 

transporto priemonės yra statomos chaotiškai, t. y. vienos statomos lygiagrečiai važiuojamajai 

gatvės daliai,  kitos statomos skersai ar statmenai važiuojamajai gatvės daliai. Kai kurios transporto 

priemonės pastatytos ne tik gatvės važiuojamojoje dalyje, bet iš dalies ir ant šaligatvio. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Dėl neaiškiai pažymėtų stovėjimo vietų transporto priemonių vairuotojai stato taip, kaip jiems 

patogiau. Chaotiškai sustatytos transporto priemonės ne tik riboja matomumą, bei trukdo 

pažeidžiamiems eismo dalyviams, norintiems kirsti gatvės važiuojamąją dalį, bet trikdo pagrindine 

gatve važiuojančių transporto priemonių eismą.  
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Natūrinių tyrimų metu buvo pastebėta, kad transporto priemonių vairuotojai išvažiuoja iš stovėjimo 

vietos prieš pat atvažiuojančias kitas transporto priemones, kuriems tokie manevrai yra netikėti. 

Tikėtina tai yra dėl to, kad transporto priemonių vairuotojai norėdami išvažiuoti iš stovėjimo vietos 

dėl apriboto matomumo neturi galimybės tinkamai įvertinti esamos situacijos ir įsitikinti, kad atlikti 

norimą manevrą yra saugu. Be to, stovėjimo vietų ribos yra paženklintos horizontaliuoju ženklinimu 

Nr. 1.1 „Siaura ištisinė linija“, kurios pagal Kelių eismo taisykles kirsti negalima, todėl pagrindine 

gatve važiuojančios transporto priemonės vairuotojas gali nesitikėti išvažiuojančios iš stovėjimo 

vietos transporto priemonės, ir laiku nepristabdyti. Į tiesiogines eismo juostas išsikišančios 

netvarkingai pastatytos transporto priemonės sudaro kliūtį. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ties sankryža ir jos prieigose gausu techninių eismo įvykių, kurių metu 

susidūrė važiuojančios transporto priemonėmis arba buvo atsitrenka į stovinčias transporto 

priemones. 

Pasiūlymai: 

Siūlome numatyti tvarkingas ir tinkamai pažymėtas transporto priemonių stovėjimo aikšteles, 

aiškiai paženklintas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Lietuvininkų g. 

Problemos apibūdinimas: 

Šaligatviuose yra numatytas dviračių takas, kuris paženklintas horizontaliuoju ženklinimu. 

Problemos priežastis: 

Dviračių tako ženklinimas yra nusitrynęs, todėl blogai pastebimas. Be to, jis nėra fiziškai atskirtas 

nuo pėstiesiems skirtos zonos. 

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Neaiškiai paženklintame bei inžinerinėmis priemonėmis neatskirtame dviračių take gali būti 

nesaugu judėti pėstiesiems, ypač turintiems regos negalią žmonėms. Nejausdami bei aiškiai 

nematydami tako ribų, pažeidžiami eismo dalyviai gali išeiti į dviračių tako zoną, todėl yra eismo 

įvykių, kuomet užvažiuojama ant pažeidžiamų eismo dalyvių, rizika. Blogo matomumo sąlygomis, 

kuomet dviračių tako ženklinimas yra nematomas, eismo įvykio rizika dar labiau išauga. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduojame pėsčiųjų ir dviračių taką atskirti per 3 cm pakeliant pėsčiųjų taką. Toks 

pakėlimas ne tik atskirs pėsčiųjų ir dviračių takus vizualiai, bet ir informuos regėjimo negalią 

turintiems žmonėms, kad greta yra dviračių takas. Taip pat, galima takus atskirti 3 cm iškilusiu 

bordiūru ar grublėtos faktūros trinkelių juosta. 

Jei įrengti naujų pėsčiųjų-dviračių takų nėra galimybės, siūlome bent jau atnaujinti esamą 

horizontalųjį ženklinimą, kad jis būtų aiškiai pastebimas pažeidžiamiems eismo dalyviams. 

Pavyzdžiui: 
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: visas nagrinėjamas objektas 

Problemos apibūdinimas: 

1. Stacionarios kliūtys (kelio ženklų atramos, konteineriai, laiptai ir pan.) bei medžiai, 

ribojantys matomumą ir kliudantys sklandžiam eismui pėsčiųjų eismo zonoje. 

2. Medžiai, kelio ženklai ir elektros stulpai transporto priemonių stovėjimo aikštelėje. 

Problemos priežastis: 

1. Pėsčiųjų eismo zonoje gausu stacionarių kliūčių (pvz., iškilotos trinkelės, konteineriai, 

nepažymėti laiptai ir pan.). Taipogi yra medžių, kurių šaknys yra iškilnojusios šaligatvių 

dangą. Šios kliūtys neužtikrina patogaus ir saugaus pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo. 

Pavyzdžiui: 

 

2. Medžiai ir elektros stulpai transporto priemonių stovėjimo aikštelės viduryje transporto 

priemonėms trukdo manevruoti bei riboja matomumą. Taipogi tai yra kliūtis važiuojamojoje 

dalyje. 

Pavyzdžiui: 
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Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

1. Pažeidžiamų eismo dalyvių eismo zonoje esančios stacionarios kliūtys bei augantys medžiai 

gali trukdyti prasilenkti. O specialiųjų poreikių turintys žmonės, ypač turintys regos negalią, 

gali tinkamai neįvertinti esamos padėties ir atsitrenkti į greta eismo zonos esančius laiptus, 

konteinerius arba užkliūti už medžio šaknų, iškilusių šaligatvio plytelių, ir pargriūti bei 

susižeisti. 

2. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse augantys medžiai, esantys kelio ženklai bei 

elektros stulpai gali tapti stacionaria kliūtimi. Medžių laja, ypač šiltuoju metų laiku, gali 

riboti transporto priemonių matomumą. Transporto priemonių vairuotojai neįvertinę 

situacijos pagrindinėje gatvėje gali išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės neįvertinę, ar tai daryti 

yra saugu, todėl galimi eismo įvykiai su skaudžiomis pasekmėmis. 

