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1. Įvadas

XIII a. Baltijos pajūriu pro Kuršių neriją, Klaipėdą, Palangą, Liepoją ėjo svarbus ke-
lias, jungęs Kryžiuočių ordino valstybę su Ryga. 1381–1402 m. ordino žvalgų pranešimuose 
minima net apie 100 Lietuvos kelių. XIV a. svarbiu susisiekimo mazgu tapo Vilnius. XVI 
a. Vilnių ir Kauną keliai jungė su Dancigu, Karaliaučiumi, Gardinu, Krokuva. XVII–XVIII 
a. buvo nutiesti du svarbūs keliai iš Kauno: vienas – į Rygą (per Kėdainius, Šiaulius), kitas 
– link Varšuvos (Nemuno kairiąja pakrante). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutas 
reglamentavo mokesčius už važiavimą keliais bei kelių tvarkymo darbus.

XVIII a. vieškeliai, jungiantys didesnius miestus, bei pašto keliai buvo žvyruoti, 
platesni, su šalia kelio iškastais grioviais. XIX a. pradžioje per Lietuvą ėjo keli pašto traktai. 
Svarbiausias iš jų – Peterburgo-Varšuvos (per Švenčionis, Pabradę, Vilnių, Šalčininkus). 
Kelionė iš Vilniaus į Kauną dažnai trukdavo ilgiau nei parą.

Po padalinimų į Rusijos Imperijos sudėtį įėjusi Lietuva buvo tvarkoma pagal Rusi-
jos tvarką. 1809 m. visi pašto traktai buvo pažymėti stulpais, dažytais pakaitomis balto-
mis ir juodomis juostomis, todėl jie Rusijoje pradėti vadinti stulpiniais keliais. Matyt, jų 
buvo pastatyta ir Lietuvoje. Vienas pašto traktas žinomas kaip Sostinės pašto traktas, ėjęs 
iš Varšuvos per Gardiną, Lydą, Vilnių, Nemenčinę, Švenčionis, Apsą, Vidžius, Drują į 
Peterburgą. Yra duomenų, kad prie Švenčionių šį kelią vadino Kotrynkeliu, turbūt todėl, 
kad didikai vykdavo pas Jekateriną II gauti užtarimo, postų. Nereikia maišyti pašto traktų 
su plentais. Traktai neturėjo kietosios dangos, tiesiog eidavo per natūralų dirvožemį, tai 
buvo paprastas kelias, jungdavo vieną gyvenvietę su kita, tačiau buvo prižiūrėti: buvo 
statomi tiltai per upes, dažnai būdavo apsodinti medžiais ar turėdavo griovius lietaus van-
deniui nutekėti. Tik vėliau pašto traktai būdavo sutapatinami su plentais arba stengiamasi 
pašto trakto kelią padaryti plentu. Po Napoleono karų paaiškėjo, kad krašto keliai labai 
svarbūs, užtikrina greitą kariuomenės pristatymą ar aprūpinimą. Taigi XIX a. pradžioje 
Rusijoje buvo pradėti tiesti plentai, tai būdavo kiek įmanoma tiesūs keliai, padengti su 
moliu sumaišytu žvyru, ir tai užtikrindavo ganėtinai greitą, ypač pašto karietų, važiavimą. 
Kelionės tais laikais būdavo varginantis dalykas, todėl kartais tekdavo nakvoti pašto stotyse, 
kurios būdavo išdėstytos kas 20–30 varstų (1 varstas = l,067 km), ir paprastai stovėdavo 
didesnėje gyvenvietėje. Pašto stotyse keisdavo arklius, beje, juos galėdavo išsinuomoti ir 
paprastas keliautojas. Važiavimas plentu būdavo mokamas. Pašto stotyje būdavo visą laiką 
pakinkytas žirgų ekipažas, kad atvykęs feldjegeris (valstybės kurjeris, kuris pranešdavo, 
pavyzdžiui, apie caro mirtį ir naujo paskyrimą, į visas Rusijos imperijos gubernijas) galėtų 
nesustodamas vykti toliau. 

Caro valdžia, norėdama pagerinti Peterburgo susisiekimą su Vakarų Europa, nutiesė 
Peterburgo–Varšuvos plentą; Suvalkų–Kauno ruožas buvo nutiestas 1820, Kauno–Zarasų 
– 1835. Kitas plentas Peterburgo–Karaliačiaus susisiekti su Prūsija tiestas 1836–1958. 
Nuo Pskovo kelias nutiestas per Rygą, Jelgavą, Šiaulius, Kelmę, Tauragę į Tilžę. Abu 
plentus lengva pastebėti žemėlapyje: tuomet buvo stengtasi tiesti kelius kuo tiesesnius, 
tad jie it stygos perveria Lietuvos teritoriją. Iškart nutiesus plentas įgijo didelę strateginę 
ir ekonominę reikšmę visoje Rusijos imperijoje, bent jos šiaurės vakarinei daliai: 1854 
m. prasidėjo Krymo karas, anglų ir prancūzų laivai užblokavo Baltijos jūros uostus, tad 
prekės net iš Peterburgo keliavo šiuo plentu į Prūsijos uostus. Anot rašytojų, vietiniai 
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vežikai taip pralobo, kad net su banknotais prisidegdavo pypkes. Po karo plento reikšmė 
sumenko. Mėgstantiems įžymybes reikia paminėti, kad šiuo keliu iš Peterburgo su karieta 
važiavo pats Honore de Balzakas, rašytojas mini, kad kelias geras, niekuo nenusileidžia 
Vakarų Europoje esantiems plentams. Iš pradžių kelio danga buvo iš žvyro, sumaišyto su 
moliu. Pokaryje plentas į Rygos pusę nuo Šiaulių dar tebebuvo išgrįstas skaldytais stam-
biais akmenimis.

1830–1835 m. per Lietuvą buvo tiesiamas Sankt Peterburgo–Varšuvos plentas, ėjęs 
pro Zarasus, Ukmergę, Kauną, Suvalkus. 1896 m. užregistruotas pirmasis automobilis 
– Rusijos susisiekimo ministerijos žinybai priklausęs „Panhard Levasseur”.

Prie plentų buvo statomi statiniai: pašto stotys bei namukai, kuriuose gyvendavo ke-
lio prižiūrėtojai ir jų šeimos. Lietuviai juos pavadino „karaulkomis” arba „karavulkomis”, 
tai, be abejo, iš rusų kalbos žodžio „karaulit” – saugoti (1 pav.). Pašto stočių, užkardų ir 
apeivių namų tūriai, fasadų proporcijos, planai panašūs į numatytus „pavyzdinuose pro-
jektuose”. Tačiau modifikuotos fasadų formos neišvengė regioninės architektūros bruožų. 
Pakelių pastatai buvo svarbūs Lietuvos kraštovaizdžio akcentai. (Lietuvos ..., 1994).

Lietuvoje prie tarptautinių traktų kas 20–30 km pastatytos 25 arklių pašto stotys. Jos 
atliko keletą funkcijų: buvo pašto tarnybos, arklių keitimo pastatai, neretai su atskiromis 
patalpomis – laukiamaisiais, viešbučiais ir užkandinėmis aukšto rango keleiviams. Kiti 
trobesiai buvo ūkinės paskirties: arklidės, ratinės, daržinės, sandėliai ir kt. Stočių komplek-
suose laikyta nemažai arklių. Ratinėse rikiavosi diližanai, furgonai, karietos, tarantasai.

”... XIX a. viduryje prie tarptautinių traktų kas 15–20 mylių statytos užkardos, skir-
tos kelių karinėms sargyboms. Tai nemaži simetriški pastatai, su įėjimais abiejuose il-Tai nemaži simetriški pastatai, su įėjimais abiejuose il-

1 pav. „Karaulka” prie senojo kelio Volungių kaime
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guose fasaduose. Lietuvoje išliko rekonstruotos Grinių (Kelmės r.), Galminių, Bernotiškių 
(Ukmergės r.) užkardos. Jų pagrindinio fasado viduryje dengta kolonada sudaro dekoratyvią 
lodžą... Pastatų kampus žymi pilastrai arba rustuotos mentės, angas juosia kuklūs apvadai” 
(2 pav.) (Lietuvos …, 1994).

2 pav. Užkarda, skirta kelių karinei sargybai

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybai paskelbus apie nepriklausomos valstybės 
atkūrimą, nuo pat pirmųjų dienų imta galvoti apie transporto sistemos, kaip vienos 
svarbiausių savarankiškos šalies ūkio šakų, steigimą.

Krašte likusi okupacinė Vokietijos valdžia įvairiausiais būdais trukdė organizuoti 
visų valstybinių institucijų kūrimą. 1918 m. lapkričio 4 d. Valstybės Tarybos prezidiumas 
įgaliojo prof. Augustiną Voldemarą suformuoti Ministrų kabinetą, kurio sudėtis patvir-
tinta lapkričio 11-ąją. Dėl įvairių nesutarimų jame nebuvo paskirti trys ministrai: krašto 
apsaugos, viešųjų darbų ir maitinimo bei susisiekimo. Susidarius tokiai padėčiai, susi-
siekimo ministro pareigas sutiko eiti finansų ministras Martynas Yčas, kartu įkurdamas ir 
Susisiekimo ministeriją.

Iš buvusios carinės imperijos ir okupacinės Vokietijos valdžios ministerija paveldėjo 
gerokai suardytus kelius ir negausias susisiekimo priemones. Todėl nuo pat pradžių viena 
iš pagrindinių užduočių buvo nurodyti visoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms ir orga-
nizacijoms jų darbo gaires, kuriant nepriklausomos Lietuvos transporto sistemą.

Dėl lėšų stokos nepriklausoma Lietuvos valstybė 1918–1934 m. nutiesė tik 78 km 
naujų plentų. 1934–1938 m. nutiestas 193 km ilgio Žemaičių plentas (Kaunas–Rasei niai–
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Rietavas–Gargždai), sujungęs laikinąją sostinę su Lietuvos pajūriu. 1937–1940 m. nuties-
tas 170 km ilgio Aukštaičių plentas, prasidėjęs nuo Žemaičių plento ties Babtais ir pro 
Kėdainius, Panevėžį, Pasvalį ėjęs į Biržus.

SSRS kariuomenei 1940 m. birželio 15 d. okupavus Lietuvą, sovietai netrukus ėmė 
galvoti apie Susisiekimo ministerijos likvidavimą. 1940 m. rugpjūčio 25 d. „Liaudies 
Seimo” sudarytoje Liaudies komisarų taryboje (vyriausybėje) nebeliko susisiekimo min-
istro posto. Nuo 1940 m. rugsėjo 16 d. ministerija likviduojama, o jai pavaldžios įstaigos 
priskiriamos įvairioms SSRS ministerijoms bei žinyboms.

1960 m. buvo pradėta rekonstruoti, o 1970 m. eksploatuoti Vilnius–Kaunas 
automagistralė. Joje kiekvienai eismo krypčiai įrengta po 2 juostas, nuo priešpriešinio 
eismo juostų jos atskirtos veja. 1980 m. pradėtas eksploatuoti 80 km ilgio pirmasis Vil-
niaus – Ukmergės – Panevėžio automagistralės ruožas, o 1987 m. – pati tobuliausia 212 
km ilgio Kauno – Klaipėdos automagistralė. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. kovo 22 d. suformuota naujoji 
Vyriausybė, buvo atkurta ir Susisiekimo ministerija. Nuo pat pirmųjų darbo dienų svarbi-
ausiais jos uždaviniais tapo transporto ūkio perėmimas iš sąjunginių ministerijų pavaldu-
mo, naujosios transporto strategijos ir teisinės sistemos sukūrimas, Lietuvos transporto 
sektoriaus integracija į Europos transporto tinklą.
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2. Lietuvos sauskeLių raida

Lietuvos kelių ir jų įtakos zonos plėtros istorijoje gali ma įžvelgti šešis raidos laiko-
tarpius. Už miesčio kelių raida sietina su Lietuvos kaimo krašto vaizdžio kaita, todėl minėti 
laikotarpiai išskirti įvertinus J. Bučo kaimo kraštovaizdžio struktūros istorinės kaitos tyri-
mus, kuriuose nurodyta, kad kraštovaizdžio permai nų metais bene mažiausiai pakito kelių 
tinklas (Bučas, 2001).

Pakelės zonos ir jos kraštovaizdžio pokyčių dėsnin gumai ir raidos tarpsniai buvo tie-
siogiai susiję su Lie tuvos kraštovaizdžio permainomis, todėl būtina įvertinti jo pokyčius, 
pilių, dvarų, sodybų bei kitų pastatų staty bą, gyvenviečių formavimąsi ir miestų kūrimąsi 
bei plėt rą. Kartu formavosi ir skirtingai vystėsi keliai.

Pirmasis laikotarpis apima kelių ir pakelės zonos kraštovaizdžio formavimosi raidą 
nuo seniausių (pir mykštės bendruomenės) iki ankstyvojo feodalizmo (iki XII a. pabaigos) 
laikų – tai ikivalakinio kaimo krašto vaizdžio susiformavimo laikotarpis, tęsęsis iki centrali-
zuotos feodalinės valstybės sukūrimo (Bučas, 2001).

Tuo metu buvo suformuotas kelių tinklas. Keliai daž niausiai jungė pilis. Jie eidavo 
ne tik sausuma, bet ir per upes, ežerus bei pelkes. Po vandeniu jie būdavo grindžiami 
rąstais arba rieduliais. Sausumos keliai baltų apgyventoje Baltijos jūros rytinėje pakrantėje 
susiforma vo nuo seniausių laikų. Šioje teritorijoje svarbiausia mai nų prekė buvo gintaras. 
Sauskeliais ir natūraliais van dens keliais gintaras patekdavo į Romą, Bizantiją, Ma kedoniją 
ir kitas valstybes. Senaisiais laikais per Frank furtą prie Oderio ėjo kelias iš Romos imperi-
jos į rytinę Baltijos jūros pakrantę. Tais laikais buvo ir daugiau to kių kelių: vienas iš jų 
jungė Baltijos jūros rytinę pakrantę su Graikija, kitas – su Juodosios jūros pakrante, būta 
ir šių kelių atšakų (Petkevičienė, 2000).

Tuo metu miškai dengė ne mažiau kaip 60-70% ša lies teritorijos. Miškuose ir 
patogesnėse žemdirbystei vie tose buvo stichiškai išsimėtę vienkiemiai, kaimai ir bajor-
kiemiai su ariamosios žemės ir pievų sklypais. Ariamosios žemės sklypų plotai ir jų kiekis, 
tolstant nuo gyvenvie čių, mažėjo, o pievų – didėjo. Pavienio ūkio vidutinis plotas buvo 
17 ha, kaimų bendruomenių – 50–100 ha. Agrarinių erdvių spindulys galėjo būti 50–250 
m, o kon figūracija – artima ovalui arba stačiakampiui. Krašto vaizdžio struktūrą nulėmė 
miškuose netolygiai išsimėtę įvairaus dydžio ir uždarumo agrarinės paskirties objek tai 
– ji tapo koncentruota ir uždara. Agrarinės teritorijos dabartinėje Lietuvos teritorijoje 
sudarė apie 20%. Tuo metu ėmė rastis miestais užimtų (urbanizuotų) šios teritorijos plotų. 
Kelių tinklas 100 km2 teritorijoje sudarė 20–30 km ir buvo spindulinės struktūros. Kalvų 
gyvenvietės buvo pirmieji gyvenviečių tinklo mazgai ir kraštovaizdžio kom poziciniai 
elementai, o ankstyvojo feodalizmo pabaigoje atsirado feodalų pilių, bajorkiemių sodybų 
ir žemdir bių kaimų gyvenviečių. Tuo metu 100 km2 plote buvo maždaug 5–8 įvairaus 
dydžio ir tipo gyvenamosios vietovės. Pilių ekspozicinių zonų spindulys siekė 2–3 km, 
o bajorkiemių sodybų – 1,5–2 km, tačiau šios zonos tarpusavy nesikirto. Kraštovaizdis 
buvo natūralus, vie nodų gamtinių formų, erdvus. Apskritai aptariamas lai kotarpis buvo 
miškingos teritorijos spontaniško naudoji mo pirmykščio ūkio priemonėmis tarpsnis 
(Bučas, 2001).

To meto keliai buvo skirti kariams ir apylinkių gy ventojams skubiai atvykti į pilis, 
kad apgintų teritorijas nuo priešų, taip pat prekybai plėtoti ir karo žygiams rengti. Pakelės 
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zona svarbių funkcijų neatliko. Susi siekimas keliais buvo nereguliarus, tačiau jų zonoje 
bu vo atliekami kai kurie kraštovaizdžio pertvarkos darbai: įrengiamos proskynos, sunkiai 
praeinamos vietos išgrin džiamos rąstais ar rieduliais, statomi tiltai ir kt.

