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ĮVADAS

Spartus automobilizacijos lygio kilimas visame pasaulyje neap-
lenkė ir Lietuvos. Šiandien Lietuvoje važinėja per 2 mln. transporto 
priemonių, o 1 000-čiui gyventojų lengvųjų automobilių tenka 450. 
Lengvasis automobilis – pati patogiausia transporto priemonė, nuve-
žanti jo savininką „nuo durų iki durų“, – esant šiandieniniam auto-
mobilizacijos lygiui, tapo daugiausia sudėtingų problemų, ypač mies-
tuose, sukeliančia transporto priemone. Tai ištisą dieną nesibaigian-
čios transporto grūstys gatvėse ir sankryžose, automobilių stovėjimo 
aikštelių trūkumas (nėra kur pastatyti automobilio nei miesto centre, 
nei gyvenamajame rajone), gausūs eismo įvykiai su žuvusiaisiais ir 
sužeistaisiais, nekalbant apie nuolatinį transporto keliamą triukšmą ir 
oro teršimą automobilių išmetamomis dujomis.

Eismo organizavimo ir valdymo, gatvių ir sankryžų laidumo di-
dinimo, eismo reguliavimo technikos įrengimo, eismo įvykių ir nei-
giamo aplinkos poveikio mažinimo bei daugybę kitų gatvių ir kelių 
inžinerijos problemų sprendžia eismo inžinerijos mokslo disciplina. 
Eismo inžinerijai pradžią davė 1931 m. JAV susibūrę šios srities spe-
cialistai, vėliau eismo inžinerijos problemų iškilo Didžiojoje Britani-
joje, Vokietijoje.

Lietuvoje iki 1970-ųjų metų automobilizacijos lygis buvo 
neaukštas, todėl ir didelių eismo inžinerijos problemų nebuvo.  
2002–2006 m. išaugus mūsų šalyje automobilizacijai iki Vakarų Eu-
ropos šalių lygio, eismo inžinerijos problemos iškilo ir mūsų mies-
tuose.
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2. EISMO ORGANIZAVIMO  
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Miestų gatvių tinklas ir transporto mazgai (sankryžos, sankir-
tos) turi užtikrinti gyventojams patogų susisiekimą ir maksimalų visų 
eismo dalyvių saugumą. Gatvių sankryžos turi atitikti esamo ir pro-
gnozuojamo transporto ir pėsčiųjų eismo intensyvumo, srauto struk-
tūros reikalavimus, kad nesudarytų didelės automobilių prastovos. 
Nereguliuojamo eismo sankryžos įrengiamos miestų ir miestelių, kur 
nedidelis eismo intensyvumas, gatvių sankirtose. Eismo pirmumą nu-
stato patys eismo dalyviai pagal patvirtintas Kelių eismo taisykles. 
Nereguliuojamo eismo sankryžose būtina užtikrinti transporto vairuo-
tojams matomumo lauką. Bendras apkrovimas nereguliuojamo eismo 
sankryžose neturi viršyti 380 automobilių per valandą, ir pėsčiųjų eis-
mo intensyvumas didžiausia kryptimi turi neviršyti 150 žmonių per 
valandą. Miestų gatvių sankryžose eismas yra reguliuojamas ženklais, 
važiuojamosios dalies žymėjimu, salelėmis ir posūkiams skirtomis 
juostomis, šviesoforais.

C, D kategorijų gatvių sankirtose eismas gali būti reguliuojamas 
centrine salele ar keliomis salelėmis, jeigu bendras įvažiuojančio į 
sankryžą srauto dydis yra ne didesnis kaip 1 750 aut./h, o bet kurią 
gatvę kertančio pėsčiųjų srauto dydis yra ne didesnis kaip 150 pėsč./h. 
Sankryžose, kuriose eismas reguliuojamas centrine salele, leidžiama 
įrengti ne daugiau kaip 3 eismo juostas, kurių plotis nustatomas įverti-
nus centrinės salelės spindulį ir skaičiuojamąjį greitį. 

Miestuose eismo organizavimas nustatomas pagal gatvių tinklo 
parametrus, maksimalų leistinąjį greitį, susisiekimo būdus, transporto 
priemonių tipus, viešojo transporto srautus, eismo ribojimų ir draudi-
mų tipą.

Tranzitinio eismo intensyvumui ir jo poveikiui sumažinti turi būti 
tiesiami aplinkkeliai neužstatyta ar užstatyta miesto teritorija. Mies-
tuose gali būti įrengiami specialūs transporto koridoriai, kuriais tran-
zitinio transporto maršrutai eina miestų gatvėmis. Aplinkkeliai ir spe-
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cialūs tranzitinio transporto maršrutai yra įrengiami siekiant sumažinti 
gatvių tinklo apkrovimą ir neigiamą eismo poveikį.

Planuojant ramaus eismo zonas, D kategorijos gatvės gali būti 
skirtos tik gyventojų ar dirbančių asmenų ir aptarnavimo transporto 
priemonių eismui.

Pagrindiniai greičio ribojimo bei didinimo tikslai yra nustatyti tas 
gatves, kuriose didesnis kaip 50 km/h leistinasis greitis nekels pavo-
jaus kitiems eismo dalyviams ir kartu sumažės susisiekimo trukmė, 
arba parinkti tokias gatves, kuriose leistinasis greitis bus mažesnis 
negu maksimalus leistinasis (eismo saugai padidinti). Didesnis mak-
simalus leistinasis greitis, nei numatoma kelių eismo taisyklėse, gali 
būti nustatomas A ir B kategorijų gatvėse, kuriose pagrindiniai techni-
niai parametrai atitinka saugaus eismo keliamus reikalavimus. B ir C 
kategorijos gatvėse toks režimas leidžiamas gatvėse, kurios užstatytos 
tik iš vienos pusės arba visai neužstatytos, nėra viešojo keleivių susi-
siekimo. 

Maksimalus leistinasis greitis, didesnis nei leidžia Kelių eismo 
taisyklės, pirmiausia leidžiamas tose gatvėse, kuriose eismas yra vien-
pusis, arba kai gatvės viduryje yra centrinė skiriamoji juosta.

Greitis, mažesnis nei numatoma Kelių eismo taisyklėse, gali būti 
nustatomas C ir D kategorijų gatvėse ar šių kategorijų gatvių terito-
rijose, jeigu yra ir nuolatinė transporto priemonių ir pėsčiųjų susidū-
rimo tikimybė. Mažiausias leistinasis greitis D kategorijos gatvėse –  
30 km/h.

Pagrindinis eismo organizavimo planavimo tikslas – nustatyti 
gatves, gatvių ruožus ir teritorijas, kuriose būtų maksimaliai pasinau-
dojama įvairių susisiekimo būdų ir įvairių transporto priemonių pri-
valumais.

Miestuose gali būti įrengiamos:
• pėsčiųjų eismo zonos (pėsčiųjų gatvės), kuriose draudžiamas 

bet koks motorizuotų transporto priemonių eismas;
• dviratininkų eismo zonos – dviračių takai, juostos, kur drau-

džiamas motorizuotų transporto priemonių eismas, o kai ku-
riais atvejais gali būti draudžiamas ir pėsčiųjų eismas;
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• viešojo transporto eismo gatvės ar juostos, kur draudžiamas 
kitų motorizuotų transporto priemonių eismas, išskyrus au-
tobusų ir troleibusų maršrutų transporto priemonių bei taksi 
eismą;

• lengvųjų automobilių eismo gatvės C ir D kategorijų gat-
vėse.

2.1. Pagrindinės eismo organizavimo prielaidos

Miestų gatvėse transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo organiza-
vimas turi atitikti kelių eismą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas 
ir kitus galiojančius teisės aktus.

Eismas miestuose organizuojamas, atsižvelgiant į šias prielaidas:
• gatvės kategoriją ir funkciją;
• prognozuojamą eismo dydį ir transporto srautų struktūrą;
• bendrą eismo organizavimo koncepciją;
• eismo organizavimo sprendimų pasekmes konkrečioms eis-

mo dalyvių grupėms;
• eismo organizavimo sprendimų priderinimą prie neįgalių as-

menų poreikių;
• eismo saugumo didinimą gatvėje;
• miestuose esančių jautrių objektų apsaugą nuo didelių trans-

porto srautų.
Didelių miestų centrinių rajonų gatvėse viešojo transporto eismui 

pirmenybė turi būti teikiama visais atvejais.
Centriniuose miestų rajonuose, kuriuose daug prekybos bei pra-

mogų įstaigų, tikslinga visiškai arba iš dalies uždrausti transporto prie-
monių eismą ir gatves skirti tik pėstiesiems. Kai kuriais atvejais pre-
kybinėse gatvėse yra paliekamas viešasis transportas.

Mažaaukštės statybos gyvenamųjų namų rajonuose rekomenduo-
jama įrengti mažo eismo zonas. 
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2.2. Eismo organizavimo tikslai

Racionaliai organizavus eismą garantuojamas saugus, funkciona-
lus ir ekonomiškas transporto priemonių bei pėsčiųjų eismas miestų 
gatvėse ir užmiesčio keliuose.

Pagrindiniai eismo organizavimo tikslai:
• gatvių ir sankryžų laidumo didinimas;
• pėsčiųjų eismo reguliavimas ir saugumo didinimas;
• eismo saugumo pagerinimas;
• viešojo transporto priemonių eismo racionalizavimas;
• automobilių stovėjimo organizavimas: informacijos patei-

kimo tobulinimas, stovėjimo vietų ir aikštelių skaičiaus didi-
nimas;

• transporto prastovų mažinimas ir eismo sąlygų gerinimas;
• transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimas (triukšmo, 

degimo produktų emisijos ir kt.).

2.3. Eismo organizavimo metodai ir būdai

Miestų gatvėse ir sankryžose transporto srautams praleisti yra tai-
komi šie pagrindiniai eismo organizavimo metodai:

• pirmumo suteikimas važiuoti išilgai gatvės ir kai kuriose san-
kryžose;

• vienpusio eismo įvedimas gatvėse;
• papildomų eismo juostų sankryžose įrengimas;
• eismo suskirstymas į atskiras važiuojamąsias gatvės dalis (pa-

gal funkcinį kriterijų);
• pirmumo suteikimas viešajam transportui;
• transporto priemonių manevrų ribojimas sankryžose;
• transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo apribojimas gat-

vėse ar sankryžų prieigose;
• eismo reguliavimas ir valdymas sankryžose bei pėsčiųjų per-

ėjose;
• eismo greičio ribojimas;
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• tranzitinio transporto trasų nužymėjimas;
• kai kurių transporto rūšių (sunkvežimių, motociklų) eismo 

eliminavimas;
• automobilių stovėjimo laiko ribojimas, siekiant padidinti sta-

tomų automobilių skaičių;
• besikeičiančių krypčių (reversinio) eismo įvedimas greito eis-

mo plačiose gatvėse;
• eismo saugumui pavojingų vietų, kuriose reikia ypatingo 

transporto priemonių vairuotojų atsargumo, išskyrimas speci-
finiu apšvietimu.

Pirmumo suteikimas transporto srautams važiuojant pagrin-
dinėmis A, B, C, D kategorijos gatvėmis. Šis prioritetas suskirsto-
mas hierarchiškai pagal gatvių kategorijos pirmenybę. Pirmumo nu-
statymo kriterijus yra susijęs su gatvės kategorija. Esant vienodoms ar 
lygiavertėms gatvių kategorijoms, pirmumas atitenka didesnio eismo 
intensyvumo gatvei arba gatvei, kuria važinėja viešasis transportas.

Sankryžose, kuriose gatvių susikirtimo kampai nėra statūs, pa-
pildomas kriterijus yra sunkvežimių vairuotojų matomumo skersinėje 
gatvėje įvertinimas. Izoliuotose sankryžose gatvės pirmumas suteikia-
mas tuomet, kai to reikia matomumui arba reikia suteikti pirmumą 
viešajam transportui.

Vienpusio eismo įvedimas padidina gatvės laidumą, supaprasti-
na eismą, padidina eismo saugumą ir patogiau pastatyti automobilius 
gatvėse. Šis metodas visų pirma taikomas eismą organizuojant rekons-
truojamose gatvėse, esančiose miestų centruose bei senamiesčiuose.

Sankryžose transporto srautus suskirstyti į eismo juostas padeda 
nukreipiamosios salelės ir horizontalus ženklinimas.

Eismo suskirstymas į atskiras važiuojamąsias gatvės dalis pagal 
funkcinį kriterijų atliekamas A, B, C kategorijų gatvėse. Šio metodo 
esmė yra išskirti ir paskirstyti transporto srautus į gatvės važiuojamo-
sios dalies kraštines eismo juostas, geriau aptarnauti šalia gatvės esan-
čias teritorijas. Pagrindinė gatvės važiuojamoji dalis yra skirta eismui, 
nesusijusiam su aplinkine teritorija.

Pirmenybė viešajam transportui gatvėse yra suteikiama tada, 



10

kai šiam eismui iškyla važiavimo sunkumų (dideli laiko nuostoliai). 
Efektyvus būdas suteikti pirmumą viešajam transportui yra šviesoforų 
signalizacijos pritaikymas sankryžose ir specialių eismo juostų įren-
gimas gatvėse.

Sankryžose manevrų apribojimas (ypač posūkio į kairę) yra taiko-
mas tais atvejais, kai vietos sąlygos neleidžia rekonstruoti sankryžos, 
atsižvelgiant į esamus eismo poreikius arba yra nepakankami eismo 
saugumo (matomumo) reikalavimai. Galimybė atlikti uždraustus po-
sūkio manevrus turi būti užtikrinta gretimose sankryžose. 

Automobilių sustojimo ir stovėjimo apribojimai pagrindinėse 
miesto gatvėse leidžia padidinti eismo laidumą ir saugumą. Šis meto-
das leidžia minimaliomis priemonėmis gauti nemažą efektą.

Šviesoforinė signalizacija yra naudojama gatvių sankryžose bei 
pėsčiųjų perėjose siekiant padidinti eismo laidumą ir užtikrinti eis-
mo saugumą. Jos naudojimas gatvių sankryžose įprastomis sąlygomis 
yra pagrįstas, kai bendras eismo intensyvumas visose įvažiavimuose 
į sankryžą vietose viršija 1 500 aut./h arba yra įvykdomi minimalūs 
eismo intensyvumo reikalavimai. 

Siekiant sumažinti transporto priemonių laiko nuostolius bei pra-
stovų laiką, padidinti eismo greitį taikomas šviesoforų signalizacijos 
koordinavimas vienoje gatvėje ir gatvių tinklo dalyje.

Eismo greičio apribojimas miestų gatvėse yra taikomas siekiant 
padidinti eismo saugumą:

• kai gatvės geometriniai parametrai yra sumažinti dėl sudėtin-
go užstatymo;

• kai eismo saugumui iškyla grėsmė dėl stovinčių, atliekančių 
posūkių manevrus transporto priemonių bei dėl padidėjusio 
pėsčiųjų eismo;

• kai yra ribotas matomumas gatvėje;
• kai gatvės ruože yra labai padidėjęs avaringumas.
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2.4. Eismo saugumą didinantys inžineriniai įrenginiai

Paprasčiausi transporto priemonių eismo saugumą didinantys 
įrenginiai yra apsauginiai atitvarai, kurie naudojami ne tik užmies-
čio keliuose, bet ir miestų gatvėse. Atitvarai naudojami tose gatvės 
vietose, kur netikėtai transporto priemonei išvažiavus už gatvės va-
žiuojamosios dalies krašto padariniai gali būti sunkesni negu jai susi-
dūrus su atitvaru. Šoniniai apsauginiai atitvarai miestuose naudojami: 
ant viadukų, estakadų ir tiltų, ant pylimų, aukštesnių nei 3,5 m (arba 
1,5 m, kai šlaitų nuožulnumas yra didesnis nei 1:1,5). Jie įrengiami A 
ir B kategorijų gatvėse, kai pastatai ar statiniai stovi arčiau nei 3,5 m 
nuo gatvių važiuojamosios dalies. Apsauginiai atitvarai skiriamojoje 
juostoje turi būti statomi A kategorijos gatvėse, kai skiriamosios juos-
tos plotis mažesnis nei 6,00 m arba kai skiriamojoje juostoje yra kokių 
nors objektų (viadukų atramos, medžiai, apšvietimo stulpai) mažesniu 
nei 3,5 m atstumu nuo važiuojamosios gatvės dalies krašto.

Pėsčiųjų eismą apsaugantys atitvarai atlieka šias funkcijas: apsau-
go pėsčiuosius nuo nelaimės, kuri galėtų įvykti transporto priemonei 
netikėtai užvažiavus ant šaligatvio, padeda išvengti tokių dalykų, kaip 
atsitiktinis praeivio parkritimas ar įstūmimas į važiuojamąją gatvės 
dalį.

Pėsčiųjų eismą apsaugantys atitvarai turi būti projektuojami: ant 
šaligatvių, esančių šalia A kategorijos gatvių važiuojamųjų dalių (kas 
yra leidžiama tik išimtiniais atvejais), ant šaligatvių, esančių šalia B ka-
tegorijos gatvės važiuojamosios dalies, ant nepakankamo pločio šaligat-
vių, esančių prie pat C kategorijos gatvės važiuojamosios dalies.

2.5. Eismo organizavimo principai gatvių tinkle

Sankryžų laidumas didinamas tobulinant eismo reguliavimą. 
Laidumas reguliuojamose ir nereguliuojamose sankryžose nusta-

tomas:
• Atskiram manevrui (posūkiui į kairę ar į dešinę).
• Atskirai eismo juostai. Čia išskiriami du variantai – eismo 
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juosta skirta tik kuriam nors manevrui atlikti (į kairę, tiesiai, 
į dešinę) arba kai iš tos pačios eismo juostos atliekami du ar 
daugiau manevrų (vadinamasis bendros eismo juostos at-
vejis).

• Eismo juostų grupei. Juostų grupę sudaro viena ar daugiau 
eismo juostų ties įvažiavimo į sankryžą vieta. Juostų grupės 
laidumas nustatomas tik reguliuojamose sankryžose.

• Sankryžos krypčiai. Trišalėje sankryžoje bus trys įvažiavimai, 
keturšalėje – keturi. Reguliuojamose sankryžose įvažiavimo 
laidumas nustatomas visoms kryptims, nereguliuojamose 
sankryžose – tik šalutinei (antraeilei) gatvei, o pagrindinės 
gatvės laidumas lygus prisotinto srauto dydžiui.