Pasiūlymai: 

1. Rekomenduojame nuo šaligatvių stacionarias kliūtis pašalinti arba jas tinkamai paženklinti 

tam, kad pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimas būtų patogus ir saugus. Jei nėra galimybės 

kliūčių pašalinti, šaligatvius reikia įrengti taip, kad jame liktų 1,2 m pločio tiesi eismo juosta 

be kliūčių (pėsčiųjų eismo zona). 

Pavyzdžiui: 
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2. Įrengti patogią transporto priemonių stovėjimo aikštelę, kurioje stacionarios kliūtys būtų 

pašalintos arba aptvertos taip, kad jos netrukdytų sklandžiam, saugiam ir patogiam transporto 

priemonių vairuotojų manevravimui bei neribotų matomumo.   
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: visas rekonstruojamas ruožas 

Problemos apibūdinimas: 

Nuovažų danga yra įrengta tokia pati, kaip ir šaligatvių. 

Problemos priežastis: 

Dėl vienodos šaligatvių bei nuovažų dangos pažeidžiami eismo dalyviai, ypač, turintys regos 

negalią, gali nesuprasti, kad pateko į nuovažą, t. y. į eismo zoną, kurioje vyksta motorinių transporto 

priemonių eismas. 

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Pažeidžiami eismo dalyviai, ypač, turintys regos negalią gali nesuprasti, kad eina važiuojamąją 

gatvės dalimi (nuovažoje), dėl to tikėtini eismo įvykiai su skaudžiomis pasekmėmis. 

Pasiūlymai: 

Vietose, kur šaligatviai kerta nuovažas, šaligatvių dangą siūlome įrengti iš spalvotų trinkelių ir 

kitokios dangos faktūros nei šaligatvių danga tam, kad būtų atkreiptas pažeidžiamų eismo dalyvių 

dėmesys apie mišraus eismo sąlygas šiose vietose. 

Pavyzdžiui:  
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: ties sankryžomis 

Problemos apibūdinimas: 

Dėl nepakankamo ženklinimo sankryžose galimas chaotiškas manevravimas sankryžos zonoje bei 

eismo įvykių rizikos padidėjimas. 

Problemos priežastis: 

Esamos sankryžos nėra paženklintos horizontaliuoju ženklinimu. 

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Dėl nepakankamo sankryžų ženklinimo eismo dalyviams gali būti sunkiau orientuotis –  gali būti 

sudėtingiau suvokti, kieno yra eismo pirmumas bei nebus aiški riba, kur transporto priemonių 

vairuotojams sustoti tam, kad praleisti pagrindine gatve važiuojančias transporto priemones. Be to, 

vizualiai tokia sankryža gali priminti paprastą nuovažą. 

Pasiūlymai: 

Transporto priemonių saugiam manevravimui nagrinėjamame objekte ties sankryžomis siūlome 

kartu su vertikaliu ženklinimu įrengti ir horizontalųjį ženklinimą tam, kad:  

• būtų atskirti priešingų krypčių transporto srautai 1.1 „Siaura ištisinė linija“ (ten kur pakanka 

šalutinės gatvės pločio, t. y. yra bent jau 6,0 m). Be to, tam, kad horizontalus ženklinimas 1.1 

užtikrintų savo paskirtį, t. y. atskirtų priešingų krypčių transporto srautus, šis ženklinimas turi 

būti ne trumpesnis kaip 20 m); 

• būtų pažymėtos eismo juostos sankryžose 1.7 „Siaura brūkšninė linija“; 

• būtų pažymėtos vietos, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelią kertama gatve 

važiuojančioms transporto priemonėms 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“. 

Pavyzdžiui: 
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: Vydūno g. 

Problemos apibūdinimas: 

Pėsčiųjų perėja, esanti vienpusio eismo gatvėje, yra netinkamai paženklinta kelio ženklais Nr. 533 

ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“. 

Problemos priežastis: 

Pėsčiųjų perėja, esanti Vydūno g. yra netinkamai paženklinta kelio ženklais Nr. 533 ir Nr. 534, 

kadangi trūksta vieno kelio ženklo, žyminčio pėsčiųjų perėjos ribą, bei matomo ateinantiems nuo 

Dirvų g. pažeidžiamiems eismo dalyviams. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Pažeidžiami eismo dalyviai nėra aiškiai informuojami apie esamą pėsčiųjų perėją Vydūno g., 

kadangi pėsčiųjų perėjos ribos yra paženklintos tik iš vienos pėsčiųjų perėjos pusės. Dėl netinkamo 

pėsčiųjų perėjos ženklinimo pažeidžiami eismo dalyviai gali kirsti važiuojamąją gatvės dalį tam 

neskirtoje vietoje, ypač, jei yra nusidėvėjęs horizontalus ženklinimas. Tai didintų eismo įvykių 

riziką. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduojame kelio ženklus Nr. 533 ir Nr. 534 įrengti vadovaujantis tipinę kelio ženklų 

įrengimo schema. 

Pavyzdžiui: 
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: Lietuvininkų ir Tilžės g. 

Problemos apibūdinimas: 

Prastos būklės antislydiminė danga. 

Problemos priežastis: 

Lietuvininkų ir Tilžės g., ties pėsčiųjų perėjomis, yra antislydiminė danga, padedanti transporto 

priemonėms greičiau sustoti. Papildoma funkcija – raudona spalva padeda atkreipti dėmesį į priekyje 

esančią pėsčiųjų perėja. Šiuo metu ši danga yra prastos būklės, nusidėvėjusi, todėl, tikėtina, tinkamai 

nebeatlieka savo funkcijos. 