Antrasis laikotarpis tęsėsi nuo XIII a. pradžios iki XVI a. vidurio (iki Valakų refor-
mos Lietuvoje 1557 m.). Tuo metu toliau buvo plėtojamas Lietuvos kelių tin klas. XIII a. 
susikūrusioje Lietuvos valstybėje buvo ga na daug sausumos kelių. Iš Kryžiuočių ordino 
žvalgų aprašų matyti, kad XIV a. Lietuvos vakarinėje dalyje buvo apie 100 įvairiomis 
kryptimis ėjusių sausumos ke lių. Svarbių prekybos kelių sankirtos Lietuvos valstybės 
centre galėjo nulemti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge dimino pasirinkimą įkurti sostinę 
Vilniuje. Vilnius, nuo XIV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau LDK) sostinė, 
ilgainiui tapo svarbus susisiekimo kelių, ypač sausumos, politinės, strateginės ir ūkinės 
reikšmės maz gas. Sausumos keliai jungė Vilnių su Pskovu, Vitebsku, Polocku, Lyda, Gar-
dinu, Brestu, Trakais, Kaunu, Uk merge, Ryga ir kitais miestais bei gyvenvietėmis. Vė liau, 
XIV a. pabaigoje, susiformavo nuolatiniai sausu mos keliai, iš Lietuvos vedantys į Lenki-
jos svarbiausius prekybos centrus: Poznanę, Krokuvą, Liubliną. Tuo me tu didelę teritoriją 
turėjusioje Lietuvoje pradėjo formuo tis tarptautinės reikšmės sausumos kelių tinklas, kuris 
buvo naudojamas karo, prekybos ir tarptautinio susisie kimo reikmėms: iš LDK sostinės 
Vilniaus į Rygą, Ka raliaučių, Krokuvą, Kijevą, Maskvą (Petkevičienė, 2000).

Baigiantis laikotarpiui, miškais buvo apaugę 58,4% šalies teritorijos, o kraštovaizdis 
pakito neženkliai: šiek tiek sumažėjo miškingumas (nuo 60–70 iki 58,4%), šiek tiek 
padidėjo kelių tinklo tankis (100 km2: teritorijos te ko 30 km kelių), pagerėjo jų būklė, nes 
prekybai ir tarp tautiniam susisiekimui skirti keliai buvo gerai prižiūri mi, o šių kelių, laikui 
bėgant, daugėjo. Įvedus krikščio nybę, pradėta statyti bažnyčias. Vėliau dvarų, bažnyčių ir 
kaimų žemės susipynė, o agrostruktūra tapo mozaiki nė. Pradėjo daugėti miestais užimtų 
šios teritorijos plo tų. Laikotarpio pabaigoje agrarinės teritorijos sudarė dau giau kaip 40% 
dabartinės Lietuvos teritorijos, o visas laikotarpis – tai miškingos teritorijos spontaniško 
agrarizavimo ankstyvojo feodalizmo ūkio priemonėmis tarps nis (Bučas, 2001).

Tuo metu susiformavo nuolatinių (plane) kelių tin klas, dažniau buvo statomi tiltai, 
pradėta gerinti kelių būklę: tam tikros kelio vietos užpilamos žvyru, svar biausios kelio 
atkarpos išgrindžiamos rieduliais. Prie svar biausių kelių pradėta statyti kelių priežiūrai 
skirtus pastatus ir įrenginius, todėl iš dalies ėmė keistis pakelės kraštovaizdis. Daugeliu 
kelių vyko reguliarus pėsčiųjų, raitelių ir arkliais kinkytų vežimų, taip pat karietų eis mas. 
Yra žinoma, kad XV a. virš Nemuno ir Neries jau stovėjo anksčiau įrengti dideli tiltai, o 
per siauresnes upes – mažesni .

Lietuvoje per upes buvo daug brastų – per Nevėžį, Šventąją, Širvintą, Merkį ir kitas 
upes, jas jau XIV a. smulkiai aprašė Kryžiuočių ordino žvalgai.

Trečiasis laikotarpis tęsėsi nuo XVI a. vidurio iki XIX a. vidurio (iki pirmosios 
Vienkiemių reformos Lie tuvoje 1861-1864 m.).

Tuo metu toliau buvo formuojamas sausumos kelių tinklas, XVI–XVII a. Lietuvoje jis 
jau buvo gana tan kus, ir svarbiausi jame buvo pašto keliai. Ekonomikos pakilimas skatino 
prekybos ryšius su svarbiais Rusijos miestais: Pskovu, Novgorodu, Polocku, Smolensku, 
Mins ku, Lvovu, Kijevu, Maskva, taip pat su svarbiausiais Lenkijos prekybos centrais. 
Nusistovėję glaudūs ekono miniai ryšiai nulėmė svarbiausių prekybos kelių kryptis. For-
muojantis sausumos kelių tinklui, svarbią reikšmę tu rėjo pašto vežimai. Jau XVI a. veikė 
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tarptautinis pašto ryšys tarp Vilniaus ir Kauno su Krokuva, Viena ir Ve necija. Vėliau pašto 
traktai sujungė Vilnių ir Kauną su Klaipėda, Tilže ir kitais svarbesniais Lietuvos miestais 
bei miesteliais, taip pat didžiuosius Lietuvos miestus su Minsku, Maskva, Liepoja, Ryga, 
Peterburgu. Lietuvoje ilgainiui dėl įvairių veiksnių susiformavo svarbiausių vieš kelių 
tinklas, kuriam prižiūrėti buvo skiriama daugiau dėmesio negu paprastiems keliams. Kelių 
tiesybą ir prie žiūrą reglamentavo LDK vyriausybė – tai matyli iš LDK statuto: LDK buvo 
tvirtos kelių tiesybos ir priežiūros tradicijos, todėl kelių, ypač vieškelių, būklė buvo gera. 
Sausumos kelių techninė būklė tuo laiku buvo prasta. Jie buvo tiesiami tiesiog ant žemės 
paviršiaus niekuo nesutvirtinant, todėl priminė natūralius gruntkelius. Vė lesniais laikais, 
Lietuvai esant Rusijos imperijos sudėty je (1795-1915 m.), vieškeliai buvo blogesni. 1817–
1860 m. Rusijoje ypač buvo rūpinamasi plentų tiesimu. Tuo metu per Lietuvą buvo nuties-
ti pirmieji plentai. Vie nas iš jų, jungęs Peterburgą su Varšuva, ėjo per Zarasus, Ukmergę, 
Kauną, Marijampolę, Suvalkus, o nuo Mari jampolės šakojosi per Kybartus į Karaliaučių. 
Kitas tuo metu nutiestas plentas jungė Rygą, Šiaulius, Tauragę ir ėjo į Karaliaučių. Plentų 
techninės savybės buvo geres nės negu vieškelių. Jie buvo tiesiami paklojant skaldos arba 
žvyro dangą. Prie svarbesnių kelių būdavo įrengia mos arklius išnuomojančios pašto stotys. 
Keleiviai buvo vežami 4 ar 6 arklių traukiamais furgonais arba karie tomis, o juose tilpdavo 
nuo 10 iki 15 žmonių. Už nu statytą mokestį išnuomotais arkliais buvo leidžiama va žiuoti 
ne didesniu kaip 25 varstų spinduliu nuo stoties. Kai kurios pašto stotys teikdavo kelei-
viams ir kitas pa slaugas - jos turėjo poilsio kambarius, arklides, smuk les ar užkandines. 
Pašto siuntas reguliariai veždavo spe cialūs 2 ar 3 arkliais kinkyti pašto vežimai. Jais buvo 
leista važiuoti 8 varstų per valandą greičiu. Skubias pašto siuntas dažniausiai gabendavo 
raiteliai. Nemažai įtakos kelių tvarkymui ir priežiūrai turėjo Lietuvos prijungimas (1795 
m.) prie Rusijos ir susiejimas su plačia Rusijos rinka. Per Lietuvą iš dalies vyko Rusijos 
prekyba su užsienio šalimis, – tai skatino gerinti Lietuvos kelius. Rusijoje 1833 m. buvo 
išleistas naujas kelių įstatymas, pagal kurį visi sausumos keliai buvo suskirstyti į pen kias 
klases. Lietuvoje pirmajai (aukščiausiai) kelių kla sei priklausė plentas Peterburgas–Kau-
nas, antrajai – ke liai Ryga–Tauragė ir Tauragė–Vilnius–Gardinas–Balstogė. XIX a. vi-
duryje Lietuvoje buvo 686 km plentų, kiti ke liai tvirtos dangos dar neturėjo. Plentai buvo 
tiesiami vadovaujantis Rusijos politiniais ir ekonominiais intere sais. Svarbiausieji preky-
bos keliai buvo Vilnius–Kaunas ir iš šių stambiausių prekybos centrų įvairiomis krypti mis 
einantys keliai: iš Kauno – į Rygą, Liepoją, Klai pėdą, Biržus, o iš Vilniaus – į Daugpilį, 
Polocką, Mer kinę (Petkevičienė ir Petkevičius, 2006).

Tuo metu Lietuvos miškingumas sumažėjo iki 40–50%, sumažėjo ir kraštovaizdžio 
natūralumas, tačiau, pa daugėjus antropogeninių elementų, padidėjo jo regimoji įvairovė. 
Įgyvendinus Valakų reformą, planingas ūkinin kavimas padidino kraštovaizdžio estetiškumą. 
Šio kraš tovaizdžio agrostruktūrai būdinga atmainų įvairovė ir že mėnaudos elementų taisyk-
lingumas. Keliai išlaikė senų jų svarbesnių traktų trasas, ir, pasipildę naujomis, pasie kė 
170 km, tenkančių 100 km2, tinklo tankį. Vietinės reikšmės keliai keitėsi pertvarkant ž.ū. 
paskirties naudmenas ir gy venvietes. Svarbesnių kelių pakelės pradėtos apželdinti medžių 
eilėmis. Lyginant su ankstesniuoju laikotarpiu, labai padaugėjo gyvenviečių: nuo XVI a. 
vidurio iki XIX a. pradžios jų pagausėjo apie 5 kartus – 100 km2 plote jų buvo daugiau 
kaip 45. Dvarų ir palivarkų so dybos, miesteliai, bažnytkaimiai, valakinių kaimų gatvi nės ir 
padrikos gyvenvietės tapo svarbiausiais krašto vaizdžio elementais. Gana tolygiai išdėstyti 
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bažnytkai miai ir miesteliai sudarė kompaktiškus statinių telkinius su aukštai iškilusia 
bažnyčia. Dvarų ir palivarkų sody bos kaimo aplinkoje išsiskyrė dideliais, želdynuose sken-
dinčiais pastatais. Tai buvo profesionalios statybos ir kraštovaizdžio architektūros pirmieji 
masyvai kaime. Va lakinių gyvenviečių ekspozicinių zonų spindulys siekė 2,5 km, dvarų, 
jų palivarkų ir vienuolynų sodybų – 3–4 km. Šios zonos susikirsdavo, tačiau nedengė 
gretimo šios rūšies objekto. Nors miestelių, išsidėsčiusių viduti niškai kas 15–25 km, ir 
bažnytkaimių, išsidėsčiusių tarp miestelių kas 5–7 km, ekspozicinių zonų spindulys siekė 
4–5 km, tačiau šie objektai neturėjo vizualaus ryšio. Kraštovaizdyje jie atliko dominančių 
vaidmenį. Visas analizuojamas laikotarpis – tai teritorijos intensyvaus agrarizavimo, pla-
ningo tvarkymo bei naudojimo baudžia vinio ūkio pagrindais tarpsnis (Bučas, 2001).

To meto kelių pakelės zonos kraštovaizdis įgijo sa vitą braižą, ir tai susiję su valakinio 
kaimo kraštovaiz džio susiformavimu, taip pat plentų, vieškelių ir kitų svarbiausių kelių su 
skaldos ar žvyro danga įrengimu, kelių apželdinimu, gyvenviečių augimu ir kitais veiks-
niais, suteikusiais keliams, ypač kelių įtakos zonai, di desnio išraiškingumo ir patrauklumo 
architektūriniu bei estetiniu požiūriu. Įrengiant kelius, daugiausia buvo tai komi tipiniai 
konstrukciniai bei architektūriniai krašto vaizdžio formavimo sprendiniai.

Tuo laikotarpiu per upes buvo statomi ne tik tiltai, bet buvo įrengiamos ir brastos. Prie 
svarbių kelių ties brastomis per dideles upes kūrėsi ir augo gyvenvietės – čia kroviniai iš 
laivų ar valčių buvo perkraunami į ve žimus, buvo statomi sandėliai ir vyko prekyba įvairio-
mis prekėmis, taip pat buvo imamas mokestis už naudo jimąsi keliais. Didžiausios brastos 
buvo Breste (iki 1940 m. Lietuvos Brastoje) per Bugo upę, Pabradėje – per Žeimeną ir kt. 
Lietuvos teritorijoje jau XVI a. buvo daugiau kaip 100 miestų ir miestelių, turinčių miesto 
teises arba prekybos privilegijas. Jie buvo to laikotarpio prekybos ir ekonomikos centrai, 
kuriuos jungė susisieki mo keliai, visų pirma sauskeliai. Naują sauskelių tipą – plentus, 
einančius pylimais ir iškasomis, Lietuvoje pra dėta tiesti nuo 1829 m. 

Ketvirtasis laikotarpis truko nuo XIX a. vidurio iki XX a. vidurio (iki kapitalistinio 
ūkio funkcionavimo pabaigos, t. y. iki 1940 m.).

Tuo metu buvo gerinama kelių techninė būklė. XIX a. pradžioje plentai Rusijoje 
(ir Lietuvos teritorijoje) buvo tiesiami pagal prancūzišką sistemą, o nuo 1834 m. – pagal 
anglišką Mak–Adamo sistemą. Deja, pagal jas nutiesti plentai nevisiškai tiko eksploatuoti, 
todėl grupė inžinierių kelininkų parengė naujas kelių tiesybos technines sąlygas, kurios 
galiojo iki 1880 m. ir visiškai pasitvirtino. Laikui bėgant, plentų reikšmė ir važiuojančių 
jais vežimų skaičius nuolat didėjo, todėl jais, taip pat vieškeliais, reikėjo nuolat rūpintis, 
– pri žiūrėti bei tvarkyti. XIX a. 7-ajame dešimtmetyje Ru sijai priklausančioje Lietuvos 
dalyje buvo trys plentai, jų bendras ilgis siekė 572 km. Gana tankus buvo vieškelių tinklas, 
svarbiausiais iš jų buvo gabenamas paš tas. XIX a. II pusėje Lietuvoje buvo susiformavęs 
tankus kaimo kelių tinklas, o jo pabaigoje sausumos kelius imta intensyviau gerinti: buvo 
nutiestas 83 km il gio plentas Alytus–Varėna–Valkininkai, plentai Beržininkai–Seirijai–
Alytus, Merkinė–Varėna, Merkinė–Leipalingis–Kapčiamiestis, Ratnyčia–Merkinė–Alyt-
us–Rumšiškės, Rietavas–Veiviržėnai ir kt. Lietuviškos Rusijos gubernijos XX a. pradžioje 
turė jo 42 494 km sausumos kelių. Didžiąją jų dalį (40 875 km) sudarė gruntkeliai. Prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą strateginiais sumetimais buvo nutiesta nemažai plen tų Klaipėdos 
krašte ir Kauno apylinkėse. Po Pirmojo pasaulinio karo, atkūrus Lietuvos valstybę, 1934-
1939 m. iš Kauno į Klaipėdą buvo nutiestas 195,5 km ilgio Že maičių plentas (pirma-
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sis Lietuvoje kelias automobiliams), o 1937 m. pradėtas tiesti Aukštaičių (Cinkiškis–
Kėdainiai–Panevėžys–Biržai) plentas. Lietuvos plentų val dybai 1937 m. priklausė 32 470 
km sausumos kelių, iš jų – 1313 km plentų. Lietuvoje 1937 m. (neįskaitant Krašto apsau-
gos ministerijos) buvo tik 1793 lengvieji automobiliai, 596 sunkvežimiai ir 319 autobusų, 
bet ša lies sausumos kelių tinklas, nors ir menkos kokybės, buvo pakankamo ilgio. Lietu-
voje (be Klaipėdos krašto) 1940 m. buvo 37,8 tūkst. km automobilių kelių, iš jų – 2,2 tūkst. 
km su kieta danga (Petkevičienė ir Petkevičius, 2006).

Tuo metu Lietuvos teritorijos miškingumas sumažėjo iki 30–35%, tačiau padaugėjo 
smulkių antropogeninės veiklos elementų (kartu sumažėjo kraštovaizdžio natūra lumas). 
Kelių tinklas – svarbiausias infrastruktūros ele mentas – formavosi anksčiau susidariusių 
kelių pagrin du, o jų bendras ilgis šiek tiek padidėjo. Kelių tiesyba dažniausiai nebuvo 
susijusi su gyvenviečių bei agrostruktūros pertvarka, todėl darkė agrostruktūros sandarą 
ir formas. Tiesūs kelių ruožai dažniausiai būdavo apžel dinami, o jų tinklo tankis gana 
ženkliai skyrėsi atskirų teritorijų vienkiemių kaimo kraštovaizdyje. 

