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Eismo sauga

• Itin didelis eismo saugos lygis pasiekiamas, kai eismas organizuojamas viena

eismo juosta (mažoji ir labai maža žiedinė sankryža).

• Dviejų eismo juostų žiedinė sankryža yra mažiau saugi negu vienos eismo juostos.

Kita vertus, tokia sankryža yra saugesnė negu keturšalė sankryža, ypač tada, kai

eisme nedalyvauja pėstieji ir dviratininkai.

• Turbožiedinės sankryžos yra saugesnės nei dviejų eismo juostų žiedinės

sankryžos, kadangi jų važiuojamojoje dalyje nereikia persirikiuoti.



Konfliktiniai taškai dviejų eismo juostų 

žiedinėje sankryžoje



Pėsčiųjų sauga žiedinėse sankryžose ir (šviesoforu 

reguliuojamose) keturšalėse sankryžose



Reikalavimai žiedinių sankryžų 

įrengimui Lietuvoje



Žiedinių sankryžų tipai

Žiedinės sankryžos skirstomos pagal tai, kur jos yra įrengiamos – užstatytoje ar

neužstatytoje teritorijoje ir pagal dydį.

Žiedinių sankryžų tipai:

• Labai maža;

• Mažoji;

• Dviejų eismo juostų mažoji;

• Didžioji;

• Turbožiedinė.



• Vienos eismo juostos važiuojamoji dalis;

• Vienos eismo juostos įvažos ir išvažos;

• Vidinė sala yra neužvažiuojama;

• Mažiausias išorinis skersmuo – 26 m.

Mažoji žiedinė sankryža



Žiedinių sankryžų naudojimo kriterijai

• sankryžos ribose sumažinti didelius pagrindiniame kelyje (gatvėje) važiuojančių

transporto priemonių greičius;

• pagerinti eismo saugą sankryžose;

• išvengti sankryžų, kuriose pagrindinis kelias (gatvė) keičia kryptį;

• padidinti pralaidumą;

• išvengti šviesoforų įrengimo ir priežiūros išlaidų.



Žiedinės sankryžos yra tinkamos:

• gerai suvokiamam daugiau nei keturių sankryžos jungiamųjų kelių sujungimui;

• sankryžų, kuriose pagrindinis kelias (gatvė) keičia kryptį, rekonstravimui;

• sudėtingų formų sankryžų supaprastinimui.

Užstatytose teritorijose

Penkių jungiamųjų kelių (gatvių) žiedinė sankryža 



2008–2014 m. laikotarpiu kelyje Nr. 216 

Gargždai – Kretinga 21,279 km sankryžos 

zonoje įvyko 7 įskaitiniai eismo įvykiai. 



Žiedinės sankryžos pirmiausia tinkamos:

• apskritimo ar taisyklingo daugiakampio formų aikštėse;

• erdvėse, kurių centre yra esamas ar planuojamas įrengti fontanas, paminklai ar

pan.;

• jei miesto planavimo požiūriu yra pageidaujamas kelių (gatvių) skirstymas

ruožais;

• menkai užstatytuose plotuose, pvz., užstatytų teritorijų prieigose.

Minskas

Užstatytose teritorijose



Žiedinės sankryžos neturėtų būti įrengiamos, kai:

• nepakankamas žiedinės sankryžos pralaidumas, ir jį galima 

padidinti pritaikius kitą sankryžos tipą;

• esant ploto trūkumui neįmanoma įrengti reikiamų matmenų ir 

formos žiedinės sankryžos.

Užstatytose teritorijose



“Senojo tipo” nereguliuojamos didžiosios 

žiedinės sankryžos pertvarkymas



Sklypo plotas reikalingas įrengti žiedinę sankryžą



Neužstatytose teritorijose

Žiedinės sankryžos neturėtų būti naudojamos, kai:

• dėl skirtingos susikertančių kelių (gatvių) paskirties nėra tikslingas lygiavertis susikirtimas. 

