1. ĮVADAS
Objekto pavadinimas: Nr. 141 Kauno – Jurbarko – Šilutės - Klaipėdos kelio 205,38 – 216,38
km ruožo (su Priekulės aplinkkelio tiesimu) rekonstravimas. 2 etapas. Valstybinės reikšmės krašto
kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda (Priekulės aplinkkelio) ruožo nuo 215,70 km
iki 216,30 km rekonstravimas.
Objekto techninis projektas parengtas UAB „Kelprojektas“, vadovaujantis specialiuoju planu,
patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. balandžio 28 d., sprendimo Nr. T11-93.
Rengiant techninį projektą, taip pat vadovautasi:
 Valstybės įmonės Transporto ir kelių tyrimo instituto 2010 m. balandžio mėn. atlikta kelio
Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda 215,9 km (Dituvos sankryža) audito
ataskaita specialiojo plano stadijai;
 LAKD prie Susisiekimo ministerijos 2010-05-10 d. techninės tarybos posėdžio protokolu.
Rekonstruojamos „Dituvos“ žiedinės sankryžos darbų pradžia prasideda nuo Priekulės aplinkkelio
1-o etapo darbų pabaigos 215,70 km ir baigiasi ties anksčiau suprojektuoto kelio Nr.141 Kaunas Jurbarkas – Šilutė - Klaipėda ruožo nuo 216,30 km iki 222,261 km darbų pradžia.
Šiame techniniame projekte sprendžiami „Dituvos“ žiedinės sankryžos, autobusų stotelių, pėsčiųjų dviračių takų ir sankryžos apšvietimo įrengimo, laikino kelio Priekulės aplinkkelio įsijungimui į Nr. 141
kelią išardymo, inžinerinių tinklų, trukdančių sankryžos rekonstravimui išsaugojimo ir rekonstravimo,
eismo saugos ir prieštriukšminių priemonių įrengimo, kelio ženklų įrengimo ir dangos ženklinimo
klausimai.
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
Esamos situacijos planas papildytas ir naujai suderintas su suinteresuotomis organizacijomis.
Žiedinės sankryžos apšvietimo įrengimui, elektros, ryšių linijų ir melioracijos įrenginių
rekonstravimui parengti atskiri techniniai projektai.
2. ESAMA PADĖTIS
2.1. Esamas kelias Kaunas – Jurbarkas – Šilutė - Klaipėda
Rekonstruojamas kelio Nr. 141 ruožas nuo 215,70 km iki 216,30 km yra Klaipėdos rajono
Priekulės seniūnijos Dituvos gyvenvietės vakariniame pakraštyje.
Rekonstruojamo krašto kelio Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda atkarpa nuo 215,70 km iki
216,30 km apima kelio juostos sklypus 5552/7001:1; 5552/7001:7; 5552/7001:10; 5552/7001:11;
5552/7001:12, įregistruotus VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų
banke.
Rekonstruojamas kelio ruožas iš šiaurės rytų ir rytų pusės ribojasi su nuosavybės teise įregistruotais
sklypais (pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio, kadastriniai Nr. Nr.: 5552/0010:328,
5552/0010:34, 5552/0010:320, 5552/0010:373, 5552/0010:123, 5552/0010:486, 5552/0010:135,
5552/0010:110, 5552/0010:163, 5552/0010:613, 5552/0010:723, 5552/0009:517, 5552/0009:518,
5552/0009:116, 5552/0009:587, 5552/0009:217, 5552/0009:655, 5552/0009:121, pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis: kita, kadastriniai Nr. Nr.: 5552/0010:75 ir 5552/0010:29), iš pietų – su nuosavybės
teise įregistruotu sklypu (naudojimo paskirtis: žemės ūkio, kadastrinis Nr. 5552/0009:120), iš vakarų pusės
– su nuosavybės teise įregistruotais sklypais (naudojimo paskirtis: žemės ūkio, kadastriniai Nr. Nr.:
5552/0010:436, 5552/0010:152, 5552/0010:264, 5552/0010:489, 5552/0010:258, 5552/0010:92,
5552/0010:98, 5552/0010:413, 5552/0010:450, 5552/0010:422, 5552/0010:342.
Rekonstruojamoje teritorijoje yra esami elektros, ryšių, slėginės kanalizacijos tinklai ir drenažas.
Nėra vandentiekio, dujotiekio ir šilumos tinklų. 160 mm diametro slėginė nuotekų linija iš PE vamzdžių,
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nutiesta nuo Priekulės nuotekų siurblinės iki Klaipėdos m. valyklos Dumpių kaime. Perėjimuose per kelio
Nr. 141 važiuojamąsias dalis slėginė nuotekų linija įrengta apsauginiuose vamzdžiuose.
Šiuo metu kelio Nr. 141 apsaugos zonoje kairėje esamo kelio Nr. 141 pusėje yra 1 gyvenamasis
namas, nutolęs nuo kelio važiuojamosios dalies - 14 m ir dešinėje esamo kelio pusėje - kavinė – baras su
parduotuve (atstumas iki krašto kelio Nr. 141 važiuojamosios dalies – 32 m, iki vietinės reikšmės kelio –
8 m). Maisto produktų parduotuvė yra nutolusi nuo krašto kelio Nr. 141 važiuojamosios dalies – 56 m.
Rekonstruojamo kelio Nr. 141 ruože nuo 215,70 km iki 216,30 km saugomų teritorijų nėra.
Objektas nepatenka į kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos ribas.
Objektas nepatenka į „Natura 2000“ teritorijų ribas.
Dituvoje yra dvi esamos autobusų sustojimo aikštelės su 2 autopaviljonais ir dangos praplatinimais.
Kelio ruože nuo 214,90 km (nuo nuovažos į Dituvos sodus) iki 215,90 km 2000 metais kelio
sankasa praplatinta iki 12,0 m pločio, asfaltbetonio danga įrengta dviejų juostų po 3,75 m pločio su
kraštinėmis saugos juostomis po 0,75 m.
Pagal VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“ 2013 metų duomenis Nr.141 Kaunas – Jurbarkas –
Šilutė - Klaipėda kelyje, už sankryžos vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) matavimo
poste 219,11 km buvo 10249 aut./p., tame skaičiuje krovininio transporto - 772 aut./p., prieš sankryžą
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas matavimo (VMPEI) poste 205,99 km buvo 4289 aut./p., tame
skaičiuje krovininio transporto – 508 aut./p.
Krašto kelias Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda užima tarpinę vietą tarp Lietuvos
teritoriją kertančių tarptautinių koridorių ir nacionalinių kelių. Šis kelias užtikrina susisiekimą tarp Kauno,
Suvalkijos su Šilute ir Klaipėda, taip pat susisiekimui tarp Rusijos Federacijos Kaliningrado srities su
Klaipėdos jūrų uostu. Kelio ruožas tarp Panemunės (Mikytų sankryžos) ir Klaipėdos priskirtas
transeuropiniam tinklui TEN-T (1.1 pav.).

