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Įvadas

Remiantis pasiūlyta skirstymo į kategorijas 

pagal paskirtį metodika ir valstybinių kelių 

tinklo analizės rezultatais, pateikiamas kelių 

skirstymo pagal jų funkcinę paskirtį ir 

rengiamų AGPT 16 ir AKPT 16 numatomas 

kategorijas projektas. 



Įvadas

Kelių funkcinė reikšmė



Įvadas

Kelio 

funkcinė 

paskirtis

Kelio 

reikšmė

Projekt.

greitis

Automagistralės Automobilių keliai

Kategorija
Projekt.

klasė
Kategorija

Projekt.

klasė

Europinė

Magistraliniai

130 AM 0 PKA 1

Euro

regioninė
110 AM I PKA 2 K I PKK 1

Nacionalinė 90 (100) AM II

PKA 1

K II PKK 2PKA 2

PKA 3 

Regioninė
Krašto

90 – – K III PKK 3

Rajoninė 70 (90) – – K IV PKK 4

Rajoniniai
Vietinė 70 – – K V PKK 5

Privažiavimo Vietiniai
50 (70)

– –
VK IV PKVK 1

30 (50) VK V PKVK 2 



Įvadas

Kelių klasifikavimas

• Klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį – keliai skirstomi 

pagal eismo kokybės rodiklius ir dažniausiai taikomas 

planavimo stadijoje.

• Klasifikavimas pagal (kategoriją) projektavimo klasę –

paremtas atitinkamais projektiniais kelio elementais ir jų 

dydžiais, padeda tinkamai (vienareikšmiškai) organizuoti 

kelių projektavimo darbus.

• Klasifikavimas pagal kelių numerius – labiausiai reikalingas 

organizuojant kelių priežiūrą.

• Klasifikavimas pagal administracinę priklausomybę – parodo 

valstybės ar kitų viešojo administravimo institucijų ir 

organizacijų atsakomybę ir galimus finansavimo šaltinius.



Bendrosios nuostatos
Sankryžos pagal struktūrą skiriasi formomis, o nuo formų 

derinio pagal eismo organizavimo būdą priklauso ir 

sankryžos tipas.

Sankryžos skirstomos į:

– skirtingų lygių sankryžas;

– vieno lygio sankryžas.

Pagal valdymą sankryžos skirstomos į reguliuojamas 

sankryžas ir į nereguliuojamas sankryžas.

I dalis



• Pagrindiniai reikalavimai

Sankryžos turi būti suprojektuotos taip, kad važiuojant jose 

saugus eismas būtų garantuotas. Jos turi būti:

– laiku pastebimos;

– aiškios;

– suprantamos;

– lengvai ir saugiai pravažiuojamos ir privažiuojamos.

Sankryžų skaičius ir įrengimas turi būti toks, kad pagrindinio 

kelio ruože tarp sankryžų būtų galima pasiekti norimą ir 

saugų važiavimo greitį.

Sankryžose turi būti nustatoma eismo kokybė.

I dalis



Sankryžos turi būti suprojektuotos taip, kad:

– užimtų minimalius plotus,

– liktų plėtros galimybės,

– derėtų prie kraštovaizdžio, 

– tenkintų aplinkosauginius reikalavimus, 

– būtų atsižvelgta į vietovės ypatumus, 

– būtų atsižvelgta į gretimas sankryžas ir transporto sudėtį, 

– statybos kaštai būtų minimalūs.

I dalis



Atstumai tarp sankryžų turi būti:

– ≥ 5 km automagistralėms;

– ≥ 3 km greitkeliams bei kitiems euro regioninės paskirties 

magistraliniams keliams;

– ≥ 2 km nacionalinės paskirties magistraliniams keliams.

I dalis

čia:

e – tiesioginio eismo ruožo ilgis 



Jei neišvengiamai atstumai

tarp sankryžų yra mažesni

nei reikalaujami, tokiu

atveju, abi sankryžos turi

būti sujungtos į sudėtinę

sankryžą panaudojant

persirikiavimo juostas arba

skirstomuosius kelius.