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Dėl nusidėvėjusios antislydiminės dangos  transporto priemonių vairuotojams gali nepavykti 

greičiau sustabdyti transporto priemonės, todėl didėja eismo įvykių, kuomet žūsta arba būna sužeisti 

pažeidžiami eismo dalyviai, rizika. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduojame atnaujinti raudonos spalvos antislydiminę dangą tam, kad būtų užtikrintas 

saugesnis ne tik transporto priemonių, bet pažeidžiamų eismo dalyvių eismas. 
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Problemos svarbos laipsnis: mažai svarbus 

Problemos vieta: Vydūno g., ties adresu Vydūno g. 1 

 

Problemos apibūdinimas: 

Vydūno g. pradžioje yra įrengtas pirmumo kelio ženklas Nr. 203 „Duoti kelią“, skirtas transporto 

priemonių vairuotojams, išvažiuojantiems iš kiemo, kuriame yra veterinarijos vaistinė, gyvenamieji 

namai. 

Problemos priežastis: 

Pirmumo kelio ženklai Nr. 203 „Duoti kelią“ yra įrengiami tik sankryžose su gatvėmis, kurios skirtos 

susisiekti su kitomis teritorijomis, t. y. turi jungtis su kitomis gatvėmis.  Šiuo atveju, kelio ženklas 

yra skirtas tik gyventojams bei veterinarijos vaistinės lankytojams, kadangi gatvė neturi tęsinio į 

kitas teritorijas. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Pamačius pirmumo ženklus transporto priemonių vairuotojai gali galvoti, kad ta gatve gali 

pravažiuoti toliau bei pasiekti toliau esančias gatves. Įvažiavę į gyvenamojo namo kiemą transporto 

priemonių vairuotojai neturės galimybės patekti į kitas teritorijas, todėl mėgins apsisukti ir gali 

chaotiškai manevruoti. Tai gali padidinti eismo įvykio riziką. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduojame kelio ženklą Nr. 203 šioje vietoje panaikinti.  
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Problemos svarbos laipsnis: mažai svarbus 

Problemos vieta: Vydūno g. 

Problemos apibūdinimas: 

Pertekliniai kelio ženklai. 

Problemos priežastis: 

Vydūno g., ties sankryža su Dirvų g. (kryptimi nuo Dirvų g.) yra kelio ženklas Nr. 301 „Įvažiuoti 

draudžiama“. Netoliese stovi toks pats kelio ženklas. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Pertekliniai kelio ženklai gali blaškyti transporto priemonių vairuotojų dėmesį bei klaidinti juos. Be 

to, kelio ženklas yra aiškiai ir gerai matomas ties Dirvų g. sankryža, o tarp abejų kelio ženklų nėra 

kitų nuovažų ar gatvių, iš kurių galėtų išvažiuoti transporto priemonės, todėl nėra poreikio kelio 

ženklo Nr. 301 dubliuoti. 

Pasiūlymai: 

Siekiant netrikdyti transporto priemonių vairuotojų rekomenduojame atsisakyti sudubliuoto kelio 

ženklo Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“. 
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3.4. II alternatyvos vertinimas 

 Eismo saugumo problemos apibūdinimas 

  

Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryža ir jos prieigos 

Problemos apibūdinimas: 

Neaiškūs susisiekimo infrastruktūros, skirtos pažeidžiamų eismo dalyvių eismui, sprendiniai.  

Problemos priežastis: 

Projektiniame pasiūlyme numatyti ne visi susisiekimo infrastruktūros, skirtos pažeidžiamų eismo 

dalyvių eismui, sprendiniai, t. y. neaiškus šaligatvių (takų) sprendiniai bei jų techniniai parametrai.  

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Iš pateiktos vertinimui medžiagos sudėtinga įvertinti, ar susisiekimo infrastruktūra, skirta pėsčiųjų 

bei dviratininkų eismui, atitiks reikalavimus, pavyzdžiui, ar bus pakankamo pločio. Esant 

nepakankamo pločio bendriems pėsčiųjų ir dviračių takams kyla rizika, kad dviratininkai ar tėvai su 

vaikų vežimais neprasilenks. Be to, jei bus numatomi atskiri pėsčiųjų ir dviračių takai, nėra aišku, 

ar jie bus tinkamai atskirti taip, kad būtų galimas saugus ir sklandus pėsčiųjų, ypač specialiųjų 

poreikių turinčių žmonių, bei dviratininkų eismas. 

Pasiūlymai: 
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Rekomenduojame tolimesnėse projektavimo stadijose detalizuoti visus susisiekimo 

infrastruktūros, skirtos pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimui, sprendinius tam, kad visi pažeidžiami 

eismo dalyviai galėtų patogiai ir saugiai judėti nagrinėjamos sankryžos zonoje. 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: pėsčiųjų perėja Lietuvininkų g. 

Problemos apibūdinimas: 

Ties Lietuvininkų g. esančia pėsčiųjų perėja numatoma netinkama įspėjamųjų  paviršių, skirtų 

specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, schema. 

Problemos priežastis: 

Ties minėta perėja, iš vienos sankryžos pusės nėra numatytas vedimo paviršius, skirtas orientuoti 

regos negalią turinčius žmones link pėsčiųjų perėjos. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

 Netinkamai įrengti įspėjamieji ir vedimo paviršiai, skirti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, 

gali juos, ypač turinčius regos negalią, klaidingai orientuoti aplinkoje. Jei nebus numatytas vedimo 

paviršius, vedantis link pėsčiųjų perėjos, regos negalią turintis žmogus gali nežinoti apie greta 

esančią pėsčiųjų perėją, klaidžioti aplink bei kirsti gatvės važiuojamąją dalį tam neskirtose vietose. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduotume įspėjamuosius paviršius numatyti pagal reikalavimus taip, kad jie aiškiai 

specialiųjų poreikių turinčius žmones orientuotų link pėsčiųjų perėjos. 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: pėsčiųjų perėja Tilžės g. 

Problemos apibūdinimas: 

Ties Tilžės g. esančia pėsčiųjų perėja nenumatyta viena kryptinio apšvietimo atrama. 