Bendras sankryžos laidumas yra lygus įvažiavimų laidumų sumai.
Svarbus laidumo skaičiavimo įvairių algoritmų elementas yra 

laiko nuostolių skaičiavimas. Laiko nuostoliai nustatomi vidutiniškai 
vienai transporto priemonei arba skaičiuojama absoliučioji šio para-
metro reikšmė. Tiek vidutiniai, tiek absoliutieji laiko nuostoliai gali 
būti nustatyti ir juostų grupei, ir įvažiavimui, ir visai sankryžai. Turint 
laiko nuostolių skaitines reikšmes, skaičiuojami ekonominiai para-
metrai – pereikvotas kuro kiekis, papildomas oro užterštumo dydis, 
keleivių ir transporto priemonių prastovos. Taigi laiko nuostolių funk-
cijos minimizavimas turi didžiausią įtaką gatvių tinklo pertvarkymui.

Nereguliuojamose sankryžose (esant pirmumo ženklams) eismas 
pagrindiniu keliu vyksta praktiškai be trukdymų. Vairuotojas šalutinė-
je gatvėje, neturintis pirmenybės laisvai važiuoti, priverstas laukti pa-
kankamo laiko intervalo tarp transporto priemonių pagrindinės gatvės 
sraute. Skaičiuojant nereguliuojamų sankryžų laidumą laikoma, kad 
pagrindinės gatvės transporto srautas nėra veikiamas šalutinių gatvių 
srautų. Ši prielaida imtina tuo atveju, kai sankryžos laidumas dar ne-
išnaudotas ir eismo sąlygos yra normalios. Kai sankryžos laidumas iš-
naudotas, pagrindinės gatvės srautai jau bus veikiami antraeilės gatvės 
srautų.

Techninės eismo reguliavimo priemonės – kelio ženklai, švie-
soforai, aptvarai, atitvarai, kelių ženklinimas ir kt.
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3. EISMĄ APIBŪDINANTYS PARAMETRAI

Atliekant eismo organizavimo projektus reikia įvairių transporto 
tyrimų duomenų ir parametrų, apibūdinančių eismą sankryžoje, gatvė-
je ar visame mieste. Pateikiame transporto srautus charakterizuojan-
čius svarbiausius parametrus.

Eismo intensyvumas N – transporto priemonių, pervažiuojančių 
gatvės pjūvį per nustatytą laiko tarpą, skaičius. Jis yra netolygus dydis 
ir erdvės (gatvės arba gatvės ruožo), ir laiko atžvilgiu. Priklausomai 
nuo sprendžiamų uždavinių gali būti skaičiuojama metų, mėnesio, 
savaitės, paros, valandos eismo intensyvumo trukmė. Išskiriamas di-
delio eismo intensyvumo laikotarpis, atitinkantis vadinamuosius piko 
laikotarpius – rytinius (eismas, važiuojant į darbą) ir vakarinius (eis-
mas, važiuojant po darbo). Eismo intensyvumo netolygumas įvertina-
mas netolygumo koeficientu Kn, atitinkančiu faktinio intensyvumo Nf  
nagrinėjamuoju laikotarpiu santykį su vidutiniu intensyvumu Nvid.  per 
ilgesnį laikotarpį:

 Kn = Nf / Nvid.. (3.1)

Paros netolygumo koeficientas:

 
; (3.2)

čia Nval  – intensyvumas per nagrinėjamą valandą, aut./h.; Np – suminis 
intensyvumas per parą, aut./parą; 24 – valandų skaičius paroje.

Metinis netolygumo koeficientas:

 
; (3.3)

čia Nmetų – suminis intensyvumas per metus, aut./metus; 
Nmėn. – intensyvumas per nagrinėjamą mėnesį aut./mėn., 12 –  
mėnesių skaičius metuose.
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Eismo organizavimo, gatvių tiesimo bei rekonstravimo reikmėms 
miestų savivaldybėse turi būti atliekama periodinė eismo apskaita ir jo 
augimo prognozė, eismo intensyvumas prognozuojamas vadovaujan-
tis tiesioginiais eismo stebėjimo ir modeliavimo metodais.

Eismo intensyvumo duomenys kaupiami, vykdomas jų monito-
ringas ir naudojimas, rengiant teritorijų planavimo dokumentus: ben-
druosius planus, detaliuosius planus ir gatvių techninius darbo pro-
jektus, pagrindžiant gatvių techninius parametrus, nustatant gatvių bei 
sankryžų laidumą.

Eismo tankis (Q) – transporto priemonių skaičius konkrečiu lai-
ko momentu viename gatvės ruože.

Eismo tankis charakterizuoja miesto gatvės apkrovimą transpor-
to priemonėmis. Konkretaus ruožo ribinis tankis atitinka nejudančių, 
viena šalia kitos stovinčių transporto priemonių skaičių. Priklausomai 
nuo jų tipo (lengvieji automobiliai, sunkvežimiai) šis skaičius gali būti 
skirtingas. Didėjant eismo tankiui, didėja transporto priemonių tarpu-
savio įtaka sraute, mažėja manevrų atlikimo galimybė, tai mažina gat-
vių tinklo laidumą. 

Srauto tankį nusako gatvės apkrovimo lygis P, kurį sudaro fakti-
nio qfakt. ir maksimaliai gmax įmanomo pagal eismo sąlygas tankių san-
tykis:

 P = qfakt./qmax; (3.4)

čia gmax – lengviesiems automobiliams 200 aut./km; sunkvežimiams 
su priekaba – 40 aut./km.

Greitis yra vienas svarbiausių eismo rodiklių, kuris apibrėžiamas 
nuvažiuoto kelio ruožo ilgio santykiu su laikotarpiu, per kurį šis atstu-
mas yra nuvažiuojamas. Miestuose greičius veikia daug įvairių sąlygų 
(gatvių parametrai, transporto srautų intensyvumas ir struktūra, eismo 
reguliavimo būdas).

Eismo organizavimo praktikoje vartojamos sąvokos momentinis, 
susisiekimo, techninis, eksploatacinis, transporto srauto greitis.

Momentinį greitį charakterizuoja momentinė fiksuota reikšmė
(Vm) tam tikrame gatvės skersiniame pjūvyje.
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Susisiekimo greitis (Vs) nusakomas atstumo tarp susisiekimo 
punktų santykiu su laiku, kurį transporto priemonė praleido maršrute. 
Į susisiekimo greitį įeina laikas, sugaištamas prastovoms sankryžose, 
ir tarpinių sustojimų laikas.

Techninis greitis (Vt) apibrėžiamas nuvažiuoto atstumo santykiu 
su važiavimo ir sustojimų, susijusių su gatvės eismo organizavimu 
(šviesoforai, geležinkelio pervažos ir kt.), laiko suma.

Eksploatacinis greitis (Ve). Jį apibrėžia nuvažiuoto atstumo san-
tykis su visu laiku, kurį transporto priemonė buvo maršrute, įskaitant 
laiką, susijusį su vežimų technologija (keleivių įlipimas ir išlipimas, 
krovinių pakrovimas bei iškrovimas ir kt.).

Transporto srauto greitis (Vvid.) – tai vidutinis transporto prie-
monių greitis nustatytame gatvės ruože per nustatytą laikotarpį.

Transporto priemonės greitis priklauso nuo daug įvairių si-
stemos vairuotojas – automobilis – kelias – aplinka veiksnių. Aukš-
čiausią ribą nustato maksimalus transporto priemonės konstrukcinis 
greitis Vmax, kurį numato transporto priemonės gamintojas. Kreiserinis 
greitis – tai 0,7 0,85 Vmax, transporto priemonės konstrukcinio greičio, 
kuriuo važiuoja automobiliai realiomis sąlygomis. 

Eismo greitis (t) laikas, kurio reikia nuvažiuoti gatvės ilgio vie-
netui, t. y. atvirkštinis dydis susisiekimo greičiui, T = 1/V.

Transporto srauto struktūra apibūdinama įvairių tipų transpor-
to priemonių sąryšiu sraute.

Transporto priemonei eismo procese reikia didesnės eismo juos-
tos ruožo nei jos ilgis (statinis gabaritas), kadangi jai sustoti reikia tam 
tikro kelio ruožo, kurio ilgis priklauso nuo važiavimo greičio.

Įvairių tipų transporto priemonių eismo įtaka kelio apkrovimui 
nustatoma taikant dinaminį gabaritą.

Dinaminis gabaritas (D) – tai minimalus būtinas eismo juostos 
ruožas, kuris turi užtikrinti saugaus eismo sąlygas, kai priekyje va-
žiuojantis automobilis staiga stabdo.

Transporto priemonės dėl konstrukcinių skirtumų ir eksploataci-
nės būklės turi skirtingas stabdymo savybes. Dinaminio gabarito reikš-
mė labai priklauso ir nuo kelio dangos būklės, vairuotojo psichofizio-
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loginių charakteristikų. Akivaizdu, kad įvairios transporto priemonės 
turi skirtingą įtaką transporto srauto charakteristikų formavimui.

Siekiant atsižvelgti į skirtingą įvairių tipų transporto priemonių 
įtaką srautui, skiriamos trys transporto srauto grupės: mišrus srautas – 
30–70 % lengvųjų automobilių ir 70–30 % krovininių automobilių; 
vyraujantys krovininiai automobiliai (>70 %), vyraujantys lengvieji 
automobiliai (>70 %).

Gatvės važiuojamosios dalies laidumas – tai maksimalus ga-
limas praleisti transporto priemonių skaičius per 1 h viena kryptimi 
tiriamuoju pjūviu, esant normalioms gatvių eksploatavimo sąlygoms 
ir užtikrinant visų transporto rūšių ir pėsčiųjų eismo saugumą. Gatvės 
laidumas priklauso nuo važiuojamosios dalies pločio, išreikšto eismo 
juostų skaičiumi, atitinkančiu lygiagrečiai važiuojančių automobilių 
srautų skaičių viena kryptimi, 

Kiekvienos gatvės laidumą mažina vieno lygio sankryžų skai-
čius. 

Vienos važiavimo juostos laidumas tiesiame ruože priklauso 
nuo transporto srauto struktūros ir jo vidutinio greičio.

 
; (3.5)

čia V – vidutinis transporto srauto greitis, m/s; l – gabaritinės trans-
porto priemonės ilgis, m; a1 – saugus atstumas tarp stojančiųjų auto-
mobilių (~2,0 m); t – laikas, kurio reikia vairuotojui sureaguoti, s; 
c – stabdymo koeficientas; Ks – koeficientas, kuriuo įvertinamas lai-
dumo sumažėjimas dėl prastovų prie sankryžų.

Kai gatvėje yra vienalytis transporto srautas, tuomet yra didesnis 
jos laidumas: lengvųjų automobilių 1 200–1 500 aut./h; sunkvežimių 
600–800 aut./h; autobusų 200–300 aut./h; troleibusų 110–130 aut./h.

Kai gatve juda mišrus transporto srautas, tuomet jis yra perskai-
čiuojamas į lengvųjų automobilių srautą, naudojant perskaičiavimo 
koeficientus:
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Lengvieji automobiliai  1,0
Sunkvežimiai:
 iki 2 t    1,5
 2–5 t    2,0
 5–8 t    2,5
 8–14 t ir daugiau  3,5
Autobusai    2,5
Troleibusai    2,5
Sujungtieji autobusai, troleibusai 4
Motociklai ir mopedai  0,5
Dviračiai    0,3

Gatvės laidumą riboja kelkraščiuose stovintys automobiliai; vie-
šojo transporto stotelės eismo juostų skaičius. Labiausiai gatvių laidu-
mą sumažina vieno lygio sankryžos.

Gatvės važiuojamosios dalies juostų skaičius nustatomas įverti-
nus maksimalų leistiną vienos eismo juostos laidumą – 1750 lengvųjų 
automobilių per valandą, įvertinus laidumą ribojančius veiksnius.

Vienos eismo krypties gatvės bendras laidumas yra skaičiuoja-
mas įvertinant transporto priemonių pasiskirstymą ir manevravimą 
tarp eismo juostų gatvės važiuojamojoje dalyje. Tai įvertinama gatvės 
važiuojamos dalies atskirų eismo juostų koeficientais:

pirmajai eismo juostai – 1,0
antrajai eismo juostai – 0,85
trečiajai eismo juostai – 0,70
ketvirtajai eismo juostai  – 0,50

Pėsčiųjų eismas apibūdinamas greičiu, intensyvumu bei tankiu. 
Visi šie parametrai tarpusavyje susiję. Pėsčiųjų judėjimo greitis pri-
klausomai nuo asmens amžiaus, psichologinės būklės, susisiekimo 
tikslo, srauto tankio yra nuo 0,5 iki 1,6 m/s.

Pėsčiųjų srauto eismo intensyvumas atitinka pėsčiųjų, kertančių 
atitinkamą šaligatvių pjūvį, skaičių per laiko vienetą. 

Pėsčiųjų srauto tankis – tai pėsčiųjų skaičius 1 m2.
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Vienos pėsčiųjų eismo juostos plotis – 0,75 m, eismo laidumas – 
800–900 pėsčiųjų per valandą viena kryptimi (STR 2.06.01:1999).

Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo tinklą sudaro: 
motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, nemotorizuoto susisiekimo 
gatvės ir takai, šaligatviai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės.

Pagrindinių susisiekimo linijų klasifikacija pateikta 3.1 lentelėje.
Susisiekimo linijos suskirstytos į šešias pagrindines kategorijas:

A – greito eismo gatvės;
B – pagrindinės gatvės;
C – aptarnavimo gatvės;
D – pagalbinės gatvės;
E – pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės ir takai;
F – pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai, šaligatviai 

(juostos).
A, B, C kategorijų gatvių techniniai parametrai nustatomi skai-

čiuojant vienos eismo juostos laidumą – 1 750 lengvųjų automobilių 
per valandą.
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3.1 lentelė. Pagrindinė susisiekimo linijų klasifikacija pagal 
STR2.06.01:1999. Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos

Grupės Kategorijos Indeksas Pagrindinė paskirtis

Motori-
zuoto
eismo

Greito eismo
gatvės

Pagrindinės
gatvės

Aptarnaujančios
gatvės

Pagalbinės
gatvės

A

B

C

D

Ilgi ir pastovūs miesto 
transporto ryšiai bei ryšiai su 
užmiesčio svarbiausiais keliais.
Tranzitinis eismas.
Susisiekimas tarp miesto 
funkcinių zonų, rajonų, centrų, 
didžiųjų transporto stočių.
Ryšiai su užmiesčio keliais
Miesto plano funkcinės ir 
kompozicinės ašys. Pagrindinės 
keleivių viešojo susisiekimo 
linijos. Miesto vidaus transporto 
ryšiai.
Lokalinės funkcinės ir 
kompozicinės ašys.
Srautų paskirstymas į smulkias 
teritorijas, privažiavimo prie 
atskirų statinių ir kitų objektų 
vietos.

Nemoto-
rizuoto
eismo

Pagrindinės 
pėsčiųjų ir 
dviračių eismo 
gatvės, takai, 
šaligatviai

Pagalbiniai 
pėsčiųjų ir 
dviračių eismo 
takai, juostos ir 
šaligatviai

E

F

Susisiekimas pėsčiomis, 
dviračiais ir kitomis 
biotransporto rūšimis tarp 
atskirų miesto dalių, su miesto 
centru, darbo ir poilsio vietomis. 
Netolimas susisiekimas su 
priemiesčio zona.
Vietinis susisiekimas tarp namų 
grupių, lokalinių centrų, vaikų 
pasivažinėjimo vietos
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4. TECHNINĖS EISMO ORGANIZAVIMO  
PRIEMONĖS

Atsižvelgiant į esamų transporto srautų poreikius, taikomos šios 
pagrindinės eismo organizavimo techninės priemonės, skirtos eismui 
reguliuoti ir valdyti:

1) kelio ženklai ir rodyklės; 
2) gatvių ir kelių važiuojamosios dalies ženklinimas; 
3) saugumo ir nukreipiamosios salelės gatvėse ir sankryžose; 
4) šviesoforai transportui ir pėstiesiems; 
5) centralizuotos šviesoforų valdymo sistemos.
Kelio ženklų naudojimo taisyklės ir sąlygos pateikiamos: Lietu-

vos standarte LST 1379:1995. „Kelių ženklinimas“; Lietuvos stan-
dartas LST 1405:1995. „Kelio ženklų ir šviesoforo naudojimas“. Taip 
pat projektuojama remiantis EN 1267. „Šviesoforų valdiklių saugaus 
funkcionavimo reikalavimai“; EN 52293. „Elektromagnetinis su-
derinamumas“; EN 12368. „Eismo valdymo sistema – šviesoforai“; 
EN 60529. „Instaliacinių spintų saugos laipsnis“.

4.1. Kelio ženklai

Kelio ženklai yra labai svarbi eismo reguliavimo priemonė, kuri 
informuoja vairuotojus apie kelio ir eismo sąlygas, sutartiniais drau-
džiamaisiais ir įspėjamaisiais simboliais reguliuoja transporto eismą, 
nurodo judėjimo kryptį.

Pagal galiojančias (LR Vyriausybės 2002-12-11 patvirtintas) Ke-
lių eismo taisykles ir Lietuvos standartą LST 1335:1995. „Kelio žen-
klai“ visi kelio ženklai yra skirstomi į septynias grupes: įspėjamuosius, 
pirmumo, draudžiamuosius, nukreipiamuosius, nurodomuosius, infor-
macinius, paslaugų, dar naudojamos papildomos lentelės prie ženklų, 
kurios patikslina ar apriboja kelio ženklų galiojimą. Dabartinėse Kelių 
eismo taisyklėse yra reglamentuoti 231 pavadinimo ženklai ir 51 pa-



21

pildoma lentelė prie ženklų. Kelio ženklai sudaryti remiantis SNO 
„Konvencija dėl kelio ženklų ir signalų“ (Viena, 1968 m.). 

Kiekvienas kelio ženklas turi numerį, susidedantį iš dviejų skai-
čių: pirmasis rodo ženklo grupę, antrasis – ženklo eilės numerį gru-
pėje. Kiekvienai ženklų grupei būdinga savita forma ir spalva, todėl 
eismo dalyviai iš tolo mato, kokiai grupei priklauso ženklas. Didėjant 
transporto eismo intensyvumui ir greičiams keliuose, didėja ir ženklų 
skaičius.