I dalis

c) panaudojant persirikiavimo juostas kelio važiuojamojoje dalyje

Principiniai sprendimai →



Susikertančių kelių ašys sankryžoje turi kirstis kiek įmanoma 

statesniu kampu: 

72° ≤ α ≤ 108°.

Kitais atvejais šalutinio kelio ašis turi būti išlenkiama (pav. a) 

arba pertraukiama (pav. b), t. y. įrengiant perstumtą 

sankryžą. 

Sprendimai turi būti pagrįsti ekonomiškai.

I dalis



Sankryžų matomumas yra svarbus eismo saugumui. 

Sankryžos turi būti matomos :

– magistraliniuose keliuose ≥ 300 m atstumu;

– kituose keliuose ≥ 200 m atstumu.

Turi būti nustatomi matomumo laukai:

– Sustojimo matomumo;

– matomumo pradedant važiuoti;

– matomumo artėjant prie sankryžos.

I dalis



– Sustojimo matomumas reikalingas tam, kad prireikus 

vairuotojai galėtų laiku sustoti.

I dalis



– Matomumas pradedant važiuoti turi būti toks, kad 

vairuotojui, sustojusiam 3 m atstumu nuo pagrindinio 

kelio važiuojamosios dalies krašto, būtų galimybė 

saugiai iš stovimos padėties įvažiuoti į pagrindinį kelią.

Reikalingas matymo lauko ilgis L yra:

– 110 m, kai greitis 70 km/h;

– 200 m, kai greitis 100 km/h.

I dalis



– Matomumas artėjant prie sankryžos turi būti toks, kad 

vairuotojui, esančiam šalutiniame kelyje 15 m (20 m) 

atstumu nuo pagrindinio kelio važiuojamosios dalies 

krašto, būtų galimybė (kai v ≤ 70 km/h), iš šalutinio kelio 

į pagrindinį kelią įvažiuoti saugiai be sustojimo.

Reikalingas matymo lauko ilgis L = 110 m, kai greitis 70 km/h.

I dalis



Susikertančių kelių išilginiai nuolydžiai sankryžose turi būti 

kiek įmanoma mažesni. 

Pagrindinio kelio išilginis nuolydis sankryžos zonoje turi būti:

≤ 4 % (išimties atveju ≤ 6 %).

Sankryžos prieigose šalutinio kelio išilginis nuolydis, atstumu 

didesniu kaip 25 m nuo sankryžos pagrindinio kelio 

važiuojamosios dalies krašto, turi būti:

≤ 2,5 %.

Susikertančių kelių išilginiai ir skersiniai nuolydžiai sankryžose 

turi būti suderinti taip, kad būtų užtikrintas paviršinio 

vandens nuleidimas kuo trumpesniu keliu. 

I dalis



Automobilių kelių sankryžos

Automobilių kelių sankryžos rengiamos atsižvelgiant 

į besikertančių kelių:

– paskirtį, 

– reikšmę ir

– kategoriją.

Jos gali būti projektuojamos kaip:

– vieno lygio sankryžos arba

– skirtingų lygių sankryžos.

II dalis



• Pagrindinės skirtingų lygių sankryžų formos ir tipai

II dalis

Pagrindinis 

tipas

Kelio reikšmė sankryžoje Pavyzdžiai 

(pagrindinis kelias pavaizduotas vertikaliai)Pagrindinis kelias Šalutinis kelias

Sklandi 

skirtingų 

lygių 

sankryža

Jungiamųjų kelių

įvaža/išvaža

Jungiamųjų kelių

įvaža/išvaža

Iš dalies 

sklandi 

skirtingų 

lygių 

sankryža

Jungiamųjų kelių

įvaža/išvaža

Įvaža/Išvaža

arba 

žiedinė sankryža

* *

Iš dalies 

nesklandi 

skirtingų 

lygių 

sankryža

Įvaža/Išvaža 

Įvaža/Išvaža

arba 

žiedinė sankryža 

* – taip pat gali būti projektuojama kaip deimantinė sankryža. 