Problemos priežastis: 

Projektiniame pasiūlyme nėra pateikta sutartinių ženklų lentelė, tačiau tikėtina, kad Tilžės g. ties 

perėja trūksta kryptinio apšvietimo atramos. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Tuo atveju, jeigu iš vienos gatvės pusės nebūtų įrengta kryptinio apšvietimo atrama, kryptinis 

apšvietimas tinkamai nefunkcionuotų: pėsčiųjų perėja nebūtų aiškiai išskirta gatvėje, iš vienos 

gatvės pusės nebūtų apšviestos perėjos prieigos. Be to, būtų blogiau pastebimi pėstieji įžengiantys į 

perėją. Dėl šių priežasčių tikėtina, kad artėjančios link pėsčiųjų perėjos transporto priemonės 

nepastebės pėsčiųjų perėja einančių pėsčiųjų ir užvažiuos. Ypač pavojinga situacija bus esant 

blogoms matomumo sąlygoms, kuomet transporto priemonių vairuotojams bus sudėtinga tinkamai 

įvertinti esamą situaciją. 

Pasiūlymai: 

Siūlome numatyti tinkamą kryptinį apšvietimą. Apšvietimo atramos turi būti įrengtos abiejose 

gatvės važiuojamosios dalies pusėse ties pėsčiųjų perėjos pradžia taip, kad pėstieji, įžengiantys į 

pėsčiųjų perėją būtų apšviečiami iš atvažiuojančiojo vairuotojo pusės, pastarojo neakinant. 

 

 

 

 



57 

 

 

Apšvietimo įrengimo schema: 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryža 

Problemos apibūdinimas: 

Žiedinės sankryžos vidinė sala 

Problemos priežastis: 

Projektiniuose pasiūlymuose nėra pateiktos sutartinių žymėjimų lentelės, tačiau iš brėžiniuose 

nurodyto ženklinimo, galima spręsti, kad žiedinės sankryžos vidinė sala numatoma užvažiuojama.  

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Pagal pateiktus vertinimui geometrinius žiedinės sankryžos duomenis, projektuojama mažoji 

žiedinė sankryža, kurios vidinė sala negali būti užvažiuojama. Iš vertinimui pateiktų projektinių 

sprendinių nėra visiškai aišku, kas yra žymima violetine punktyrine linija. Kadangi vidinė sala 

paženklinta tokiu pačiu štrichu kaip ir vidinis žiedas (kuris yra užvažiuojamas), kyla įtarimų, kad ji 

irgi numatyta užvažiuojama. Tokiu atveju žiedinė sankryža neatliks savo funkcijos, t. y. neprivers 

transporto priemonių vairuotojų iškreivinti važiavimo trajektorijos ir sumažinti važiavimo greičio. 

Be to, nebus eliminuoti susikertantys konfliktiniai taškai. Tokio dydžio žiedinė sankryža, kurios 

vidinė sale užvažiuojama, tikėtina nesumažins eismo įvykių rizikos.  

Pasiūlymai:  

Siūlome šioje sankryžoje projektuoti ir įrengti vienos eismo juostos mažąją žiedinę sankryžą, kurios 

vidinė sala būtų neužvažiuojama, sudarytos iš vienos eismo juostos žiedinės važiuojamosios dalies 

ir vienos eismo juostos įvažų ir išvažų. Žiedinę sankryžą rekomenduojame numatyti apjungiant M. 

Jankaus, Lietuvininkų ir Taikos g., uždarant nuovažą į Laisvės al. Mažoji žiedinė sankryža būtų 
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tinkama esamai situacijai, kadangi įvažų intensyvumas į trišalę žiedinę sankryžą sudaro daugiau nei 

10 % bendro sankryžos eismo intensyvumo (bendras sankryžos intensyvumas yra 812 TP/val., 

intensyvumas Lietuvininkų g. sudaro 396 TP/val. (48,77 %), Tilžės g. – 288 TP/val. (35,47 %), M. 

Jankaus g. – 128 TP/val. (15,76 %). Įvertinus stacionariame periodiniame eismo intensyvumo 

apskaitos poste užfiksuotus duomenis (VMPEI – 4559 TP/parą) bei natūrinio eismo intensyvumo 

tyrimo duomenis, mažosios žiedinės sankryžos bendras eismo intensyvumas nesieks 15000 TP/parą, 

todėl bus užtikrintas pakankamas pralaidumas ir eismo kokybė. Tinkamai įrengta vidinė sala 

iškreivina tiesiai važiuojančių transporto priemonių trajektoriją bei priverčia prilėtinti. Be to, vidinė 

sala padidina žiedinės sankryžos atpažįstamumą.  
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės ir Lietuvininkų g. numatomos transporto priemonių stovėjimo aikštelės  

Problemos apibūdinimas: 

Netinkami transporto priemonių stovėjimo aikštelių sprendiniai. 

Problemos priežastis: 

1. Tilžės g. numatoma transporto priemonių stovėjimo aikštelė nėra tinkamai paženklinta, t. y. 

aikštelėje nėra įrengtų kelio ženklų, informuojančių apie statymo būdą bei transporto 

priemonių aikštelės ribas, nėra parodytas visas reikiamas horizontalusis ženklinimas. 

 

2. Lietuvininkų g. numatoma transporto priemonių stovėjimo aikštelė, pažymėta 

horizontaliuoju ženklinimu, tačiau kartu nurodytos ir įstrižos ženklinimo linijos, kurių 

paskirtis nėra aiški; 

 

3. Lietuvininkų g. numatoma lygiagreti gatvės važiuojamajai daliai transporto priemonių 

stovėjimo aikštelė, kurioje tarp stovėjimo vietų numatomas 6,0 m atstumas. Toks atstumas 

gali būti tik tuo atveju, kuomet kai transporto priemonės statomos galu. Toks statymo būdas 

įvertinus eismo sąlygas sankryžos zonoje bei transporto priemonių srautus (žr. 2.2 pav.) 

minėtoje gatvėje, eismo saugumo požiūriu nėra tinkamas; 
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4. Transporto priemonių stovėjimo aikštelės gale, Lietuvininkų g., yra numatoma nuovaža į 

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklą, Tilžės g. – nuovaža į Melioratorių kvartalą. 