1.1 pav. TEN-T kelių tinklas Lietuvoje
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Klaipėdos rajonas yra labai svarbi Lietuvos ekonomikai teritorija. Spartus Klaipėdos regiono
vystymais turi tiesioginę įtaką šios dalies bei visos Lietuvos gyventojų gerovei. Pagerinus eismo sąlygas
pagerės ir susisiekimas pietvakarių Lietuvos gyventojams, ypatingai vykstantiems vasaros sezono metu į
vienas populiariausių poilsio vietų.
Lietuvos automobilių kelių direkcija, atsižvelgdama į nuolat augančius transporto srautus ir
nepakankamą kelių bei sankryžų pralaidumą ties Klaipėda, vykdo transporto infrastruktūros plėtrą.
Planuojama rekonstruoti sankryža patenka į Dituvos gyvenvietės ribas (1.2 pav.). Dituva – kaimas
Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės seniūnijos teritorijoje, 4 km į šiaurės nuo Priekulės, Minijos
dešiniajame krante. Dituvoje gyventojų skaičius 2001 metų duomenimis sudarė 329 gyv. Seniūnaitijos
centre yra Dituvos pagrindinė mokykla, biblioteka, pro gyvenvietę nutiestas geležinkelis Klaipėda –
Pagėgiai. Dituvos gyvenvietė didelių perspektyvų plėtimui neturi.
Numatoma žiedinės sankryžos vieta - Dituvos gyvenvietės vakarinis pakraštys.