Tam didelės reikšmės turėjo kraštotvarkos tradicijų perimamumas ir gyvenviečių 
pertvarka. Per pirmuosius keturis XX a. de šimtmečius iš 6993 kaimų su trimis milijona-
is rėžių bu vo sudaryta 159 118 vienkiemių. Tik Rytų Lietuvoje, kur vienkiemių reforma 
buvo atlikta tik iš dalies, liko neišskirstytų į vienkiemius kaimų. Gyvenamųjų vietovių 
skaičius, palyginus su ankstesniuoju kraštovaizdžio rai dos tarpsniu, padidėjo 15 kartų ir 
nulėmė gyvenviečių išsidėstymo tolygumą. XX a. pradžioje 100 km2 plote vi dutiniškai 
buvo 500 vienkiemių sodybų. Apaugusios me džiais laukų fone jos atrodė kaip nedidelės 
giraitės, o jų ekspozicinių zonų spindulys siekė 1,5 km. Išlikę mies teliai ir bažnytkaimiai, 
ritmiškai pasikartojančios dvarų ir palivarkų sodybos bei tolygiai, eilėmis arba kupeto mis 
išsidėsčiusios vienkiemių sodybos nulėmė savitą Lietuvos kraštovaizdžio kompoziciją. 
Svarbiausia kompozi cine savybe išliko vertikaliųjų dominančių (miestelių, bažnytkaimių 
– vidutiniškai kas 10–15 km) tinklas, pa pildytas ritmingai pasikartojančiais mažesnio 
ekspozici nio aktyvumo objektais (dvarų, palivarkų, vienuolynų so dybomis kas 4–5 km) 
ir kiekybiškai perpildytas mažiau sio ekspozicinio aktyvumo kompoziciniais elementais 
–vienkiemių sodybomis vidutiniškai kas 0,8–1,5 km. Kraš tovaizdžio fono kompozicines 
savybes nulėmė taisyklin gos formos laukai, paįvairinti pavieniais medžiais, jų gru pėmis bei 
giraitėmis ir išraizgyti kelių bei upelių želdy nų juostomis. Analizuojamas laikotarpis – tai 
agrarinių teritorijų planingo tvarkymo ir naudojimo individualaus ūkio pagrindais tarpsnis.

Tuo metu Lietuvos sausumos kelių tinklas tankėjo, gerėjo jų techninė būklė, nerekon-
struoti plentai tiko au tomobiliams važiuoti. Per didesnes upes daugėjo medi nių ir metalinių 
tiltų, per Nemuną ir Nerį – upių per kėlų. Automobilių kelių pakelės kraštovaizdis, lyginant 
su valakinio kaimo kraštovaizdžiu, labai pasikeitė, nes jo kompozicija tapo sudėtingesnė 
negu valakinio. Kiti pakelės kraštovaizdžio formavimo veiksniai – kelio žen klų gausėjimas, 
kai kurių pakelių apželdinimas, vietomis prie kelių statomi jų priežiūrai skirti pastatai ir 
įrengi niai - nedarė didesnės įtakos pakelės kraštovaizdžiui.

Penktasis laikotarpis, apėmęs sovietmetį, tęsėsi nuo 1940 m. iki 1991 m. (iki 
nepriklausomybės ir nuosavy bės atkūrimo bei iki žemės privatizavimo reformos).

Tam metui, išskyrus Antrojo pasaulinio karo laiko tarpį (1941-1945 m.), būdingas 
spartus Lietuvos ekono mikos augimas, planinga ūkio plėtra, šalies industriali zavimas ir 
urbanizavimas. Lietuvos transportas buvo ug domas kaip viena sistema. Spartų jo augimą 
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skatino pa togi Lietuvos padėtis prie Baltijos jūros ir neužšąlantis Klaipėdos jūrų uostas. 
Po Antrojo pasaulinio karo į TSRS sudėtį patekusioje Lietuvoje 1945 m. pradžioje bu vo 
3008 km sąjunginės, 4971 km respublikinės ir 30 377 km vietinės reikšmės automobilių 
kelių. Tarp są junginės reikšmės kelių buvo 104 km asfaltuotų, 1845 km – su skaldos ir 
žvyro danga, o likusieji 1059 km – grunt keliai. Respublikinės ir vietinės reikšmės kelių 
būklė bu vo dar blogesnė. Nuo 1945 m. iki 1950 m., atstatant automobilių kelius ir tiltus, 
labai pagerėjo susisiekimo sąlygos. Atlikus Lietuvos kelių inventorizaciją, paaiškė jo, kad 
1950 m. Respublikoje buvo 40,8 tūkst. km automobilių kelių, iš jų 7,2 tukst. km – keliai 
su kietąja dan ga, tačiau automobilių eismui tiko tik apie 30%, kita jų dalis (70%) buvo 
vieškeliai – iš praeities paveldėti, kinkomajam transportui skirti keliai. Svarbu, kad šio 
laikotarpio pradžioje (nuo 1948 m.) Lie tuvoje pradėta kloti automobilių kelių asfaltinę 
dangą. 1951–1980 m. Lietuvoje vežamų krovinių apyvarta padidėjo 14,3 karto, o keleivių 
apyvarta – 13,8 karto. Spar čiai augantis automobilių transportas visiškai išstūmė kin komąjį 
ir nuo 1960 m. Lietuvoje užėmė pirmąją vietą pagal pervežtų krovinių kiekį ir keleivių 
skaičių (Trans porto..., 1983).

Sprendžiant iškilusius uždavinius, buvo būtina mo dernizuoti automobilių kelius ir jų 
statinius, kitą inžine rinę įrangą pakelės zonoje. Lietuvoje 1950–1980 m. au tomobilių kelių il-
gis nedaug tepakito, tačiau jų kokybė iš esmės pagerėjo (Petkevičienė ir Petkevičius, 2006).

Daugėjant automobilių, reikėjo labiau tobulinti kelius, tačiau tam daugiau lėšų imta 
skirti tik nuo 1956 m., 1956–1990 m. daugiausia lėšų gauta valstybinės ir res publikinės 
reikšmės keliams tobulinti. Svarbiausieji dar bai pradėti 1965–1970 m., kai buvo nutiestas 
I kategori jos kelias Vilnius–Kaunas.

Tuo metu buvo sparčiai pertvarkoma Lietuvos kaimo kraštovaizdžio struktūra, 
atsižvelgiant į 1940–1941 m., ypač į 1944–1948 m. reformas. Šios reformos likvidavo 
privačią žemės nuosavybę ir 1951 m. sudarė prielaidas įgyvendinti kolektyvizaciją, kuri 
iš pagrindų suardė isto riškai susiklosčiusią žemėvaldą ir žemėnaudą. Vietoje 160 000 
smulkių individualių valstiečių ūkių buvo su kurta keli tūkstančiai kolūkių ir tarybinių 
ūkių. Krašto vaizdyje atsirado iki šiol nematytų formų ir elementų: dideli ūkių gamybos 
centrai, specializuotos tarpūkinės bei valstybinės žemės ūkio gamybos įmonės, melioraci-
jos ir hidrotechniniai įrenginiai, elektros energijos ir ryšių linijos. Iš esmės buvo pertvarky-
ta istoriškai susi klosčiusio kraštovaizdžio struktūra ir Lietuvoje suformuo tas industrinių 
gamybinių interesų prioritetu pagrįstas kai mo kraštovaizdis. Nuo XX a. II pusės ėmė 
ryškėti nau jos kraštovaizdžio antropogenizacijos kryptys. Industria lizuojant gamybą, 
kraštovaizdis buvo nuskurdintas, pa aštrėjo žmogaus ir gamtos konfliktai, o daugelyje 
vietų kraštovaizdis tapo ekologiškai pažeistas. Sovietmečiu Lie tuvos miškingumas 
siekė 28%. Tuo metu iš esmės pa sikeitė istoriškai susiklosčiusi gyvenviečių išdėstymo 
struktūra: buvo likviduojamos vienkiemių sodybos, su nyko dvarų ir palivarkų sodybos, 
taip pat feodalizmo ir kapitalizmo laikotarpiais buvę pavieniai patrauklūs ob jektai – vėjo 
malūnai, labai pagyvinę monotonišką lygu mų kraštovaizdį. Jie išliko tik kai kur pakelėse. 
Mūsų laikus pasiekė tik didžiausio ekspozicinio aktyvumo ob jektai — miesteliai ir 
bažnytkaimiai. Apie juos susitelkė visiškai naujų gamybinių funkcijų ir labai didelio eks-
pozicinio aktyvumo gamybiniai ūkių centrai, tarpūkinės ir valstybės gamybos įmonės. La-
bai išaugęs gamybinės funkcijos objektų vaidmuo kraštovaizdžio kompozicijoje nustelbė 
gyvenamosios funkcijos objektų ekspozicinę reikšmę. Plečiantis urbanizacijai bei indus-
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trializacijai ir didėjant gyvenimo tempui, padidėjo gyventojų rekreaciniai poreikiai. Pa-
togiose poilsiui vietose buvo įrengiamos sto vyklavietės, kempingai, pionierių stovyklos, 
statomi ži nybų profilaktoriumai, poilsio namai, sanatorijos, sene lių namai ir kiti objektai. 
Teritorijų užstatymo struktūra formavosi pertvarkant istoriškai susiklosčiusių gyvenvie-
čių išdėstymą ir statant gamybos bei rekreacijos porei kiams skirtus objektus: likviduoja-
mos vienkiemių sody bos, rekonstruojamos istoriškai susiklosčiusios stambes nės ir stato-
mos naujos gyvenvietės. Svarbiausia pertvar kymo kryptis – gyvenviečių stambinimas ir 
jų skaičiaus mažinimas. Pagal perspektyvinį apgyvendinimo struktū ros modelį 100 km2 
teritorijos ploto vidutiniškai teko 4 gyvenamosios vietovės. Sovietmečio laikotarpis – tai 
že mės ūkio ir paties kraštovaizdžio esminės pertvarkos pla ningos kolūkinės žemėnaudos 
pagrindais tarpsnis. Tuo metu, palyginus su ankstesniais kraštovaizdžio raidos tarpsni-
ais, buvo daug sparčiau pertvarkoma istoriškai su siklosčiusi kraštovaizdžio struktūra, o 
senosios jos for mos buvo dažniau keičiamos naujomis, greičiau iro pa veldėta ir kūrėsi 
nauja kompozicija. Šiame procese bu vo ir neigiamų, ir teigiamų reiškinių. Svarbiausi 
neigia mi reiškiniai: spartus agroželdynų mažėjimas, kraštovaiz džio vizualus perpildy-
mas antropogeniniais elementais, istorinio perimamumo silpnėjimas, spartinantis kraštot-
varkos tradicijų nykimą ir skurdinantis vietinį bei nacio nalinį jo savitumą. Greta neigiamų 
išryškėjo ir teigia mos kolūkinio kaimo kraštovaizdžio formavimosi ten dencijos: atsirado 
naujų formų ir tūrių, padidėjo antro pogeninių elementų koncentracija, jo struktūra tapo 
aiš kesnė, atsirado daugiau funkcinio ir kompozicinio vien tisumo.

Tuo metu automobilių keliai buvo rekonstruojami ir tobulinami naudojant istoriškai 
suformuotų sausumos ke lių tinklą, nenukrypstant arba nedaug nukrypstant nuo senųjų 
kelių trasų, o tarpūkiniai keliai buvo tiesiami ir tobulinami pagal istoriškai susiformavusias 
vietinių ke lių trasas. Svarbiausi automobilių keliai buvo įrengiami taikant kraštovaizdžio 
projektavimo metodus, kad tiesiami keliai gerai derėtų krašto vaizdyje bei pagražintų 
jį, todėl dauguma automobilių kelių praturtino Lietuvos kraštovaizdį ir padidino jo eks-
pozicinę raišką bei estetinę vertę. Laikotarpio pabaigoje padidėjo visų automobilių kelių 
(įskaitant ir miestų gatves) ilgis – nuo 38 787 km 1960 m. iki 48 734 km 1990 m., tarp jų 
valstybinės reikšmės kelių – nuo 16 028 km iki 20 904 km; visų automobilių kelių tinklo 
tankis pasiekė 746,3 km, tenkančio 1000 km2 teritorijos, tarp jų valstybinės reikšmės kelių 
– 320,1 km (Transportas..., 2005).

Tuo metu Lietuvoje įvyko didžiausias automobiliza cijos šuolis (Transporto..., 1983; 
Eismo..., 2005; Trans portas..., 2005): 1927 m. iš viso buvo 1041 au tomobilis (iš jų – 797 
lengvieji automobiliai), o 1938 m.– 3423 automobiliai (iš jų – 2301 lengvasis automo-
bilis), o 1965 m. – 69 524 automobiliai (iš jų – 24 110 lengvųjų automobilių), 1990 
m. – 653 757 automobiliai (iš jų 533 927 – lengvieji automobiliai). Lietu voje sparčiai 
daugėjant automobilių, suintensyvėjo eis mas keliuose, pakelės zona buvo stipriai teršiama 
va žiuojančių transporto priemonių išmetamais teršalais ir vibracija. Sumažėjo pakelės 
kraštovaizdžio estetinis iš raiškingumas ir patrauklumas, lyginant su ankstesniu laikotar-
piu. Kaip ir anksčiau, keliuose buvo statomi sta tiniai, o pakelėje – kelių priežiūrai skirti 
pastatai ir sta tiniai bei kiti inžinerinės įrangos objektai, tačiau jie bu vo išdėstyti retai ir 
nedarė didesnės įtakos pakelės zonos kraštovaizdžiui. Asfaltbetonio ir kitą asfaltinę dan gą 
turėjo daugiau kaip 10 tūkst. km automobilių kelių.
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Šeštasis laikotarpis prasidėjo 1991 m., atkūrus Lie tuvos nepriklausomybę.
1990 m. atkūrusi nepriklausomą valstybę, lietuvių tauta pradėjo naują raidos etapą 

– kultūros regeneraciją, tra dicinės Žemėnaudos, senųjų kraštotvarkos tradicijų bei etninės 
kultūros atgaivinimą ir europietiškos gyvensenos įtvirtinimą bei plėtotę. Visgi sparčiai 
grąžinant privačią žemėvaldą pasitaiko daug negatyvių procesų ir aplinky bių: nemo-
tyvuoto kolūkinio kaimo kraštovaizdžio struk tūrų ardymo, chaoso ir sumaišties apraiškų. 
Daugelyje vietų prasidėjo intensyvi savaiminė sovietmečiu perfor muoto kraštovaizdžio 
renatūralizacija. Šie reiškiniai pa stebėti ne tik ekologinio nestabilumo zonose, bet ir sau-
gomose teritorijose, todėl kaime ypač yra svarbu gamy binės funkcijos prioritetą pakeisti 
gyvenamosios funkci jos prioritetu. Pastaruoju metu itin aktualūs tampa kraš tovaizdžio hu-
manizavimo, ekologinio reguliavimo, este tinės kokybės gerinimo, istorijos vertybių peri-
mamumo, jų panaudojimo ir išsaugojimo uždaviniai (Bučas, 2001).

Pasibaigus sovietmečiui, Lietuvos miestėjimo proce sas rutuliojosi toliau, tad didelę 
įtaką jam turi svarbiau si intensyviausio eismo keliai. Nepriklausomoje Lietu voje sparčiai 
gerėjant automobilių kelių būklei ir tobu lėjant pakelės infrastruktūrai (poilsio aikštelės, 
viešbu čiai, restoranai, degalinės ir kt.), pakelės zona iš esmės pakito, įgaudama naują 
funkcinę paskirtį, – teikti poilsį ir kitas keleiviams bei automobilių vairuotojams būtinas 
paslaugas. Ši tendencija smarkiai suintensyvino miestė jimo procesą – pirmiausiai prie 
europinių (E kategori jos) kelių Vilnius–Kaunas–Klaipėda (E 85), Vilnius–Ukmergė–
Panevėžys–Siauliai–Telšiai–Palanga–Klaipėda (E 272), Suvalkai–Marijampolė–Kaunas–
Panevėžys–Pasvalys–Bauskė (E 67) (Via Baltica), Tilžė (Sovetsk)–Tauragė–Šiauliai–
Joniškis–Jelgava (E77), taip pat prie kelių Klaipėda–Palanga–Šventoji (magistralinis 
kelias A13), Jonava–Kėdainiai–Baisogala–Šeduva (krašto ke lias 144) ir kt. Smarkiausiai 
miestėjimo procesas vyksta tarp Vilniaus ir Kauno, taip pat tarp Panevėžio ir Šiau lių, 
(čia formuojasi dvimiesčiai), kita labai svarbi miestėjimui yra Baltijos pajūrio zona tarp 
Klaipėdos, Kretin gos ir Palangos, taip pat link Šventosios. Prie automo bilių kelių įrengus 
paslaugų ir poilsio objektus, sukuria mos naujos darbo vietos, tai skatina gyvenviečių šalia 
jų kūrimąsi. Didėjant eismo intensyvumui, būtina išspręsti pakelės užterštumo kenksmin-
gomis medžiagomis proble mą, sumažinti vibraciją, ypač triukšmą, taip pat būtina pasiekti, 
kad ši zona būtų tinkama keleivių poilsiui, to dėl nauji paslaugų ir poilsio objektai turėtų 
būti išdės tomi mažai užterštoje, nekenksmingoje žmonių sveika tai, nutolusioje nuo kelio 
briaunos ne mažiau kaip 230–250 m zonoje.

Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad automobilių kelius galima laikyti savitais 
kraštovaizdžio erdviniais koridoriais, konfliktuojančiais su gamtine aplinka ar pavieniais jos 
elementais. Prie svarbiausių auto mobilių kelių sankryžų sparčiai besikuriantys miestėjimą 
skatinantys paslaugų teikimo centrai formuoja Lietuvos pakelės zonos kraštovaizdį, todėl 
akivaizdu, kad au tomobilių keliai yra miestėjimą formuojantis bei skati nantis veiksnys.