Kelio ženklai gatvėse ir sankryžose įrengiami tokiose vietose, 
kad jie būtų gerai matomi eismo dalyviams, kuriems yra skirti, ir kad 
juos būtų patogu prižiūrėti. Jų neturi užstoti jokios kliūtys, taip pat 
kelio ženklai neturi užstoti vienas kito ar trukdyti matomumui. Kad 
eismo dalyviai laiku pastebėtų ženklus naktį, miestų gatvėse pasta-
tomi apšviečiami ženklai, o užmiesčio keliuose – ženklai, padengti 
šviesą atspindinčia plėvele. Kelio ženklai statomi dešinėje kelio va-
žiuojamosios dalies, pėsčiųjų ar dviračių tako pusėje arba virš jų. Jie 
galioja tai važiuojamajai daliai, pėsčiųjų ar dviračių takui, šalia kurių 
arba virš kurių jie yra pastatyti. Dešinėje kelio pusėje pastatyti ženklai 
gali būti dubliuojami. Ženklai turi būti dubliuojami, kai dėl plačios 
važiuojamosios dalies (dvi ir daugiau eismo juostų viena kryptimi) 
intensyvaus eismo pagrindiniai ženklai nepakankamai gerai matomi 
tų eismo dalyvių, kuriems jie skirti. Vienoje gatvės vietoje, neskai-
tant vienas kitą dubliuojančių ženklų ir papildomų lentelių, turi būti 
statomi ne daugiau kaip trys kelio ženklai. Miestuose ir gyvenvietėse 
vienoje gatvėje gali būti pastatyta iki keturių ženklų. Atstumas tarp 
vienas paskui kitą statomų ženklų miestuose ir gyvenvietėse neturi 
būti mažesnis kaip 20 m, už miesto ribų – ne mažesnis kaip 35 m, o 
automagistralėse – ne mažesnis kaip 50 m Statant kelio ženklus šalia 
gatvės ar kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimes-
nio ženklo krašto turi būti 0,5–2,0 m (ne gyvenvietėse rekomenduo-
jamas atstumas – 1 m). Kelio ženklo pastatymo aukščiu yra laikomas 
atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki ženklo apatinio krašto 
(jų pastatymo aukštis nurodytas 4.1 lentelėje).
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4.1 lentelė. Kelio ženklų pastatymo aukštis

Ženklų pastatymo būdas Ženklų pastatymo aukštis, m

miestuose ir 
gyvenvietėse

už miesto ribų

Šalia važiuojamosios dalies
Virš važiuojamosios dalies
Važiuojamojoje dalyje ar  

saugumo salelėje

2,0–4,0
5,0–6,0
0,6–1,7

1,5–2,2
5,0–6,0
0,6–1,7

Toje pačioje gatvėje ženklų pastatymo aukštis turi būti kiek gali-
ma vienodesnis. Už miesto ribų rekomenduojamas šalia važiuojamo-
sios dalies ženklų pastatymo aukštis yra 1,7 m. Atstumas tarp greta 
vienas kito pastatytų ženklų turi būti 0,05–0,2 m. Rekomenduojama, 
kad tame pačiame kelyje ar gatvėje būtų naudojami tik šviesą atspin-
dintys arba tik šviečiantys ženklai. Šalia gatvės važiuojamosios dalies 
statomų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio ašiai arba pasukta 
ne didesniu kaip 15o kampu į važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų ge-
riau matomas eismo dalyviams. Gatvės važiuojamojoje dalyje ženklai 
įrengiami kiek galima statmeniau gatvės ašiai. Virš važiuojamosios 
dalies ženklai įrengiami statmenai važiuojamajai daliai arba palenkti į 
ją ne didesniu kaip 5o kampu.

Minimalus kelio ženklų matomumo atstumas priklauso nuo va-
žiavimo greičio (4.2 lentelė).

4.2 lentelė. Minimalus matomumo atstumas

Važiavimo 
greitis, km/h

40 50 60 70 80 90 100 110 130

Minimalus 
matomumo 
atstumas, m

100 120 150 180 200 240 280 310 360
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Įspėjamieji ženklai, kurių yra 49, naudojami vairuotojams įspėti 
apie pavojingus kelio ar gatvės ruožus, kuriais važiuojant priklauso-
mai nuo eismo sąlygų reikia imtis atitinkamų saugumo priemonių.

Šeši pirmumo ženklai yra naudojami važiavimo per sankryžas, 
važiuojamųjų dalių sankirtas, siaurus kelio ruožus pirmenybei nu-
statyti. Nustatant važiavimo pirmenybę sankryžose reikia, kad ji kuo 
labiau atitiktų natūralų vairuotojų elgesį ir būtų lengvai suvokiama. 
Suvokimui, kuri gatvė yra pagrindinė, kuri šalutinė, didelės įtakos turi 
optinis sankryžos vaizdas, todėl yra saugiau, kai pagrindinė gatvė yra 
platesnė siauresnės gatvės atžvilgiu, gatvė su skiriamąja juosta gatvės 
be skiriamosios juostos atžvilgiu, tiesiai einanti gatvė iš šono prisijun-
giančios gatvės atžvilgiu, gatvė, kurioje intensyvesnis eismas, gatvės, 
kurioje mažesnis eismo intensyvumas, atžvilgiu ir pan. 

Nustatant važiavimo pirmenybę, reikia siekti nuoseklumo. Jeigu 
gatvė keliose sankryžose yra pagrindinė, nepageidautina, kad ji būtų 
padaroma kokioje nors sankryžoje šalutine; jeigu susikerta dvi gatvės, 
kurios abi prieš tai buvusiose sankryžose buvo pagrindinės, pagrindine 
gatve padaryti tą gatvę, kuri optiškai sudaro pagrindinės gatvės įspūdį. 
Eismo intensyvumas, juo labiau gatvės kategorija ar maršruto klasifi-
kacija šiuo atveju neturi būti svarbiausias veiksnys. Jeigu iš susiker-
tančių dviejų prieš tai buvusių pagrindinių gatvių nė viena nesudaro 
pagrindinės gatvės įspūdžio, reikia siekti jį sukurti planinėmis techni-
nėmis priemonėmis, įrengiant saugumo saleles, mažo spindulio žie-
dinę salelę, koreguojant šalutinės gatvės trasą, važiuojamosios dalies 
plotį ir pan., o jeigu tai neįmanoma padaryti – įrengti šviesoforus. 

Draudžiamieji ženklai, kurių yra 37, naudojami eismui uždrausti 
ir apriboti arba tiems draudimams panaikinti. Draudžiamieji ženklai 
gali būti naudojami tik tuomet, kai jie yra būtini saugiam eismui orga-
nizuoti arba aplinkos apsaugai. 

Tam tikro eismo režimui nustatyti naudojami nukreipiamieji žen-
klai, kurių yra 18. Jie yra statomi prieš gatvės, kuriose nustatoma spe-
cifinė eismo tvarka, ar prieš gatvių sankryžas, kelių sankirtas.

Nurodomieji ženklai, kurių yra 54, naudojami automobilių eismo 
arba stovėjimo tvarkai nustatyti ir jų galiojimui panaikinti.
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Informaciniai ženklai naudojami vairuotojams informuoti apie 
važiavimo kryptį, maršrutus, gyvenvietes, atstumus iki jų, taip pat ki-
tokiai vairuotojams naudingai informacijai suteikti, jų yra 38. Ženklai, 
nurodantys važiavimo kryptis (maršrutinio orientavimo ženklai), kaip 
ir kiti individualiai projektuojami ženklai, turi būti pagaminti laikantis 
standarto LST 1335 reikalavimų. 

Paslaugų ženklai, kurių yra 29, informuoja apie esamus paslaugų 
objektus (degalinė, automobilių remonto dirbtuvės, plovykla ir kt.) ir 
vietą, kur suteikiama pirmoji medicinos pagalba.

51 papildoma lentelė patikslina arba apriboja ženklų, galiojimą, 
tai yra nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo 
pradžios ir pan.

4.2. Kelių ženklinimas 

Gatvių ir kelių važiuojamosios dalies ženklinimas eismo daly-
viams padeda geriau orientuotis, laikytis griežtos eismo organizavimo 
tvarkos, didinti eismo saugumą.

Horizontalus ženklinimas (linijos, strėlės, užrašai ir kitokie sim-
boliai ant važiuojamosios dalies) nustato tam tikrą eismo režimą ir 
tvarką.

Siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus 
ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo 
juosta. Ji taip pat žymi eismo juostų kraštus pavojingose kelio vietose, 
važiuojamosios dalies ruožus, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, ir trans-
porto priemonių stovėjimo vietų ribas. Šias linijas kirsti draudžiama, 
išskyrus tuos atvejus, kai jos žymi važiuojamosios dalies kraštą arba 
stovėjimo vietą. 

Plati ištisinė linija žymi važiuojamosios dalies kraštą ir ruožų, į 
kuriuos draudžiama įvažiuoti, ribas automagistralėse. Tokia linija dar 
atskiria važiuojamosios dalies juostą, skirtą viešajam transportui, arba 
atskiria eismo juostą nuo maršrutinio transporto stotelės. Plačią ištisi-
nę liniją kirsti draudžiama.
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Dviguba ištisinė linija naudojama priešingų krypčių transporto 
srautams atskirti gatvėse ir keliuose, turinčiuose keturias ir daugiau 
eismo juostų, ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti prieš-
priešinio eismo juostomis. Šią liniją kirsti transporto priemonėms yra 
draudžiama.

Miestuose naudojama geltona ištisinė linija žymi vietas, kurio-
se uždrausta sustoti ar stovėti transporto priemonėms, taip pat ji gali 
būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Geltona ištisinė 
linija naudojama atskirai arba kartu su ženklu „Sustoti draudžiama“ 
ir nudažoma palei važiuojamosios dalies kraštą arba gatvės bortelio 
viršuje.

Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus trumpesni už 
tarpus, skiria priešingų krypčių transporto srautus gatvėse ir keliuose, 
turinčiuose dvi arba tris juostas, ir žymi eismo juostų ribas, esant dviem 
ar daugiau juostų, skirtų važiuoti viena kryptimi. Šią liniją leidžiama 
kirsti iš abiejų pusių.

Dviguba linija, susidedanti iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, ku-
rių viena yra ištisinė, o kita brūkšninė, skiria priešingų arba tų pačių 
krypčių transporto srautus gatvių ir kelių ruožuose, kur persirikiuoti 
leidžiama tik iš vienos juostos; žymi vietas, skirtas apsisukti, įvažiuoti 
į stovėjimo aikšteles ir iš jų išvažiuoti, kur leidžiama važiuoti tik viena 
kryptimi. Šią liniją leidžiama kirsti iš brūkšninės linijos pusės, bet tik 
baigiant lenkti arba apvažiuoti.

Pėsčiųjų perėjoms ženklinti naudojamos skersinės linijos. „Zeb-
ras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, o rodyklės – pėsčiųjų ėjimo 
kryptį. 

Užbrūkšniuotas plotas žymi nukreipiamąsias saleles, kurios at-
riboja priešingų krypčių transporto srautus arba žymi važiuojamojo-
je dalyje esančią kliūtį. Rodyklės nurodo leistinas važiavimo kryptis 
juostoje. Raidė „A“ žymi važiuojamosios dalies juostą, skirtą tiktai 
maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę. 

Dviračio simbolis žymi dviračių eismui skirtą tako dalį.
Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai žymi dirbtinius kalnelius (ne-

lygumus), įrengtus važiuojamojoje dalyje važiavimo greičiui mažinti.
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Dviguba brūkšninė linija žymi reversines eismo juostas, kuriose 
eismo kryptis keičiasi į priešingą, skiria priešingų krypčių transporto 
srautus. Šią liniją, skiriančią priešingų krypčių transporto srautus, 
draudžiama kirsti. Jeigu ši linija skiria tos pačios važiavimo krypties 
srautus, kai įjungtas žalias reversinio šviesoforo signalas, šią liniją lei-
džiama kirsti iš abiejų jos pusių, o kai įjungtas geltonas reversinio 
šviesoforo signalas – tik tuomet, kai ši linija yra vairuotojui iš de-
šinės.

Vertikalusis ženklinimas, susidedantis iš pakaitomis einančių bal-
tų ir juodų juostų ant transporto statinių ir kelio įrangos elementų, nu-
rodo jų gabaritus, padeda orientuotis.

Įstrižai juodos ir baltos juostos žymi transporto statinių (tiltų, via-
dukų atramų, aptvarų galinių dalių ir kt.) vertikaliuosius elementus, 
kai šie elementai kelia pavojų važiuojančioms transporto priemonėms. 
Vertikalios juodos ir baltos juostos žymi tiltų, viadukų, tunelių kons-
trukcijų apatinį kraštą.

Horizontalios juodos ir baltos juostos žymi signalinius įrenginius, 
pastatytus skiriamosiose juostose arba saugumo salelėse.

4.3. Saugumo salelės

Saugumo salelės įrengiamos pėsčiųjų perėjose plačių magistra-
linių gatvių važiuojamosios dalies viduryje (ne mažiau kaip 21,0 m 
pločio). Jos yra skirtos transporto bei pėsčiųjų srautams atskirti ir 
sukurti saugią, be transporto eismo zoną pėstiesiems, nespėjusiems 
pereiti gatvės. Saugumo salelės gali būti naudojamos nereguliuojamo-
se ir reguliuojamose pėsčiųjų perėjose. Reguliuojamoje pėsčiųjų per-
ėjoje saugumo salelė įrengiama siekiant sutrumpinti pėsčiųjų eismui 
skirtos šviesoforinio reguliavimo fazės trukmę. Saugumo salelės gali 
būti įrengiamos viename lygyje su gatvės važiuojamąja dalimi arba 
pakeltos 20–30 cm nuo važiuojamosios dalies betoniniais ar akmeni-
niais bordiūrais ir iš abiejų pusių ant stulpelių pastatomi kelio ženklai 
„Pėsčiųjų perėja“. 
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Jeigu saugumo salelė įrengiama reguliuojamoje pėsčiųjų perėjo-
je, tai joje dar yra įrengiami pėsčiųjų šviesoforai. Šiuo atveju pėsčiųjų 
eismo saugumas turi būti užtikrintas žaliosios fazės tokia trukme, kad 
pakaktų laiko pėstiesiems saugiai pereiti gatvės važiuojamąją dalį:

 tž ≥ ;

 

(4.1)

čia tž – žaliosios fazės trukmė; B – gatvės važiuojamosios dalies plotis; 
Vp – pėsčiųjų eismo greitis, m/s.

4.3 lentelė. Pėsčiųjų eismo greitis

Pėsčiųjų eismo dalyvių charakteristika Eismo greitis

km/h m/s

Vyrai  iki 55 metų amžiaus
daugiau kaip 55 metų amžiaus

Moterys      iki 50 metų amžiaus
                   daugiau kaip 50 metų amžiaus
Moterys su mažais vaikais
Vaikai 6–10 metų amžiaus 
Jaunuoliai

5,9
5,4
5,0
4,6
2,6
4,0
6,4

1,6
1,5
1,4
1,3
0,8
1,1
1,8

Remiantis ilgamečiais pėsčiųjų tyrimais, pėsčiųjų judėjimo grei-
tis pereinant gatvės važiuojamąją dalį gali būti: minimalus – 0,7 m/s, 
vidutinis – 1,2 m/s, maksimalus – 1,7 m/s. Greitis priklauso nuo pės-
čiųjų amžiaus bei lyties (4.3 lentelė), eismo vietos (šaligatvis, pėsčių-
jų perėja), meteorologinių sąlygų, kelionės tikslo bei kitų veiksnių. 
Žinant pėsčiųjų greitį, galima nustatyti trumpiausią žaliosios fazės 
trukmę, garantuojančią pėsčiųjų, einančių per įvairaus pločio gatvės 
važiuojamąją dalį, saugumą. Tai reikia žinoti, parenkant šviesoforinio 
reguliavimo darbo režimą, nes kuo ilgesnis laiko tarpas skiriamas pės-
tiesiems pereiti per gatvę, tuo susidaro didesnės transporto priemonių 
prastovos.
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4.4 lentelė. Mažiausia žaliosios fazės trukmė pėstiesiems, atsižvelgiant 
į gatvės važiuojamosios dalies plotį (m)

Pėsčiųjų 
greitis, m/s

Žaliosios fazės pėstiesiems trukmė, s, esant 
važiuojamosios dalies pločiui, m

0,7
1,2
1,7

14
8
6

18
11
8

24
14
10

30
17
12

36
21
15

40
23
17

Saugumo salelių įrengimas pėstiesiems leidžia plačiose gatvė-
se pritaikyti mažesnės trukmės šviesoforinės signalizacijos ciklus 
(4.4 lentelė), kas padidino gatvių bei sankryžų laidumą, kartu sudaro 
saugias eismo sąlygas pėstiesiems. Kai pėsčiųjų, pereinančių gatvę, 
srautai yra nedideli, saugumo salelių plotis imamas 2,0–3,0 m. Di-
desnio pločio saugumo salelės įrengiamos, kai eismas gatvėje vyksta 
keturiomis eilėmis arba kai yra labai dideli pėsčiųjų srautai (6 000–8 
000 žm/h).

Saugumo salelės pėstiesiems plotas:

 Fs = fp Qp; (4.2)

čia fp – vieno pėsčiojo užimamas plotas saugumo salelėje, m2 (gali būti 
imamas 0,30 m2); Qp – pėsčiųjų, susirenkančių salelėje draudžiančių 
eismą šviesoforo signalų metu, skaičius.

Pėsčiųjų, kurie susirenka saugumo salelėje, skaičius priklauso 
nuo šviesoforo geltono signalo trukmės. Jis yra skaičiuojamas įver-
tinus laiką, kurio reikia pėsčiajam nueiti atstumą nuo šaligatvio iki 
salelės.

 Qp =
 

;
 

(4.3)

čia Np – pėsčiųjų eismo intensyvumas per gatvės važiuojamojoje daly-
je įrengtą perėją, žm./h; tg – šviesoforo geltono signalo trukmė, s.