1.2 pav. Dituvos gyvenvietės ribos ir žiedinės sankryžos vieta
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Projektuojama sankryža pietryčiuose jungsis su 2014 metais nutiestu 1- mo etapo Priekulės
aplinkkeliu ties 215,70 km (1.3 pav.).

1.3 pav. Žiedinė sankryža jungsis su Priekulės aplinkkeliu
Esamos sankryžos techniniai parametrai neatitinka susidariusios situacijos ir išaugusių reikalavimų,
todėl buvo priimtas sprendimas kelio ruožą tarp 215,70 ir 216,30 km rekonstruoti, įrengiant žiedinę
sankryžą. Reikalinga įrengti autobusų sustojimo aikšteles ir nuo jų iki Dituvos centro nutiesti pėsčiųjų dviračių takus.
1.4 pav. Esama kelio dangos būklė
Planuojama rekonstruoti sankryža neužtikrina reikiamo eismo komforto lygio, pasižymi dideliu
avaringumu (1.4 pav).
Rekonstruojamo esamo Nr. 141 kelio ruožas nuo projektuojamos žiedinės sankryžos Klaipėdos
kryptimi yra su asfaltbetonio danga 4 eismo juostų. Šio kelio ruožo dešinės pusės (senasis kelias) dangos
būklė yra prasta (1.4 pav.) – gilios vėžės, plyšiai, kurių užtaisymui kiekvienais metais reikia išleisti vis
daugiau lėšų. Kelio naudotojai, važiuodami blogos būklės keliu, patiria nuostolius, nelygi danga kelia
pavojų saugiam eismui. Šio ruožo kairės pusės važiuojamosios dalies dangos būklė yra patenkinama.
Kairioji kelio pusė pastatyta apie 2000 metus pagal UAB „Kelprojektas“ 1997 m parengtą projektą.
Rajoninis kelias Nr. 2203 priskirtas III techninei kelio kategorijai nuo nuovažos į Dituvos sodus
(ties 214,9 km ) iki projektuojamos žiedinės sankryžos (215,9 km). Šiam kelio ruožui 2000 metais buvo
atliktas rekonstravimas. Kelio sankasa praplatinta iki 12,0 m pločio, asfaltbetonio danga įrengta dviejų
juostų po 3,75 m pločio su kraštinėmis saugos juostomis po 0,75 m. Šio kelio ruožo važiuojamosios dalies
dangos būklė yra patenkinama.
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1.4 pav. Esamos sankryžos padėtis

Kelio ruože nuo 215,9 iki 216,35 km nustatyta „juodoji dėmė“. Per 2006 – 2009 metus „juodojoje
dėmėje“ užregistruoti 4 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu buvo sužeisti 8 žmonės.
Įskaitinių eismo įvykių skaičius pagal metus pateiktas 1.1 lentelėje, pagal rūšį 1.2 lentelėje.
1.1 lentelė. Įskaitinių eismo įvykių skaičius pagal metus
Metai
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Viso