• Pagrindinės vieno lygio sankryžų formos ir tipai

II dalis

Pagrindinis 

tipas

Kelio reikšmė sankryžoje Pavyzdžiai 

(pagrindinis kelias pavaizduotas vertikaliai)Pagrindinis kelias Šalutinis kelias

Trišalė 

sankryža
Įvaža/Išvaža Įvaža/Išvaža

Keturšalė 

sankryža

Įvaža/Išvaža 

arba susikirtimas

Įvaža/Išvaža

arba 

susikirtimas

Žiedinė 

sankryža
Žiedinė sankryža 



• Sankryžų tipų taikymas

Atsižvelgiant į kelių paskirtį ir kelio kategoriją, pagal 

projektavimo klasę yra parenkamas sankryžos tipas.

Parenkant sankryžos tipą turi būti atsižvelgta į:

– pagrindinių eismo srautų kryptis ir intensyvumą;

– atstumą tarp gretimų sankryžų ir jų formą; 

– žemės ploto panaudojimo galimybę;

– apribojimus;

– paviršiaus nuolydžius.

II dalis



Pagrindinis
kelias

Šalutinis kelias
PKK 1 PKK 2

PKK 3,
PKK 4

PKK 5

PKK 1
(110 km/h)

– Rengiama šviesoforais reguliuojama sankryža, kad apsaugoti 
sukančiuosius į kairę.

– Patikrinti šviesoforų poreikį.

PKK 2
(90(100) km/h)

PKK 3,
PKK 4

(90 km/h ir 
70(90) km/h)

PKK 5
(70 km/h)

Nerengiama Nerekomenduojama*

Dažniausiai taikomi sankryžų tipai, kai kelių susikirtimas – keturšalis

II dalis



Pagrindinis
kelias

Šalutinis kelias
PKK 1 PKK 2

PKK 3,
PKK 4

PKK 5

PKK 1
(110 km/h)

– Rengiama šviesoforais reguliuojama sankryža, kad apsaugoti 
sukančiuosius į kairę.

– Patikrinti šviesoforų poreikį.

PKK 2
(90(100) km/h)

PKK 3,
PKK 4

(90 km/h ir 
70(90) km/h)

PKK 5
(70 km/h)

Nerengiama Nerekomenduojama*

Dažniausiai taikomi sankryžų tipai, kai kelių susikirtimas – trišalis

II dalis



II dalis

• Skirtingų lygių sankryžos

Sklandžios skirtingų lygių sankryžos

Dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys Trimito formos sankryžos pavyzdys



II dalis

Dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis sankryža)



II dalis

Rombo (deimanto) formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis sankryžos projektas)



II dalis

Dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A2 Vilnius – Panevėžys ir A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai sankryža)



II dalis

Dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A13 Klaipėda – Liepoja ir Nr. 2212 Klaipėda – Triušiai – Kretinga)



II dalis

Dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys 

(kelio A9 Panevėžys – Šiauliai ir A17 Panevėžio aplinkkelis sankryža)



II dalis

Trimito formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai sankryža 

bei A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda  ir Nr. 4107 Upyna – Pagrybis – Kaltinėnai sankryža)



II dalis

Trimito formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A4 Vilnius – Varėna – Gardinas sankryža)



II dalis

Iš dalies sklandžios skirtingų lygių sankryžos

Pusės dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys



II dalis

Iš dalies sklandžios skirtingų lygių sankryžų formos šalutiniame kelyje
Nesimetriška pusės dobilo lapo formos sankryža su išvažiavimais iš pagrindinio kelio prieš 

viaduką 

  
Nesimetriška pusės dobilo lapo formos sankryža su išvažiavimu iš pagrindinio kelio kertant 

viaduką 

  
Simetriška pusės dobilo lapo formos sankryža 

  
Rombo formos sankryža 

  
 



II dalis

Iš dalies sklandžios skirtingų lygių sankryžos

Pusės dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Nr. 3512 Raseiniai – Paupys – Eržvilkas 

sankryža)