Saugumo salelės ilgis dažniausiai atitinka pėsčiųjų perėjos plo-
tį, tai, esant dideliems pėsčiųjų srautams, skaičiuojamasis parametras 
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yra salelės plotis. Esant plačioms gatvėms ir intensyviems transpor-
to srautams, vengiant didelių transporto priemonių prastovų, dažnai 
imama, kad pėstieji visą gatvės važiuojamosios dalies plotį pereis per 
du kartus: šviečiant pirmajam žaliam signalui pėstiesiems leidžiama 
eiti nuo šaligatvio iki saugumo salelės, užsidegus antrajam žaliam sig-
nalui pėstieji baigs pereiti gatvę (nuo saugumo salelės iki kito šali-
gatvio). Esant tokiam eismo reguliavimo atvejui, pėsčiųjų saugumo 
salelės plotis (bs) nustatomas pagal formulę:

 bs =
 

;

 

(4.4)

čia Np – pėsčiųjų eismo intensyvumas abiem kryptimis, žm/h; T – švie-
soforinio ciklo trukmė, s; fp – vieno pėsčiojo užimamas plotas saugumo 
salelėje, m2; bp – pėsčiųjų perėjos plotis (saugumo salelės ilgis), m.

Pėsčiųjų saugumo saleles tikslinga įrengti tose gatvėse, kai yra ne 
mažiau kaip dvi eismo juostos (7,5–10,5 m) tarp salelės ir šaligatvio.

4.4. Transporto ir pėsčiųjų šviesoforai

Šviesoforai miestuose naudojami transporto ir pėsčiųjų eismui 
reguliuoti sankryžose, pėsčiųjų perėjose, gatvių ruožuose tarp san-
kryžų ir geležinkelio pervažose. Šviesoforai gali būti įrengti ir ties 
įvažiavimo vieta į gatvę iš šalia jos esančių teritorijų, priklausančių 
priešgaisrinės apsaugos, greitosios medicininės pagalbos, kitoms ope-
ratyvinėms tarnyboms. Šviesoforai įrengiami ir dirba darbo režimu, 
nustatydami transporto priemonių važiavimo pirmenybę pagal Kelių 
eismo taisyklių reikalavimus. 

Pagal paskirtį šviesoforai yra skirstomi į transporto ir pėsčiųjų 
šviesoforus.

Standartiniai transporto šviesoforai yra sudaryti iš trijų sekcijų 
su raudonos, geltonos ir žalios spalvos signalais, kurie yra šia tvarka 
išdėstyti iš viršaus į apačią (vertikaliai pakabinti) arba iš kairės į de-
šinę (horizontaliai pakabinti). Šviesoforuose, kurie skirti dviratinin-
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kams, ant visų trijų signalų pavaizduoti dviračio atvaizdai ir jie būna 
mažesni negu automobiliams skirti šviesoforai.

Geležinkelio pervažose naudojami transporto šviesoforai su 
dviem horizontaliai išdėstytais raudonais signalais ir su įrengtu virš jų 
baltu signalu arba be šio signalo.

Pėsčiųjų šviesoforai susideda iš dviejų sekcijų su raudonos ir 
žalios spalvos signalais. Raudonas signalas (su stovinčio pėsčiojo si-
luetu) įrengiamas virš žalio (su einančio pėsčiojo siluetu) signalo arba 
kairėje nuo jo.

Prie transporto šviesoforų gali būti naudojamos papildomos sekci-
jos su žaliais rodyklės formos signalais tamsiame fone, kurios tvirtina-
mos šalia šviesoforo žalio signalo. Papildoma sekcija su žalia rodykle 
į dešinę arba tiesiai įrengiama dešinėje, o su rodykle į kairę – kairėje 
nuo šviesoforo pusėje.

Jeigu eismas sankryžoje kuria nors kryptimi yra apribotas visoms 
transporto priemonėms arba transporto šviesoforai įrengiami atskirai 
kiekvienai važiavimo krypčiai, naudojami šviesoforai, kuriuose lei-
džiama važiavimo kryptis raudoname ir geltoname signaluose yra pa-
rodyta juodo kontūro rodyklėmis, o žaliame signale – žalios spalvos 
rodykle tamsiame fone.

Transporto šviesoforai be papildomų sekcijų yra naudojami, 
kai eismas gatvėse yra neintensyvus ir transporto priemonėms vienu 
metu leidžiama važiuoti visomis kryptimis: tiesiai, sukti į dešinę bei 
į kairę.

Pėsčiųjų šviesoforai yra naudojami pėsčiųjų eismui reguliuoti pės-
čiųjų perėjose ir reguliuojamose sankryžose. Šviesoforai yra statomi 
iš abiejų gatvės pusių. Kai gatvėje yra skiriamoji juosta arba saugumo 
salelė ir transportui važiuoti viena kryptimi yra įrengta ne mažiau kaip 
trys eismo juostos, tuomet statomi papildomi šviesoforai ir skiriamo-
joje juostoje arba saugumo salelėje. Šviesoforų signalus pėstieji turi 
matyti iš priešingos važiuojamosios dalies pusės. Pėsčiųjų perėjose, 
kuriomis nuolat naudojasi aklieji ar silpnaregiai, įrengiama garso si-
gnalizacija, veikianti su šviesoforais suderintu režimu.
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Vien tik geltono mirksinčio signalo šviesoforas, pakabintas virš 
sankryžos, transporto eismo nereguliuoja. Jis tik įspėja vairuotojus, 
kad atsargiai važiuotų per sankryžą, griežtai laikytųsi važiavimo per 
nereguliuojamą sankryžą taisyklių. Mirksėti geltona šviesa gali būti 
perjungtas ir trijų signalų šviesoforas; tuomet jo reikšmė tokia pati, 
kaip ir vieno signalo šviesoforo.

Reguliuojant transporto priemonių eismą atskirose važiuojamo-
sios dalies juostose – reversinėse, kuriose judėjimo kryptis gali pa-
sikeisti į priešingą (tokios juostos išskiriamos važiuojamojoje daly-
je dvigubomis ilgomis baltomis linijomis), naudojami šviesoforai su 
dviem signalais: nukreiptos žemyn rodyklės pavidalo žaliu ir dviejų 
susikryžiuojančių įstrižų juostų pavidalo raudonu. Žalias, nukreiptos 
žemyn rodyklės pavidalo signalas leidžia važiuoti ta važiuojamosios 
dalies juosta, virš kurios jis pakabintas. Raudonas, dviejų susikryžiuo-
jančių įstrižų juostų pavidalo signalas draudžia važiuoti ta važiuoja-
mosios dalies juosta, virš kurios jis pakabintas. Įvažiuoti į reversinę 
juostą, kai išjungtas šviesoforas, yra draudžiama.

Transporto eismas sankryžoje, kai eismas reguliuojamas trijų 
signalų šviesoforu.

Įjungtas raudonas šviesoforo signalas draudžia visų transporto 
priemonių bei pėsčiųjų eismą. 

Geltonas signalas įspėja, kad tuojau pat pasikeis šviesoforo signa-
las, ir taip pat draudžia transporto priemonių bei pėsčiųjų eismą. Jei, 
įsijungus geltonam signalui, vairuotojas jau buvo pervažiavęs „Stop“ 
liniją arba užvažiavęs ant pėsčiųjų perėjos, t. y. jau buvo įvažiavęs į 
sankryžą degant geltonam signalui, jam leidžiama išvažiuoti iš san-
kryžos.

Pėstieji, kuriuos geltonas signalas „užklupo“ važiuojamojoje da-
lyje, privalo užbaigti ją pereiti arba sustoti saugumo salelėje, o kur jos 
nėra – važiuojamosios dalies viduryje.

Žalias signalas leidžia judėti transporto priemonėms ir pėstie-
siems. Transporto priemonės per sankryžą važiuoja tiesiai be apribo-
jimų, sukdamos į dešinę, praleidžia pėsčiuosius, sukdamos į kairę – iš 
priekio atvažiuojantį transportą ir pėsčiuosius.
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Pasukdamas į kairę arba apsisukdamas pagal žalią šviesoforo (be 
papildomos sekcijos iš kairės ir be rodyklės) signalą, transporto prie-
monės vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuo-
jančioms priešinga kryptimi tiesiai ir į dešinę. 

Žalias šviesoforo signalas, 5 s prieš įsijungiant geltonai šviesai, 
gali pradėti mirksėti. Vairuotojai, esantys toliau nuo sankryžos, maži-
na važiavimo greitį – ruošiasi sustoti, o esantys arti šviesoforo – skuba 
pervažiuoti sankryžą. Mirksintys žali signalai drausmina eismo da-
lyvius: mažiau vairuotojų įvažiuoja į sankryžą užsižiebus geltonam 
signalui. Kartu su raudonu signalu gali būti uždegamas ir geltonas – 
tuomet vairuotojas žino, kad greitai užsidegs žalias signalas. Ekspe-
rimentais nustatyta, kad, kartu su raudonu uždegus geltoną signalą, 
transporto priemonė vidutiniškai 1,5 s mažiau prastovi prie sankryžos, 
taigi gaunamas ekonominis efektas.

Labai intensyvaus eismo sankryžose statomi šviesoforai su papil-
domomis žaliomis sekcijomis atskiroms kryptims. Yra šviesoforų su 
papildomomis sekcijomis iš abiejų pusių. Sukti į tą pusę, kurioje yra 
papildoma sekcija, galima tik tuomet, kai ji įjungta (nepriklausomai 
nuo pagrindinio šviesoforo signalo). Važiuodami rodyklės, įjungtos 
vienu metu su raudonu arba geltonu signalu, kryptimi, vairuotojai pri-
valo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kitomis kryp-
timis. Kai dega kairioji papildoma šviesoforo sekcija, vairuotojai gali 
ne tik sukti į kairę, bet ir apsisukti.

Šviesoforų signalai turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 100 m 
atstumo. Jie gatvių sankryžose įrengiami ant specialių stulpelių, prie 
stulpų, pakabinami ant virš važiuojamosios dalies ištemptų lynų. Švie-
soforų stulpeliai, gembinių arba rėmo tipo konstrukcijų atramos įren-
giamos ne važiuojamojoje dalyje, kad būtų išvengta transporto prie-
monių užvažiavimo ant jų. Šviesoforai gatvės važiuojamosios dalies 
atžvilgiu įrengiami, laikantis 4.5 lentelėje nurodytų atstumų.
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4.5 lentelė. Atstumai nuo šviesoforų iki gatvės važiuojamosios dalies

Šviesoforų įrengimo būdas Aukštis nuo 
važiuojamosios 

dalies iki 
šviesoforo apatinio 

krašto, m

Atstumas nuo 
važiuojamosios dalies 
krašto iki šviesoforo 

(papildomos sekcijos) 
krašto, m

Transporto šviesoforas virš 
važiuojamosios dalies

5,0–6,0 –

Transporto šviesoforas ša-
lia važiuojamosios dalies

2,0–3,0 0,5–2,0

Pėsčiųjų šviesoforas 2,0–2,5 0,5–4,0

Įrengiant transporto ir pėsčiųjų šviesoforus ant tos pačios atra-
mos, reikia atsiminti, kad pėsčiųjų šviesoforai turi būti įrengti žemiau 
už transporto šviesoforus. Miesto gatvėse transporto šviesoforų pa-
statymo aukštis ir atstumas iki jų nuo važiuojamosios dalies krašto 
turi būti kiek įmanoma vienodesnis. Šviesoforai turi būti įrengiami ne 
arčiau kaip 1,0 m nuo kontaktinių troleibusų laidų. Atstumas nuo prieš 
sankryžą esančios stop linijos iki virš važiuojamosios dalies įreng-
to transporto šviesoforo turi būti ne didesnis kaip 10,0 m, o iki šalia 
važiuojamosios dalies įrengto šviesoforo – ne didesnis kaip 3,0 m. 
Pėsčiųjų šviesoforai statomi ne toliau kaip 1,0 m į šoną nuo pėsčiųjų 
perėjos ribos.

Transporto šviesoforai įrengiami taip, kad prieš gatvių sankryžą 
esantis vairuotojas matytų ne mažiau kaip dviejų šviesoforų signalus.

Jeigu gatvių sankryžoje pėsčiųjų eismas nėra reguliuojamas pės-
čiųjų šviesoforais ir pėstieji vadovaujasi transporto šviesoforų signa-
lais, įrengiami papildomi transporto šviesoforai, kad pėstieji juos ma-
tytų iš priešingos važiuojamosios dalies, kurią jie pereina, pusės.

Magistralinėse gatvėse, kur važiavimo kryptimi yra dvi ar dau-
giau eismo juostų, naudojami transporto šviesoforai, kurių signalų 
lęšių skersmuo yra ne mažesnis kaip 300 mm, kitų kategorijų gatvė-
se – ne mažesnis kaip 230 mm.
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Nereguliuojamose sankryžų ir pėsčiųjų perėjose naudojami švie-
soforai su vienu geltonos spalvos signalu. Tokie šviesoforai naudoja-
mi paženklinti pavojingą sankryžą ar pėsčiųjų perėją, kuri matoma iš 
mažesnio atstumo, negu jo reikia, kad leistinuoju greičiu važiuojanti 
transporto priemonė sustotų prieš sankryžą ar perėją.

Šviesoforuose naudojama signalų įjungimo tvarka:
transporto šviesoforuose: 
• raudonas – raudonas su geltonu – žalias – geltonas – 

raudonas;
• raudonas – žalias – geltonas – raudonas;
• kai kuriuose miestuose taikoma ir kitokia šviesoforų įjungimo 

tvarka: raudonas – geltonas – žalias – geltonas – raudonas ir 
t. t.

pėsčiųjų šviesoforuose: raudonas – žalias – raudonas.
Pėsčiųjų šviesoforai gatvių sankryžoje naudojami, kai reguliavi-

mo režimas yra toks, kad pėsčiųjų ir transporto priemonių, judančių 
pagal eismą leidžiančius signalus, trajektorijos nesusikerta. Tais at-
vejais, kai jų trajektorijos susikerta, pėstieji apie tai, kad galima eiti 
per važiuojamąją gatvės dalį, informuojami įrengiant transporto švie-
soforus. Reguliuojamų sankryžų ir pėsčiųjų perėjų šviesoforų darbo 
režimas sudaromas toks, kad, sumažėjus eismo intensyvumui (naktį, 
poilsio dienomis) ir nekeliant pavojaus eismo saugumui, perjungiami 
į nuolat mirksintį geltonų šviesoforų signalų režimą.

Transporto ir pėsčiųjų šviesoforai įrengiami, kai susidaro bent 
viena iš šių sąlygų:

a) per parą yra 8 valandos, kuriomis eismo intensyvumas būna 
didesnis, negu nurodyta 4.6 lentelėje;

b) per parą yra 8 h, kuriomis eismo intensyvumas pagrindiniame 
kelyje būna ne mažesnis kaip 600 aut./h (kelyje su skiriamąja juosta 
1 000 aut./h) ir per kiekvieną iš šių valandų važiuojamąją dalį kuria 
nors kryptimi kerta ne mažiau kaip 150 pėsčiųjų;

c) kiekviena iš a ir b punktuose nurodytų sąlygų yra įvykdyta ne 
mažiau kaip 80 %;
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d) per paskutinius 12 mėnesių sankryžoje ar pėsčiųjų perėjoje 
įvyko trys ar daugiau eismo įvykių (transporto priemonių susidūrimai 
su kertama gatve važiuojančiomis transporto priemonėmis; transpor-
to priemonių susidūrimai sukant į kairę, užvažiavimai ant pėsčiųjų), 
kurių būtų galima išvengti įrengus šviesoforus. Šiuo atveju taip pat 
ne mažiau kaip 80 % turi būti įvykdyta bent viena iš a ir b punktuose 
nurodytų sąlygų.

4.6 lentelė. Minimalus eismo intensyvumas gatvėse, kuriam esant 
įrengiamas šviesoforinis reguliavimas sankryžose

Eismo juostų viena kryptimi 
skaičius

Transporto priemonių eismo 
intensyvumas, aut./h

Pagrindinėje 
gatvėje

Šalutinėje 
gatvėje

Pagrindinėje 
gatvėje abiem 

kryptimis

Šalutinėje gatvėje 
viena kryptimi, esant 

intensyvesniam eismui

1 1 750
670
580
500
410
380

75
100
125
150
175
190

2 ir daugiau 1 900
800
700
600
500
400

75
100
125
150
175
200

2 ir daugiau 2 ir daugiau 900
825
750
675
600
525
480

100
125
150
175
200
225
240
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Transporto ir pėsčiųjų šviesoforai dar gali būti įrengti gatvių san-
kryžose nenumatytais atvejais, kai tai yra techniškai ar ekonomiškai 
pagrįsta (pavyzdžiui, įrengiant koordinuoto eismo reguliavimo siste-
mą). Transporto šviesoforai, skirti dviračių eismui reguliuoti, gali būti 
įrengiami ten, kur dviračių eismas vyksta nuolat ir jo intensyvumas 
viršija 50 dviratininkų per valandą.
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5. TRANSPORTO MAZGAI

Gatvių sankryžose transporto srautai išsiskirsto įvairiomis kryp-
timis, taip pat susilieja ir susikerta jų eismo trajektorijos. Miesto gat-
vių tinklo vietos, kuriose vyksta transporto srautų įvairiapusis susi-
pynimas, vadinamas atsišakojimo, susiliejimo ir susikirtimo taškais 
arba bendruoju atveju – konfliktiniais taškais. Analogiški transporto
srautų persirikiavimo manevrai tarp eismo juostų yra atliekami ir gat-
vių ruožuose tarp sankryžų, tačiau eismo saugumo požiūriu jie yra 
charakteringiausi ir pavojingiausi eismo saugumo požiūriu gatvių tin-
klo transporto mazguose. Kiekvieno konfliktinio taško charakteringas
ypatingumas yra ne tik potencialus transporto priemonių, judančių 
konfliktinėmis kryptimis, susidūrimo pavojus, bet ir didelė transporto
priemonių prastovų susidarymo tikimybė (5.1 pav.).

Transporto eismo konfliktinių situacijų vietos yra ten, kur susi-
kerta, susilieja arba atsišakoja automobilių srautų judėjimo trajekto-
rijos. Transporto srautų judėjimo sudėtingumas ir pavojingumas san-
kryžoje skirtingomis kryptimis apibrėžiamas konfliktiniais taškais. Jų
zonos charakterizuojamos transporto priemonių prastovų laiko ilgė-
jimu ir eismo įvykių tikimybės didėjimu. Gatvių sankryžos palygina-
majam susikirtimų sudėtingumui įvertinti taikomi įvairūs sąlyginiai 
rodikliai.

Transporto mazgo sudėtingumas nustatomas pagal penkiabalę si-
stemą, kai yra suskaičiuojamas bendras konfliktinių taškų (atsišakoji-
mų, susiliejimų, susikirtimų) skaičius:

 M = ∑ na + 3 ∑ ns + 5 ∑ np; (5.1)

čia na – atsišakojimų skaičius; ns – susiliejimų skaičius; np – susikirti-
mų skaičius (5.2 pav.).