Aikštelės nėra atitrauktos nuo nuovažų, todėl transporto priemonių vairuotojai, norėdami 

išvažiuoti iš nuovažų, dėl greta statomų ribojančių matomumą transporto priemonių gali 

nepastebėti transporto priemonių atvažiuojančių tiesioginio eismo juosta. 

 

5. Nėra numatomų stovėjimo vietų, skirtų specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

1. Intensyvaus eismo gatvėse, transporto priemonių vairuotojai, norėdami pastatyti transporto 

priemones įvažiuodami į stovėjimo vietą galu, gali užtrukti ilgiau nei važiuodami priekiu, 

taip bus trikdomas eismas. Be to, tuo atveju, jeigu transporto priemonę bandys pasistatyti 

nepatyręs vairuotojas, kuris įvažinės labai lėtai, iš paskos važiuojančios transporto 

priemonės vairuotojas gali sugalvoti jį aplenkti. Tai gali padidinti eismo įvykio susiduriant 

riziką.  

2. Klaidinantis ar neaiškus transporto priemonių stovėjimo vietų ženklinimas ar jo stoka lems 

chaotišką transporto priemonių manevravimą statymą. 

3. Ties nuovažomis stovinčios transporto priemonės gali apriboti abipusį matomumą, 

transporto priemonių vairuotojai gali išvažiuoti į pagrindinę gatvę tinkamai neįvertinę 

situacijos. Dėl apriboto matomumo ir pagrindine gatve važiuojančios transporto priemonės 

gali nesitikėti tokio manevro. Galimi susidūrimai su skaudžiomis pasekmėmis 

4. Neįrengus stovėjimo vietų, skirtų specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, atsiranda eismo 

įvykių rizika, jeigu žmogus, turintis negalią, pasistatęs transporto priemonę gatvės 

važiuojamojoje dalyje bandys išlipti. Be to, nenumatant tokių stovėjimo vietų greta žmonių 

traukos objektų, specialiųjų poreikių turintys žmonės turės eiti didesnį atstumą. Tai gali būti 

sudėtinga, ypač turintiems judėjimo negalią. 

Pasiūlymai: 

1. Siūlome projektuojamas transporto priemonių stovėjimo vietas aiškiai paženklinti kelio 

ženklais Nr. 258 „Stovėjimo vieta“, Nr. 830 „Stovėjimo būdas“ bei horizontaliuoju 

ženklinimu. Taip pat, siūlome atsisakyti perteklinio neaiškios paskirties ženklinimo; 
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Lietuvininkų g. stovėjimo vietas numatyti 7,0 m todėl, kad intensyvaus eismo gatvėje 

transporto priemonių vairuotojams yra patogiau įvažiuoti į stovėjimo vietą priekiu. Be to, 

bus mažiau trikdomas eismas tiesioginio eismo zonoje; 

2. Siūlome atitraukti transporto priemonių stovėjimo vietas toliau nuo nuovažų tam, kad nebūtų 

apribotas matomumas bei paženklinti plotus, kur būtų draudžiama statyti. Tam, kad 

transporto priemonių vairuotojai nestatytų savo transporto priemonių ties nuovažomis, greta 

jų numatyti horizontalųjį ženklinimą 1.15.1 „Užbrūkšniuotas plotas“, kuris aiškiai nurodytų 

transporto priemonės vairuotojui, kad šiose vietoje palikti savo transporto priemonės 

negalima. 

Pavyzdžiui: 

 

3. Siūlome numatyti stovėjimo vietas, skirtas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Šios 

stovėjimo vietos turi būti aiškiai paženklintos kelio ženklais Nr. 528 „Stovėjimo vieta“, Nr. 

846 „Neįgalieji“ bei horizontaliuoju neįgaliojo su vežimėliu simboliu 1.24. Be to, vietas, 

skirtas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, rekomenduojame numatyti statmenai 

važiuojamosios gatvės dalies ašiai, kartu numatant ir 1,50 m išlipimo aikšteles. 

Pavyzdžiui: 
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Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės, Lietuvininkų ir M. Jankaus g.  

Problemos apibūdinimas: 

Nėra numatytų sprendinių apribojančių transporto priemonių statymą gatvės važiuojamojoje dalyje. 

Problemos priežastis: 

Žiedinės sankryžos prieigose yra plati jungiamosios gatvės važiuojamoji dalis, bet nėra ribojimo čia 

statyti transporto priemones. 

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Įvertinus tai, kad gatvės važiuojamoji dalis žiedinės sankryžos prieigose numatoma plati, tikėtina, 

kad transporto priemonių vairuotojai, neradę vietos transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statys 

savo transporto priemones važiuojamojoje dalyje.  

Ties įvažomis į žiedinę sankryžą stovinčios transporto priemonės ribos matomumą bei trikdys eismą. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduotume kelio ženklais Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ drausti gatvės važiuojamojoje 

dalyje statyti transporto priemones . 
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryža 

Problemos apibūdinimas: 

Klaidinantis horizontalus ženklinimas ties žiedine sankryža M. Jankaus ir Lietuvininkų g. 

Problemos priežastis: 

Horizontalusis ženklinimas 1.15.1 „Užbrūkšniuotas plotas“ numatytas netinkamai: 

 transporto priemonių vairuotojus nukreipia tiesiai į iškilią salelę; 

 ženklinimo kryptis numatyta į priešingą pusę nei turėtų būti nukeipta. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

1. Transporto priemonių vairuotojų geresniam orientavimuisi skirtas horizontalus ženklinimas 

1.15.1 gali klaidinti transporto priemonių vairuotojus, kadangi nukreipia tiesiai į iškilią kliūtį 

(saugumo salelę), todėl galimi eismo įvykiai su skaudžiomis pasekmėmis, kuomet transporto 

priemonės užvažiuoja ant kliūties bei apvirsta. Ypatingai pavojus padidėja esant tamsiam paros 

metui arba blogoms meteorologinėmis sąlygoms. 