Lietuvos automobilių kelių tinklas jau yra pakankamai išplėtotas, kelių būklė paten-
kinama: pagal valstybinių automobilių kelių tinklo tankį ir kelių kokybę Lietuva Europoje 
užima vidutinę padėtį. Lietuvos automobilių keliai jau yra vientisos Va karų Europos kelių 
sistemos dalis (Petkevičienė, 2000).
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3. Lietuvos keLių tinkLas

Keliai, jungiantys miestus, gyvenvietes, pramonės centrus ir įmones, žemės ūkio 
įmones, sudaro vieno ar kito rajono kelių tinklą. Jo konfigūracija ir tankis, vežamų keleivių 
ir krovinių apimtis priklauso nuo vieno ar kito rajono plėtojimo lygio, geografinės padėties 
ir administracinės reikšmės.

Automobilių keliai pagal reikšmę skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius.
Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninės reikšmės kelius.
Magistraliniais vadinami pagrindiniai Lietuvos keliai. Svarbiausiems iš jų, kurie 

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos sprendimu yra įtraukti į tarptautinių kelių 
tinklą, suteikiamas indeksas E su atitinkamu numeriu.

Krašto keliais vadinami keliai, jungiantys magistralinius kelius, Lietuvos Respubli-
kos teritorijos administracinių vienetų centrus arba besijungiantys vienas su kitu.

Rajoniniais keliais vadinami keliai, jungiantys miestus, stambesnes kaimo 
gyvenamąsias vietoves ir magistralinius bei krašto kelius.

Vietinės reikšmės keliais vadinami keliai, jungiantys rajoninius kelius, kaimus, taip 
pat kiti keliai, naudojami vietiniam susisiekimui.

Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juridiniams ar fiziniams 
asmenims. Valstybinės reikšmės keliai nuosavybės teise priklauso valstybei.

Vietinės reikšmės keliai nuosavybės teise (išskyrus kelius, nuosavybės teise 
priklausančius fiziniams asmenims, taip pat vidaus kelius) priklauso savivaldybėms. Vida-
us keliai nuosavybės teise priklauso juridiniams ar fiziniams asmenims.

Pagal parametrus, eismo sąlygas ir eismo intensyvumą valstybinės reikšmės keliai 
skirstomi į AM (automagistrales) ir I–V kategorijos kelius, vietinės reikšmės keliai – į 
iv–IIIv kategorijos kelius (1 lentelė):

1 lentelė� automobilių kelių klasifikacija pagal kategorijas ir reikšmes

Kelio
reikšmė

Kelio
kate-
gorija

Projektinis vidutinis 
metinis paros eismo 
intensyvumas, aut./d

Projektinis greitis,
km/h

eismo 
juostų
skaičius
(S – skiria-
moji juosta)

Sankryžų tipai

1 2 3 41) 5 61) 7 8

Valstybinės
reikšmės
keliai

aM
> 30000
15000–30000

– 140 120 (100) –
3+S+3
2+S+2

Skirtingų lygių

i 7000–15000 > 8000 120 100 90 80 70 2+S+2
Skirtingų (vie-
no) lygių

ii 3000–7000 3000–8000 100 90 (80) 80 70 2
(Skirtingų) vie-
no lygio

iii 1500–4000 1500–4000 90 80 (70) 70 60 2 Vieno lygio
iv 500–1500 < 1500 80 60 70 60 2 Vieno lygio
v < 500 – 60 40 60 40 2 Vieno lygio
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Vietinės
reikšmės
keliai

iv 100–200 – 60 40 – 2 Vieno lygio

iiv 20–100 – 60 40 (30) – 1 Vieno lygio

iiiv < 20 – 40 30 (20) – 1 Vieno lygio

pastabos:
1. Projektiniai greičiai parenkami atsižvelgiant į kelio tiesimo (rekonstravimo) sąlygas ir vietovės
sudėtingumą.
2. (...) – taikoma išimties atvejais.
1) Taikoma gyvenamųjų vietovių prieigose, pasikeitus eismo sąlygoms.

AM kategorijos automagistralės – tai specialiai nutiesti automobilių keliai, skirti 
automobiliams važiuoti dideliais greičiais, turintys tik skirtingų lygių sankryžas su bet 
kokios reikšmės keliais ir geležinkeliais, pėsčiųjų ir dviračių takais bei bandotakiais. Kelių 
sankryžose įvažiuojančio į automagistralę ir išvažiuojančio iš jos transporto srautai ne-
turi kirstis viename lygyje. Priešingų krypčių eismo srautai automagistralėse turi atskiras 
važiuojamąsias dalis, atskirtas skiriamąja juosta.

I kategorijos keliai skiriami intensyviam autotransporto eismui, tačiau eismo pato-
gumo ir priežiūros lygis juose prastesnis negu automagistralėse. Priešingų krypčių eismo 
srautai atskiriami skiriamąja juosta. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus, kelių sankryžos 
ir susikirtimai su dviračių bei pėsčiųjų takais gali būti viename lygyje. Leidžiama stadijinė 
sankryžų statyba. Turi būti numatyta galimybė I kategorijos kelius rekonstruoti į AM ka-
tegorijos automagistrales.

II kategorijos keliai sudaro pagrindinį magistralinių kelių tinklą.
III kategorijos keliai sudaro pagrindinį krašto kelių tinklą.
IV, V kategorijos keliai sudaro pagrindinį rajoninių kelių tinklą.
iv kategorijos keliai jungia valstybinės reikšmės kelius ir kaimo tipo gyvenamąsias 

vietoves, infrastruktūros objektus.
iiv kategorijos keliai jungia kaimus; jungiasi tarpusavyje arba su aukštesnės katego-

rijos keliais.
iiiv kategorijos keliai – ūkių vidaus keliai; jungiasi tarpusavyje ir su aukštesnių 

kategorijų keliais; privažiavimai prie hidrotechninių įrenginių ir mažiau lankomų 
gamtos ir kultūros paminklų; nacionalinių parkų ir miškų keliai.

Nustatant kelio kategoriją ir projektuojant plano, išilginio ir skersinio profilio ele-
mentus, reikia atsižvelgti į 20 metų perspektyvinį periodą, o projektuojant dangą – į jos 
ekonomiškai pagrįstą gyvavimo laiką (ne ilgesnį kaip 15 metų). Perspektyvinio periodo 
pradžia laikomi metai, kuriais numatyta baigti kelio (arba jo atskiro ruožo) projektavimą.

Projektuojant privažiavimo kelius prie pramonės įmonių, perspektyvinio periodo 
pabaiga laikomi metai, kai įmonė arba jos padalinys (eilė) pasieks projektinį pajėgumą.

Kelio elementams projektuoti ypač svarbią reikšmę turi automobilių važiavimo grei-
tis� Eismo organizavimo bei kelio projektavimo reikmėms nustatomi: projektinis greitis Vp 
ir leidžiamasis greitis VL�
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Projektinis greitis Vp nustatomas atsižvelgiant į kelio kategoriją, kelio tiesimo 
(rekonstravimo) sąlygas ir vietovės sudėtingumą. Projektinis greitis turi būti pastovus 
kiek galima ilgesniuose kelio ruožuose. Pagal projektinį greitį apskaičiuojami mažiausias 
horizontaliųjų kreivių spindulys, didžiausias išilginis kelio nuolydis, mažiausias išgaubtųjų 
vertikaliųjų kreivių spindulys.

Leidžiamąjį greitį VL nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Kelių eismo 
taisyklės. Didžiausias leidžiamasis greitis atskiruose kelių ruožuose gali būti, atsižvelgiant į 
eismo sąlygas, padidinamas arba sumažinamas pastačius atitinkamus kelio ženklus.

Valstybinis reikšmės kelių tinklas. Bendras valstybinės reikšmės kelių ilgis – 21324,85 
km, iš jų:
−	  magistralinių kelių (patobulintos dangos) – 1750,05 km, iš jų automagistralių – 
309 km;
−	  „E" kategorijos (europinės reikšmės) kelių – 1509,99 km;
−	  krašto kelių – 4947,90 km, iš jų patobulintos dangos – 4849 km;
−	  rajoninių kelių –14626,90 km, iš jų patobulintos dangos – 6084 km.
Valstybinės reikšmės kelių tinklo tankumas vienam tūkstančiui kvadratinių kilometrų 

yra 326,5 km, su patobulinta danga –198,42 km. 1000 gyventojų tenka 6,30 km bendro 
kelių ilgio, su patobulintom dangom –3,83 km.

Vietinės reikšmės keliai skirstomi į viešuosius ir vidaus kelius. Viešieji vietinės 
reikšmės keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – vals-
tybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

Europinės reikšmės magistralės. 1996-2000 m. Europos „E” kategorijos kelių tinklui 
priskirti 6 pagrindiniai Lietuvos keliai:

•	 E 28 Berlynas–Gdanskas–Karaliaučius–Kybartai–Marijampolė–Vilnius–
Minskas–Gomelis;
•	 E 67 „Via Baltica" Helsinkis–Talinas–Ryga–Pasvalys–Panevėžys–Kaunas–
Marijampolė–Varšuva–Vroclavas–Praha;
•	 E 77 Pskovas–Ryga–Joniškis–Šiauliai–Tauragė–Karaliaučius–Gdanskas–
Varšuva–Krokuva–Budapeštas;
•	 E 85 Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Lyda–Černovcai–Bukareštas–Aleksandropolis;
•	 E 262 Ostrovas–Daugpilis–Zarasai–Ukmergė–Kaunas;
•	 E 272 Klaipėda–Palanga–Šiauliai–Panevėžys–Ukmergė–Vilnius.
Europos kelių tinklo koridoriai. Lietuva aktyviai dalyvauja Europos Komisijos 

iniciatyva sukurtos Transporto darbo grupės veikloje. Pasirinkta transporto sistemos 
infrastruktūros plėtros kryptis – egzistuojančių kelių, kuriais vyksta tarptautiniai vežimai, 
pertvarkymas pagal tarptautinių transporto koridorių plėtros principus.

Su kitų valstybių atstovais aptarus tokių koridorių per Lietuvos teritoriją kryptis, joms 
buvo pritarta Europos transporto ministrų konferencijose 1994 m. ir 1997 m. Jų priimtu-
ose dokumentuose ir Tarpusavio supratimo memorandumuose užfiksuota, kad per Lietuvą 
eina dviejų tarptautinių Europos transporto koridorių (TEN-T) trasos:

•	 Šiaurės-Pietų kryptimi: I koridorius - greitkelis „Via Baltica", jungiantis Taliną, 
Rygą, Saločius, Panevėžį, Kauną, Kalvariją, Varšuvą, ir jo IA šaka (Talinas–Ryga–
Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas);

•	 Rytų–Vakarų kryptimi: IX koridoriaus IXB Šaka (Kijevas–Minskas–Vilnius– 
Klaipėda) ir IXD šaka (Kaunas–Kaliningradas).
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4. keLių priežiūros ir pLėtros programa  
2002–2015 m.

Programos tikslai:
•	 tobulinti kelius atsižvelgiant į didėjančius visuomenės susisiekimo poreikius;
•	 integruoti Lietuvos kelius į Europos kelių tinklą;
•	 siekti, kad asfaltuotų kelių tinklas Lietuvos regionuose būtų išplėtotas tolygiau;
•	 siekti, kad eismas keliais būtų saugesnis ir patogesnis.
Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklo plėtrai, kelių priežiūrai ir remontui pa-

naudojama 800–900 mln. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos fi nansavimo ir Euro-Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir Euro-
pos Sąjungos finansinės paramos fondų lėšų. Įgyvendinamos „Via Baltica”, greitkelių ir 
žvyrkelių programos. 

„Via Baltica” programa.1994 m. buvo sudaryta aukšto lygio „Via Baltica” darbo 
grupė, susidedanti iš Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos transporto ministerijų 
atstovų bei Europos Komisijos ir finansinių institucijų atstovų. Darbo grupė parengė „Via 
Baltica” plėtros investicinę programą. „Via Baltica” magistralės ilgis Lietuvoje – 274 km. 
1997–2000 m. įvykdytas magistralės rekonstrukcijos pirmasis etapas. 2001 m. parengta 
magistralės rekonstrukcijos antrojo etapo (2001–2006 m.) investicinė programa. Užbaigus 
antrojo etapo darbus „Via Baltica” atitiks antrajai kelių kategorijai keliamus techninius 
reikalavimus. Pirmojo ir antrojo etapų darbų vertė – apie 0,5 mlrd. Lt.

Greitkelių programa� Planuojama iki 2015 m. rekonstruoti tarptautinius kelius (tarp-
tautinius transporto koridorius ir transeuropinio tinklo kelius) pagal europinių kelių stan-
dartus: patobulinti ir sustiprinti kelių dangas Europos Sąjungoje leistinai 11,5 tonos ašies 
apkrovai, įgyvendinti kompleksines eismo organizavimo ir saugaus eismo sąlygų gerini-
mo priemones. 2007 m. baigti Vilniaus–Kauno magistralės modernizavimo darbai.

Nutiesus Kauno miesto pietrytinį aplinkkelį bus suformuotas didesnio pralaidumo 
190 km ilgio maršrutas nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Vilniaus. Numatoma rekons-
truoti intensyvinio eismo Panevėžio–Šiaulių ruožus, rekonstruoti prieigas prie didžiųjų 
Lietuvos miestų, tiesti aplinkkelius.

Žvyrkelių programa. Planuojama iki 2015 m. (2006–2015 m.) išasfaltuoti 1600–
1700 km rajoninių valstybinės reikšmės žvyrkelių ir 2015 m. žvyrkelių dalį valstybinės 
reikšmės keliuose sumažinti iki 32 procentų. Daugiau žvyrkelių numatoma asfaltuoti 
Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus, Tauragės regionuose, kur asfaltuotų kelių tinklas 
mažiau išplėtotas.

Šiuo metu 7 procentų krašto ir 20 procentų rajoninių kelių, turinčių asfalto dangą, 
važiuojamoji dalis yra siauresnė negu 6 m. Gerinant eismo sąlygas krašto ir rajoniniuose 
keliuose, tokiems kelių ruožams tvarkyti bus skiriama daugiau dėmesio.

Iki 2015 m. bus įgyvendintos priemonės, užtikrinančios saugų tiltų naudojimą, tai yra 
iki 2015 m. bus suremontuoti ar rekonstruoti visi tiltai, kurių naudojimo trukmė – 25 metai 
ar ilgesnė. Numatoma išplėsti informavimo apie eismo ir oro sąlygas keliuose sistemą, 
pasiekti, kad magistralinių ir krašto kelių priežiūra užtikrintų saugų eismą visą parą ir 
visais metų laikais.

Daugiau dėmesio ir lėšų bus skiriama rajoninių kelių priežiūrai.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), labai aktualus tam pa atskirų jos teritorijos 

vienetų (apskričių, kitur – regionų) ugdymas ir palankių sąlygų jų ekonominiam poten-
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cialui plė toti sudarymas. Šiuose regionuose efektyviai naudojami gam tos ir darbo ištekliai, 
susisiekimo sistema ir kiti infrastruk tūros elementai. Tobulinant au tomobilių kelius, ypač 
yra svarbu išsaugoti gražų Lietu vos kraštovaizdį bei praturtinti jį estetiškais, derančiais 
prie aplinkos kelių infrastruktūros objektais.
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5. keLių proJektavimo pagrindiniai prinCipai

5.1. kelio elementai

Tariama, kad mažiausiai energijos išteklių naudojama vežant keleivius bei krovin-
ius keliu, nutiestu tarp tam tikrų taškų trumpiausiu atstumu. Tačiau dau gelyje vietovių 
žemės paviršiuje būna įvairią kliūčių (kalnų, griovų, ežerų, pel kių, gyvenviečių, miestų 
ir kt.), kurias reikia aplenkti. Todėl plane kelią daž niausiai sudaro daug tiesių, sujungtų 
apskritiminėmis horizontaliosiomis krei vėmis. Iš tiesių ir kreivių sudaryta linija, nužymėta 
vietovėje ir atitinkanti būsi mo kelio ašį, vadinama kelio trasa. Trasa yra erdvinė linija, 
nes vietovėje ją sudaro ne tik tiesės ir kreivės, bet įkalnės ir nuokalnės. Grafiškas trasos 
projekcijos vaizdavimas horizontalioje plokštumoje tam tikru masteliu vadinamas trasos 
planu (3 pav.). 

                    

3 pav. Kelio trasos planas

Trasos krypties pasikeitimas nustatomas posūkio kam pu α, t.y. kampu tarp pirmykštės 
trasos krypties tęsinio ir trasos naujosios krypties (4 pav.).

                                  

4 pav. Horizontaliosios kreivės elementai
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Apskritiminę horizontaliąją kreivę apibudina jos spindulys R, posūkio kam pas α, 
kreivės ilgis K, bisektrisė Bš ir tangentė T (4 pav.):

  
 (1),  (2),  (3).

Trasuojamo kelio ilgis nustatomas pagal tangentes AEC, o ne pagal kreivę AFC, todėl 
kelias pailgėja. Šiai paklaidai eliminuoti, matuojant kelią, kiekvienai apskritiminei hori-
zontaliajai kreivei taikoma ilgio pataisa D = 2 T - K.