• yra aiškus vieno kelio (gatvės) kaip pagrindinio poreikis;

• dėl nelygaus reljefo nebūtų įmanoma įrengti reikiamo nuolydžio žiedinės važiuojamosios 

dalies arba būtų didelė žemės darbų apimtis. Žiedinės sankryžos su didesniu nei 6 % 

važiuojamosios dalies nuolydžiu paprastai neįrengiamos. 

Toleruotino netolygaus eismo intensyvumo 

pasiskirstymo žiedinėje sankryžoje pavyzdys



Mažųjų žiedinių sankryžų 

pavyzdžiai

Italija

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jungtinės Amerikos Valstijos



Jungtinės Amerikos Valstijos



Vilnius, Lietuva (Lvovo-

Ukmergės g. sankryža) 2015 m.



Žiedinių sankryžų apylanka

Siekiant užtikrinti didesnį pralaidumą gali būti 

įrengiamos apylankos.



Žiedinės sankryžos apylankos pavyzdžiai 

(užstatyta teritorija)



Mažosios žiedinės sankryžos su daline apylanka 

pavyzdys (JAV)

(schema)



Labai maža žiedinė sankryža (13–22 m išorinio 

skersmens) 

Įrenginėjamos užstatytose teritorijose.

Vidinė sala yra užvažiuojama.

Mažiausias išorinis skersmuo – 13 m.



Labai mažų žiedinių sankryžų 

naudojimo kriterijai

Labai maža žiedinė sankryža gali būti įrengiama tik užstatytose teritorijose, kai:

• sankryžoje ir visuose į ją vedančiuose keliuose leidžiamas greitis yra

≤ 50 km/h;

• nesant pakankamai ploto įrengti mažąją žiedinę sankryžą.



Labai mažos žiedinės sankryžos privalumai:

• Efektyvus greičio mažinimas prieš įvažiuojant į sankryžą (iki 25

km/h);

• Didesnis pralaidumas, nei ženklais reguliuojamoje sankryžoje;

• Puikiai įsitenka į esamą sankryžą;

• Gerina sankryžos efektyvumą ir saugumą;

• Nedidelė kaina (25,000$ - 50,000$ JAV).

• Užtikrinamas didžiagabaričių transporto priemonių

pravažiuojamumas;

• Nepatogus lengvųjų automobilių važiavimas per vidinę salą (jei

iškili);

• Lengva priežiūra žiemos metu.



Apytikslė kiekvienoje įvažoje įvažiuojančio ir žiedine važiuojamąja dalimi važiuojančio

transporto priemonių eismo intensyvumo suma neturi viršyti 1 200 aut./h.

Apytikslis labai mažos žiedinės sankryžos 

pralaidumo skaičiavimas



Labai mažų žiedinių 

sankryžų pavyzdžiai

Kolumbija JAV

JAV, Mičigane



JAV



JAV



Jungtinė 

karalystė



Anglija



Vokietija



Prancūzija



Australija



Palanga, Lietuva



Turbožiedinė sankryža

Kelyje Panevėžys 

- Šiauliai

Taikytina:

•Kai susikerta skirtingo eismo intensyvumo keliai (gali būti rengiama

• ir kai susikerta panašaus intensyvumo keliai). 

•Neužstatytose teritorijose. 

Eismas vyksta kintamo skaičiaus eismo juostose. Šiose sankryžose eismo srautai atskiriami 

įvažiuojant į žiedinę sankryžą, važiuojant ja ir išvažiuojant iš jos. 



• didesnis eismo pralaidumas nei vienos ar dviejų eismo juostų žiedinės

sankryžos;

• didesnė eismo sauga nei įprastos keturšalės sankryžos arba dviejų eismo juostų

žiedinės sankryžos. Kita vertus, mažesnė nei vienos eismo juostos žiedinės

sankryžos;

• nepaisant to, kad turbožiedinių sankryžų įrengimo sąnaudos didesnės negu

šviesoforais reguliuojamos keturšalės sankryžos, tačiau jų eksploatacija yra

kur kas pigesnė.