2. Klaidinantis horizontalus ženklinimas 1.15.1 transporto priemonių vairuotojus gali paskatinti 

netvarkingai manevruoti. Taip pat, padidėja rizika, kad transporto priemonė išvažiuos į priešingos 

krypties eismo juostą, sukeldama eismo įvykį su skaudžiomis pasekmėmis. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduotume horizontalųjį ženklinimą 1.15.1 „Užbrūkšniuotas plotas“ numatyti taip, kad jis 

atitiktų reikalavimus, t. y. juostos transporto priemonių vairuotojams rodytų važiavimo kryptį.  
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Be to, kad ženklinimas aiškiai atskirtų transporto priemonių srautus ir apsaugotų transporto 

priemonių vairuotojus nuo užvažiavimo ant kliūties, t. y. saugumo salelės, rekomenduojame 

numatyti 1.1 „Siaura ištisinė linija“, kuri būtų atitraukta nuo saugumo salelės 0,4 m atstumu. 

Tinkamo ženklinimo pavyzdžiai: 
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryža 

Problemos apibūdinimas: 

Bloga kelio ženklų įrengimo schema. 

Problemos priežastis: 

Ties pėsčiųjų perėjomis numatomi kelio ženklai Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ numatyti ne 

pagal tipines pėsčiųjų perėjų ženklinimo schemas, kadangi numatomos kelio ženklų atramos 

nepažymi pėsčiųjų perėjų ribos. 

Pavyzdžiui:  

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Dėl per toli nuo pėsčiųjų perėjos įrengtų kelio ženklų teismo dalyviams gali būti ne visai aiški 

pėsčiųjų perėjos riba. Galima situacija, kuomet pėsčiasis vadovausis kelio ženklu ir žengs į gatvės 

važiuojamąją dalį ties juo, o transporto priemonės vairuotojas stabdys ties ženklinimo riba. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduotume kelio ženklų Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimui naudoti tipines kelio 

ženklų įrengimo schemas. 

Pavyzdžiui: 
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Be to, tam, kad pažeidžiami eismo dalyviai negalėtų kirsti gatvės važiuojamosios dalies tam 

neskirtoje vietoje, rekomenduojame žiedinės sankryžos ribose, iš visų sankryžos pusių numatyti 

apsaugines pėsčiųjų tvoreles. Tvorelėmis pažeidžiami eismo dalyviai bus nukreipiami link pėsčiųjų 

perėjų.  
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: M. Jankaus g.  

Problemos apibūdinimas: 

Laužytos formos saugumo salelė bei važiuojamoji dalis. 

Problemos priežastis: 

M. Jankaus g., ties žiedine sankryža yra numatyti saugumo salelė, kurios forma yra laužyta, todėl 

saugos salelės kampas orientuotas į gatvės važiuojamąją dalį. Tai gali tapti kliūtimi 

atvažiuojančioms transporto priemonėms. 

Be to, yra taip formuoja nesklandi trasa transporto priemonėms judančiomis jungiamąją gatve. 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Netinkamos formos saugumo salelė sudaro kliūtį gatvės važiuojamojoje dalyje. Galimi 

užvažiavimai ant salelės bordiūro, ypač esant blogoms matomumo sąlygoms. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduotume saugumo salelės formą ir gatvės trasą numatyti sklandesnę bei tolygesnę. 

Pavyzdžiui: 
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Problemos svarbos laipsnis: vidutiniškai svarbus 

Problemos vieta: Tilžės–Lietuvininkų–M. Jankaus g. sankryža 

Problemos apibūdinimas: 

Neužtikrintas planuojamas žiedinės sankryžos matomumas tamsiuoju paros metu arba esant 

blogoms meteorologinėms sąlygoms. 

Problemos priežastis: 

Nėra aišku, ar projektuojamoje žiedinėje sankryžoje iškilūs žiedinės sankryžos elementai bus 

numatomi kartu su šviesą atspindinčiais elementais. 

Pavyzdžiui: 

 

Nustatytas poveikis eismo saugumui:  

Dėl blogo žiedinės sankryžos matomumo galimi transporto priemonių užvažiavimai ant bordiūro. 

Ypatingai pavojus padidėja esant tamsiu paros metu arba blogoms meteorologinėms sąlygoms. 

Pasiūlymai: 

Rekomenduojame iškilios vidinės salos ir iškilių saugos salelių bordiūrus paženklinti atšvaitais 

(pvz., „katės akys“ ir pan.) tam, kad būtų atkreiptas vairuotojų dėmesys į kliūtį gatvėje įvairiomis 

eismo sąlygomis. Nusprendus atšvaitų atsisakyti, rekomenduojame vidinę žiedinės sankryžos dalį 

paženklinti kelio ženklų segmentais Nr. 146 ir Nr. 147 „Posūkio kryptis į dešinę“ ir „Posūkio kryptis 

į kairę“. Be to, rekomenduojame užtikrinti, kad žiedinėje sankryža bus tinkamai apšviesta. 

Pavyzdžiui: 
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Vertinant eismo saugumo požiūriu galima teigti, kad II alternatyva yra daug labiau priimtinesnė 

nei I-oji. Įrengus žiedinę sankryžą, numačius transporto priemonių stovėjimo vietas pagal reikalavimus, 

Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.– M. Jankaus g. sankryžoje ir jos prieigose sumažės konfliktinių taškų 

skaičius, eismas bus organizuojamas sklandžiau ir aiškiau. 
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4. POVEIKIŲ KELIŲ TINKLO PLĖTRAI VERTINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė–Šilutė prasideda Šilalėje, žiedinėje sankryžoje 

su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė. Kelias Nr. 165 eina per Šilalės 

ir Šilutės rajonus, o baigiasi Šilutėje, Žemaičių Naumiesčio gatvėje, kuri įsilieja į Tilžės g.  