II dalis

Iš dalies sklandžios skirtingų lygių sankryžos

Pusės dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys 

(kelių A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Nr. 4101 Balsiai – Kaltinėnai –

Kražiai sankryža)



II dalis

Iš dalies sklandžios skirtingų lygių sankryžos

Pusės dobilo lapo formos sankryžos pavyzdys 

(kelių B56, 52511 Geilenkirchen sankryža Vokietijoje)



Iš dalies nesklandžios skirtingų lygių sankryžos

Iš dalies nesklandžios skirtingų lygių sankryžos pavyzdys

(kelių A14 Vilnius – Utena ir Nr. 2809 Giedraičiai – Miežoniai

– Dubingiai sankryža ties Rudokais) 

II dalis



Iš dalies nesklandžios skirtingų lygių sankryžos

Kelių B230, 41352 Korschenbroich sankryžos pavyzdys Vokietijoje 

II dalis



Iš dalies nesklandžios skirtingų lygių sankryžos

Iš dalies nesklandžių skirtingų lygių sankryžų pavyzdžiai Vokietijoje (Hauptstraße, 52499 Baesweiler) 

II dalis



• Vieno lygio sankryžos

II dalis

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 2, o 
šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 2, o 
šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 2, o 
šalutinio kelio – PKK 3



II dalis

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 3



II dalis

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 3



II dalis

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – S 2

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 2, o 
šalutinio kelio – S 2



II dalis

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o 
šalutinio kelio – PKK 4

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 4, o 
šalutinio kelio – PKK 4

Reguliuojamos sankryžos 
pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 4, o 
šalutinio kelio – PKK 4



II dalis

Reguliuojamos keturšalės sankryžos pavyzdys, kai pagrindinio 
kelio projektavimo klasė PKK 3, o šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos keturšalės sankryžos pavyzdys, kai pagrindinio 
kelio projektavimo klasė PKK 3, o šalutinio kelio – PKK 3



II dalis

Reguliuojamos keturšalės sankryžos pavyzdys, kai pagrindinio 
kelio projektavimo klasė PKK 3, o šalutinio kelio – PKK 4

Reguliuojamos keturšalės sankryžos pavyzdys, kai pagrindinio 
kelio projektavimo klasė PKK 3, o šalutinio kelio – PKK 3



II dalis

Jungiamųjų kelių rampų prisijungimų pavyzdžiai sankryžose, kai 
pagrindinio kelio projektavimo klasė PKK 2, o šalutinio kelio – PKK 3

Reguliuojamos keturšalės sankryžos pavyzdys, kai pagrindinio 
kelio projektavimo klasė PKK 4, o šalutinio kelio – PKK 4



II dalis

Žiedinės sankryžos pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o šalutinio kelio – PKK 4

Žiedinės sankryžos pavyzdys, kai pagrindinio kelio 
projektavimo klasė PKK 3, o šalutinio kelio – PKK 3



• Sankryžos elementai

II dalis

– Jungiamųjų kelių išvažos

– Jungiamųjų kelių įvažos



II dalis

Sankryžos
tipas

Rampos tipas

Sklandi skirtingų lygių 
sankryža

Iš dalies sklandi skirtingų 
lygių sankryža

Iš dalies nesklandi skirtingų 
lygių sankryža

Tiesioginė

60 ≤ R ≤ 80 50 ≤ R ≤ 80

40 ≤ R ≤ 50

Pusiau 
tiesioginė

50 ≤ R ≤ 80

Netiesioginė

40 ≤ R ≤ 50 30 ≤ R ≤ 50

– Jungiamųjų kelių rampos



Automagistralių ir greitkelių sankryžos

• Trišalės ir keturšalės skirtingų lygių sankryžos

– Skirtingų lygių sankryžų projektavimui taikomos tipinės 

schemos, kurios gali būti keičiamos tik esant 

pagrindimui. 

– Pasirenkant tinkamą sankryžos schemą reikia įvertinti 

šiuos požymius:

• pralaidumą;

• statybos išlaidas;

• žemės poreikį;

• plėtojimą į aukštį.