Turbožiedinių sankryžų privalumai

Olandija



Turbožiedinių

sankryžų 

pavyzdžiai

Olandija

Bulgarija
Slovėnija



Dviejų eismo juostų mažoji žiedinė sankryža

Kai mažosios žiedinės sankryžos pralaidumo nepakanka ir joje susikerta panašaus eismo

intensyvumo keliai (gatvės), gali būti įrengiama dviejų eismo juostų mažoji žiedinė sankryža.

Įrengiama neužstatytose teritorijose ar užstatytų teritorijų prieigose.

Siekiant padidinti pralaidumą atskiros įvažos taip pat gali būti įrengiamos dviejų eismo

juostų, jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismas nėra reguliarus. Išvažos visuomet įrengiamos vienos

eismo juostos.

Mažiausias išorinis skersmuo turi būti 40 m.



JAV

Dviejų eismo juostų žiedinių sankryžų 

pavyzdžiai



Didžioji žiedinė 

sankryža

Didžioji žiedinė sankryža (šviesoforais reguliuojama) gali būti įrengiama:

• kaip nebrangi ir pralaidi alternatyva skirtingų lygių sankryžai;

• esamoje žiedinėje sankryžoje be šviesoforų, tačiau su sąlyga, kad dėl

sankryžos geometrijos ir eismo intensyvumo, taip pat jo pasiskirstymo

galima įrengti tinkamą reguliavimą šviesoforu.



Didžioji žiedinė sankryža reguliuojama šviesaforu

Pietų AfrikaFlorida

Niujorkas Anglija



Didžiosios žiedinės sankryžos rekonstravimas į 

mažąją



Žiedinė sankryža, esant palankiam eismo srautų pasiskirstymui, bei esant

paveiksliuke pateikiamiems bendriems žiedinės sankryžos eismo

intensyvumams pasižymi pakankama eismo kokybe.

Eismo pralaidumas ir 

kokybė



Žiedinių sankryžų projektavimo 

nuostatos



Turi būti įvykdomi keturi pagrindiniai eismo

saugos reikalavimai, t. y. :

• sankryžos atpažįstamumas;

• apžvelgiamumas;

• suvokimas;

• ir tinkamas pravažiuojamumas.



Tiesiai važiuojančių transporto priemonių trajektorijos iškreivinimas aplink vidinę

salą ir vidinį žiedą turi būti ne mažesnis nei dvigubas eismo juostos plotis įvažoje.



Labai mažose žiedinėse sankryžose taip pat labai svarbu užtikrinti tiesiai

važiuojančių transporto priemonių trajektorijos iškreivinimą.

Lengviesiems automobiliams turi būti sudarytos sąlygos važiuoti labai maža žiedine

sankryža neužvažiuojant ant vidinės salos.

Trajektorijos iškreivinimas



Transporto priemonių trajektorijos 

iškreivinimas aplink vidinę salą pavyzdys



Netinkamas transporto priemonių manevravimas per labai mažą žiedinę sankryžą.





Turi būti tikrinami trys svarbiausi sustojimo matymo lauko kriterijai (JAV)



Sankryžos matymo laukai (JAV)



Želdiniai, jų išdėstymas ir formos turi derėti prie aplinkos, tačiau privalo 

būti užtikrintas abipusis visų eismo dalyvių matomumas. 

Želdiniai sankryžos zonoje



Lengvas žiedinės sankryžos atpažįstamumas žiemą

Vašingtonas



Žiedinėje sankryžoje būtina užtikrinti didžiagabaričių transporto priemonių

pravažiuojamumą. Tuo tikslu žiedas skaidomas į žiedinę važiuojamąją dalį ir vidinį

žiedą santykiu – maždaug 3:1.

Vidinis žiedas yra žiedinės

sankryžos dalis, ant kurios, esant

būtinybei, galima užvažiuoti.

Vidinis žiedas



Žiedinės sankryžos didžiagabaričių transporto 

priemonių užvažiuojamas vidinės salos kraštas.

Kalifornija Konektikutas



Pavyzdys, kaip turėtų ir neturėtų pravažiuoti

didžiagabaritės transporto priemonės:

Merilendas Florida



Žiedinės sankryžos pravažiuojamumas turi būti tikrinamas specialiomis

kompiuterinėmis programomis tam, kad būtų išsiaiškinta, ar jomis galės

pravažiuoti projektinės transporto priemonės.