Nustatant sankryžos sudėtingumą, atsišakojimas vertinamas 1 ba-
lu, susiliejimas – 2 ir susikirtimas – 5 balais.

Kai transporto mazgo apskaičiuotas bendras konfliktinių taškų
skaičius M < 40, mazgas yra nesudėtingas; jeigu 40 < M < 80, tai 
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5.1 pav. Sąryšis tarp sankryžos ir gatvės ruožo apkrovimo

5.2 pav. Pagrindiniai manevrai sankryžose
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5.3 pav. Konfliktiniai taškai nereguliuojamose sankryžose
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mazgas yra vidutinio sudėtingumo; kai yra 80 < M < 150, mazgas yra 
sudėtingas ir kai M > 150, tai toks transporto mazgas yra labai sudė-
tingas. Transporto priemonių sąveika gatvėse ir sankryžose yra ypač 
sudėtingas reiškinys, o supaprastintas konfliktinių situacijų vertinimas
parodo tik apytikslį susikirtimo pavojingumą (5.3 pav.).

5.1 lentelė. Sankryžos eismo organizavimo įtaka konfliktiniams taškams

Sankryžos eismo organi-
zavimo schemos charak-
teristika

Konfliktinių taškų skaičius

Susikirti-
mai

Susilieji-
mai

Atsišako-
jimai

Iš viso

Leidžiami visi posūkiai
Draudžiama:
vienas dešinysis posūkis
vienas kairysis posūkis
visi dešinieji posūkiai
visi kairieji posūkiai
visi posūkiai 

16

16
12
16
4
4

8

7
7
4
4
0

8

7
7
4
4
0

32

30
26
24
12
4

Konfliktinių taškų skaičių sankryžoje galima sumažinti uždrau-
džiant dalį manevrų: dešiniuosius ar kairiuosius posūkius; dvipusį 
eismą gatvėje pakeičiant vienpusiu arba keturšalę sankryžą pakeitus 
dviem trišalėmis sankryžomis, perstumtomis viena kitos atžvilgiu.

Apskaičiuotas transporto mazgo sudėtingumo rodiklis neparodo 
tikrosios padėties, nes plačioje sankryžoje, kur eismas vyksta 2–5 eilė-
mis, teorinis konfliktinių taškų skaičius visada bus gerokai didesnis.

Transporto mazgai su savo konfliktiniais taškais yra viena di-
džiausių problemų miestų eismo inžinerijoje. Radikaliausias trans-
porto mazgo sprendimo metodas – eismo lygių skyrimas, kuris ne-
mažina gatvių ir kelių laidumo, eismo saugumo ir gali būti taikomas 
sudėtinguose mazguose. Tačiau transporto mazgų net ir nedideliame 
mieste yra gana daug (magistralinių gatvių susikirtimai skaičiuojami 
dešimtimis, o konfliktiniai taškai – šimtais). Daug paprasčiau neinten-
syvius transporto srautus suskirstyti laiko atžvilgiu. Suskirstymo bū-
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dai priklauso nuo dviejų pagrindinių veiksnių: nuo transporto mazgo 
sudėtingumo ir transporto bei pėsčiųjų srautų intensyvumo sudėties, 
atliekamų manevrų (5.1 lentelė).

Pirmoji srautų suskirstymo stadija – laikymasis kelių eismo tai-
syklių ir kelio ženklų nurodymų. Eismo taisyklėse numatyti kriteri-
jai, kuriais vadovaujantis transporto priemonės praleidžia viena kitą. 
Eismas vieno lygio sankryžoje nereguliuojamas, kol ją saugiai ir il-
gai nelaukdami gali pereiti pėstieji, pervažiuoti automobiliai. Riba, iki 
kurios eismo srautai gali būti nereguliuojami, yra nustatoma įvairiai 
(5.4 pav.).

Nereguliuojamą sankryžą turi suspėti pervažiuoti transporto prie-
monės, pereiti pėstieji. Pėstieji vidutiniškai eina 1,2 m/s greičiu. Pla-
tesnei gatvės važiuojamajai daliai pereiti jiems reikia 10–15 s. Eismo 
intensyvumas viena gatve:

5.4 pav. Transporto srautų važiavimo eiliškumas
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3 600
 N = ————— ≈ 250 aut./h. (5.2)

10 ÷ 15

Eismą sankryžoje priverstinai reguliuoti reikia pradėti, jeigu per 
metus atsitinka 3–5 eismo įvykiai, kurių galima būtų išvengti įvedus 
šviesoforinį reguliavimą, o bendras eismo intensyvumas – 1 500 viso-
mis kryptimis įvažiuojančių į sankryžą automobilių per valandą.

Reguliuojant eismą, galimos kelios transporto srautų suskirstymo 
laiko atžvilgiu prielaidos ir etapai:

a) kai eismo intensyvumas ties įvažiavimo į transporto mazgą 
vieta nesiekia 100 aut./h, priverstinai reguliuoti transporto srautų ne-
reikia;

b) kai eismo intensyvumas yra nuo 100 iki 250 aut./h, reguliavimo 
būdą lemia skaičius pėsčiųjų, pereinančių vieną iš gatvių (priverstinio 
reguliavimo reikia, jei pėsčiųjų yra daugiau kaip 1 500 per valandą;

c) kai eismo intensyvumas didesnis kaip 250 aut./h – eismą reikia 
reguliuoti, o jeigu pėsčiųjų labai mažai arba visai nėra, priverstinis 
reguliavimas tam tikrais atvejais gali būti pradėtas, esant transporto 
srautui 380–400 aut./h.

Transporto priemonių susidūrimo tikimybė manevruojant nere-
guliuojamoje sankryžoje yra proporcinga sąveikaujančių transporto 
srautų eismo intensyvumui:

 M = ∑ na KNa + 3 ∑ ns KNs + 5 ∑ np KNp; (5.3)

čia KNa – koeficientas, kuriuo įvertinama transporto srautų intensy-
vumo įtaka jiems atsišakojant; KNs – koeficientas, kuriuo įvertinama
transporto srautų intensyvumo įtaka jiems susiliejant; KNp – koeficien-
tas, kuriuo įvertinama transporto srautų intensyvumo įtaka jiems su-
sikertant.

Koeficientai, kuriais įvertinama transporto srautų įtaka konflikti-
nėse situacijose:

 
; (5.4)
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čia K – proporcingumo koeficientas; Ma – a krypties eismo intensyvu-
mas; Mb – b konfliktinės krypties eismo intensyvumas.

5.2 lentelė. Žiedinių sankryžų tipai

Sankryžos tipas

Sankryžos parametrai Labai 
mažas

Mažas Vidutinis Didelis

Žiedinės sankryžos 
centrinės salelės 
skersmuo, m

< 4 4–12 13–40 41–60

Įrengimo principas

Rekomenduojama 
įrengimo vieta

Miesto gyvenamieji rajonai
priemiestis

miesto centras
užmiestis

Eismo greitis, km/h ≤ 40 (50) ≤ 50 (40) 40–70 ≤ 70 (80)

Eismo juostų skaičius 1 1 1 1 (2)

Maksimalus laidumas, 
lengv. aut./h

<1 000 1 000–
2 000

2 000–
3 000

3 000–
3 500

(4 000–
4 500)

Įsijungiančių gatvių 
skaičius

3–4 3–4 3–4 3–5

Pėsčiųjų perėjų 
ir dviračių takų 
susikirtimas

važiuo-
jamojoje 

dalyje

„zebro“ tipo arba 
skirtinguose lygiuose

skirtin-
guose 

lygiuose

Eismo juostos plotis 
žiedinėje sankryžoje

9,0 9,0 6,5–8,5 5,5–6,0
(8,0–8,5)
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Žiedinėje sankryžoje teorinių konfliktinių taškų skaičius yra tik
20, palyginti su 32 keturšalėje sankryžoje. Be to, žiedinėje sankryžoje, 
pavojingiausi konfliktiniai taškai – susikirtimai yra keičiami į mažiau
pavojingus – atsišakojimus ir susiliejimus, kas mažina eismo įvykių 
potencialias sunkias pasekmes (5.5 pav.).

Žiedinėms sankryžoms būdingas savaiminis eismo reguliavimas, 
kuris užtikrina nepertraukiamą transporto srautą, važiuojantį lėtesniu 
greičiu, skirtingai nuo keturšalių sankryžų, kuriose yra šviesoforinis 
eismo reguliavimas ir taikomas eiliškumo principas važiuojant iš susi-
kertančių gatvių, be to, transporto priemonės visiškai sustoja užsidegus 
draudžiamam šviesoforo signalui. Vienpusis transporto eismas žiedi-
nėje sankryžoje nesukelia vairuotojui psichologinės įtampos – jam 
nereikia stebėti kitomis kryptimis vykstančio eismo, kol sulauks pa-
lankaus intervalo, leidžiančio įvažiuoti į sankryžą. Žiedinėje sankry-
žoje eliminuojamas kairiojo posūkio atlikimas prieš priešinga kryp-
timi atvažiuojantį transportą (5.6 pav.). Eismas žiedinėje sankryžoje 
leidžia išvengti eismo įvykių su priešinga kryptimi atvažiuojančiais 
automobiliais. Tolygus važiavimas ratu leidžia išvengti stabdymų ir 
pagreitėjimų, todėl neigiamas transporto priemonių poveikis aplinkai 

5.5 pav. Konfliktiniai taškai žiedinėje sankryžoje
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yra mažesnis (triukšmas, oro teršimas) (5.2 lentelė). Eismo saugumo 
požiūriu žiedinė sankryža užima tarpinę vietą tarp nereguliuojamos ir 
šviesoforais reguliuojamos sankryžos.

Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Olandi-
joje, Šveicarijoje, Vokietijoje atlikti tyrimai parodė, kad žiedinių san-
kryžų, palyginti tiek su nereguliuojamomis, tiek su reguliuojamomis 
sankryžomis, yra didesnis laidumas ir jose būna 30–47 % mažiau eis-
mo įvykių, per kuriuos sužeidžiami žmonės.

Didžiausiuose pasaulio miestuose – Londone, Paryžiuje, Tokijuje 
ir kituose – yra transporto aikščių su žiediniu eismu, į kurias įeina 
10–12 gatvių. Tokio dydžio transporto srautus praleisti yra įmanoma 
tik taikant žiedinio eismo schemas.

Laidumo padidėjimas įrengiant žiedinę sankryžą yra paaiškina-
mas tuo, kad keturšalėje sankryžoje srautų susikirtimas ir posūkių at-
likimas, susiję su nuolatinėmis prastovomis, yra pakeičiami lėtesniu 
ir beveik nepertraukiamu žiediniu eismu. Nors eismas žiedu suma-
žina transporto priemonių greitį, bendra važiavimo trukmė per tokią 
sankryžą yra mažesnė, kadangi būtinybė transporto priemonei visiškai 
sustoti iškyla retai.

5.6 pav. Srautų schema žiedinėse sankryžose
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Vokietijoje atlikti tyrimai parodė, kad transporto priemonės va-
žiavimo laikas žiedinėse sankryžose, kuriose su eismo intensyvumas 
500–2 000 aut./h, vidutiniškai sutrumpėja 15 s, palyginti su reguliuo-
jama sankryža. Dideliuose miestuose žiedinei sankryžai pervažiuoti 
reikalingo laiko sumažėjimas ne tik lemia didelį transporto srautų lai-
dumo padidėjimą, bet, rekonstravus keturšalę sankryžą į žiedinę, iš-
metamo anglies dioksido kiekis sumažėja 29 %, azoto oksido – 21%.

Transporto mazgai eismo laidumo ir pavojingumo požiūriu yra 
svarbiausias elementas miesto gatvių tinkle. Konfliktiniams taškams
sumažinti ir tobulinant eismo organizavimą, kartu didinant gatvių tink-
lo laidumą, taikomi tokie sprendimai:

• kairiųjų posūkių draudimas sankryžoje;
• vienpusio eismo įvedimas gatvėse;
• automobilių sustojimo gatvėse, prieigose ribojimas;
• transporto srautų kanalizavimas;
• viešojo transporto juostų ir prioritetinės šviesoforinės signali-

zacijos įrengimas;
• prioritetinių sąlygų pėsčiųjų ir dviračių eismui sudarymas;
• eismo sąlygų ribojimas ir apsunkinimas tam tikrose miesto 

dalyse (senamiesčiai ir pan.);
• dalinis gatvių uždarymas, įvedant kilpinį-labirintinį įvažia-

vimą;
• automobilių stovėjimo vietų skaičiaus mažinimas.
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6. EISMO REGULIAVIMAS IR VALDYMAS 
MIESTUOSE

Kai buvo nedaug automobilių, paprasčiausias eismo reguliavimo 
būdas buvo reguliuotojo mostai. Šio būdo privalumas – didelis lanks-
tumas. Tačiau rankinis reguliavimas turi daug trūkumų:

a) kenksmingas sveikatai ir varginantis reguliuotojo darbas;
b) nėra galimybės koordinuoti kelių sankryžų darbo;
c) nevienodas įvairių reguliuotojų darbo efektyvumas;
d) netinka plačiose sankryžose ir esant dideliems automobilių 

srautams.
Rankiniam reguliavimui reikia daug žmonių. Be to, didėjant izo-

liuotai reguliuojamų sankryžų skaičiui, katastrofiškai mažėja trans-
porto susisiekimo greitis. Tai reiškia, kad brangsta vežimai, gaištamas 
laikas. Be to, tokį monotonišką, nors ir gana sudėtingą darbą, be to, 
koordinuodama jį ištisose gatvėse, rajonuose ar miestuose, geriau už 
žmogų gali atlikti mašina, todėl rankinis reguliavimas šiandien neturi 
perspektyvų.

Pirmasis mechanizuoto gatvių eismo reguliavimo įrenginys buvo 
panaudotas 1868 m. Anglijoje: gatvėje prieš Parlamento rūmus buvo 
pastatytas geležinkelio semaforas, kurį valdė reguliuotojas. Toliau 
naudojant panašius įrenginius, tobulėjo reguliavimo technika, laikui 
bėgant atsisakyta geležinkelio semaforo, nes signalui perjungti reikėjo 
didelių fizinių pastangų ir laiko.

Ilgainiui pereita prie elektrinių reguliavimo įrenginių, pradžioje 
valdomų rankomis, o vėliau automatiškai.

Įprastinis šiuo metu paplitęs šviesoforas paprastai susideda iš trijų 
vertikaliai išdėstytų sekcijų raudonam, geltonam ir žaliam signalui.

Laikui bėgant buvo tobulinama šviesoforų elementų lempų, ref-
lektinių stiklų, gaubtų, korpuso detalių konstrukcija.

Lietuvoje pirmieji pokario metų šviesoforai šalyje buvo gamina-
mi Kaune „Pirmūno“ fabrike. Vėliau Respublikoje buvo pradėti nau-
doti šiek tiek kitokie šviesoforai – AP-2 ir APM-2.

Pirmasis šviesoforas buvo įrengtas 1913 m. Klivlende (JAV), o  
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automatas šviesoforo ciklui valdyti sukurtas 1920 m. Detroite (JAV). 
Pirmosios pasaulyje automatizuotos eismo kontrolės sistemos rėmėsi 
šviesoforais ir buvo įdiegtos 1924 m. Berlyne ir Jungtinėse Valstijo-
se. Pirmasis elektroninis eismo valdymo kompiuteris pradėjo veikti 
Europoje 1965 m., o 1976 m. „Siemens“ tapo viena iš pirmųjų kom-
panijų pasaulyje, pradėjusių taikyti mikroprocesoriais pagrįstą eismo 
kontrolės sistemą.

6.1. Šviesoforinis reguliavimas

Šviesoforinio eismo reguliavimo darbo režimus charakterizuoja 
specialūs terminai.

Taktas yra laiko periodas, kurio metu įjungtų šviesoforo regulia-
vimo signalų derinys nesikeičia. Taktai gali būti pagrindiniai ir perei-
namieji (tarpiniai).

Pagrindinis taktas – draudžiančiųjų arba leidžiančiųjų eismą 
šviesoforo signalų derinio įjungimo laikas.

Pereinamasis taktas – pagalbinių šviesoforo signalų derinio įjun-
gimo laikas, kurio metu pasiruošia važiuoti eilinė transporto grupė.

Fazė – pagrindinio ir pereinamojo taktų visuma, kurios metu lei-
džiama važiuoti ir pasiruošti važiavimui grupei transporto priemonių.

Ciklas – laiko periodas, kurio metu visiškai pasikeičia periodiškai 
pasikartojančios fazės. Ciklo trukmė priklauso nuo transporto srautų 
dydžio, nuo sankryžos eismo reguliavimo schemos ir gatvių, įeinančių 
į sankryžą, pločio.

Pirmasis šviesoforas Lietuvoje buvo įrengtas 1947 m. Vilniuje, 
dabartinėje Pylimo ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje. Šviesoforo 
signalai būdavo perjungiami rankomis. 1953 m. toje pačioje sankry-
žoje pradėjo veikti ir pirmasis Respublikoje automatinis šviesoforas. 
1984 m. Lietuvos miestuose šviesoforais eismas buvo reguliuojamas 
iš viso 224 sankryžose ir pėsčiųjų perėjose. Vilniuje 1975 m. dabar-
tinėje Kalvarijų gatvėje pradėjo veikti eismo koordinuoto reguliavi-
mo sistema FISKARS, 1984 m. buvo išplėsta: ji eismą reguliavo 15 
sankryžų – Kalvarijų, V. Kudirkos, Švitrigailos bei Dariaus ir Girėno 
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gatvėse. 2007 m. pradžioje Vilniuje 170 sankryžų ir pėsčiųjų perėjų 
buvo reguliuojama šviesoforais.

Įvedus sankryžoje eismo reguliavimą šviesoforais:
1) sumažinamos transporto ir pėsčiųjų srautų prastovos;
2) sumažėja sankryžos konfliktinių taškų skaičius.
Siekiant sumažinti transporto srautų prastovas, reikia mažesnio 

reguliavimo fazių skaičiaus sankryžoje ir priešingai, norint sumažinti 
sankryžos konfliktinių taškų skaičių, reikia kuo daugiau reguliavimo
fazių. Eismo reguliavimo praktikoje priimamas kompromisinis spren-
dimas, priklausantis nuo konfliktinių situacijų pobūdžio ir transporto
srauto pasiskirstymo krypčių sankryžoje.