Kelio trasa, nužymėta tiesėmis, jų lūžiuose įbrėžiant apskritimines kreives, dažnai blo-
gai derinasi su sklandžių formų reljefu (ypač kalvų), ne toks saugus eismas, nes važiuojant 
kreive automobilį veikia išcentrinė jėga, stumianti jį į šoną, o tai sumažina automobilio 
stabilumą. Ilgi tiesūs kelio ruožai taip pat nepakankamai saugūs eismui, nes jais važiuojant 
ilgai tenka žiūrėti į vienodus kelio elementus, ir vairuotojai greičiau pavargsta, o naktį 
juos labai akina prieš priešiais važiuojančių automobilių žibintų šviesa. Todėl šiuolaikinių 
greitojo eismo automobilių kelių trasa projektuojama trumpomis tiesėmis, kurias su jungia 
klotoidinės kreivės (klotoidinė trasa) arba ištisai besikeičiančio kreivu mo kreivės.

Kelio išilginis profilis – tai kelio ašies projekcija vertikalioje plokštumoje. Kelio išilginis 
profilis apibūdinamas projektine linija, kuri rodo būsimo kelio padėtį žemės paviršiaus 
atžvilgiu. Projektinę liniją sudaro tam tikro nuolaidu mo (išilginis nuolydis) projektinės 
linijos tiesės ir jas jungiančios įvairaus spin dulio išgaubtosios ir įgaubtosios vertikaliosios 
kreivės. Vietos, kuriose kelias, iškasus gruntą, nutiesiamas žemiau žemės paviršiaus, va-
dinamos iškasomis, o ruožai, kur kelias nutiestas ant supilto sankasos grunto,– pylimais. 
Kai pylimai daromi neaukšti (iki 1 m), kelias tarytum nutiestas žemės paviršiuje, ir tokie 
kelio ruožai vadinami nulinėmis vietomis. Žemės paviršiaus altitudžių kelio žemės sanka-
sos ašyje ir kelio briaunos projektinių altitudžių skirtumas, apibū dinantis pylimo aukštį ar 
iškasos gylį, vadinamas darbo žyme. Vie tos, kur projektinė linija kerta žemės paviršiaus 
liniją (kelias nutiestas iš pyli mo į iškasą arba atvirkščiai), vadinamos nuliniais taškais.

Kelio skersiniu profiliu vadinamas kelio pjūvio, statmeno kelio ašiai, vaiz das.
Kelio paviršiaus juosta, kuria važiuoja automobiliai, vadinama važiuoja mąja da-

limi. Važiuojamoji dalis gali būti daroma iš grunto (gruntkeliai) arba stiprinama akmens 
medžiagomis ar jų ir mineralinių bei organinių rišamųjų medžiagų mišiniais, sudarančiais 
kelio dangą. Automobilių kelių važiuojamą ją dalį dažniausiai sudaro dvi eismo juostos: 
po vieną juostą priešpriešiam eismui. Greitkeliuose daromos dvi važiuojamosios dalys, 
atskirtos skiriamąja juosta. Važiuojamosios dalies šonuose esančios juostos vadina-
mos kelkraš čiais. Dangą ir kelkraštį ribojanti linija yra važiuojamosios dalies briauna. 
Išilgai kelio, kelkraštyje ir skiriamojoje juostoje, daromos kraštinės juostos, pagerinančios 
važiavimo sąlygas ir eismo saugumą. Šiose juostose klojama tokio pat tipo danga, kaip 
ir važiuojamojoje dalyje. Važiuojamosios dalies briau nos linija tada ženklinama dažais 
(išskyrus gyvenvietes). Automagistralių ir i kategorijos kelių kelkraštyje, už kraštinės 
juostos, įrengiamos sustojimo juostos, jeigu reikia, automobiliams sustoti. Už kraštinės 
juostos arba už susto jimo juostos iki pėsčiųjų tako ar iki dviračių tako turi būti numatyta 
saugos juosta.
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Kelio danga klojama ant žemės sankasos, kuri nuo aplinkos atskiriama nuo žulniomis 
plokštumomis, – šlaitais. Šlaito nuožulnumas apibūdinamas jo aukš čio ir horizontaliosios 
projekcijos, santykiu, vadinamu šlaito koeficientu. Nu tekančiam nuo važiuojamosios dalies, 
kelkraščių ir šlaitų vandeniui nuleisti į vietovės žemumas šalia žemės sankasos iškasami 
kelio šoniniai grioviai. Kai supilami aukšti pylimai, šoniniai grioviai nedaromi. Žemės 
sankasos elemen tais taip pat yra ir rezervai – negilūs platūs grunto kasiniai prie kelio, iš 
kurių iškastas gruntas imamas pylimui supilti, ir išlykiai – lygiagretūs keliui grunto volai, 
kurie susidaro supylus nebereikalingą iškasų gruntą. Kad lietaus ar tirps tančio sniego vanduo 
nutekėtų į iškasą, tarp išlykio ir iškasos šlaito supilamas grunto volelis, vadinamas bankete. 
Ties bankete iškasamas negilus griovelis nuo išlykio šlaito tekančiam vandeniui nuleisti.

Kelkraščio ir žemės sankasos šlaito plokštumų sankirtos linija yra žemės sankasos 
briauna. Atstumas tarp šių briaunų apibūdina žemės sankasos plotį arba kelio plotį. Kelio 
ašis yra viduryje tarp žemės sankasos briaunų. Kai kada ji nesutampa su važiuojamosios 
dalies ašimi. Kai kelias kerta vandentakius, pastarųjų vanduo gali tekėti po žemės san kasa, 
sankasos paviršiuje ir virš žemės sankasos. Vandens pralaidos (5 pav.) įrengiamos pylimo 
apačioje tose vietovėse, kur yra maži, dažnai periodiškai veikiantys vandentakiai, ar net 
sausuose slė niuose. 

Įrengus pralaidas, žemės sankasa ir danga kelyje nepertraukiama, ir eis mo sąlygos 
virš pralaidos yra tokios pat, kaip ir kituose kelio ruožuose. Jeigu upelyje ar upėje būna 
ledonešis, pralaidos nedaromos, o statomi maži tiltai. Kelią tiesiant per dideles upes, sta-
tomi dideli tiltai kurių konstrukcija ir eksploatavimo sąlygos labai skiriasi nuo mažų tiltų ir 
pralaidų. Didelės upės dažnai teka plačiais slėniais, todėl ekonominiu požiūriu tiltą ge riau 
statyti ne per visą slėnį, o tik per pagrindinę upės vagą. Prietilčiuose supila mi aukšti neap-
semiami pylimai, vadinami dambomis. Laivybos upėse til tas turi būti tokio aukščio, kad visą 
laivybos sezoną po juo galėtų plaukti laivai. Kartais dambos pakeičiamos statiniu, panašiu į 
tiltą, – estakada. Es takados dažnai statomos tiesiant magistralinius kelius per miestus, nes 
aukšti pylimai mieste užimtų daug vietos ir būtų neestetiški.

                             

5 pav. Vandens pralaida
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Tiltai, jungiantys šlaitus gilaus ir siauro slėnio, kuriuo nuolat arba tik periodiškai teka 
vanduo, vadinami viadukais. Viadukai taip pat statomi tose vietose, kur kertasi du skir tingo 
lygio automobilių keliai arba automobilių kelias kerta geležinkelį.

5.2. pagrindinės taisyklės trasos krypčiai nustatyti
Keliai yra svarbūs kraštovaizdžio elementai, nes nuo jų trasos stebimi aplinkiniai vaiz-

dai. Kirsdamas kraštovaizdį, kelias išryškina jo bruožus ir pats tampa jo sudėtine dalimi. 
Kelio ašies žymėjimas žemėlapyje arba vietovėje vadinamas trasavimu� Trasuojama 

tarp iš anksto nurodytų taškų, sujungiant juos kiek galima trum pesniu atstumu. Trasuoti 
reikia taip, kad keliu būtų saugu ir patogu važiuoti automobiliais, kad visi kelio statiniai ir 
įrenginiai būtų stabilūs, kelio tiesimo ir transporto išlaidos būtų mažiausios, visi kelio tiesi-
mo darbai įvykdomi per trumpiausią laiką, o kelio eksploataciniai rodikliai – geriausi.

Greitojo eismo keliai tarp stambiausių administracinių ir ekonominių cen trų, kuriais 
reikės gabenti daug krovinių ir keleivių, trasuojami atsižvelgiant į valstybinius poreikius, o 
maži keleivių ir krovinių susitelkimo punktai, gyven vietės, kurių transporto poreikius turi 
tenkinti vietinės reikšmės keliai, trasuo jant automagistrales, dažniausiai aplenkiami. Pro-
jektuojant kelius, skirtus daug smulkių krūvių turintiems susitelkimo punktams, turi būti 
surastas sprendinys, pagal kurį ne tik užtikrinamas saugus eismas, bet ir reikia mažiausiai 
lėšų šiems keliams tiesti.

Nors trasuojant kelią stengiamasi jį tiesti trumpiausiu atstumu (vadina mąja oro lini-
ja), bet visuomet susiduriama su įvairiomis kliūtimis, kurios turi būti aplenkiamos (pelkės, 
ežerai, kalvos, daubos, griovos ir kt.), arba numato mos vietos, per kurias būtina nutiesti 
kelią (perėjos per geležinkelius ir kitus automobilių kelius, dideles upes ir kt.). Visos šios 
vietos vadinamos kontroli niais taškais (6 pav.).

                                          

6 pav. Kelio trasos kontroliniai taškai (A, B, C)
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Trasuojant greitojo eismo kelius, į kai kurias kliūtis (kalvas, pelkes ir kt.) dažnai 
nekreipiama dėmesio, tose vietose įrengiant su dėtingesnę žemės sankasą, tobulesnę dangą, 
brangesnius statinius. Trasuojant kelius, pirmiausia nustatoma trasos padėtis kontrolinių 
taškų vietose, o po to kelias nužymimas tarp šių taškų. Nužymint kelio trasą, būtina atkreipti 
dėme sį į topografines, geologines, hidrogeologines bei meteorologines vietovės sąlygas.

Landšaftinis kelių pro jektavimas ir trasavimas įvairaus reljefo vietovėse. Kelias 
ir jo elementai (tra sa, žemės sankasa, ) turi būti sklandžiai suderinti su aplinkos reljefu ir 
gam tovaizdžiu, kad važiuojan tiesiems keliu būtų matyti aplinkos grožis, o automobi lių, 
važiuojančių dideliu greičiu, eismas būtų saugus. Kelio kryptis turi būti aiški, kad vairuoto-
jas, važiuoda mas juo, nepatektų į neaiš kias ir nelauktas situacijas. Optiniu požiūriu kelio 
trasos ir jo elementų perspektyva vairuotojui neturi sukelti iliuzijų, kad jis artėja prie staigių 
trasos lūžių. Vietovės landšaftas turi būti tvarko mas kelio juostą apsodinant želdiniais, 
planuojant aplin kos teritoriją ir kt. Patogios ir psichologiškai aiškos ke lio trasos sukūrimas 
vadinamas vidine trasos harmonija, o šios trasos sąsaja su vietovės gamtovaizdžiu –išorine 
trasos harmonija. Taip sukuriamas kelio ir landšafto ansamblis, va žiuojantiesiems keliu 
teikiantis estetinį pasigėrėjimą ir užtikrinantis saugų ir pato gų eismą. Toks projektavimas 
vadinamas landšaftiniu kelio projektavimu.

Lygioje vietovėje kelias gali būti trasuojamas ilgomis tiesėmis, tačiau tokia trasa eismas 
nebus saugus, nes eismo sąlygos darosi vienodos, monotoniškos. Todėl tiesių kelio ruožų 
ilgis ribojamas. Ribojant tiesių kelio ruožų ilgį, aišku, neleistina nenatūraliai iškreivinti 
trasą. Gali būti daug priežasčių, dėl kurių netgi ir lygiame reljefe reikia daryti trasos 
posūkius (blogos kokybės gruntai, labai drėgnos vietos ir kt.). Projektuojant tiesius kelio 
ruožus lygioje vietovėje, rekomenduojama kelią trasuoti į dominuojančius vietovės orien-
tyrus (aukštus medžius, bokštus ir kt.), kurie patraukia vairuotojų dėmesį, todėl važiuoti 
būna ne taip monotoniška ir nuobo du.

Miškai ir mažos giraitės paįvairina vienodą lygumų gamtovaizdį ir turi teigiamą 
reikšmę saugiam eismui. Ke lio trasą stengiamasi žymėti pamiškėmis, nes tada kelias 
nedalija žemės naudmenų. Miško masyvą racionalu kirs ti kreive, tada šis kelio ruožas at-
rodo estetiškiau, o kelias mažiau užpustomas sniegu. Tiesiant kelius vietovėse, kur lygumų 
reljefas nemiškingas, paliekami net ir pavieniai me džiai, augantys kelio juostoje.

Lygioje vietovėje dažnai projektuojama klotoidinė trasa, susidedanti iš apskritiminių 
horizontaliųjų ir pereinamųjų kreivių. Tiesės tarp kreivių būna labai trumpos. Sklan džiai 
trasai sudaryti, posūkio kampas turi būti ne didesnis kaip 3°, o kreivės ilgis – 1 / 4  horizon-
taliosios kreivės ilgio. Tačiau vietovės rel jefo elementai dažniausiai būna sudėtingesni, negu 
apskritimo lankai ar ilgos pereinamosios kreivės, todėl dabar kelias dažnai trasuojamas 
splainais, t.y. nenutrūkstamomis kreivėmis. Iš pradžių, atsižvelgiant į vietovės situaciją ir 
reljefą, plane pažymimi kontroliniai taškai, per kurtuos turi būti nužymėta tra sa, geriausiai 
atitinkanti landšaftinio projektavimo principus. Kai kurie kontro liniai taškai fiksuojami tik-
sliai, o kitų padėtis gali būtį keičiama. Trasa žymima sklandžios nenutrūkstamos kreivės, 
aprašomos polinomų (dažniausiai kubi nių) lygtimis, pavidalo. 

Geriausia trasa kalvų vietovėje – sklandi vingiuota linija, suderinta su pa grindiniais 
reljefo elementais. Nužymėti trasą kalvų vietovėje dažnai tenka šlai tuose. Čia gali būti tra-
suojama: 1) statmenai šlaitui (žinoma, jeigu kelio išilgi nis nuolydis neviršija leistinojo), 
kurio apačioje daromas aukštas pylimas, o viršuje – gili iškasa; 2) išilgai šlaito, dėl to 
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sumažėja išilginis nuolydis bei žemės darbų apimtis, tačiau kelias pailgėja. Pirmasis būdas 
taikomas trasuo jant greitojo eismo kelius, nes čia būna trumpesnė kelio trasa ir mažesnės 
transporto išlaidos, o antrasis - trasuojant nedidelio eismo intensyvumo kelius. 

Svarbiausias kelio sąsajos su landšaftu elementas yra žemės sankasa, todėl ji turi būti 
projektuojama aptakaus kontūro šlaitais, sklandžiai susiliejančiais su vietovės paviršiumi.

Trasuoti kelią rekomenduojama taip, kad jis būtų neužpustomas sniegu. Kai oro 
srovės, nešančios sniegą, sutinka kliūtį (pavyzdžiui, žemės sankasą), kažkiek sniego prieš 
ją nusėda. Trasuoti kelią rekomenduojama pavėjinėje zonoje pamiškėse, netoli griovų, 
gyvenviečių, krūmų ir kitų panašių vietų, kuriose sniegas susilaiko. Netikslinga nužymėti 
kelio trasą žemose vietovėse, būsimų iškasų (ypač negilių) vietose, šlaitų apačioje, – čia 
kelias visada smarkiai užpustomas sniegu.

5.3. aplinkos veiksnių įtaka keliui
Kiekvienas kelias, kur jis bebūtų tiesiamas, yra labai glaudžiai susijęs su aplinka. 

Aplinka nuolat veikia kelią, kai kada ir kelias turi tam tikrą įtaką ap linkai. Aplinkos gamtinių 
sąlygų yra labai daug: topografinės, reljefo, klimato, hidrologinės, hidrogeologinės, gruntų, 
geologinės sąlygos bei aplinkos augme nija. Visos jos susijusios tarpusavyje, todėl projek-
tuojant kelius reikia gerai išnagrinėti šių sąlygų visumą, o ne kiekvieną jų atskirai, nes ne 
visos yra vienodai svarbios. Pavyzdžiui, nuo vietovės, kurioje numatoma tiesti kelią, klimato 
priklauso kritulių forma ir intensyvumas, paviršiaus vandens debitas, grunto vandens ly-
gis, žemės sankasos hidroterminis režimas, darbų vykdymo terminai, transporto priemonių 
pravažumas kelio tiesimo metu ir pan. Nuo vie tovės reljefo priklauso kelio trasos padėtis, 
iškasų gylis ir pylimų aukštis, pro jektinės linijos nuolydžiai ir kt.