Eismo įvykių
3
1
3
2
2
2
3
2
4
1
3
26

Žuvo
1
1
1
3

Sužeista
3
1
4
3
3
2
9
1
7
2
4
39

1.2 lentelė. Eismo įvykiai pagal rūšį
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Eismo įvykio rūšis
Susidūrimas
Susidūrimas su dviračiu
Užvažiavimas ant pėsčiojo
Užvažiavimas ant kliūties
Apvirtimas
Kitos
Viso

Eismo įvykių
9
0
5
3
9
0
26

Žuvo
1
0
2
0
0
0
3

Sužeista
18
0
3
3
15
0
39

Nors eismo įvykiai su pėsčiaisiais sudaro palyginti nedidelę dalį (19 %), jų pasekmės yra labai
skaudžios – sudaro apie 70 % visų žuvusiųjų.
Iš pateiktų duomenų matyti, kad ruože daugiausia įvyksta transporto priemonių susidūrimų ir
apvirtimų. Svarbi avaringumo priežastis – nesaugi sankryža, nepašalinta galimybė atlikti posūkį į kairę.
Kaip rodo avarijų analizė, susidūrimai, įvykstantys sukant į kairę, yra skaudūs, kurių metu sužeidžiami ar
žūsta žmonės.
Eismo įvykiai sankryžoje tiriami, nagrinėjamos avarijų priežastys, nuolat siūlomos ir diegiamos
dalinės saugaus eismo priemonės, tačiau saugaus eismo problema gali būti iš esmės sprendžiama tik įrengus
žiedinę sankryžą. Žiedinės sankryžos įrengimas pagerintų autotransporto eismo sąlygas, sumažintų
avaringumą - būtų išvengta eismo įvykių susiduriant su sukančiu į kairę automobiliu, o tvarkingų autobusų
sustojimo aikštelių ir pėsčiųjų bei dviračių infrastruktūros įrengimas sumažintų eismo įvykių su labiausiai
pažeidžiamais eismo dalyviais skaičių.
1.2. Projekto tikslai
Projekto tikslai yra šie:
- sujungti pastatytą Priekulės aplinkkelio 1 etapo pabaigą ties 215,70 km su projektuojama
žiedine sankryža ir tolimesniu šio kelio tęsiniu į Klaipėdą, tuo pačiu panaikinant laikiną
aplinkkelio įsijungimą į Nr. 141 kelią;
- pagerinti eismo dalyvių eismo sąlygas, sumažinti transporto grūstis, kelio naudotojų sąnaudas;
- užtikrinti Dituvos gyventojams saugų įvažiavimą/išvažiavimą į krašto kelią Nr. 141;
- užtikrinti saugias ir patogias eismo sąlygas dviratininkams ir pėstiesiems;
- sumažinti avaringumą.
3. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Rengiant techninį projektą, vadovautasi audito ataskaita ir LAKD prie Susisiekimo ministerijos
2010-05-10 d. techninės tarybos posėdžio protokolo pastabomis:
 Išorinio žiedinės sankryžos dydžio nekeisti. Taip pat pritarta siūlymui sumažinti žiedo
važiuojamosios dalies plotį nuo 5,50 m iki 4,50 m, didinant vidinės atgrindos plotį;
 Neprojektuoti nuovažos į parduotuvę Pk 2160+50 nuo kelio Nr. 141 dešiniosios
važiuojamosios dalies. Autotransporto eismą į/iš parduotuvės organizuoti per nuovažą
žiedinėje sankryžoje. Nuovažą projektuoti iš kitokios kelio dangos nei pagrindiniai
sankryžos keliai. Nuovažos važiuojamąją dalį atskirti nuo žiedo važiuojamosos dalies
nuožulniu bortu;
 Dviračių – pėsčiųjų taką dėl vietos stokos ties autobusų stotele Priekulės kryptimi palikti
kaip suprojektuota.
Projekte numatyti įgyvendinti sprendiniai:
- įrengti 70 m skersmens žiedinę sankryžą ties esamo kelio Nr. 2203 ir Priekulės aplinkkelio
tęsinio susikirtimu (215,9 km). Į mažesnio skersmens žiedinę sankryžą būtų neįmanoma
tinkamai pajungti šiuos beveik lygiagrečius ir mažu atstumu vienas nuo kito ateinančius kelius.
Kiti žiedinės sankryžos parametrai:
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-