Eismui reguliuoti sankryžose taikomi įvairios trukmės ciklai, su-
daryti iš taktų. Šviesoforo valdomame reguliavimo cikle galimi įvai-
rūs variantai. Taikomi dviejų, trijų, keturių ir didesnio fazių skaičiaus 
ciklai.

Ciklų pavyzdžiai:

 Tc = tž + tg + tr + tgi, (6.1)

 Tc = tž + tg + tžk + tg + tr + tgi; (6.2)

čia Tc – ciklas; tž – žalias signalas; tg – geltonas signalas; tr – raudonas 
signalas; tžk – žalias signalas su papildoma strėle posūkiui į kairę.

Prie šviesoforo signalų transportui priderinami ir signalai pėstie-
siems. Eismo reguliavimo ciklo ilgis – svarbus dydis, ypač jei eis-
mo valdymas gatvėje koordinuojamas. Nuo jo ilgio, fazių trukmės 
priklauso valdymo efektyvumas, prastovų laikas. Ciklui projektuoti 
taikomi supaprastinti ir sudėtingesni metodai – paprastesni, kuriuos 
taikant supaprastėja skaičiavimai, tinka nesudėtingoms sankryžoms, o 
sudėtingesni metodai – sudėtingiems atvejams. Pasirenkant šviesoforo 
reguliavimo ciklą, pirmiausia reikia apskaičiuoti signalo kairiesiems 
posūkiams trukmę ir šviesoforo laidumo koeficientą.

Geltonų signalų trukmė sudaro apie 20–25 % šviesoforo ciklo, 
taigi pagrindinėms susikertančioms kryptims lieka 2 800 s/h, ir švie-
soforo laidumo koeficientas skaičiuojamas taip:
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 μ =
 

;
 

(6.3)

čia tžk – žalio signalo trukmė posūkiams į kairę.
Intervalai tarp automobilių:

 q =
 

;
 

(6.4)

čia S – stabdymo kelias, m; V – greitis, m/s; q – intervalai tarp auto-
mobilių; skaičiuojant apytiksliai, imamos šios intervalo reikšmės: va-
žiuojant tiesiai – 2 s, sukant į kairę – 2,5 s, sukant į dešinę – 3 s.

Nustatomas kritinis (prisotinimo) srautas kiekvienai šviesoforo 
fazei Mk; nustatomas geltonų signalų trukmės, kurių reikia sankryžai 
atlaisvinti; skaičiuojama pereinamųjų (geltonų) signalų trukmė.

Kritiniu privažiavimu laikomas tas, kurio Yi didžiausias. Daugia-
juostei važiuojamosios dalies jis yra:

 Mk = 1 250 Aa; (6.5)

čia 1 250 – didžiausias vienos juostos laidumas aut./h; Aa – laidumo 
sumažėjimo koeficientas, esant didesniam vienos krypties juostų skai-
čiui (jeigu yra viena juosta, tai Aa = 1, dvi juostos – Aa = 0,9, trys 
juostos – Aa = 0,75).

Kritinį srautą galima apskaičiuoti pagal formulę:

 Mk =
 

;

 

(6.6)

čia n – stebėjimų skaičius; mn – redukuotų transporto priemonių skai-
čius vienoje eilėje prie STOP linijos; tn – laikas, kurio prireikė prava-
žiuoti sustojusiems automobiliams, užsidegus žaliam signalui, s.
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6.2. Reguliavimo ciklų projektavimas

Šviesoforo naudingo veikimo koeficientas priklauso nuo geltono-
jo signalo tg  trukmės; kuo ilgesnis šis signalas – tuo blogesnis koefi-
cientas:

 K =
 

.
 

(6.7)

Dėl šios priežasties geltonąjį signalą stengiamasi kiek galima 
sutrumpinti. Transporto srautams važiuoti skirtos žalia ir raudona 
(tž, tr) fazės nustatomos pagal eismo dydį ir sudėtį. Mažai apkrautoms 
sankryžoms reguliavimo ciklai parenkami trumpesni (40–60 s). Ilgi-
nant ciklą, ilgėja prastovų trukmė. Tai ypač nepatogu, kai sankryžos 
yra arti viena kitos. 

Reguliavimo ciklas pradedamas projektuoti nuo būtinos geltono-
jo signalo trukmės. Geltonojo signalo trukmė:

 tg1 =
 

,

 

(6.8)

 L = B + b1 + b2 + S; (6.9)

čia L – bendras sankryžos plotis, m; B – važiuojamosios dalies plotis, 
m; b1, b2 – pėsčiųjų šaligatvių plotis, m; S – atstumas tarp automobilio 
ir pėsčiųjų perėjos, prieš įvažiuojant į sankryžą, m; Vvid. – automobilio 
važiavimo greitis, 5 – m/s.

Geltonojo signalo laiką galime nustatyti ir pėsčiųjų saugumo po-
žiūriu. Pėstieji, einantys per gatvę šviečiant geltonajam signalui, turi 
spėti baigti pereiti gatvę arba grįžti atgal. Vidutiniškai pėstiesiems teks 
nueiti kelią B/2. Geltonojo signalo laikas šiuo atveju bus lygus:

 tg2 =
 

;

 

(6.10)
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čia B – gatvės važiuojamosios dalies plotis, m; Vpėsč. – pėsčiųjų greitis 
1,1–1,3 m/s; tr – pėsčiųjų reakcijos laikas, paprastai lygus 1 s.

Tokiu atveju pėsčiųjų kelias sutrumpės iki dydžio B/4, o formulė 
įgaus tokį pavidalą:

 tg3 =
 

.

 

(6.11)

6.1 lentelė. Šviesoforo geltonojo signalo laikas įvairaus pločio sankryžose

Eil.
Nr.

Gatvės važiuo-
jamoji dalis

Šaligat-
vių plotis, 

m
tg1 tg2 tg3

Geltonojo signalo 
laikas, s

juostų 
skai-
čius

plotis, 
m

be sau-
gumo  
salelės

su sau-
gumo 
salele

1. 2 7 3 4,5 4,2 – 4,5 –

2. 3 10 3 5 5,5 – 5,5 –

3. 4 14 4 5,5 7,0 4,2 7 5,5

4. 6 20 6 7 10 5,5 10 7

5. 8 25 8 8 12 6,5 12 8

6. 10 32 10 9,5 15 8,5 15 9,5

Iš 6.1 lentelės matyti, kad, platėjant sankryžai, geltonojo signalo 
trukmė ilgėja. Jei nėra saugumo salelės, signalo trukmė priklauso nuo 
pėsčiųjų srauto dydžio.

Nustatant šviesoforo geltonojo signalo trukmę, atsižvelgiama į 
vairuotojų psichines savybes, reakcijos greitį. Vairuotojas, artėdamas 
prie sankryžos ir matydamas geltoną signalą, turi spėti laiku sustabdy-
ti automobilį. Apskaičiuota geltonojo signalo trukmė:

 

; (6.12)
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čia tr – vairuotojo sureagavimo laikas užsidegus geltonajam signalui 
(1,14 s); Vo – automobilio artėjimo greitis, m/s; a – stabdymo pagreitis, 
m/s²; B – sankryžos plotis; l – automobilio ilgis.

Visas šviesoforo darbo ciklas dažnai nustatomas:

       2 (to + tg – q)
 Tc = ————————; (6.13)

         q (M1 + M2)1 – —————–
      3600

čia to – vairuotojo sureagavimo laikas (1–2 s); tg – geltonojo signalo 
trukmė (2–7 s); q – intervalas tarp važiuojančių automobilių (2–5 s); 
M1, M2 – santykinis vienos juostos eismo intensyvumas kiekvienoje iš 
susikertančių gatvių (redukuoti aut./h).

Fazių trukmė nustatoma:

 tž = to + q (m1 – 1), (6.14)

 tr = to + q (m2  – 1); (6.15)

čia m1, m2 – skaičius lengvųjų automobilių, praleidžiamų viena, la-
biausiai apkrauta juosta susikertančiomis kryptimis.

Parametrų to ir q reikšmės svyruoja: to = 1–3 s; q = 2,2 – 5 s. Tai 
priklauso nuo automobilių tipų ir vietos sąlygų. Šviesoforo dviejų 
fazių ciklo orientacinė trukmė gali būti apskaičiuota pagal empirinę 
formulę:

     M1 + M2 T = ————. (6.16)
    k

Trijų fazių ciklui:

 TC =
 

,
 (6.17)
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čia k – empirinis koeficientas (vasarą 14, žiemą 12); M3 – juostos, ku-
ria automobiliai suka į kairę, apkrovimas (redukuoti aut./h).

6.2 lentelė. Orientacinės šviesoforo reguliavimo ciklų trukmės

Reguliavimo  
fazių skaičius

Ciklo trukmė s, kai eismo intensyvumai 
susikertančiose juostose M1 + M2 automobiliai

600 800 1 000 1 200

2
3
4

40
50
60

50
60
70

60
70
80

70
80
90

6.3 lentelė. Rekomenduojama reguliavimo ciklų Tc trukmė s

Santyki-
nis eismo 
intensyvu-
mas kryp-
timi M2, 
aut./h

Santykinis eismo intensyvumas M1 aut./h

200 400 600 800 1 000 1 200

Tc Rv Tc Rv Tc Rv Tc Rv Tc Rv Tc Rv

200
400
600
800

1 000
1 200

30
35
40
60
80
100

11
11
13
14
18
30

35
35
40
60
80
100

11
13
15
16
22
35

40
40
45
60
80
120

13
15
16
19
30
40

60
60
60
65
100
–

14
16
19
25
38
–

80
80
80
100
–
–

18
22
30
38
–
–

100
100
120
–
–
–

30
35
40
–
–
–

Ryšys tarp bet kurio žaliojo signalo (tži), ciklo ilgio Tc ir fazinių 
koeficientų:

 tži = yi k Tc; (6.18)

čia k – geltonųjų signalų koeficientas.
Apytiksliai nustatyti ciklo trukmę galima iš 6.3 lentelės.
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Žaliosios fazės trukmė:

 tž = to – q +
 

.
 (6.19)

Kai eismo reguliavimo ciklas projektuojamas neturint transporto 
srautų tyrimų duomenų, reikia taikyti minimalios trukmės geltonojo 
signalo metodą. Pirmiausia nustatomas geltonojo signalo trukmės 
laikas, tuomet žaliojo signalo trukmė kiekvienai krypčiai pagal nu-
matomą eismo intensyvumą ir kiekvienam manevrui. Projektuojamas 
ciklas, kuriame būtų minimalus fazių skaičius ir mažiausios geltonųjų 
signalų trukmės (6.2 lentelė).

Šviesoforo darbo naudingumo koeficientas:

 Kn =
 

;

 (6.20)

čia  – žaliųjų ir raudonųjų taktų (periodų) vienai kryp-
čiai suma, s; Tc – ciklo trukmė, s.

Miestų gatvėse ir sankryžose eismo situacija nuolat keičiasi. Didė-
jant transporto srauto intensyvumui, turi ilgėti ir šviesoforinio regulia-
vimo ciklas (10 lentelė). Esant nedideliam eismui šalutinėse gatvėse, 
tikslinga išjungti šviesoforą, o transporto srautus visą laiką netrukdomai 
praleisti pagrindine gatve. Tam taikoma lankstaus eismo reguliavimo 
sistema. Galimi įvairūs lankstaus eismo reguliavimo būdai:

1. Sankryžoje tam tikru paros laiku yra perjungiami eismo regu-
liavimo režimai (režimai ir programos apskaičiuoti iš anksto).

2. Davikliais įvertinama eismo situacija ir parenkamos iš anksto 
sudarytos programos.

3. Davikliais įvertinama eismo situacija, informacija apdorojama 
skaičiavimo įrenginiais ir parenkamas valdymo režimas.

Detektoriai, įvertinantys sankryžose eismo situaciją, dirba induk-
ciniu, pneumatiniu, radiolokatoriaus, šviesos spindulio ir kitokiais 
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principais. Eismo valdymo sistemose dažniausiai naudojami elek-
troindukciniai detektoriai.

Paprasčiausia lankstaus eismo valdymo sistema yra, kai detekto-
rius, įtaisytas šalutinėje gatvėje, užfiksuoja atvažiuojančius automobi-
lius ir įjungia reikiamą šviesoforo signalą. Analogiškai dirba ir švie-
soforas pėstiesiems su specialiu signaliniu įrenginiu: susirenka tam 
tikras pėsčiųjų skaičius, jie paspaudžia įjungimo mygtuką ir įjungia 
gatvę leidžiantį pereiti žaliąjį signalą. Kad nebūtų piktnaudžiaujama 
ir trikdomas transporto eismas – taikomi apribojimai (pėsčiųjų signalą 
pakartotinai įjungti galima tik po tam tikro laiko).

Sudėtingesnėse lankstaus eismo reguliavimo sistemose įvertina-
mas atvažiuojančių ir susikaupiančių automobilių skaičius, tuomet de-
tektoriai važiuojamoje gatvės dalyje išdėstomi dviem eilėmis. Gautą 
informaciją apdoroja ir šviesoforą valdo skaičiavimo įrenginys iš cen-
tralizuoto valdymo pulto.

6.3. Koordinuotas eismo reguliavimas

Sankryžose izoliuotai dirbantys šviesoforai stabdo transporto 
priemonių eismą, mažėja automobilių eksploatacinis greitis, susidaro 
ilgos automobilių grupės, kurias sunku reguliuoti. Efektyviausia prie-
monė yra derinti šviesoforų darbą: keliose gretimose sankryžose, vi-
soje gatvėje, miesto dalyje arba visame mieste.

Koordinuotas eismo reguliavimas gali būti įrengtas:
1) vienos eismo krypties gatvėje;
2) dviejų eismo krypčių gatvėje, kai atstumai tarp sankryžų yra 

vienodi (6.1 pav.);
3) dviejų eismo krypčių gatvėje su nevienodais atstumais tarp 

sankryžų.
Lengviausia koordinuoti eismą vienos eismo krypties gatvėje. Pa-

sirenkamas norimas automobilių grupės greitis, tuomet apskaičiuoja-
ma šviesoforų signalų įjungimo tvarka kiekvienoje sankryžoje:

 Li = Vti; (6.21)
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6.1 pav. Koordinuoto eismo reguliavimo tvarkaraštis dvipusio eismo 
gatvėje
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čia Li – atstumas tarp dviejų sankryžų, m; V – automobilių grupės 
greitis, m/s; ti – žaliojo signalo perstūmimo laikas, s.

Greičio nustatymas koordinuoto eismo reguliavimo sistemoje 
priklauso nuo kelių aplinkybių:

1) esamo greičio pasirinktoje gatvėje,
2) gatvės važiuojamosios dalies pločio,
3) pėsčiųjų eismo organizavimo,
4) matomumo,
5) transporto srautų sudėties.
Miestų gatvėse dažniausiai nustatomi tokie greičiai:
• 60 km/h (16,6 m/s) A kategorijos greito eismo gatvėse su izo-

liuotu pėsčiųjų eismu;
• 50 km/h (13 m/s) B kategorijos pagrindinėse gatvėse su vy-

raujančiu lengvųjų automobilių eismu;
• 40 km/h (11 m/s) C kategorijos aptarnavimo gatvių tinkle.
Pirmoji „žalioji banga“ (1924 m.) buvo įrengta Berlyne, Leipcigo 

gatvėje, jos greitis – 18 km/h.
„Žaliosios bangos“ reguliavimo ciklas projektuojamas, atsižvel-

giant į gatvėje labiausiai apkrautos sankryžos transporto srautus.
Dvipusio eismo gatvėje, koordinuojant eismą, sutapdinami abiejų 

krypčių žalieji signalai sankryžoje. Dviejų krypčių magistralėje „ža-
liąją bangą“ nesudėtinga projektuoti, kai:

1) atstumai tarp reguliuojamų sankryžų yra pakankamai dideli ir 
vienodi;

2) gatvės parametrai ir eismo sąlygos per visą gatvės ilgį yra vie-
nodi.

Pagrindinis „žaliosios bangos“ kriterijus:

 Lm =
 

;
 (6.22)

čia Lm – mažiausias kartotinis ilgis atstumui tarp reguliuojamų sankry-
žų nustatyti, m; Vb – „žaliosios bangos“ greitis, m/s; Tc – ciklo truk-
mė, s.
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Dvipusio eismo „žaliosios bangos“ grafikas paaiškina formulės
esmę. Automobilių grupės greitis turi būti toks, kad atstumą tarp san-
kryžų automobiliai nuvažiuotų per pusę ciklo trukmės. Atstumas tarp 
sankryžų kartotinis dydžiui Lm , (Lm; 2 L; 3 Lm ir t. t.).

Kai mažiausia ciklo trukmė Tc = 30 s, greitis V = 36 km/h  
(10 m/s), tai dvipusio eismo „žaliąją bangą“ galima suprojektuoti gat-
vei, kurioje atstumai tarp sankryžų L = Lm:

 Lm =
  

= 150 m.
 

(6.23)

Miestų statybos praktikoje atstumai tarp sankryžų dažniausiai yra 
nevienodi, eismo sąlygos ruožuose taip pat skirtingos, todėl būtina de-
rinti eismą susikertančiose gatvėse. Jį galima derinti keliais būdais:

1. Atskirose sankryžose priešpriešiniai žalieji signalai gali nesu-
tapti, bet ne daugiau kaip:

 kb =
 

≥0,5;
 

(6.24)

čia kb – „žaliosios bangos“ krypčių nesutapimo koeficientas; tž – žalio 
signalo trukmė vienai krypčiai; tžj – „žaliosios juostos“, t. y. abiejų 
krypčių bendra žaliųjų signalų trukmė.

2. Projektuojami skirtingi „žaliosios bangos“ greičiai atskiruose 
gatvės ruožuose.

3. Laipsniškai keičiama žaliojo signalo trukmė („platinama“ arba 
„siaurinama“) važiavimo juosta. Tai rodo, kad keičiamas greitis žalio-
jo signalo pradžioje arba pabaigoje.

Koordinuotam eismo reguliavimui valdyti yra naudojamos tele-
mechaninės, automatizuotos gatvių eismo valdymo, automatizuotos 
miesto rajono eismo valdymo sistemos.
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6.4. Centralizuoto eismo valdymo sistemos

Centralizuotos gatvių eismo valdymo sistemos pradėtos taikyti 
praeito šimtmečio šeštojo dešimtmečio pabaigoje JAV miestuose. Tuo 
metu Niujorke buvo 9 000 šviesoforinių objektų, Los Andžele – 3 000, 
Filadelfijoje – 2 500, Vašingtone – 1 000. Dideliuose Amerikos miestuo-
se vienas šviesoforinis objektas tekdavo vidutiniškai 1 000 gyventojų.