Nagrinėjamoje sankryžoje objekte susikerta keturios Šilutės miesto gatvės: Laisvės al., 

Lietuvininkų, M. Jankaus ir Tilžės gatvės. Pagal Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinį matyti, kad nagrinėjamas objektas patenka į 

urbanizuotos daugiafunkcinės ir kitaip užstatytos teritorijos ribas (žr. 4.1 pav.). 

 

4.1 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros 

brėžinio ištrauka 

Pagal Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Teritorijos vystymo erdvinės 

struktūros sprendinius, nagrinėjama sankryža yra viename iš šalies lokacinių centrų, t. y. rajono 

savivaldybės centras (žr. 4.2 pav.). 
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4.2 pav. Šilutės rajono savivaldybės Teritorijos bendrojo plano brėžinio ištrauka 

Nagrinėjamos Tilžės ir Lietuvininkų g. atkarpos sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu 

Nr. 165 Šilalė–Šilutė, kuris ruože priskiriamas III techninei kategorijai. Teritorija yra intensyviai 

urbanizuota, joje vyksta įvairaus transporto eismas. Nagrinėjama sankryža yra miesto centrinėje dalyje, 

kur transporto priemonių važiavimo greitis yra 50 km/. Krašto keliu ties nagrinėjama sankryža vyksta 

intensyvus transporto eismas, kadangi greta įsikūrę visuomeninės paskirties pastatai. II projektinė 

alternatyva iš esmės tenkins reikalavimus keliamus skirstomosios paskirties keliui reikalingam 

vidutiniam eismo kokybės lygiui užtikrinti, t. y. bus leidžiamas ne didesnis kaip 90 km/h greitis, 

numatoma žiedo tipo sankryža. Taip pat, kadangi kelio ruože eismo intensyvumas neviršija < 10 000 

aut./parą gali būti rengiamos sankryžos su vietinės reikšmės keliais, nėra ribojamas pėsčiųjų, dviračių ir 

arklių kinkinių eismas. 
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5. EKONOMINIS VERTINIMAS 

Dėl eismo įvykių yra patiriami ekonominiai nuostoliai. Automobilių kelių investicijų vadove 

(2015 m.) nurodoma, kad Lietuvos keliuose įvykusio vieno eismo įvykio su žuvusiais materialinė žala 

valstybei yra 596 899 eurai. Vieno eismo įvykio su sužeistais materialinė žala valstybei yra 54 201 eurai. 

Vieno techninio eismo įvykio materialinė žala yra 1 720 eurų.  

Ekonominiame skaičiavime naudojant ne prognozuojamus eismo įvykius, o vertinant eismo 

įvykių statistiką nagrinėjamame kelio ruože įprastai analizuojami 4 paskutinių metų laikotarpiu įvykę 

eismo įvykiai, jų pasekmės, rūšys ir galimos priežastys jų įvykimui.  

Nagrinėjamame krašto kelio Nr. 165 Šilalė – Šilutė su M. Jankaus g. sankryžoje 2015–2018 metų 

laikotarpiu įvyko 2 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu buvo sužeisti 2 žmonės. Taip pat buvo 

užfiksuota 7 techniniai eismo įvykiai, kurių metu dalyvavo 14 transporto priemonės, 10 transporto 

priemonės buvo apgadintos.  

Ekonominiuose skaičiavimuose priimama, kad avaringumo lygis priklauso nuo eismo 

intensyvumo. Ši priklausomybė išreiškiama santykiu 1:0,2, t. y. eismo intensyvumui padidėjus 1 proc., 

avaringumas didėja 0,2 proc.  

 Avaringumo išlaidų prognozė II alternatyvos atveju  

 

Ekonominis vertinimas atliktas taikant kaštų–naudos analizės metodą lyginant esamą situaciją 

(I alternatyva) su II alternatyva. Pateikiamos siūlomų alternatyvų įrengimo kainos sustambintais 

rodikliais ir jas apibūdinantis ekonominis rodiklis – grynoji dabartinė vertė (GDV) (žr. 5.2 lentelę) 

nustatyti taikant naudos – kaštų analizę. 