Nutiesus kelią jo aplinkoje keičiasi ir gamtiniai veiksniai. Supylus pylimus ir iškasus 
iškasas, kiek pasikeičia vietovės reljefas, kartais gali prasidėti ir tam tikri grunto erozijos 
procesai. Veikiant grunto vandenims, iškasų šlaituose gali atsirasti nuošliaužų. Upės slėnyje 
pastačius tiltą ir supylus pylimus, pasikei čia upės vandens režimas. Įrengus racionalią 
paviršiaus vandens nuleidimo sis temą nuo kelio aplinkos, gali būti labai intensyviai sau-
sinama vietovė ir t.t. 

Klimato veiksniai ir jų pobūdis� Svarbiausi klimato veiksniai, turintys įtakos keliui ir 
jo statiniams: a) metinis kritulių intensyvumas ir jų pasiskirsty mas mėnesiais, lietaus inten-
syvumas, trukmė ir dažnis; b) sniego dangos storis, režimas, jos susidarymo pradžia, trukmė 
ir tirpsmas, pūgų dažnis ir intensyvu mas; c) oro temperatūros metinis režimas, mažiausia, 
didžiausia ir vidutinė mėnesių temperatūra; d) vėjo greitis ir kryptis (ypač žiemą, kai pus-
tomas snie gas); e) drėgmės garavimo sąlygos; f) įšalo gylis, įšalimo ir atšilimo režimas.

Klimato veiksnių pobūdis įvairiose žemės paviršiaus zonose yra labai ne vienodas, 
todėl projektuojant kelius turi būti atkreipiamas dėmesys ne tik į tam tikros zonos klimato 
požymius, bet pagal vietinių meteorologinių stočių stebė jimų duomenis reikia analizuoti ir 
vietinį klimatą.

Krituliai apibūdina vandens nuotėkio bei garavimo sąlygas, sniego dangos storį ir pava-
sario polaidžio pobūdį, grunto vandenų lygį ir jų režimą, upių bei vandentakių režimą. Lietu-
voje kritulių iškrenta nuo 550 mm iki 800 mm per metus, iš jų apie 15 % būna žiemą.

Labai svarbi klimato charakteristika yra oro temperatūra. Vidutinis metinis ir mėnesių 
temperatūros pokyčiai žymimi izotermomis klimato žemėlapiuose.
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Projektuojant ir eksploatuojant kelius, būtina žinoti metinį ir atskirų sezonų 
temperatūros pokyčio pobūdį. Pavyzdžiui, sudarant kelio įrengimo darbų gra fiką, reikia 
žinoti laikotarpio, kada nebūna šalčių, trukmę. Daugelį kelių tiesi mo darbų galima vykdyti 
tik tuomet, kai oro temperatūra nenukrenta žemiau tam tikro lygio (dangas iš karštojo as-
faltbetonio galima kloti tik tada, kai oro temperatūra būna + 10° C ir aukštesnė).

Jeigu kelių tiesimo darbus tenka vykdyti žiemą, būtina gerai ištirti žiemos kritulių ir 
temperatūros režimą.

Klimatas kinta ir dėl vietinių gamtinių sąlygų įtakos, todėl svarbu turėti žinių ir apie 
tam tikro rajono mikroklimatą. Mažose reljefo įdubose paros temperatūros pokyčiai būna 
didesni, o žemiausia temperatūra mažesnė, negu kalvų viršūnėse.

Svarbią reikšmę tiesiant kelius turi jų padėtis vietovės šlaitų atžvilgiu. Pie tiniai šlaitai 
daugiau šildomi saulės, juose greičiau ištirpsta sniegas ir išdžiūsta žemės sankasos gruntas, 
negu šiauriniuose šlaituose.

Mišku apaugusioje vietovėje oro ir dirvožemio temperatūros pokyčių am plitudės būna 
mažesnės, negu atviroje vietovėje, todėl kelio žemės sankasa miške džiūsta lėčiau.

Kelio žemės sankasos gruntui įtakos turi oro drėgmė ir garavimo są lygos. Nepalankios 
žemės sankasos stabilumui sąlygos būna rudenį, kai oro temperatūra palyginti žema (blo-
gos garavimo sąlygos), o santykinė drėgmė – aukšta.

Žiemos režimas apibūdinamas stabilios sniego dangos susidarymo pradžia, jos sto-
riu ir trukme, dienų, kuriomis nebūna atlydžio, skaičiumi, sniego pusty mo pobūdžiu. Nuo 
šių žiemos klimato veiksnių priklauso kelio žemės sanka sos drėkinimo, jos įšalimo ir 
atšilimo intensyvumas, iškilų susidarymas, jų pobūdis ir įtaka sankasos stabilumui, kelių 
užpustymas sniegu, pavasario po tvynis upėse ir kt.

Žemės sankasos įšalo gylis priklauso nuo neigiamos temperatūros ir jos stabilumo, 
sniego dangos storio ir jos atsiradimo pradžios, grunto savybių. Kelio žemės sankasa įšąla 
giliau, negu aplinkos gamtas, kur visą žiemą slūgso sniego danga, todėl sankasos drėgmės 
ir temperatūros režimas skiriasi nuo tokio pat ap linkos režimo.

Vietos reljefas ir jo formos� Žemės paviršiaus dariniai – lygumos ir kal nai – va-
dinami reljefu. Reljefą apibūdina žemės paviršiaus nuolaidumas bei altitudžių skirtumas, 
lūžių dažnis.

Tam tikroje teritorijoje skiriamas makroreljefas ir mikroreljefas. Makroreljefas – dide-
lio ploto žemės paviršiaus reljefas: kalnai, plokštikalniai, slėniai, lygumos. Mikroreljefas 
– nedidelės teritorijos, kuriose yra nežymus aukščių skirtumas, reljefas, sudarantis tik tam 
tikrą makroreljefo zoną.

Makroreljefo yra trys tipai:
a) lygumų reljefas, kurio nežymus aukščių skirtumas;
b) kalvų reljefas, kurio aukščių skirtumas yra didelis, bet kylant aukštyn, klimatas dar 

nesikeičia. Kalvų reljefe pasitaiko gilių slėnių, griovų, ryškių takoskyrų. Aukščių 
skirtumas tarp takoskyros ir slėnio dugno būna ne didesnis kaip 200 m;

c) kalnų reljefas, kurio altitudžių svyravimas yra labai didelis ir, kylant aukštyn, 
keičiasi slėgis ir klimato zonos. Kalnų reljefe gausu gilių tarpeklių, kalnagūbrių, 
stačių šlaitų ir pan.

Pagal kilmę reljefas būna akumuliatyvus, susidarąs veikiant ledynams, ar vulkaninis 
bei erozinis, atsiradęs dėl upių, ledynų, temperatūros bei vėjo ar domosios veiklos.
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Ledynų kilmės yra moreninis reljefas, apimantis Estiją, Latviją, Lietuvą, Baltarusiją, 
Sankt Peterburgo bei kai kurias kitas sritis. Moreniniam reljefui būdingos įvairaus aukščio 
bet kaip išplitusios kalvos, tarp kurių šen bei ten įsiterpia upės, ežerai, pelkės. Moreninio 
reljefo geologinė sandara labai su jaukta – nėra ryškiai susiklosčiusių sluoksnių.

eoliniam, arba dėl temperatūros pokyčių ir vėjo susidariusiam, reljefui bū dingos smėlio 
kalvos, daugiau ar mažiau apaugusios augmenija. Lolinio relje fo atmaina yra barchaninis 
reljefas, susidaręs pustomo smėlio dykumose.

Erozinis reljefas susiformavo veikiant temperatūrai, vandeniui ir vėjui. Šiam reljefui 
būdingos pavienės, iš įvairių pagrindinių uolienų susidariusios kalvos, įvairaus aukščio ir 
formos uolos, atskirtos viena nuo kitos aliuvinių nuogulų pripildytais slėniais.

Kalvų reljefui gali būti priskirtos ir senos lygios plynaukštės, išraižytos įvairaus gylio 
ir ilgio griovomis�

Kalnų reljefui būdingas labai ryškus tam tikrų vietų aukščių skirtumas. Šiam relje-
fui būdingi kalnagūbriai su pavienėmis aukštai iškilusiomis viršūnėmis ir daugeliu gilių, 
siaurų, labai ilgų ir vingiuotų slėnių. Slėniai sudaro tirpstančių ledynų ir paviršiaus vandens 
nuotėkio sistemą ir sujungia tik vieną baseiną. Pagrindinis baseino slėnis išeina į jūrą, ežerą 
ar upę. Prie pagrindinio slėnio jungiasi antrosios, trečiosios ir kitų eilių slėniai.

Lietuvos reljefas susiformavo dėl ledynų ir jų tirpsmo vandenų poveikio, o vėliau, 
veikiant temperatūrai, vandeniui ir vėjui, geomorfologinių procesų buvo dar kiek perfor-
muotas. Lietuvai būdingos bet kaip išplitusios aukštumėlės su didesnėmis ar mažesnėmis 
kalvomis�

Lietuvos reljefo sandara – sujaukta, nėra ryškiai susiklosčiusių sluoksnių. Vyrauja mo-
lio, smėlio ar dulkių gruntai, į kuriuos įsiterpę žvyro ar žvyringo grunto sluoksniai. Grunto 
vandens lygis labai įvairuoja ir yra 1...10 m gylyje. Pasitaikančių pelkių gylis – nuo 1,5 m 
iki 7,0...8,0 m.

5.4. kelio išilginis profilis
Projektuojant automobilių kelią, visada numatoma sankasos padėtis žemės paviršiaus 

atžvilgiu. Tą padėtį nurodo kelio išilginis profilis, todėl jos padėties nustatymas vadinamas 
išilginio profilio projektavimu. Kelio išilginio profilio pagrindą sudaro linija, vaizduojanti 
natūralų žemės paviršių būsimo kelio vietoje. Linija, parodanti būsimo kelio žemės sanka-
sos briaunos padėtį, vadinama projektine linija� 

Žemės paviršiaus liniją, pažymėtą išilginiame profilyje, apibūdina žemės paviršiaus 
altitudės, o projektinę liniją – projektinės altitudės. Projektinių ir žemės paviršiaus 
altitudžių skirtumas bet kuriame pjūvyje vadinamas darbo žyme�

Jeigu projektinė linija nužymėta virš žemės paviršiaus, tai sakoma, kad kelias nuties-
tas pylimu, o jeigu žemiau žemės paviršiaus, – kelias nutiestas iškasoje. Projektinę liniją 
sudaro įvairaus nuolydžio tiesės ir įvairaus spindulio išgaubtosios ir įgaubtosios vertika-
liosios kreivės.

Kelio išilginis profilis sudaromas remiantis tyrinėjimų metu sukauptais duomenimis. 
Tyrinėjant nustatoma, kokie kelio trasoje yra gruntai, koks jų sluoksnių storis, taip pat ir 
grunto vandens lygis.

Projektinė linija pradedama projektuoti nuo kontrolinių taškų, t.y. ten, kur projektinės 
linijos padėtis būna fiksuota. Tokie kontroliniai taškai yra vietos, kur projektuojamas ke-
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lias įsijungia į kitą kelią, kerta geležinkelį tame pačiame lygyje, taip pat važiuojamosios 
dalies padėtis ant tiltų, kitų statinių ir t.t.

Kituose išilginio profilio ruožuose projektinė linija žymima taip, kad keliu būtų pa-
togu ir saugu važiuoti nustatytu greičiu, o žemės sankasa būtų stabili ir gerai nutekėtų 
vanduo. Be to, reikia žiūrėti, kad sankasa nebūtų užpustoma sniegu.

Nužymint projektinę liniją, tenka nustatyti jos altitudes, taip pat vietas, kuriose 
projektinė kerta žemės paviršiaus liniją. Šie taškai vadinami nuliniais taškais�

Išilginis kelio nuolydis turi būti kiek galima mažesnis dėl eismo saugos, eksploatacinių 
išlaidų, energijos taupymo ir aplinkos teršimo, tačiau dėl vandens nuleidimo ne mažesnis 
kaip 0,3 %, jei leidžia reljefo sąlygos. Siekiant mažiau pažeisti pakelių kraštovaizdį ir 
sumažinti kelio tiesimo darbų išlaidas, išilginis profilis turi derėti prie reljefo.

Didžiausi leidžiamieji išilginiai nuolydžiai nurodyti 2 lentelėje. Mažesnius nuolydžius 
gyvenamųjų vietovių prieigose galima numatyti dėl ypatingų sąlygų – dėl didelio nemotor-
izuoto eismo ir dėl specifinių eismo procesų automobilių sustojimo bei stovėjimo vietose.

Sankryžų zonose turėtų būti ne didesnis kaip 4 % nuolydis. Tiesiamuose keliuose 
išilginio profilio projektinės linijos tiesių lūžių vietose reikia rengti vertikaliąsias kreives, 
kai nuolydžių algebrinis skirtumas 0,5 % (IIv, iiiv kategorijos keliuose – 2 %) ir didesnis.

Rekonstruojamuose (taisomuose) keliuose, ekonomiškai pagrindus, galima tiesių ne-
jungti kreive, kai jų nuolydžių algebrinis skirtumas mažesnis kaip: 1 % – I, II, III kategorijų 
keliuose, 2 % – IV, V, Iv kategorijų keliuose ir 3 % – IIv, iiiv kategorijų keliuose.

Kelio lūžiai, atsirandantys keičiant projektinės linijos nuolydį, sudaro daug 
nepatogumų važiuojančioms transporto priemonėms. Išgaubtuosiuose lūžiuose sumažėja 
matomumas, be to, jei ten nužymėta mažo spindulio vertikalioji kreivė, automobilis gali 
tapti nevaldomas. Įgaubtuosiuose projektinės linijos lūžiuose, staiga pasikeitus važiavimo 
krypčiai, perkraunamos automobilio lingės, keleiviai junta nemalonų smūgį ir t.t. Kad to 
nebūtų, projektinės linijos lūžiuose projektuojamos pakankamai didelio spindulio vertika-
liosios kreivės (7 pav.).

   

7 pav. Vertikaliosios kreivės elementai: K – lanko ilgis; T – tangentė; B – bisektrisė; R – spindulys; α – 
projektinės linijos lūžio kampas; i1, i2 – nuolydžiai
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Išgaubtas ir įgaubtas vertikaliąsias kreives reikia taip parinkti, kad jos kartu su plano 
elementais sudarytų sklandžią erdvinę trasos liniją, geras matomumo sąlygas ir būtų pri-
taikytos prie vietovės reljefo. Jeigu rekonstruojant kelius taikomi spinduliai mažesni už 
norminius, reikia riboti važiavimo greitį.

2 lentelė� ribiniai kelio išilginio profilio elementų dydžiai

Kelio išilginio profilio 
elementai

Ribiniai dydžiai priklausomai nuo greičių Vp, km/h

303) 40 50 60 70 80 90 100 120 140

Didžiausias išilginis 
nuolydis, %

9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,5 4,5

6,01) 5,01)

Mažiausias išilginis 
nuolydis, %

 0,32)

Mažiausi 
vertikaliųjų
kreivių 
spinduliai, m

išgaubtų
600 1000 1500 2500 3500 5000 7000 10000 15000 20000

20001) 40001) 50001)

įgaubtų
300 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

3001) 5001) 9001) 12001) 20001) 20001)

 1) Gyvenamųjų vietovių prieigose.
2) Išimtiniais atvejais gali būti mažesnis nuolydis.
3) Vietinės reikšmės keliuose.

Tiek įgaubtosios, tiek ir išgaubtosios vertikaliosios kreivės daromos tik tada, kai 
kreivės bisektrisė būna didesnė, negu žemės sankasos įrengimo tikslumas, t.y. 5 cm.

Projektuojant vertikaliąsias kreives, reikia nustatyti kreivės ilgį K , jos tangentes T ir 
bisektrisę Bš (7 pav.).

5.5. kelio skersinis profilis
Vietovės rėžis, skirtas keliui, jo statiniams, vadinamas kelio juosta� Žemė keliams 

tiesti įgyjama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Žemės juostos, vadinamos kelio juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias (toliau 

– kelio juosta) už gyvenamųjų vietovių ribų, minimalus plotis yra:
•	 valstybinės reikšmės AM (automagistralių) ir I kategorijos kelių – 39 metrai;
•	 II kategorijos kelių – 28 metrai;
•	 III kategorijos kelių – 22 metrai;
•	 IV kategorijos kelių – 19 metrų;
•	 V kategorijos kelių – 18 metrų;
•	 vietinės reikšmės Iv kategorijos kelių – 15 metrų;
•	 iiv kategorijos kelių – 12 metrų;
•	 iiiv kategorijos kelių – 10 metrų.
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Nuo kelio žemės sankasos briaunų į abu šonus nustatoma kelio sanitarinė apsaugos 
zona. Jos plotis, atsižvelgiant į kelio kategoriją ir autotransporto eismo intensyvumą, yra:

•	 automagistralių ir I kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 
7000 automobilių per parą (toliau – aut./d) – po 150 metrų;

•	 II kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 3000 aut./d – po 
70 metrų;

•	 III kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 700 aut./d – po 
50 metrų;

•	 IV ir V kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 250 aut./d 
– po 20 metrų;

•	 kitais atvejais – po 10 metrų. 
Žemė sanitarinės apsaugos zonoje yra valstybės arba privati ir naudojama Lietuvos 
Vyriausybės nustatyta tvarka. 