Miesto centralizuotą eismo valdymo sistemą (CEV) sudaro: eis-
mo šviesoforų valdikliai; eismo šviesoforai; automobilių eismo ju-
tikliai; viešojo transporto prioritetų sistema; eismo valdymo centras; 
vairuotojų informavimo švieslenčių sistema; eismo stebėjimo sistema; 
informacinė sistema; greičio matavimo sistema.

Įdiegus miestuose CEV yra parenkami racionalūs optimalūs cent-
ralizuotos eismo valdymo sistemos ir šviesoforų valdiklių parametrai, 
optimizuojami maksimalūs eismo srautai mieste, eismas vyksta „ža-
liosios bangos“ principus kai kuriuose eismo koridoriuose.

Taikant centralizuotas eismo valdymo sistemas sutrumpėja trans-
porto srautų prastovų prie sankryžų laikas, padidėja vidutinis auto-
mobilių srauto greitis. Miesto šviesoforų valdikliai sujungiami į vieną 
sistemą. Sumažėja tarša ir triukšmas mieste dėl mažesnių automobilių 
prastovų sankryžose, optimizuojama kelionės trukmė. 

Pagerinamos eismo sąlygos viešajam transportui (autobusams, 
troleibusams) didinant jo susisiekimo greitį, suteikiant prioritetus 
sankryžose. Sudaromi prioritetiniai maršrutai specialiajam autotrans-
portui (greitosios medicinos pagalbos automobiliams, gaisrinėms) 
kiekvienoje šviesoforais reguliuojamoje sankryžoje; vairuotojai yra 
informuojami realiuoju laiku naudojant kintamų pranešimų švieslen-
tes gatvėse, pateikiama eismo sąlygų, optimalių maršrutų informacija 
internete. Didinamas saugumas stebint problemiškiausias sankryžas 
pro vaizdo stebėjimo kameras, operatyviai reaguojant į eismo sutriki-
mus, avarijas.

Vilniuje CEV valdys penkis pagrindinius eismo koridorius, ku-
riuose bus optimizuojami eismo srautai centrinėje miesto dalyje:

1 koridorius: Tarptautinis Vilniaus oro uostas – Žaliasis tiltas.
2 koridorius: Žaliasis tiltas – Kalvarijų g. 
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3 koridorius: Žaliasis tiltas – Arsenalo g. – Antakalnio g. – Ne-
menčinės pl. (iki Saulėtekio al.).

4 koridorius: Basanavičiaus g. (nuo Švitrigailos g.) – Savanorių 
pr. (iki Rivionių g.).

5 koridorius: Vasario 16-osios g. – Tauro g. – Mindaugo g. – Šo-
peno g. – Pylimo g. – Vilniaus g.

Planuojama įdiegti Vilniuje CEV sistema ateityje plėsis į naujus 
eismo koridorius.

Eismo valdymo įranga, kuri bus naudojama Vilniuje, atitiks Eu-
ropos Sąjungos standartus bei kitus tarptautinius standartus, turinčius 
Europinį atitikmenis. 

Šviesoforų valdiklio valdomų šviesoforų grupių skaičius gali būti 
keičiamas įstatant ar išimant grupių valdymo plokštes (modulius). 
Viena plokštė valdo keturias šviesoforų grupes. Kiekviena grupė turi 
keturis išėjimus šviesoforo signalams prijungti: žaliai spalvai, gelto-
nai spalvai, valdomai raudonai (ketvirtasis išėjimas skirtas tos grupės 
dubliuojančio šviesoforo raudonai spalvai). Pagrindinio ir dubliuojan-
čio šviesoforo prijungimo prie tos pačios grupės schema pavaizduota 
6.2 pav.

Šviesoforų grupių valdymo modulis gali valdyti kaitrinių lempų 
šviesoforus, šviesoforus su transformatoriais arba diodinius (LED) 
šviesoforus. 

Vienas valdiklis valdo nuo vienos iki keturių šviesoforinių san-
kryžų pagal nustatytą režimą. Valdiklis gali sinchronizuoti sankryžų 
veiklą ir rinkti informaciją apie jų veikimą (pvz. dvi sankryžas po aš-
tuonias grupes, dvi sankryžas po dvylika grupių ir netoliese esančią 
pėsčiųjų perėją ). Kai sankryža yra labai sudėtinga ir joje įrengtiems 
šviesoforams valdyti nepakanka vieno valdiklio, yra galimybė sujung-
ti kelis valdiklius tai pačiai sankryžai valdyti. Valdiklis gali dirbti cik-
liniu ir ne cikliniu darbo režimu. 

Pagrindinė eismo makroreguliavimo jutiklių paskirtis – rinkti 
reikiamą informaciją apie automobilių srautus eismo optimizavimo 
zonose. Siekiant optimalaus šviesoforų sistemos darbo, suteikiant 
prioritetą tam tikruose eismo koridoriuose, reikia sankryžose įrengti 
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6.2 pav. Sujungti šviesoforai 
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makroreguliavimo eismo jutiklius. Kiekvienoje sankryžoje yra su-
montuojamos dvi ar daugiau specializuotų kamerų, kurios jungiamos 
per joms skirtą specialų duomenų apdorojimo procesorių, kuris iš  
kamerų pateikto vaizdo gauna duomenis apie eismą 4 eismo juostose 
(2 kameros – 8 juostose).

Viešojo transporto eismo prioritetų nustatymo sistemą sudaro: spe-
cializuoti siųstuvai, kurie montuojami ant nurodytų autobusų ir trolei-
busų; imtuvai, kurie montuojami prie šviesoforų reguliuojamose san-
kryžose; specializuota programinė įranga, kuri leidžia suteikti prioritetą 
viešajam transportui priartėjus prie šviesoforais reguliuojamų sankryžų. 
Prioriteto suteikimu laikomas žaliojo šviesoforo signalo įjungimas vie-
šojo transporto maršruto kryptimi. Viešojo transporto prioritetų valdy-
mo sistema yra integruojama į eismo valdymo centro sistemą. 

Viešojo transporto priemonei su įmontuotu siųstuvu artėjant prie 
šviesoforais valdomos sankryžos, joje įrengti imtuvai identifikuoja
transporto priemonę ir pagal jos maršrutą uždega žalią šviesoforo si-
gnalą. Eismo valdymo centras automatiniu ar rankiniu būdu gali val-
dyti ir uždrausti viešojo transporto veiksmus. 

Viešojo transporto prioritetų nustatymo sistema įrengiama visose 
šviesoforais reguliuojamose sankryžose, maršrutiniuose autobusuose 
ir troleibusuose. 

Eismo valdymo centro paskirtis yra reguliuoti eismą gatvių tin-
kle, atsižvelgiant į esamą situaciją, ir parinkti atitinkamus eismo val-
dymo planus bei koordinuoti transporto šviesoforų veikimą, kad būtų 
įgyvendinta pasirinkta eismo valdymo strategija („žaliosios bangos“ 
organizavimas pasirinktuose eismo koridoriuose, eismo ribojimas dėl 
tam tikrų aplinkybių).

Pagrindinė eismo valdymo sistemos paskirtis yra stebėti ir valdyti 
šviesoforus pasitelkus valdiklius.

Pagrindinės eismo valdymo centro atliekamos funkcijos:
• eismo planų daugiapakopių algoritmų skaičiavimas;
• „žaliosios bangos“ gatvėse projektavimas;
• sistemos darbo režimų parinkimas;
• viešojo transporto prioritetų suteikimo valdymas;
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• vairuotojus informuojančių švieslenčių valdymas.
Transporto srautai yra skaičiuojami naudojant eismo jutiklius, su-

montuotus sankryžose ir prijungtus prie šviesoforų valdiklių.
Šviesoforų valdikliai apdoroja duomenis, gaunamus iš jutiklių, 

apskaičiuoja transporto srautą ir intensyvumo santykį; kiekvieną mi-
nutę siunčia reikiamus duomenis į eismo valdymo centrą. 

CEV sistema yra daugiaalgoritminė, ir centralizuotam eismo op-
timizavimui taikomi keturi metodai, kurie parenkami atsižvelgiant į 
atitinkamus parametrus.

Laiko metodas. Taikant šį metodą kiekvienam šviesoforų valdik-
liui eismo valdymo planas priskiriamas remiantis tiktai laiku. Eismo 
planai imami iš jau sukurtos duomenų bazės. Metodas duoda patenki-
namus rezultatus daugeliu atvejų: situacijose, kuriose eismo sąlygos 
yra gerai žinomos ir sistemingai kartojasi tam tikromis dienomis ir 
valandomis. Konkrečių eismo planų periodai, jų taikymo laikas yra 
nustatomi savaitės arba mėnesio dienai.

Vektorinis metodas. Sistemai dirbant šiuo metodu, automatiškai 
ieškoma optimalaus eismo plano iš kelių ar keliolikos iš anksto suda-
rytų eismo planų, esančių eismo planų duomenų bazėje. 

Eismo valdymo metodas taikomas realiuoju laiku. Šis metodas pa-
remtas eismo srautų prognoze konkrečiam laiko periodui, atsižvelgiant 
į buvusius ir esamus duomenis. Metodas kas x minučių apskaičiuoja 
(sugeneruoja) naują eismo planą, kurį perduoda šviesoforų valdik-
liams. Eismo planų generavimas atliekamas naudojant TRANSYT 7 
arba analogišką algoritmą. Šio algoritmo naudojimas užtikrina nuo-
seklų eismo planų keitimą ir tai leidžia dažnai keisti eismo planus.

Perpildymo metodas. Šis metodas taikomas, kai prie vienos san-
kryžos leidžiama privažiuoti daugiau transporto priemonių, palyginti 
su transporto srautu prie toliau esančios sankryžos. Taikant šį metodą 
įvertinamas gatvės ruožo ilgis tarp dviejų sankryžų. Perpildymo meto-
das gali būti prevencijos planas, kuris perpildytas sankryžas apsaugo 
nuo transporto priemonių perkrovos. Šis metodas taikomas automa-
tiškai, atsižvelgiant į perkrovimo sąlygas, kurias nustato operatorius 
„sprendimų algoritme“ ir sudarydamas eismo koridorius.
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6.5. Intelektinės transporto sistemos (ITS)

Automobilių spūstys, avaringumas, tarša Vakarų Europoje spren-
džiami jau ne vieną dešimtmetį. Tam pasitelkiamos naujausios tech-
nologijos ir diegiamos vadinamosios intelektinės eismo valdymo siste-
mos (Intelligent Transportation Systems). 

Ateityje tokių sistemų įtaka miestams, transportui, aplinkai ir gy-
ventojams bus milžiniška. Prognozuojama, kad intelektinės transporto 
sistemos padės 50 % sumažinti nelaimingų atsitikimų metu žuvusių 
žmonių skaičių, 25 % sutrumpinti kelionės laiką, 50 % padidinti vie-
šojo transporto greitį ir 25 % bus mažiau teršiamas oras miestuose.

Diegiant intelektines transporto sistemas, yra renkama ir kaupia-
ma informacija apie miesto eismo situaciją, pasitelkus jutiklius, de-
tektorius, kameras, eismo kontrolės centrus ir komunikacinę įrangą.  
Šie realiojo laiko duomenys yra kaupiami ir apdorojami moderniuose 
eismo kontrolės centruose naudojant matematinius modelius. Taip au-
tomobilių, telekomunikacijų, eismo kontrolės sistemos sujungiamos ir 
integruojamos į vieną sistemą.

Intelektinės transporto sistemos leidžia apjungti viso miesto bei 
tarpmiestinį transporto valdymą. Kaupiama informacija apie švieso-
forų darbą, spūstis, registruojami greičio daviklių rodmenys, nustato-
mi ir kontroliuojami eismo taisyklės pažeidėjai, sudaromos „žaliosios 
bangos“, suteikiami prioritetai viešojo transporto, specialiųjų tarnybų 
automobilių judėjimui, nurodomos automobilių stovėjimo aikštelėse 
laisvos vietos. Intelektinės transporto sistemos leidžia remiantis su-
rinktais duomenimis koreguoti sankryžų valdymo programas, atitin-
kamai didinant laidumą tose gatvėse, kuriose yra didesnis automobilių 
srautas.

Informacija vairuotojams specialiais besikeičiančiais informaciniais 
eismo ženklais, integruotomis automobilių kompiuterinėmis sistemomis, 
interneto puslapiuose, radijo bangomis, mobiliuoju telefono ryšiu. Vai-
ruotojams gali būti suteikiama informacija apie eismo srautus, automobi-
lių eilės spūstyje ilgį, optimaliausią maršrutą, laukimo laiką, laisvų stovė-
jimo vietų skaičių, viešojo transporto tvarkaraščius ar oro sąlygas.

Intelektinė transporto sistema gali suteikti prioritetą viešajam ar spe-
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cialiam transportui. Viešojo transporto priemoinei artėjant prie švieso-
foro, informacija apie jo judėjimo kryptį yra perduodama eismo valdymo 
sistemai, kuri reikiamu laiku įjungia žalią šviesoforo signalą. ITS padeda 
tiksliai laikytis viešojo transporto tvarkaraščių, suteikia keleiviams informa-
cijos apie viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku.

Tokia sistema netrukus bus diegiama ir Vilniuje. Netolimoje at-
eityje  vairuotojai ir eismo dalyviai Vilniuje irgi galės naudotis moder-
niųjų technologijų privalumais.
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7. GATVIŲ TINKLO LAIDUMAS

Miestų gatvių tinklo laidumo problema aktuali visais aspektais: 
ekonominiu (laiko nuostoliai, degalų pereikvojimas, prastovos), oro 
teršimo, triukšmo, eismo saugumo ir kitais. Svarbiausias aspektas yra 
ekonominis. Triukšmo poveikį, oro teršimą taip pat galima įvertinti 
ekonomiškai.

Laidumas yra apibrėžiamas kaip didžiausias transporto priemonių 
ar pėsčiųjų skaičius per laiko tarpą, kuris gali pravažiuoti ar praeiti per 
gatvės ar kelio skerspjūvį, įvažiavimą į sankryžą, per pėsčiųjų perėją 
ar šaligatvį, dviračių taką. Šis apibrėžimas nenusako eismo saugumo 
sąlygų gatvėje, kur važiuoja transporto srautas, artimas laidumo ribai.

Gatvių ir sankryžų laidumui nustatyti yra naudojami įvairūs me-
todai. Išsamiausi ir plačiausią pritaikymą įvairiose šalyse turi JAV at-
liekami tyrimai, kurie išdėstyti nuolat atnaujinamuose greitkelių lai-
dumo vadovuose (Highway Capacity Manual – HCM).

Miestų gatvių laidumą riboja atskira eismo juosta ir jų skaičius, 
bet daugiausia – vieno lygio sankryžų laidumas. Gatvės laidumą labai 
sumažina kelkraščiuose stovintys automobiliai, nepakankamas eismo 
juostų skaičius, viešojo transporto stotelės gatvės važiuojamojoje da-
lyje. Didinant miestų gatvių tinklo laidumą, reikia pradėti nuo sankry-
žų laidumo didinimo.

Gatvės sankryžų laidumą padidinti galima tobulinant eismo re-
guliavimą. Nereguliuojamose sankryžose tai reikštų atitinkamų kelio 
ženklų įrengimą, uždraudžiant atlikti tam tikrus manevrus. Regu-
liuojamose sankryžose eismo laidumo didinimo galimybės yra įvai-
resnės – šviesoforų ciklo ar atskirų fazių ilgių keitimas, daugiafazio 
reguliavimo įvedimas, koordinuotas eismo reguliavimas visose san-
kryžose.

Laidumas nereguliuojamose ir reguliuojamose sankryžose gali 
būti nustatomas:

1. Tam tikram transporto priemonių manevrui (posūkiui į kairę, į 
dešinę, tiesia kryptimi).
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7.1 pav. Šalutinėje gatvėje transporto srauto vidutinis laukimo laikas 
nereguliuojamoje sankryžoje

Srauto dydis šalutinėje gatvėje (aut./h)

2. Atskirai eismo juostai. Čia gali būti du variantai – eismo juosta 
skirta tik konkrečiam manevrui atlikti (posūkiui į kairę, į dešinę tiesia 
kryptimi) arba iš tos pačios eismo juostos atliekami keli skirtingi ma-
nevrai (vadinamasis bendrosios eismo juostos atvejis).

3. Eismo juostų grupei, kurią sudaro viena ar daugiau eismo juos-
tų prieš sankryžą. Eismo juostų grupės laidumas nustatomas tik regu-
liuojamose sankryžose.

4. Sankryžos įvažiavimui (krypčiai). Trišalėje sankryžoje bus trys 
kryptys, keturšalėje – keturios. Reguliuojamose sankryžose įvažiavi-
mo laidumas nustatomas visoms kryptims, nereguliuojamose sankry-
žose – tik šalutinei (antraeilei) gatvei, o pagrindinės gatvės laidumas 
lygus prisotinto srauto dydžiui.

5. Visai sankryžai. Sankryžos laidumas lygus visų įvažiavimų lai-
dumų sumai.
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Svarbus laidumo skaičiavimo įvairių algoritmų elementas yra lai-
ko nuostolių skaičiavimas. Laiko nuostoliai gali būti nustatyti viduti-
niškai vienai transporto priemonei arba apskaičiuota absoliuti šio pa-
rametro reikšmė. Vidutiniai ir absoliutieji laiko nuostoliai gali būti nu-
statyti juostų grupei, vienam įvažiavimui, visai sankryžai (7.1 pav.).

Įvertinus transporto priemonių laiko nuostolių skaitines reikš-
mes, galima apskaičiuoti įvairius ekonominius parametrus – degalų 
pereikvojimo sąnaudos, papildomą oro užterštumą, keleivių prarasto 
laiko sumą. Taigi laiko nuostolių funkcijos minimizavimas įgyja di-
delę svarbą.

Reikšmingas sankryžų laidumo skaičiavimo parametras yra susi-
darančių ties įvažiavimo vieta transporto priemonių eilių ilgis, kuris 
įgyja išskirtinę reikšmę tais atvejais, kai yra nedideli atstumai tarp at-
skirų sankryžų ir prie vienos sankryžos stovinčių automobilių eilės 
pabaiga pasiekia gretimą sankryžą.