 įvažos plotis – 3x4,50 m, 1x4,00 m (atšaka link Dituvos centro);
 nuovažos plotis – 3x5,50 m; 1x4,50 m (atšaka link Dituvos centro);
 žiedinės važiuojamosios dalies plotis – 4,50 m;
 centrinės salelės skersmuo – 56 m;
 grįsto vidinio žiedo plotis – 2,35 m;
 įvažų spinduliai – 15 m;
 nuovažų spinduliai – 15 m ir 20 m (atšaka link Priekulės);
 pėsčiųjų – dviračių takų plotis – 2,00 – 2,50 m.
įrengti keturias autobusų stoteles (esamame kelyje Nr. 2203 ir būsimame aplinkkelio tęsinyje
kiekvienai krypčiai po dvi) su keleivių laukimo paviljonais;
įrengti pėsčiųjų dviračių takus, jungiančius autobusų stoteles su Dituvos centru ir nuovaža į
mokyklą;
centrinės salelės kraštuose įrengti apšvietimo atramas, tikslu kokybiškai apšviesti žiedo
važiuojamąją dalį. Apšvietimo atramos rengiamos ir prieš pėsčiųjų perėjas;
apželdinti centrinę salelę: pasodinami krūmai žiedo forma, likusi teritorija apsėjama žole;
sankryžos keliuose įrengti 3 iškilias perėjų perėjas;
keliuose prieš sankryžą įrengti paaukštintas saugos saleles, taip atskiriant įvažas ir nuovažas.