3 lentelė. vietinių kelių skersinių profilių parametrai

Vietinės reikšmės keliai
iv iiv iiiv

1. Kelių dangos

1.1. Eismo juostų skaičius, vnt. 2 1 1

1.2. Eismo juostos plotis 3,00 4,50 3,50 (4,50)
1.3. Važiuojamosios dalies plotis 6,00 4,50 3,50 (4,50)
1.4. Kelio dangos plotis (važiuojamoji dalis, kraštinės sau-
gos ir sustojimo juostos)

6,00 4,50 3,50 (4,50)

2. Kelkraščiai ir skiriamosios juostos
2.1. Kelkraščio plotis 2 x 1,00 2 x 1,00 2 x 1,00 (0,0)
2.1.1. kraštinė saugos juosta – – –

2.1.2. sustojimo juosta – – –

2.1.3. kelkraščio paplatinimas dėl atitvarų (priklausomai nuo 
atitvarų tipo)

– – –

2.2. Mažiausias skiriamosios juostos plotis3) – – –

 2.2.1. kraštinės saugos juostos – – –

3. Kelio plotis (be paplatinimų) 8,00 6,50 5,50 (4,50)

5.6. kelio žemės sankasa
Nuolaidžiais šlaitais grunto statinys, ant kurio įrengiama kelio danga ir kelkraščiai, 

vadinamas žemės sankasa. Žemės sankasa turi užtikrinti dangos stiprį bei lygumą pakanka-
mai ilgą laikotarpį. Projektuojant kelio žemės sankasą reikia atsižvelgti į gamtines sąlygas, 
esamos ekologinės padėties ir vertingų žemių išsaugojimą, automobilių kelių kategoriją, 
kelio dangos konstrukciją, esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):1999 ir 
rekonstravimo perspektyvą.
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8 pav. Žemės sankasos skersiniai profiliai

Kartu su žemės sankasa reikia rengti:
−	 paviršinio vandens nuleidimą;
−	 drenažą gruntinio vandens lygiui pažeminti;
−	 geotechninius įrenginius ir konstrukcijas žemės sankasos pastovumui užtikrinti.

Žemės sankasą ant silpnų pagrindų, aukštus pylimus ir gilias iškasas reikia rengti pagal 
individualius projektinius sprendinius, parengtus vadovaujantis priimtais žemės sankasos 
pastovumo skaičiavimo metodais. Automobilinių kelių žemės sankasos forma ir matme-
nys įvairiuose kelio ruožuose projektuojami atsižvelgiant ne tiktai į vietovės reljefą, bet 
taip pat ir į klimatą, geologinius, hidrologinius veiksnius, turinčius įtakos sankasai.
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Automobilinių kelių žemės sankasa daroma tokios formos: a) žemas pylimas su šoniniais 
grioviais, b) pylimas be griovių, c) iškasa, d) pusinis pylimas bei pusinė iškasa (8 pav.).

Žemės sankasai gali būti naudojami įvairūs gruntai, tačiau geriausiai tinka uolingų 
gruntų nuolaužos, žvyras, smėlis. Šie gruntai atsparūs vandens poveikiui, nejautrūs šalčiui, 
ir iš jų įrengta sankasa dažniausiai būna stabili. Žemės sankasai naudojami smėlio gruntai 
pasižymi geromis filtracinėmis savybėmis. Moliai būna rišlūs ir mažai laidūs vandeniui, 
o įmirkę jie darosi plastiški ir net takūs, todėl žemės sankasą iš molio rekomenduojama 
daryti sausose vietose.

Įrengiant žemės sankasą, reikia laikytis tam tikrų gruntų supylimo taisyklių, 
užtikrinančių sankasos stabilumą:

1) viršutinis žemės sankasos sluoksnis, kurį veikia važiuojančių transporto priemonių 
apkrovos, įrengiant kapitalines dangas, supilamas iš nejautrių šalčio iškiloms 
gruntų;

2) gruntai į pylimą turi būti pilami horizontaliais sluoksniais, mažai laidžius vandeniu 
gruntus naudojant sankasos apačioje, o drenuojančius – viršuje;

3) negalima pylimą pilti netvarkingais sluoksniais iš įvairiarūšių gruntų, nes jame gali 
susidaryti kaupiantys drėgmę sluoksniai.

Derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti nuimamas visame plote, kur bus įrengiama 
žemės sankasa, ir sukraunamas šalia kelio juostos. Įrengus sankasą nuimtas dirvožemis 
naudojamas sankasos šlaitams padengti ar mažai derlingų žemių plotams rekultivuoti. 

Galimų sankasos išplovimų vietose (įgaubtų vertikaliųjų kreivių viršūnėse, didesnio 
kaip 3 % išilginio nuolydžio, aukštesniuose kaip 4 m pylimuose ir kitur) reikia numatyti 
priemones vandeniui nuo važiuojamosios dalies nuleisti. Šios priemonės gali būti laikinos, 
kol susiformuos tvirta velėninė danga žolėmis apsėtuose šlaituose.

Pylimų ir iškasų šlaitus reikia tvirtinti:
−	 žolėmis apželdinant ant šlaitų užpiltą dirvožemio sluoksnį;
−	 velėnuoti, kai galima panaudoti vietinę velėną;
−	 specialiais geosintetiniais gaminiais;
−	 monolitiniu betonu, surenkamomis gelžbetoninėmis arba betoninėmis plokštėmis, 

akmenų sąvarta ir kitomis panašiomis medžiagomis.

5.6.1. Žemės sankasos drėkinimo šaltiniai
Dažniausiai žemės sankasą drėkina paviršiaus ir grunto vandenys. Todėl projektuo-

jant kelio planą ir išilginį profilį, žemės sankasą reikia patikimai ap saugoti nuo žalingo šių 
vandenų poveikio.

Paviršiaus vandeniui nuo kelio nuleisti projektuojami šoniniai, atkalnės, sausinimo, 
jungiamieji ir kitokio pobūdžio grioviai. Be griovių, dar projektuo jami plačiadugniai 
latakai, rezervuarai, infiltraciniai baseinai bei įvairios vandens pralaidos ar tiltai.

Kad netolygūs vandentakio srautai nepadarytų žalos kelio žemės sankasai ar tilto 
atramoms, prie tiltų projektuojami reguliavimo įrenginiai (srovę nukrei piančios dam-
bos, traversai), kasamos specialios vagos, daromos pakopos ir bermos. Labiausiai paplitę 
įrenginiai vandeniui nuleisti – įvairūs grioviai.

Vanduo ne tik teka vietovės paviršiumi, bet ir susikaupia arba teka žemės geologinę 
sandarą sudarančiais sluoksniais. Jo randama įvairiame gylyje nuo žemės paviršiaus, – tai 
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vadinamasis grunto vanduo. Didžiausią poveikį kelio že mės sankasai, dangai bei įvairiems 
statiniams turi viršutiniuose žemės sluoks niuose slūgsantis vanduo.

Grunto vanduo susikaupia vandeningame sluoksnyje, po kuriuo slūgso nelaidus gruntas. 
Vietovės ar iškasų šlaituose, upių krantuose ir kitose panašiose vietose grunto vanduo, veikiamas 
hidrostatinio slėgio ar darbų metu perkirtus vandeningą sluoksnį, dažnai šaltiniu prasiveržia į 
žemės paviršių. Čia šaltinio vanduo teka nelaidaus grunto sluoksnio paviršiumi.

Grunto vandens lygį vandeningame sluoksnyje galima nustatyti kasant ka sinius ar 
gręžiant gręžinius. Nustatyta, kad grunto vandens paviršiaus nuolydis didėja, artėjant 
prie upių krantų, šlaitų, šulinių ir prie kitų panašių vietų, kur vanduo išteka į paviršių. 
Mažiausias grunto vandens nuolydis būna prie pelkių, durpynų, vandens telkinių ar kitų 
vietų, kuriose nuolat telkšo van duo. Grunto vandens paviršiaus nuolydis priklauso ir nuo 
uolienos, kurioje jis slūgso, vandens laidumo.

Stambaus mastelio žemėlapyje ar vietovės plane pažymėjus kasinių bei gręžinių vie-
tas ir kiekvienoje šioje vietoje grunto vandens lygį, galima nustatyti hidroizolinijas, t�y� 
linijas, jungiančias grunto vandens vienodo lygio taškus. Grunto vanduo teka statmena hi-
droizolinijoms kryptimi (9 pav.).

                                

9 pav. Kasiniai ( 1 ) ,  gręžiniai (2), hidroizohipsės (3) ir vandens tekėjimo kryptis {4)

5.6.2. Vandens nuleidimas nuo kelio žemės sankasos
Vandens nuleidimo nuo kelio sistemą sudaro įvairūs įrenginiai kelio žemės sankasai ap-

saugoti nuo žalingo vandens poveikio. Įgyvendinus visas šias prie mones, žemės sankasoje 
sudaromas palankus hidroterminis režimas, kartu ir sankasa yra tvirtas pamatas kelio dangai.

Vandeniui nuo kelio dangos ir kelkraščių tekėti jie daromi su nuolydžiu link sankasos 
šlaitų. Tekančiam nuo sankasos ir iškasos šlaitų vandeniui nu leisti šonuose daromi kelio 
grioviai ar rezervai, garavimo baseinai, kartais iškasos viršuje kasami atkalnės grioviai link 
iškasos tekančiam vandeniui per imti ir nuleisti į vietovės žemumas, įrengiami slenksčiai, 
greitvietės, įvairūs kelio statiniai (pralaidos, tiltai ir kt.).

Kelio šoniniai grioviai daromi visose iškasose ir ties žemesniais kaip 0,50 m pylimais. 
Į šoninius griovius turi nutekėti nuo dvišlaičio kelio vieno šono ir kelio aplinkoje esančios 
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kelio juostos vanduo. Jeigu prie būsimojo kelio nu matoma kasti rezervus, iš kurių grunto reikia 
supilti žemės sankasą, tai šiais rezervais iš sankasos zonos bus nuleidžiamas ir vanduo.

Šoniniai grioviai gali būti trapecijos arba trikampio formos (10 pav.). Dažniausiai 
kasami trapecijos formos grioviai, nes jų laidumas būna didesnis nei tokio pat pločio 
trikampių griovių. Mažiausias trapecijos formos griovių dugno plotis – 0,5 m. Apibūdinus 
baseino plotą, iš kurio į griovį teka vanduo, griovio skersinio profilio matmenys ir plotas 
nustatomi hidraulinės skai čiuotės metodais. Griovio dugnas turi būti bent 20 cm žemiau 
nei kelio dangą dre nuojančio sluoksnio ar kelio drenažo griovelių apačia. Kad grioviais 
gerai tekėtų vanduo, jų išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 %.

10 pav. Įvairūs kelio grioviai: a - šoniniai kelio grioviai; b - atkalnės grioviai; c - kelias atkalnėje; / - 
trapecinis griovys; 2 - tri kampis griovys; 5 - atkalnės griovys; 4 - pylimas; 5 -bankete prie pylimo; 6 - bankete 
atkalnėje; 7 - išlykis

Į šoninius griovius drau džiama nuleisti vandenį iš ki tų vandens nuleidimo siste mos 
įrenginių – atkalnės ar sausinimo griovių ir pan. Ne rekomenduojama vandenį nuleisti 
šoniniu grioviu iš py limo į iškasą, – prieš iškasą vanduo turi būti nuleidžia mas į šoną. 
Šoninio griovio mažiausias gylis turėtų būti 0,25 m. Jeigu iškasos pabai goje yra rezervas, 
tai šoninis griovys turi būti sklandžiai sujungtas su šiuo rezervu. Iš kasose šoninių griovių 
šlaitų nuolaidumas – I : 1,5, o ne aukštų pylimų griovių vidi nio šlaito - 1 : 3. Iš šoninių kelio 
griovių vandenį galima nuleisti į jau panaudotus grunto, smėlio arba žvy ro karjerus.

Šoninių griovių vanduo turi būti nuleidžiamas į žemesnes vietas už kelio juos-
tos, ne rečiau kaip kas 500 m. Šoninius griovius iš iškasos reikia tęsti tol, kol pylimas 
pasiekia 0,5 m aukštį. Po to griovys pamažu kreipiamas į šoną, laipsniškai mažinant jo 
gylį iki nulio. Ypač rūpestingai reikia projektuoti griovius tose vietose, kur iškasa stai-
giai pereina į aukštą pylimą. Čia iš iškasos tekantis vanduo, kai didelis išilginis nuolydis, 
gali išplauti žemės sankasos šlaitų gruntą. Tokiose vietose projektuojami greitvietės ir 

a
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slenksčiai, dideliu greičiu tekančio vandens poveikiui į sankasą mažinti arba vandens 
greičiui slopinti.

Atkalnės grioviai kasami iškasai apsaugoti nuo šlaitu žemyn tekančio van dens poveikio. 
Atkalnės griovio briauna turi būti ne arčiau kaip 5 m nuo iška sos šlaito briaunos.

Jeigu kasant iškasą buvo supiltas išlykis, tai atkalnės griovys kasamas prieš išlykį nuo 
kalno pusės. Tarp išlykio pado linijos ir griovio šlaito briaunos pa liekamas 1 m tarpas. Išlykio 
paviršius daromas 3 % nuolydžiu link atkalnės griovio. Tarp išlykio ir iškasos šlaito kasamas 
negilus griovelis, o iš iškasto grunto supilama banketė. Mažiausi atkalnės griovio matmenys: 
dugno plotis – 0,30 m, gylis – 0,30 ... 0,50 m.

Jeigu grioviais ilgai teka didelio debito vanduo ir yra palyginti didelis grio vio dugno 
nuolydis, tai vanduo gali išplauti griovio dugną ir šlaitus. Dažnai didelis griovio dugno 
nuolydis neišvengiamas, nes jis kartoja kelio išilginį nuolydį. Kai i = 1...4 %, dugnas 
stiprinamas frakciniu žvyru, o šlaitai, jeigu reikia, velėnuojami; kai i = 4 ... 10 % griovio 
dugnas ir šlaitai stiprinami grin diniu, betoninėmis plytelėmis, kartais daromos greitvietės ar 
slenksčiai; kai griovio nuolydis didesnis kaip 10 %, įrengiami betono latakai (greitvietės) 
arba slenksčiai. 

Nepageidaujama, kad žemumose susikaupęs vanduo drėkintų kelio žemės sankasą. 
Kad to nebūtų, kasami skersiniai vandens nutekėjimo grioviai. Šiais grioviais vanduo nuo 
sankasos zonos nuteka į vietovės žemumas arba į van dens pralaidas. Vandens nutekėjimo 
grioviai daromi tiesūs. Tačiau, jeigu grio vį reikia pasukti, tai kreivės spindulys turi būti ne 
mažesnis kaip 12 m. Kai vandens nutekėjimo grioviai kasami išilgai pylimo, tai atstumas 
tarp pylimo pado ir griovio turi būti ne mažesnis kaip 4 ... 5 metrai. Tarp griovio ir sanka sos 
šlaito gruntas planuojamas taip, kad jo nuolydis būtų link griovio.

Lygiose vietovėse nuleisti vandenį į toli esančias žemumas būna labai sudė tinga. Tada 
projektuojami infiltraciniai (garavimo) baseinai. Jie kasami 5...10 m atstumu nuo kelio. Šie 
baseinai turi būti ne gilesni kaip 1,5 m, o jų tūris – apie 200 ... 300 m3. Tokiame baseine 
vandens lygis turi būti bent 0,6 m žemiau kelio žemės sankasos briaunos.

Griovių hidrauliniai skaičiavimai atliekama pagal skysčio tolygaus tekėjimo lygtis. 
Jeigu griovys neilgas, tai nagrinėjamas tik vienas jo skersinis pjūvis šio ruožo gale. Jeigu 
griovys ilgas, arba į jį teka vanduo iš didelio ploto, tai analizuojami keli skersiniai pjūviai. 

5.7. kelių dangos ir jų konstrukcija
Automobilių kelių važiuojamosios dalies konstrukcija, sudaryta iš vieno ar kelių 

įvairaus stiprio medžiagų sluoksnių ir paklota ant žemės sankasos, vadi nama danga�
Automobilių kelių danga turi būti stipri, lygi, šiurkšti, ekonomiška, atitikti sanitari-

jos bei higienos reikalavimus ir kt. Šios savybės priklauso nuo dangos tipo ir konstruk-
cijos, eismo intensyvumo ir važiavimo greičio, kelio reikšmės, vietinių kelių tiesimo 
medžiagų, ir kt. Svarbiausios dangos ypatybės yra jos stipris, lygumas ir šiurkštumas. Kai 
danga nepakankamai stipri, joje susidaro vėžės ar net pralaužos, smarkiai didėja riedėjimo 
pasipriešinimas. Važiuojant nelygia danga, nuo smūgių genda ne tik automobiliai, bet ir 
danga, nuo to taip pat kenčia keleiviai, gadinami kroviniai.