III dalis



• Keturšalės automagistralių ir greitkelių skirtingų lygių sankryžų schemos

III dalis

Dominuojantys 

transporto srautai
Rekomenduojamos schemos

Dobilo lapo pagrindinės 

formos sankryža

Modifikuotos 

dobilo lapo 

formos sankryža

Modifikuotos 

dobilo lapo 

formos sankryža

Modifikuotos 

vėjo malūno 

formos sankryža

Modifikuotos 

dobilo lapo 

formos sankryža



• Keturšalės automagistralių ir greitkelių skirtingų lygių sankryžų schemos

III dalis

Dominuojantys 

transporto srautai
Rekomenduojamos schemos

Modifikuotos 

vėjo malūno 

formos sankryža

Modifikuotos 

dobilo lapo 

formos sankryža

Modifikuotos 

vėjo malūno 

formos sankryža

Modifikuotos 

Maltos kryžiaus 

formos sankryža

Vėjo malūno 

formos sankryža

Maltos kryžiaus 

formos sankryža



• Trišalės automagistralių ir greitkelių skirtingų lygių sankryžų schemos

III dalis

Rekomenduojamos schemos

Kairiosios trimito 

formos sankryža

„T“ formos

sankryža su 

statiniu

Dešiniosios 

trimito 

formos sankryža

„T“ formos

sankryža

su trimis

Statiniais

Kriaušės formos 

sankryža

„Y“ formos 

sankryža 

neišskiriant 

pagrindinės 

važiuojamosios 

dalies 



• Dviejų lygių išsišakojimas (automagistralės prijungiamas)

III dalis

Rekomenduojama schema

Privalumai:

– greitas eismas visomis kryptimis,

– taupus teritorijos panaudojimas,

– tik vienos juostos statinys.

Trūkumai:

– posūkių krypčių stygius.



Automatizuotas sankryžų projektavimas

• Pagrindinės kompanijos siūlančios sprendimus 

kelių projektavimui:

Autodesk

Bentley

Eagle Point

•AutoCAD Civil 3D
•AutoCAD Land Desktop
•Autodesk Civil Design

Sistemos:

•Eagle Point Civil

•GEOPAK

•InRoads Suite

•MX

•PowerCivil

IV dalis



Kiti sprendimai kelių projektavimui:

Sistemos:

• Simtra (Švedija),

• Plateia (Slovakija),

• GEOvision, CARD/1 (Vokietija),

• Pythagoras (Belgija),

• IndorCAD/Road (Rusija),

• CREDO (Baltarusija),

• TerraVision Express (Australija),

• RoadEng (Kanada),

• Diolkos (Graikija),

• Carlson (JAV) ir t.t.

IV dalis



Projektavimo modelis Projekto 

dokumentacija

Projektavimo detalės:
 Žemės darbai

 Skaitmeninis vietovės modelis

 Vizualizacija

 Teritorijų planavimai

 Inžineriniai tinklai

 Schemos ir diagramos

 Analizė

 Ataskaitos

 Kiekių skaičiavimai

 Ir dar daugiau…

IV dalis



Projektavimo pavyzdžiai

IV dalis



Projektavimo pavyzdžiai

IV dalis



Apibendrinimas
• Pagrindiniai sankryžų projektavimo principai:

– Užtikrinti geras nepertraukiamo saugaus eismo sąlygas;

– Užtikrinti norimą eismo laidumą;

– Parinkti tokius projektinius sprendinius, kad užimtų 

minimalius plotus (tačiau liktų plėtros galimybės), derėtų 

prie kraštovaizdžio, tenkintų aplinkosauginius 

reikalavimus, būtų atsižvelgta į vietovės ypatumus, 

gretimas sankryžas, transporto sudėtį ir būtų 

ekonomiški.

• Automobilių kelių sankryžos rengiamos atsižvelgiant į 

besikertančių kelių funkcinę paskirtį, reikšmę ir

kategoriją.



Ačiū už dėmesį!