3.1. Darbų ribos
Pastačius Priekulės aplinkkelį nuo 209,20 km iki 215,70 km pakeisti kelių numeriai ir maršrutų
pavadinimai:
- Priekulės aplinkkelis pavadintas „Krašto kelias Nr. 141 (Priekulės aplinkkelis)“;
- buvęs krašto kelias Nr. 141 nuo 208,3 km iki Dituvos žiedinės sankryžos pavadintas „Rajoninis
kelias Nr. 2203 „Dituva – Priekulė – Dreižiai“.
Rajoninis kelias Nr. 2203 priskirtas III techninei kelio kategorijai nuo nuovažos į Dituvos sodus
(ties 214,9 km ) iki projektuojamos žiedinės sankryžos (215,9 km). Šiam kelio ruožui 2000 metais buvo
atliktas rekonstravimas. Kelio sankasa praplatinta iki 12,0 m pločio, asfaltbetonio danga įrengta dviejų
juostų po 3,75 m pločio su kraštinėmis saugos juostomis po 0,75 m.
Krašto kelio Nr. 141 (Priekulės aplinkkelis) ir jo būsimo tęsinio iki žiedinės sankryžos – kategorija
III.
Kelio Nr. 141 nuo Dituvos žiedinės sankryžos Klaipėdos kryptimi iki 216,30 km kategorija – Ia.
Rekonstruojamos kelių sankryžos dangos darbų ribos:
- krašto kelyje Nr.141 (Priekulės aplinkkelis): darbų pradžia – Pk 215,70 km, pabaiga – Pk 216,30
km;
- rajoniniame kelyje Nr. 2203 Dituva – Priekulė – Dreižiai darbų pradžia – žiedinė sankryža,
pabaiga – ties sankryža su laikinuoju Priekulės aplinkkelio keliu.
Nuo Dituvos žiedinės sankryžos Klaipėdos kryptimi kelio trasos ašys išsiskiria į atskiras
važiuojamųjų dalių juostas su skiriamaja juosta.
Dešinėje pusėje liekanti esamo kelio važiuojamoji dalis ir kelio sankasa nuo Pk 2162+10 iki Pk
2163+00 rekultivuojama, o nuo Pk 2159+40 iki Pk 2162+10 paliekama privažiavimui prie maisto produktų
parduotuvės ir toliau esančių privačių ssklypų.
3.2. Žemės sankasa
Rekonstruojamų kelių kelio sankasos plotis – kintamas, pritaikytas prie esamų kelių pločio. Šlaitų
nuolydis – 1:2.
Rekonstruojamos sankryžos ribose medžių arba krūmų pašalinti nereikės.
Sankasos šlaitai tvirtinami 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant jį ir užsėjant žole. Atlikęs
dirvožemis numatomas paskleisti vietoje.
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3.3. Kelio dangos konstrukcija
Krašto kelio Nr. 141 (Priekulės aplinkkelis) tęsinyje nuo 215,70 km iki žiedinės sankryžos pagal
ekvivalentinės 10 t svorio ašies apkrovos skaičiavimus numatoma III dangos konstrukcijos klasė. Tokia
pati dangos konstrukcijos klasė numatoma ir kelio Nr. 141 dešinės pusės tęsiniui už žiedinės sankryžos iki
216,30 km. Žiedinėje sankryžoje priimta II važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos klasė.
Kelio Nr. 141 kairės pusės tęsiniui už žiedinės sankryžos iki 216,30 km ir rajoniniam keliui Nr.
2203 „Dituva – Priekulė – Dreižiai nuo žiedinės sankryžos iki darbų ribos numatomas išlyginamasis
sluoksnis ir 4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis.
3.4. Saugos salelių įrengimas
Saugos salelės kelių ašyse (3 vnt.) rengiamos su granitinių trinkelių danga ir granitiniais bortais
100.22.15, pakeltais virš važiuojamosios dalies 7 cm.
Centrinės saugos salelės vidinis žiedas rengiamas 2,35 m pločio su granitinių trinkelių danga ir
granitiniais bortais GR100.30.15 ant betono pagrindo, pakeltais virš žiedinės važiuojamosios dalies 3 cm.
Kitame šios salelės žiedo krašte rengiamas betoninis bortas GB100.30.15 ant betono pagrindo, pakeltas
virš salelės granitinių trinkelių dangos 15 cm. Po trinkelėmis rengiamas 3 cm išlyginamasis posluoksnis ir
betono pagrindas 20 cm storio ant šalčiui atsparaus sluoksnio.
Grįstos išorinio žiedo saugos juostos rengiamos 0,75 m pločio su granitinių trinkelių danga ir
granitiniais bortais 100.22.15, pakeltais virš važiuojamosios dalies 7 cm.
Žiedinės sankryžos užvažiuojamosiose dalyse (atgrindose), rengiant betono pagrindą kas 5 m
numatytas temperatūrinių siūlių įrengimas.
3.5. Vandens nuleidimo sistema
Asfaltbetonio dangos skersiniai nuolydžiai numatyti 25‰, kelkraščių – 60‰.
Numatomi įrengti kelio grioviai. Griovių sutvirtinimo būdas numatytas toks:
- kai nuolydis <1,0% – tvirtinama dirvožemiu h=10,0 cm, užsėjant žole.