Labai mažų žiedinių sankryžų pritaikymas 

didžiagabaričių transporto priemonių 

pravažiuojamumui (Jungtinė karalystė)



Saugos salelės

Saugos salelės yra svarbūs žiedinės sankryžos elementai. Šiais elementais:

• pagerinamas sankryžos atpažinimas;

• atskiriamas ir nukreipiamas transporto priemonių srautas;

• panaikinama įvažos ir išvažos eismo srautų persikirtimo prielaida;

• palengvinamas kelio (gatvės) kirtimas pėstiesiems ir dviratininkams;

• suformuojama vieta kelio ženklams įrengti.

• Mažojoje žiedinėje sankryžoje ir dviejų eismo juostų mažojoje žiedinėje

sankryžoje saugos salelės būtinos.

• Saugos salelės taikytinos ir labai mažoje žiedinėje sankryžoje.



Iškilių saugumo salelių ties įvaža ir išvaža važiavimo trajektoriją rekomenduojama

kreivinti horizontaliu kelio ženklinimu.

Užstatyta teritorija



Vidinė sala

• padeda atpažinti žiedinę sankryžą;

• iškreivina tiesiai važiuojančių transporto priemonių trajektoriją;

• suformuoja žiedinę važiuojamąją dalį;

• tinkama kelio ženklams įrengti.



Eismo saugai užtikrinti vidinėje saloje priešais įvažas negalima įrengti jokių

nesideformuojančių kliūčių (pvz., medžiai, mūro sienelės, atraminės sienutės), nes

transporto priemonės susidūrimas su jomis gali sukelti sunkių avarijų.

JAV



Vankuveris, Kanada



Pėsčiųjų eismas. 

Užstatytose teritorijose
Pėsčiųjų perėjos turi būti įrengiamos ne toliau kaip 4–5 m atitrauktos nuo žiedinės 

važiuojamosios dalies išorinio krašto



Pėsčiųjų saugai yra svarbu, kad vairuotojai gerai matytų pėsčiųjų laukimo plotą

prie įvažos ir išvažos važiuojamosios dalies krašto ir saugos salelėje.

Pėsčiųjų perėjos kryptinis apšvietimas



Neužstatytose teritorijose
Neužstatytose teritorijose pėsčiųjų perėjimai numatomi tik esant pėsčiųjų eismui.

Saugos salelės jungiamuosiuose keliuose (gatvėse) numatomos bet kokiu atveju.

Neužstatytose teritorijose pėsčiųjų perėjos neženklinamos.



Pėsčiųjų eismas žiedinėse 

sankryžose

Pėsčiųjų eismas skirtingu 

lygiu, Talinas, Estija



Dviračių eismas 

Dviračių eismas žiedinėje sankryžoje

organizuojamas dviem principais:

• dviračių eismas žiedine važiuojamąja dalimi;

• dviračių eismas dviračių takais.

Dėl eismo saugos dviračių eismo juostos žiedinėje

važiuojamojoje dalyje neįrengiamos.



Dviračių eismo organizavimas važiuojamojoje 

dalyje

Dviračių eismas gali būti organizuojamas žiedine važiuojamąja dalimi, kai bendras

žiedinės sankryžos eismo intensyvumas yra iki 10 000 aut./ parą.



Užstatytos teritojos

Dviračių eismo organizavimo

jungiamajame kelyje (gatvėje) su

dviračių eismo juosta, kai dviračių

eismas žiedinėje sankryžoje

organizuojamas žiedinėje

važiuojamojoje dalyje

Dviračių eismo organizavimo

jungiamajame kelyje (gatvėje) su

dviračių takais, kai dviračių eismas

žiedinėje sankryžoje

organizuojamas žiedine

važiuojamąja dalimi



Dviračių eismo organizavimas dviračių takais
Užstatytos teritorijos

Užstatytose teritorijose organizuojant dviračių eismą aplink žiedinę sankryžą įrengtais

dviračių takais laikomasi šių principų:

• Dviračių takai turi būti įrengti maždaug 4–5 m atstumu nuo žiedinės

važiuojamosios dalies išorinio krašto, bei turi tęstis per saugos salelę šalia pėsčiųjų

perėjos.