Metai Žuvo Sužeista Techniniai Žuvo Sužeista Techniniai

2019 0,00 1,50 7,00

2020 0,00 1,50 7,01 0,00 0,70 3,07 0,00 0,80 3,95 50,21

2021 0,00 1,51 7,03 0,00 0,70 3,07 0,00 0,80 3,96 50,31

2022 0,00 1,51 7,04 0,00 0,70 3,08 0,00 0,80 3,96 50,41

2023 0,00 1,51 7,06 0,00 0,71 3,08 0,00 0,81 3,97 50,51

2024 0,00 1,52 7,07 0,00 0,71 3,09 0,00 0,81 3,98 50,61

2025 0,00 1,52 7,08 0,00 0,71 3,10 0,00 0,81 3,99 50,71

2026 0,00 1,52 7,10 0,00 0,71 3,10 0,00 0,81 4,00 50,82

2027 0,00 1,52 7,11 0,00 0,71 3,11 0,00 0,81 4,00 50,92

2028 0,00 1,53 7,13 0,00 0,71 3,12 0,00 0,81 4,01 51,02

2029 0,00 1,53 7,14 0,00 0,71 3,12 0,00 0,82 4,02 51,12

2030 0,00 1,53 7,16 0,00 0,72 3,13 0,00 0,82 4,03 51,22

2031 0,00 1,54 7,17 0,00 0,72 3,13 0,00 0,82 4,04 51,33

2032 0,00 1,54 7,18 0,00 0,72 3,14 0,00 0,82 4,04 51,43

2033 0,00 1,54 7,19 0,00 0,72 3,14 0,00 0,82 4,05 51,48

2034 0,00 1,54 7,20 0,00 0,72 3,15 0,00 0,82 4,05 51,52

2035 0,00 1,54 7,20 0,00 0,72 3,15 0,00 0,82 4,05 51,57

2036 0,00 1,55 7,21 0,00 0,72 3,15 0,00 0,82 4,06 51,62

2037 0,00 1,55 7,22 0,00 0,72 3,16 0,00 0,82 4,06 51,67

2038 0,00 1,55 7,22 0,00 0,72 3,16 0,00 0,83 4,07 51,72

2039 0,00 1,55 7,23 0,00 0,72 3,16 0,00 0,83 4,07 51,76

TEĮ 

sumažėjimas

Santaupos, 

tūkst. eur

Žuvusiųjų 

sumažėjimas

Sužeistųjų 

sumažėjimas

I ir II alternatyvaEsama situacija
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Projekto alternatyvų įgyvendinimo kainų orientaciniai ekonominiai skaičiavimai atlikti remiantis 

UAB „Sistela“ parengtais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais 

rodikliais, pagal 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas, sąmatų skaičiavimo 

programa „ProSama“. 

Naudos-kaštų analizė atliekama vertinant projekto alternatyvų įgyvendinimo kainas bei poveikį 

avaringumui. 

Įvertinus kelerių metų patirtį, rengiant investicijų projektus Lietuvos automobilių keliams, 

projekto patrauklumas yra: 

 nepatenkinamas, jei N/K mažesnis už 1; 

 patenkinamas, jei N/K yra tarp 1 ir 1,4; 

 geras, jei N/K yra tarp 1,4 ir 2; 

 labai geras, jei N/K yra didesnis už 2. 

Jei VGN yra mažesnė už 5,5 proc., rekomenduojama projektą iš esmės keisti arba jo atsisakyti. 

Ekonominė analizė atliekama 20 metų projekto ciklui. Skaičiuojant II alternatyvos kainą buvo 

įvertintas horizontalaus ženklinimo atnaujinimas, žiedinės sankryžos įrengimas, saugos salelių 

įrengimas, pėsčiųjų perėjų įrengimas bei kryptinio apšvietimo įrengimas.  

Kaštų-naudos analizės rezultatai pateikti 5.2 lentelėje. 

 

 Projekto alternatyvų ekonominiai rodikliai 

Eil. Nr. Projekto alternatyvos Įgyvendinimo kaina, eur. GDV, eur. N/K santykis 

1.  II alternatyva 419 200 235839,91 1,59 

 

Ekonominiu požiūriu II alternatyvos įrengimo investicinis patrauklumas yra geras, kadangi 

naudos – kaštų santykis (N/K) yra tarp 1,4 ir 2. 
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6. IŠVADOS 

Atlikus Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. alternatyvų poveikio kelių saugumui 

vertinimą yra suformuluotos tokios išvados ir pateikiami pasiūlymai situacijos gerinimui: 

1. Vertinime yra nagrinėjamos dvi alternatyvos: 

a. I alternatyva – esama situacija; 

b. II alternatyva – vietoje netipinės konfigūracijos keturšalės sankryžos numatoma vienos 

eismo juostos mažoji žiedinė sankryža, apjungianti Tilžės, Lietuvininkų ir M. Jankaus g. 

Šioje alternatyvoje yra panaikinama nuovaža į Laisvės al. 

2. Išnagrinėjus esamą situaciją (I alternatyva), įvertinus transporto priemonių srautus bei įskaitinius 

eismo įvykius, įvykusius per pastaruosius 10 metų, teigtina, kad esama susisiekimo infrastruktūra 

neužtikrina saugių eismui sąlygų.  

3. Išnagrinėjus esamą Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryžą ir aplinkines jos 

teritorijas nustatytos tokios pagrindinės eismo saugumo problemos: 

a. Tilžės–Lietuvininkų–Laisvės al.–M. Jankaus g. sankryža yra netipinės konfigūracijos. 

apjungianti tris gatves bei mažo eismo intensyvumo Laisvės alėją. Sankryžos ribose yra 

nuovaža į garažus bei gyvenamuosius namus; 

b. sankryžoje numatytas horizontalusis ženklinimas 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“ yra 

klaidinantis, nėra aiškios eismo kryptis sankryžoje; 

c. sankryžos zonoje esančios pėsčiųjų perėjos yra ilgos, išsidėstę net per tris eismo juostas. 

Matomumas ties pėsčiųjų perėjomis apribotas dėl greta chaotiškai statomų transporto 

priemonių; 

d. šaligatviai, skirti pažeidžiamų eismo dalyvių eismui yra prastos būklės, vietomis nėra 

nužemintų bordiūrų, ne visur įrengti įspėjamieji paviršiai, skirti specialiųjų poreikių 

turinčių žmonių orientavimui; 

e. sankryžos zonoje ir aplinkinėse sankryžos teritorijose, gatvės važiuojamojoje dalyje yra 

įrengtos transporto priemonių stovėjimo aikštelės, kurios nėra aiškiai paženklintos kelio 

ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu; 

f. pėsčiųjų perėjos bei sankryžos nėra tinkamai paženklintos horizontaliuoju ženklinimu bei 

kelio ženklais; 

g. pėsčiųjų eismo zonoje gausu stacionarių kliūčių (pvz., konteineriai, elektros stulpai, kelio 

ženklų atramos ir pan.) bei medžių, trukdančių patogiam eismui bei ribojančių 

matomumą. 

4. Įvertinus II alternatyvos sprendinius nustatytos tokios pagrindinės eismo saugumo problemos: 

a. ties Lietuvininkų g. esančia pėsčiųjų perėja numatoma netinkama įspėjamųjų paviršių, 

skirtų specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, schema; 
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7. VAIZDINĖ MEDŽIAGA 

  
  

  

  

 

 