- kai nuolydis 1,0-4,0% – tvirtinama frakciniu žvyru h=10,0 cm;
- kai nuolydis >4,0% – tvirtinama monolitiniu betonu h=10,0 cm;
Paviršinis vanduo sankryžos ribose numatomas nuleisti per vandens surinkimo šulinėlius į kelio
griovius. Vandens nuleidimui iš dangos konstrukcijos numatytas dangos konstrukcijos drenažas. Išilginis
vandens nuvedimas numatomas atvirais kelio grioviais per esamas pralaidas bei esamus ir projektuojamus
melioracijos įrenginius.
3.6. Pėsčiųjų - dviračių takai ir autobusų stotelės
Pėsčiųjų – dviračių takų dangos plotis – 2,00 - 2,50 m. Takų danga – 6 cm storio asfalto pagrindo
– dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD. Pėsčiųjų – dviračių takai, ten kur yra galimybės, nuo
važiuojamosios dalies atitraukiami apie 2,0...3,0 m pločio vejos juosta. Nuo autobusų stotelių iki kelio į
Dituvos gyvenvietę numatomi nutiesti pėsčiųjų – dviračių takai. Pėsčiųjų - dviračių takų tikslas –
organizuoti saugesnį pėsčiųjų (tame tarpe moksleivių) eismą per sankryžą iš Dituvos gyvenvietės pusės į
mokyklą, autobusų stotelę ir atgal. Pėsčiųjų - dviračių takų danga – asfaltbetonis.
„Dituvos” gyvenvietės ribose numatomos įrengti 4 autobusų sustojimo aikštelės į sankryžą
įsijungiančiuose keliuose (kiekvienai krypčiai po dvi) su keleivių laukimo paviljonais. Esami susidėvėję
autopaviljonai demontuojami.
3.7. Centrinė apželdinta žiedo dalis
Žiedo centrinė apželdinta dalis formuojama nupjauto kūgio formos iš supilto ir sutankinto grunto,
iškeliant ją virš važiuojamosios dalies iki 1,0 m. Centrinė salelė numatoma padengti 20 cm storio
dirvožemio sluoksniu bei apsėti žole. Kad būtų išvengta sankryžoje priešpriešinio transporto akinimo,
centrinėje salelėje numatomas apželdinimas alyvų ir aronijų krūmais.
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3.8. Sankryžos apšvietimas
Centrinės salelės kraštuose numatyta įrengti 7 apšvietimo atramas, tikslu kokybiškai apšviesti žiedo
važiuojamąją dalį. Apšvietimo atramos rengiamos ir prieš pėsčiųjų perėjas.
Sankryžos apšvietimui ir 0,4 kV elektros linijos rekonstravimui yra sudaryti atskiri techniniai
projektai.
3.9. Eismo saugumo priemonės
Saugaus eismo užtikrinimui rekonstruojamame kelyje numatyta pastatyti kelio ženklus ir atlikti
kelio važiuojamos dalies ženklinimą polimerinėmis medžiagomis pagal galiojančius standarto reikalavimus.
Kelio ženklai rengiami pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“ ir PĮT
KŽA 08 reikalavimus. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele. Jų
atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų.
Dangos ženklinimas atliekamas pagal „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ reikalavimus.
Eismo saugumui užtikrinti rekonstruojamame kelyje, vadovaujantis R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus
eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“, prieš pėsčiųjų perėjas įrengiami greičio
mažinimo kalneliai.
Kalneliai numatomi trapecinės formos h=0.10 m aukščio su nuolydžiu ipagr=1:30. Greičio mažinimo
kalnelis įrengiamas per visą važiuojamosios dalies plotį.
Taip pat projekte numatytos priemonės regėjimo negalią turintiems žmonėms. Vadovaujantis
aplinkos ir teritorijų pritaikymo žmonėms su regėjimo negalia projektavimo ir įrengimo, STR 2.03.01:2001
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ bei R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus
eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų“ reikalavimais, pėsčiųjų takų susikirtimuose su
gatvių važiuojamąja dalimi ir takuose prie autobusų stotelių numatyti įrengti neregių įspėjamieji bei vedimo
paviršiai.
3.10. Prieštriukšminės sienutės
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai rekonstruojamos sankryžos teritorijoje – autotransporto priemonės.
Siekiant sumažinti triukšmo lygį gyvenamajam pastatui, esančiam kairėje esamo kelio Nr. 141
pusėje, nutolusiame nuo kelio važiuojamosios dalies 14 m, numatoma įrengti 199 m ilgio prieštriukšminę
sienutę.
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