Olandija

Įprasta, jog dviratininkai užstatytose teritorijose kirsdami įvažas turi pirmumo 

teisę. 



Neužstatytos teritorijos

Pagrindiniai dviračių eismo organizavimo principai:

• Dviračių tako kelio (gatvės) kirtimo vieta nuo žiedinės važiuojamosios dalies

išorinio krašto turi būti atitraukta ≥ 5m. Dviračių tako ir jungiamojo kelio (gatvės)

ašys turi susikirsti stačiu kampu, statmena jungiamajam keliui (gatvei) dviračių

tako atkarpa turi būti ≥ 2m.



Pėsčiųjų ir dviratininkų eismas

turbožiedinėje sankryžoje turėtų būti

organizuojamas įrengiant skirtingo

lygio perėjas (požeminė perėja, pėsčiųjų

ir dviratininkų viadukai).

Kitais atvejais turbožiedinėje sankryžoje,

saugos salelė turi būti mažiausiai 7 m

pločio bei su dviračių tako

iškreivinimu, kai numatomas dviračių

takas, arba mažiausiai 2,5 m pločio,

kai numatomas pėsčiųjų takas.

Dviračių tiltas per turbožiedinę sankryžą Rosmalen, Olandija



Apšvietimas

Užstatytose teritorijose žiedinės sankryžos apšviečiamos, jeigu yra apšviesti

jungiamieji keliai (gatvės).



Pėsčiųjų ir dviračių takai, vedantys į sankryžą ir iš jos, turi būti pakankamai

apšviesti.

Žiedinių sankryžų apšvietimo atramas rekomenduojama išdėstyti už žiedinės

važiuojamosios dalies išorinio krašto.



Rekomenduojamas apšvietimo atramų išdėstymas:

• prie perėjų (abejose perėjos pusėse);

• tarp sankryžos jungiamų kelių (gatvių);

• saugos salelėse.

Ekonomiškai pagrindus ir įvertinus poveikį eismo

saugai galimas apšvietimo atramos įrengimas

vidinės salos centre.

Šilutės žiedas Klaipėdos - Gluosnių gatvių 

sankryžoje

Apšviestos žiedinės sankryžos



Fotometrinė nuotrauka, kai apšvietimo stulpai išdėstyti vidinėje salelėje ir perimetru

aplink išorinį žiedą



Žiedinių sankryžų išryškinimas (LED apšvietimo sistema)

Stokholmas, Švedija Danija



Elastiniai borteliai su šviesą atspindinčiais elementais

Neapšviestos žiedinės sankryžos



Eismo reguliavimas žiedinėse sankryžose



Eismo reguliavimas (gyvenvietėse)

146

111

603

2.7



Eismo reguliavimas (negyvenvietėse)



Eismo reguliavimas turbožiedinėje sankryžoje

Turbožiedinėse sankryžose neįmanoma persirikiuoti žiedinėje važiuojamojoje dalyje

keisti važiavimo krypties ir apsisukti, todėl kiekvienu atveju įvažose turėtų būti

naudojamos turbožiedinėms sankryžoms skirtos rodyklės, nurodančios leistinas

važiavimo kryptis eismo juostose. Tai palengvintų:

• išankstinį turbožiedinių sankryžų atpažinimą;

• išankstinį tinkamos eismo juostos pasirinkimą.

Birštonas





Sankryžų rekonstravimas į žiedines 

sankryžas



Labai mažos žiedinės sankryžos įrengimo 

pavyzdys, Lietuva

Kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Pagėgiai-Klaipėda 130,19 km su keliu Nr.4229 Vilkyškiai 

– Bitėnai - Panemunė sankryža yra Pagėgių rajone, Vilkyškių gyvenvietėje

2005-2009 m – 7 įskaitiniai įvykiai – 1 žmogus žuvo ir 7 sužeisti... Rekonstravus sankryžą

2011-2014 m – nei vieno įskaitinio eismo įvykio!!!