7.1. Nereguliuojamų sankryžų laidumo skaičiavimas

Nereguliuojamose sankryžose (esant pirmumo kelio ženklams) 
eismas pagrindine gatve vyksta netrukdomai. Vairuotojas šalutinėje 
gatvėje, neturintis pirmenybės laisvai įvažiuoti, priverstas laukti laiko 
intervalo tarp transporto priemonių pagrindinės gatvės sraute, kad ga-
lėtų pervažiuoti sankryžą.

Teoriškai sankryžoje perkirsti dviejų eismo juostų gatvę vienam 
automobiliui pakanka trijų sekundžių. Tačiau praktiškai šis laikas pri-
klauso ne nuo automobilio dinamikos, o nuo vairuotojo psichofizio-
loginių savybių. Intervalai tarp važiuojančių automobilių, tinkantys 
vienam vairuotojui, kitam vairuotojui yra nepakankamo dydžio. Taigi 
visus laiko intervalus tarp transporto priemonių, važiuojančių pagrin-
dine gatve, galima suskirstyti į priimtinus tp ir nepriimtinus tn. Priim-
tinų intervalų minimalių reikšmių diapazone yra ribinis intervalas tr, 
kuris su vienoda tikimybe gali būti priimtas arba atmestas. Tai reiškia, 
kad toks intervalas tenkins 50 % vairuotojų.
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Skaičiuojant maksimalų galimą nereguliuojamos sankryžos lai-
dumą, įvertinant eismo saugumą, tr reikšmės imamos su 85 % ar net 
100 % tikimybe.

Ribinio intervalo tr dydis priklauso nuo daugelio reikšmių, pir-
miausia nuo manevro sudėtingumo, kurį atlieka automobilis. Tyrimų 
duomenimis, dviejų eismo juostų gatvei perkirsti reikalingas tr = 6–8 s, 
kairiajam posūkiui atlikti tr = 10–13 s, dešiniajam posūkiui tr = 4–7 s.

Ribinio intervalo tr išsibarstymas rodo, kad jo skaitinei reikšmei 
įtakos turi daug šalutinių veiksnių – eismo intensyvumas pagrindinėje 
gatvėje, sankryžos matomumas, važiuojamosios dalies dangos būklė, 
posūkių spinduliai.

Skaičiuojant nereguliuojamų sankryžų laidumą, kai sankryža yra 
neperkrauta ir važiavimo sąlygos normalios, imama, kad pagrindinės 
gatvės transporto srautui neturi įtakos šalutiniai gatvių srautai. Per-
krautoje sankryžoje pagrindinės gatvės srautai yra veikiami šalutinės 
gatvės transporto srautų.

Galima įvertinti šalutinių gatvių transporto srautų tarpusavio po-
veikį ir atvejus, kai iš šalutinės gatvės vienos juostos atliekami keli 
manevrai.

Šie skaičiavimai yra pagrįsti kritiniu tarpu (intervalu). Intervalai 
pagrindinės gatvės transporto sraute panaudojami šalutinės gatvės trans-
porto srautų manevrams atlikti, kurie vyksta pagal prioritetinę tvarką:

1) dešinieji posūkiai iš šalutinės gatvės,
2) kairieji posūkiai iš pagrindinės gatvės,
3) važiavimas tiesiai iš šalutinės gatvės,
4) kairieji posūkiai iš šalutinės gatvės.
Pavyzdžiui, dvi transporto priemonės (pirmoji – atliekanti kairįjį 

posūkį iš pagrindinės gatvės, antroji – siekianti kirsti pagrindinę gatvę 
iš šalutinės) laukia tinkamo intervalo. Pirmiausia atsiradusį intervalą 
išnaudos pirmoji transporto priemonė, o antroji bus priversta laukti 
dar tam tikrą laiko tarpą, kad galėtų atlikti manevrą. Didelis skaičius 
transporto priemonių, sukančių į kairę iš pagrindinės gatvės, gali iš-
naudoti visus tinkamus intervalus, ir neliks galimybės transporto prie-
monėms iš šalutinės gatvės saugiai kirsti pagrindinę gatvę.
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Dešiniuosius posūkius iš šalutinės gatvės atlikti yra mažiau sudė-
tinga, kadangi transporto priemonės įsilieja tik į vienos eismo juostos 
transporto srautą ir nereikia laukti intervalo visame pagrindinės gatvės 
sraute. Sudėtingiausia transporto priemonėms yra atlikti kairįjį posūkį 
iš šalutinės gatvės.

Nereguliuojamos sankryžos laidumo skaičiavimo algoritmo pa-
grindinė struktūra:

1. Sankryžos geometrinių parametrų ir transporto srautų nusta-
tymas.

2. Konfliktinių transporto srautų, kuriuos turi perkirsti transporto
priemonės, iš šalutinės gatvės ir iš pagrindinės gatvės darydamos kai-
riuosius posūkius, nustatymas.

3. Pagrindinėje gatvėje konfliktiniuose srautuose intervalų, ku-
riuos turi kirsti šalutinės gatvės srautai, nustatymas.

4. Pagrindinio srauto intervalų dydžių nustatymas.
5. Nustatytų intervalų dydžių pritaikymas laiko nuostoliams įver-

tinti ir eismo juostoms panaudoti.
Reikia surinkti išeities duomenis apie sankryžų geometrinius para-

metrus, transporto srautų eismo intensyvumą ir atliekamus manevrus.
Prie sankryžos geometrinių parametrų priskiriama: eismo juostų 

skaičius ir jų panaudojimas manevrams; transporto srautų kanalizavi-
mas; išilginis gatvės nuolydis; kreivių spinduliai ir posūkių kampai; 
atstumai iki artimiausių šoninių kliūčių.

Kiekvienas iš šių parametrų turi įtakos intervalų tarp transporto 
priemonių išnaudojimui ir jų dydžiams. 

Eismo juostų skaičius ir jų panaudojimas reikšmingas veiksnys, 
nes transporto priemonės gretimose eismo juostose gali išnaudoti tą 
patį intervalą pagrindiniame sraute vienu metu. Kai skirtingi manevrai 
atliekami iš vienos eismo juostos, tai tik viena transporto priemonė 
gali juo pasinaudoti sankryžai pervažiuoti.

Pagal susitarimą skaitmenys nuo 1 iki 6 naudojami pagrindinės 
gatvės srautams pažymėti, o skaitmenys nuo 7 iki 12 – šalutinės gat-
vės srautams. Perskaičiavimui į lengvuosius automobilius naudojami 
ekvivalentiniai dydžiai – perskaičiavimo koeficientai.
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7.1.1. Konfliktiniai srautai sankryžoje

Transporto priemonėms, atliekančioms dešinįjį posūkį iš šalu-
tinės gatvės, konfliktinis srautas sankryžoje yra pagrindinės gatvės
transporto srautas, važiuojantis tiesiai, į kurį įsiliejama.

Transporto priemonės, atliekančios kairįjį posūkį iš pagrindinės 
gatvės, tiesiogiai konfliktuoja su priepriešiais tiesiai važiuojančiu
srautu ir su sukančiu į dešinę srautu, kadangi vieną transporto srautą 
reikia perkirsti, o į kitą įsilieti. 

Iš šalutinės gatvės tiesiai važiuojančios transporto priemonės 
konfliktuoja su visais galimais pagrindinės gatvės transporto srautais.

Nereguliuojamose sankryžose sudėtingiausias yra transporto prie-
monių atliekamas kairysis posūkis iš šalutinės gatvės, kuris konfliktuo-
ja su visų krypčių pagrindinės gatvės transporto srautais ir su šalutinės 
gatvės eismu priešpriešine tiesia kryptimi ir į dešinę sukančiu srautu.

Transporto priemonių atliekami dešinieji posūkiai iš pagrindinės 
gatvės kaip konfliktiniai gali būti eliminuoti, kai jiems yra skirtos at-
skiros eismo juostos arba sankryžoje yra dideli posūkių spinduliai.

Sąvoka kritinis intervalas apibrėžiama kaip minimalaus laiko tar-
po, reikalingo konfliktiniam srautui perkirsti ar įsilieti į jį, vidurkis,
išreiškiamas sekundėmis.

Kritinio intervalo dydis priklauso nuo tokių veiksnių, kaip:
1) transporto priemonės vykdomas manevras;
2) šalutinis gatvės transporto srauto eismo reguliavimas (ženklais 

STOP arba „Susikirtimas su pagrindine gatve“);
3) vidutinis transporto srauto greitis pagrindinėje gatvėje;
4) eismo juostų skaičius pagrindinėje gatvėje;
5) sankryžos geometriniai parametrai ir aplinkos sąlygos.
Transporto priemonės atliekamo manevro tipas yra pats svarbiau-

sias veiksnys, nes kuo jis yra sudėtingesnis, tuo ilgesnio laiko tarpo 
reikės jam atlikti. Transporto priemonei, sukančiai iš šalutinės gatvės 
į dešinę ir atliekančiai vienintelį įsiliejimo manevrą, laiko intervalo 
reikės daug trumpesnio negu transporto priemonei, sukančiai į kairę.

Šalutine gatve važiuojančio transporto srauto eismo reguliavimo 
būdai sankryžoje taip pat yra svarbus veiksnys. Kai stovi kelio žen-
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klas STOP, transporto priemonė pradeda judėti iš stovėjimo padėties, 
o prie ženklo „Susikirtimas su pagrindine gatve“ dalis transporto prie-
monių juda, nors ir nedideliu greičiu. Transporto priemonei pradėti 
važiuoti iš stovėjimo padėties reikės daugiau laiko manevrui atlikti, 
atitinkamai bus didesnis ir reikalingas kritinis intervalas.

Transporto srauto greitis pagrindinėje gatvėje turi didelės įtakos 
reikiamam intervalui. Didėjant greičiui, transporto priemonei reikės 
ilgesnio intervalo. Taigi vairuotojai tampa konservatyvesni intervalo 
pasirinkimo atžvilgiu dėl padidėjusios rizikos.

Esant didesniam eismo juostų skaičiui pagrindinėje gatvėje, kri-
tinis intervalas didėja. Tinkamo intervalo tarp transporto priemonių 
pasirinkimas esant kelių eismo juostų srautui yra daug sudėtingesnis, 
negu kertant vieną eismo juostą.

Geometriniai parametrai taip pat turi nemaža reikšmės kritinio 
intervalo dydžiui, nes nedideli sankryžos posūkių spinduliai mažina 
kritinį tarpą.

Aplinkos sąlygos visada turi įtakos transporto srautams – jiems 
gali turėti įtakos oro sąlygos, paros laikas, eismo įvykiai sankryžoje.

7.1.2. Kritinio laiko intervalo reikšmės

Kritinio laiko intervalo reikšmės parenkamos iš 7.1 lentelės:
1. Pagrindinis kritinio laiko intervalo dydis paimamas iš 7.1 len-

telės I dalies, kurioje yra įvertinamas manevro tipas, eismo valdymo 
tipas ir vidutinis greitis pagrindinėje gatvėje.

2. Pagrindinio kritinio laiko intervalo modifikacijos parenkamos
iš 7.1 lentelės II dalies, kurios kinta priklausomai nuo įvairių eismo 
sąlygų.

Miesto dydžio ir gyventojų skaičiaus veiksnys įtrauktas remiantis 
tyrimais: didmiesčiuose yra sudėtingesnės vairavimo sąlygos, todėl 
ir vairuotojų meistriškumas turi būti didesnis, jiems sankryžai perva-
žiuoti užtenka trumpesnių intervalų.
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7.1 lentelė. Kritinio laiko intervalo nereguliuojamose sankryžose reikšmės

Pagrindinio kritinio laiko intervalo dydis lengviesiems automobiliams, s

Transporto manevrai 
ir valdymo tipas

Vidutinis greitis pagrindinėje 
gatvėje

30 km/h 50 km/h

Juostų skaičius pagrindinėje gatvėje

2 4 2 4

Dešinysis posūkis iš šalutinės 
gatvės:
prie ženklo STOP
prie ženklo „Susikirtimas 
su pagrindine gatve“

5,5

5,0

5,5

5,0

6,5

5,5

6,5

5,5

Kairysis posūkis iš pagrindinės 
gatvės

5,0 5,5 5,5 6,0

Tiesus šalutinis gatvės judėjimas:
prie ženklo STOP
prie ženklo „Susikirtimas 
su pagrindine gatve“

6,0
5,5

6,5
6,0

7,5
6,5

8,0
7,0

Kairysis posūkis iš šalutinės gatvės:
prie ženklo STOP
prie ženklo „Susikirtimas 
su pagrindine gatve“

6,5
6,0

7,0
6,5

8,0
7,0

8,5
7,5

Galimos kritinio laiko intervalo modifikacijos, s

Sąlygos Modifikacijos

Dešinysis posūkis iš šalutinės gatvės:
posūkio spindulys > 15 m
posūkio kampas < 60°

–0,5

Dešinysis posūkis iš šalutinės gatvės:
yra pagreitėjimo juosta –1,0

Visiems manevrams:
gyventojų skaičius > 2 50 000 –0,5

Ribotas atstumas iki šoninių kliūčių iki+1,0
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Maksimalus leidžiamas kritinio laiko intervalo sumažinimas yra 
lygus 1,0 s.

Maksimalus kritinis laiko intervalas yra lygus 8,5 s.
Riboti šoniniai atstumai gali padidinti skaičiuojamąjį kritinio lai-

ko intervalo dydį, tačiau gyventojų skaičiaus ir atstumų įtakos veiks-
nių reikšmės yra nustatomos, atsižvelgiant į vietines eismo sąlygas.

7.1.3. Laidumo skaičiavimas

Sankryžos laidumas daugeliu atvejų yra mažesnis už į ją įeinančių 
gatvių laidumų sumą. Taip yra dėl gatvėje susikertančių tarpusavyje 
konfliktuojančių transporto srautų. Bet kurį pagrindinės gatvės eismo
intensyvumą atitinka šalutine gatve važiuojančių automobilių skai-
čius, galintis perkirsti pagrindinę gatvę. Sankryžos laidumas dažniau-
siai nagrinėjamas kaip transporto srautų intensyvumų susikertančiose 
gatvėse santykis.

Įvertinant veiksnius, turinčius įtakos sankryžos laidumui, faktinį 
dydį galima nustatyti natūriniais transporto tyrimais. Teoriniai sankry-
žos laidumo nustatymo metodai pagrįsti prielaidomis apie laiko inter-
valų tarp automobilių pasiskirstymą.

Transporto srautas, atitinkantis laidumą vienoje iš šalutinės gat-
vės krypčių, skaičiuojamas:

 Nsk = N
 

;
 

(7.1)

čia Nsk – ieškomasis laidumas aut./h; N – transporto srauto pagrindinė-
je gatvėje intensyvumas, aut./h; 1 – pasiskirstymo parametras (srauto 
intensyvumas) aut./s; tr – ribinio intervalo reikšmė; r – laiko intervalai 
tarp automobilių, įvažiuojančių į sankryžą iš šalutinės gatvės, esant 
eilei, s.

Ši formulė atitinka idealias sąlygas, kai pagrindinėje gatvėje yra 
laisvas judėjimas (t. y. transporto priemonės nevažiuoja grupėmis), o 
šalutinėje gatvėje yra pakankamai stovinčių automobilių, galinčių iš-
naudoti bet kurį tarpą pagrindiniame sraute.
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7.2 pav. Pagrindinio srauto laidumas atliekant manevrus nereguliuojamoje 
sankryžoje

Potencialus laidumas nusakomas kaip idealus laidumas konkre-
čiam lengvųjų automobilių manevrui ir yra randamas grafiškai iš krei-
vių monogramų. Jis priklauso nuo konfliktinio srauto dydžio ir nu-
statyto kritinio laiko intervalo reikšmės. Nustatant laidumą turi būti 
įvykdytos šios sąlygos:

1. Transporto priemonės pagrindinėje gatvėje neturi trukdyti iš-
važiuoti iš šalutinės gatvės (7.2 pav.).
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2. Šalutinėje gatvėje visiems transporto priemonių manevrams 
yra po atskirą eismo juostą.

3. Sankryžoje transporto priemonių eismo neturi trukdyti pėsčių-
jų srautai.

Ankstesniuose skaičiavimuose buvo laikoma, kad šalutine gat-
ve judantis transporto priemonių srautas turi po atskirą eismo juostą. 
Praktikoje taip dažnai nebūna, įprasta, kad keli (du ar trys) manevrai 
atliekami iš bendros eismo juostos. Tokiu atveju transporto priemo-
nės, atliekančios skirtingus manevrus, neturi vienalaikio privažiavimo 
prie sankryžos ir tik viena iš jų gali išnaudoti intervalą pagrindiniame 
sraute.

Bendros eismo juostos laidumas skaičiuojamas taip:

   Vk + Vt + Vd Cb = ——————————–—————— ; (7.2)
      (Vk / Cmk ) + (Vt / C/mt ) + (Vd / Cmd )

čia Cb – bendros eismo juostos laidumas; Vk – transporto srauto dydis 
bendroje juostoje į kairę; Vt – transporto srauto dydis bendroje juos-
toje tiesiai; Vd – transporto srauto dydis bendroje juostoje į dešinę;  
Cmk – manevro į kairę laidumas; Cmt – eismo tiesiai laidumas; Cmd – 
manevro į dešinę laidumas.

Čia įtraukiamos tik tos eismo kryptys, kurių eismo juosta yra ben-
dra. Kai bendra eismo juosta yra skirta posūkiui į dešinę ir eismui 
tiesiai atlikti, dydžiai, kuriais aprašomas kairysis posūkis, iš lygties 
yra eliminuojami.
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Aptarnavimo lygio kriterijai (LOS) apibrėžiami apibendrintai ir 
priklauso nuo laidumo rezervo, kuris apskaičiuojamas taip:

 CR = CB – Nv; (7.3)

čia CB = CSH – v; CR – laidumo rezervas; CB – bendros eismo juostos 
laidumas; Nv – srauto dydis eismo juostoje (7.2 lentelė).

7.2 lentelė. Aptarnavimo lygio kriterijai nereguliuojamose sankryžose

Laidumo rezervas, 
aut./h

Aptarnavimo 
lygis

Galimi trukdžiai šalutinės gatvės 
transportui

>400
300–399
200–299
100–199

0–99
–

A
B
C
D
E
F

Maži trukdžiai arba jų nėra
Nedideli trukdžiai

Vidutiniai trukdžiai
Ilgi trukdžiai

Labai ilgi trukdžiai
Transporto grūstys