Verkių g. ir Žirmūnų g. sankryžos (prieš), Vilnius, 

Lietuva



Verkių g. ir Žirmūnų g. sankryžos (po), Vilnius, Lietuva



Erfurto g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę 

sankryžą (prieš), Vilnius, Lietuva



Erfurto g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę 

sankryžą (po), Vilnius, Lietuva



Keturšalės sankryžos rekonstravimas į žiedinę 

sankryžą (Švedija)



Trišalės sankryžos rekonstravimas į keturšalę

žiedinę sankryžą (JAV)



Laikinos žiedinės sankryžos įrengimas Klaipėdoje



Laikinos žiedinės sankryžos pavyzdys, JAV



Labai mažos žiedinės sankryžos įrengimas 

rekonstravimas į labiau pastebimą ir atpažįstamą 

mažąją žiedinę sankryžą

Prieš Po



Guminių žiedinių sankryžų privalumai:

• Lengva transportuoti ir įrengti, kadangi tai surenkami 

gaminiai;

• Greitas įrengimas;

• Ekonomiškos, nes gali būti išardytos ir įrengtos kitoje 

vietoje;

• Reikia mažiau priežiūros nei asfalto ir betono 

žiedinėms sankryžoms (dažymas, remontas);

• Perdirbta guma yra aplinkai draugiška, be to pigesnė.

• Nereikalingi žemės darbai;

• Gali būti naudojama, kaip nuolatinis ar laikinas 

sprendinys.



Surenkama žiedinė sankryža



Guminės surenkamos 

žiedinės sankryžos

Guminiai surenkami kelio žiedai, gali būti įvairaus diametro, prasideda nuo 3,0 m,

didžiausias diametras 24 m, pagaminti iš perdirbtos gumos. Lengvai sumontuojami

arba išmontuojami.



Greitas iškilios labai mažos žiedinės sankryžos 

įrengimas



Guminės žiedinės sankryžos, 

Australija



Vidinės salos tekstūrinis įrengimas



Šiek tiek iškilūs paviršiai...



San Paulas, Brazilija



• NEDIDELIŲ MAŽO BIUDŽETO SANKRYŽŲ 

PERTVARKYMAS Į ŽIEDINES EISMO 

SAUGUMO POŽIŪRIU.



Smulkios, mažo biudžeto 

žiedinės sankryžos įrengtos 

Lietuvoje 2012-2015 m

Kelyje 2804 Giedraičiai-Bekupė-Želva 2012 m.



Kelyje 188 Rumšiškės-Tadarava 2013 m.

Smulkios, mažo biudžeto žiedinės sankryžos 

įrengtos Lietuvoje 2012-2015 m



Kelyje 215 Bubiai-Ramučiai 2013 m.

Smulkios, mažo biudžeto žiedinės sankryžos 

įrengtos Lietuvoje 2012-2015 m



Kelyje 215 Bubiai-Ramučiai 2013 m. 

Įrengimo darbai



Kelyje 215 Bubiai-Ramučiai 2013 m. Įrengta 

sankryža



Kelyje 221 Vievis-Aukštadvaris 2014 m.

Smulkios, mažo biudžeto žiedinės sankryžos 

įrengtos Lietuvoje 2012-2015 m



Smulkios, mažo biudžeto žiedinės sankryžos 

įrengtos Lietuvoje 2012-2015 m

Kelyje 4730 Lapiakalnis-

Abromiškės-Žebertonys 2014 

m.



Klaipėda



Laikina žiedinė sankryža, Kaunas, L. 

Sapiegos ir E. Ožeškienės gatvių 

sankryža 



Iš esmės 

pasiteisino...



Kelyje 178 Bradesiai-Dusetos-

Daugailiai (Dusetų m.)



Vilnius 2015 m.



Netipinių mažųjų žiedinių sankryžų 

pavyzdžiai





Palanga, Meilės 

alėja





PABAIGA

Ačiū už dėmesį!