Kelio dangos sluoksniai. Automobilių kelių dangą sudaro šie sluoksniai:
1) danga, kuri tiesiogiai veikiama automobilių ratų ir aplinkos veiksnių, todėl ji turi 

būti daroma iš tvirtų, netrapių, dilimui atsparių medžiagų. Pagal šio sluoksnio 



38

medžiagą apibūdinamas ir kelio dangos pavadinimas. Danga daž niausiai daroma 
dviejų sluoksnių. Jos viršutinis sluoksnis turi užtikrinti reika lingas dangos eksp-
loatacines savybes. Ant šio sluoksnio gali būli klojamas dėvėjimosi sluoksnis, 
kuris ilgainiui nudyla, ir jį vėl reikia atnaujinti. Kai ku rioms dangoms dėvėjimosi 
sluoksnis nedaromas, pavyzdžiui, grindiniams, ku rie nuo važiuojančių automobilių 
ratų dyla nežymiai. Apatiniam dangos sluoks niui naudojamas mažesnio stiprio 
mineralinės medžiagos;

2) pagrindas, kuris turi atlaikyti eismo ir dangos sluoksnio apkrovą ir ją paskleisti į 
žemės sankasą, todėl jis turi būti pakankamai vientisas ir atsparus šlyčiai. Pagrindas, 
kaip ir danga, dažniausiai daromas dviejų sluoksnių. Nors viršutinio pagrindo sluok-
snio tiesiogiai neveikia automobilių ratai, tačiau jis da romas iš pakankamai stiprių 
medžiagų. Apatinis pagrindo sluoksnis supilamas iš mažai atsparių birių mineralinių 
medžiagų, nes į jį perduodama apkrova yra nežymi. Kai danga bei pagrindas yra iš 
vandeniui laidžių medžiagų arba ypač kai sankasa nuolat ar periodiškai drėkinama 
ir įrengta iš dulkio ar molio grun tų, tai daromas papildomas pagrindo sluoksnis, 
kuris supilamas iš stambiagrū džių medžiagų (smėlio, žvyro). Jis drenuoja dangą ir 
yra šalčiui atsparus pa grindo sluoksnis (4 lentelė). Tada kelyje nesusidaro iškylų. 
Kartais, kai žemės sankasa įrengiama iš atsparių, gerai drenuojančių gruntų, šio 
sluoksnio gali ir nebūti.

4 lentelė. gruntų grupių klasifikacija pagal jautrį šalčiui

Jautrio šalčiui klasė Jautrio pobūdis Gruntų žymenys
F1 Nejautrūs Žvyras ir smėlis

F2 Nuo mažo iki vidutinio

Dulkingasis bei molingasis žvyras (ŽD, ŽM) ar smėlis 
(SD, SM); didelio plastiškumo molis; molis su organinėmis 
priemaišomis; gruntas su humuso priemaišomis ar kalkių, 
žvyro dariniais

F3 Labai jautrūs
Dulkingasis bei molingasis žvyras (ŽDo, ŽMo) ar smėlis (SDo, 
SMo); mažo ar vidutinio plastiškumo molis; vidutinio ar dide-
lio plastiškumo dulkis; dulkis su organinėmis priemaišomis

Žemės sankasos gruntas nėra dangos konstrukcijos sluoksnis, tačiau jo atspa rumas turi 
būti pakankamas, kad atlaikytų eismo ir ant jo esančių sluoksnių apkrovą. Sankasos grun-
tas turi būti tinkamai sutankintas, paviršius rūpestingai planuojamas, patikimai tvarkomas 
vandens nuotėkis.

automobilių kelių dangų klasifikavimas. Įvairios konstrukcijos ir tipų dan gų – la-
bai gausu, o kelių tiesimo bei aplinkos sąlygos – skirtingos, todėl dangas galima klasifi-
kuoti pagal įvairius rodiklius. Dangos klasifikuojamos atsižvel giant į konstrukcijos stiprį, 
standumą, vietinių medžiagų naudojimą ir kt.

Atsižvelgiant į konstrukcijos stiprį, tiesiant kelius įrengiamos šių tipų dan gos:
1. Kapitalinės dangos, kurios yra labai stiprios, nes joms įrengti naudoja-

mos geros kokybės akmens medžiagos bei rišikliai. Jos tvarios, eksploatavi-
mo išlaidos nedidelės, bet jas rengti labai brangu. Kapitalinio tipo dan-
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gos gali būti rengiamos įvairių kategorijų keliuose, kuriais ištisus metus 
intensyviai ir dideliu greičiu važiuoja įvairių tipų automobiliai. Šios dangos 
gali būti rengiamos iš karto arba stadijomis. Kapitalinio tipo yra betono ir asfaltbe-
tonio dangos. Kapitalinio tipo danga laikomi ir mozaikos bei tašyto akmens grin-
diniai, tačiau dabar šios dangos retai įrengiamos keliuose; 

2. Patobulintosios yra skaldos, žvyro ir tankių grunto mišinių, sustiprintų organiniais 
ar hidrauliniais rišikliais, dangos. Patobulintosios dangos atlaiko ne tokį intensyvų 
eismą kaip kapitalinio tipo dangos, tačiau automobiliai gali jomis patogiai važinėti 
ištisus metus. Kai šios dangos rūpestingai prižiūrimos ir remontuojamos, jos gali 
būti eksploatuojamos ganėtinai ilgą laikotarpį; 

3� Nerišliosios dangos rengiamos nedidelio eismo intensyvumo keliuose, kai 
važiuojama vidutiniu greičiu. Šios dangos dažniausiai konstruojamos nenaudojant 
rišiklių (skaldos, žvyro, stabilizuotų gruntų dangos, lauko bei skal dyto akmens 
grindiniai ir pan.). Jos nelabai atsparios dilimui, neatitinka sanitarijos bei higienos 
reikalavimų. Po tam tikro laiko šios dangos gali būti stiprinamos (tada jos nau-
dojamos kaip pagrindas patobulintąjai dangai). Rengti šio tipo dangas palyginti 
nebrangu, bet daug kainuoja jų priežiūra ir re montas;

4� Grunto dangos yra iš natūralaus, taip pat pagerinto ar sustiprinto įvairiomis 
priemaišomis grunto. Šio tipo dangoms naudojamos vietinės medžiagos, todėl eko-
nominiu požiūriu jos efektyvios. Gruntkeliais dažnai sunku prava žiuoti drėgmės 
periodų metu; be to, šios dangos labai dulka. Grunto dangos dažniausiai rengiamos 
vietinės reikšmės keliuose.

Pagal mechanines savybes dangos skirstomos į nestandžiąsias ir standžiąsias. 
Nestandžiosiomis vadinamos dangos, kurių atsparumas lenkiant yra nežy mus. Išskyrus 
betono dangas ir asfaltbetonio, pakloto ant betono pagrindo, dangas, visos kitos yra 
nestandžiosios. Šių dangų medžiagų stipris, apibū dinamas tamprumo moduliu, labai 
priklauso nuo drėgmės ir temperatūros. Stan džiosios dangos pasižymi dideliu atsparu-
mu lenkiant, o jų tamprumo modulis praktiškai nesikeičia nei nuo drėgmės, nei nuo 
temperatūros. Standžiosios dangos stipris ir atsparumas plyšiams užtikrinamas pakanka-
mo storio betono plokšte, gulinčia ant tampraus pagrindo ir apkrovos slėgį paskleidžiančia 
į gerokai di desnį plotą, negu nestandžioji danga.

Kelio dangos konstravimas – jos tipo nustatymas pagal būsimą eismą, taip pat 
tinkamiausių medžiagų, skirtingų sluoksnių storio ir jų padėties pagal gylį nustatymas, 
atsižvelgiant į vietinių medžiagų išteklius bei darbų organizavimo pobūdį, aplinkos sąlygas. 
Iš pradžių nustatomas storis tų sluoksnių, kada atsižvel giama ne tiek į dangos stiprį, kiek į 
vandens nuleidimo ar technologinius veiks nius, taip pat kada numatomas mažiausias brangių 
medžiagų sluoksnių storis. Taigi dangos stabilumui užtikrinti svarbią reikšmę turi ir pigesnių 
medžiagų sluoksnių stipris. Vienas iš svarbiausių veiksnių konstruojant dangą – vietinių 
medžiagų naudojimas. Tai leidžia sumažinti transportavimo išlaidas, naudoti pramonės at-
liekas, gruntus. Rekomenduojama naudoti tokios konstrukcijos dan gas, kurioms rengti reikia 
mažiausiai materialinių išteklių, energijos sąnaudų, o darbus galima mechanizuoti.

Tam tikro intensyvumo eismui gali būti naudojamos įvairios konstrukcijos dangos, kurių 
stipris skiriasi nežymiai. Techniniu bei ekonominiu požiūriu racionaliausia laikoma danga, 
kurios įrengimo bei eksploatavimo išlaidos ir krovinių gabenimo kaina yra mažiausios.
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Standartinės žvyro dangos rengiamos vietinės reikšmės keliuose pagal 5 lentelės nu-
rodymus. Žvyro ir jo mišinių granuliometrinės sudėties reikalavimai išdėstyti atitinka-
muose normatyviniuose dokumentuose (LST 1719:2001).

5 lentelė. vietinių kelių žvyro ir asfaltbetonio dangų konstrukcijos

Žemės sankasos 
gruntų jautris 
šalčiui

Apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio storis, cm

Žvyro dangos (pagrindo) sluoksnio sto-
ris, cm

Asfaltbeto-
nio dangos sto-
ris, cm

Kelių kategorijos

iv iiv iiiv iv iiv iiiv iv, iiv

F2
pylimai 25 25 20
iškasos 30 25 25 20 (25) 18 (20) 16 (20) 6

F3
pylimai 30 30 25
iškasos 35 30 25

(...) – žvyro pagrindo sluoksnių storiai po asfaltbetonio danga

5.7.1. Vandens nuleidimas

Kelio ir ties jo juostos ribomis turi būti patikimas vandens nuleidimas, įskaitant:
•	 vandens pralaidas;
•	 kelio ir jo juostos drenažą;
•	 paviršiaus vandens nuleidimą nuo kelio ir jo juostos;
•	 paviršiaus vandens infiltracinius baseinus.
Vandens pralaidų ir nuleidimo įrenginių parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir 

hidrauliniais skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Maži 
tiltai ir vandens pralaidos, kelio pylimai tiltų prieigos, kelio ir atkalnės grioviai vietinės 
reikšmės keliuose projektuojami esant 5% projektinių debitų viršijimo tikimybei. Kiti van-
dens nuleidimo įrenginiai – esant 10% projektinių debitų viršijimo tikimybei.

Vandens pralaidų įrengimo projektiniai sprendiniai ir esamos laukų drenažo sistemos 
pertvarkymas kelio juostoje, pagrįstais atvejais – ir didesniame plote turi būti atliekami 
pagal rajono melioracijos tarnybos technines sąlygas.

Vandens pralaidos turi būti įrengiamos taip, kad nebūtų pažeistos laukų drenažo 
sistemos, o kur jų nėra (pvz., miškuose), – neužpelkėtų pakelės. Vandens patvanka prieš 
pralaidą neturi daryti žalos aplinkai. Reikia sutvirtinti tėkmių vagas ties pralaidų antgali-
ais, atsižvelgiant į hidraulinių skaičiavimų duomenis ir vagos gruntus.

Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį reikia nusausinti, pratęsiant iki žemės sankasos 
šlaito arba drenažu, kartu sausinant, kai reikia, iškasos šlaitus.

Kelių drenažui reikia naudoti specialius plastikinius arba betono vamzdžius. Pakelių 
drenažui galima naudoti ir keraminius vamzdžius. Kelio drenažo linijų priežiūrai turi būti 
statomi apžiūros šuliniai ne rečiau kaip kas 80 m.

Vandeningus iškasų šlaitus reikia nusausinti, taip apsaugant juos nuo vietinių 
nuošliaužų bei erozijos. Galima sausinti drenažo grioveliais arba ištisiniu filtruojamuoju 
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sluoksniu. Visas užpilamosios drenažo konstrukcijos sluoksnių storis turi būti ne mažesnis 
kaip 1,10 m (0,70 m storio filtruojamasis sluoksnis ir 0,40 m storio molio bei žolėmis 
apsėto dirvožemio sluoksniai).

Vanduo nuo kelio ir jo juostos turi būti nuleidžiamas į šoninius kelio griovius arba 
pakeles (jei nepažeidžiami žemių naudotojų interesai), arba į uždarą vandens nuleidimo 
sistemą (11 pav.).

                    

11 pav. Vandens nuleidimo būdai

Kelio griovio dugnas turi būti ne siauresnis kaip 0,50 m. Mažiausias griovio nuolydis 
– 0,5 %, išimtiniais atvejais – 0,3 %.

Nuo kelio griovio dugno iki apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio apačios turi būti 
ne mažiau kaip 0,2 m.

Aukštesnėje pakelės su skersiniu nuolydžiu pusėje, kai numatomas didesnis vandens 
pritekėjimas skersine kryptimi, prie iškasų reikia rengti atkalnės griovius. Mažiausi gri-Mažiausi gri-
ovio matmenys: dugno plotis – 0,3 m, gylis – 0,3 m –0,5 m.

Latakų ir griovių sutvirtinimo būdus reikia nustatyti atsižvelgiant į projektinius van-
dens debitus, tėkmių greičius ir gruntus.

Lietaus vanduo nuo kelio dangos turi laisvai nutekėti per kelkraščius ir šlaitus į griovi-
us ar pakeles. Sankryžose negalima leisti vandeniui tekėti per susikertančių kelių dangas. 

Kai kelio nutekamųjų vandenų užterštumas viršija leistinąsias normas, prieš 
nuleidžiant juos į atvirus vandens telkinius reikia rengti naftos produktų atskirtuvus. 
Ekologiniu ir ekonominiu požiūriais lietaus nuotėkį dažnai tikslinga nuleisti į infiltracinius 
baseinus. Baseine vandenį filtruoti turi atitinkamo storio grunto sluoksnis, kurio laidumas 
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kf > 10-4 m/s. Kai Kf = (10-4–10-5) m/s, reikia atlikti laidumo vandeniui bandymus. In-
filtracinius baseinus reikia įrengti arčiau kelio, priderinant juos prie reljefo, formuojant 
kraštus ir apželdinant taip, kad iš aplinkinės teritorijos nepatektų sąnašų. Kad baseino 
dugne besikaupiančios sąnašos nesudarytų vandeniui nelaidaus sluoksnio, reikia prieš in-
filtracijos baseiną įrengti nusodintuvą arba patį baseiną padalinti į nusodinimo ir infiltraci-
jos zonas. Kai vandens kiekis mažas, išimtiniais atvejais gali būti įrengiami infiltracijos 
šuliniai. Mažiausias šulinio skersmuo – 1,0 m. Filtro apačia turi būti ne arčiau kaip 1,0 m 
virš gruntinio vandens lygio.
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6. keLių tyrinėJimai

Kiekvienu keliu turi būti patogu ir saugu važiuoti, jam įrengti naudojama mažiausiai 
medžiagų bei darbo. Tyrinėjimai yra pirmasis ir labai svarbus kelio projektavimo etapas. 
Tyrinėjimų tikslas – kelių tiesimo objektų, labiausiai atitinkančių  ūkinius poreikius, 
išaiškinimas ir duomenų rinkimas projektui parengti. 

Kelias projektuojamas atsižvel giant į techninius bei ekonominius skaičiavimus, kuriais 
grindžiamas kelio ūki nis būtinumas bei ekonominis tikslingumas. Šie klausimai sprendžiami 
pagal patvirtintas kelių tinklo plėtotės schemas.

Kelio projektas rengiamas dviem stadijom – techninis projektas ir darbo projektas.
Keliai projektuojami disponuojant patikimais duomenimis apie šiais ke liais numato-

mus gabenti krovinius ir keleivius. Šie duomenys surenkami eko nominių tyrinėjimų metu.
Ekonominiais tyrinėjimais pirmiausia grindžiama tam tikro rajono kelių tinklo plėtotės 

perspektyva, numatoma projektuojamų kelių kategorija, jų tiesimo tvarka. Konkretaus kelio 
ekonominių tyrinėjimų tikslas – motyvuoti kelio, kurio pradinis ir galinis taškai žinomi, tra-
sos kryptį, nustatyti jo techninius parametrus bei ekonominį efektyvumą.    

Kelio padėtis, jo statinių tipas, konstrukcija, darbų apimtis ir kaina nustatomi 
inžinerinių tyrinėjimų metu. Pagal ekonominių bei inžinerinių tyrinėjimų duomenis ir 
sudaromas projektas.  

Ekonominiai tyrinėjimai – tai kelių tinklo ir tituliniai tyrinėjimai. Kelių tinklo 
ekonominių   tyrinėjimų tikslas – parengti tam tikro rajono kelių tinklo schemą ir pagrįsti jos 
plėtotės perspektyvas, atsižvelgiant į racionalius transporto ryšius bei kapitalo investicijų 
efektyvumą.

Titulinių ekonominių tyrinėjimų tikslas – pagrįsti kelio optimalų variantą bei pagrin-
dinius jo projekto sprendinius, įrengimo kainą bei kapitalo investicijų efektyvumą.     

Kelių inžineriniai tyrinėjimai yra geodeziniai, geologiniai, gruntų, hidro meteorologiniai 
ir ekologiniai. Naujų kelių tyrinėji mus galima pradėti t ik turint savivaldybės padalinio 
pradinį derinimo aktą ir žemės naudotojų sutikimą.

Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų kelio projektui rengti sudėtis yra tokia: anksčiau 
atliktų tyrinėjimų medžiagos surinkimas ir studijavimas, kamerinis skirtingų variantų kelio 
trasos nužymėjimas pradinio derinimo ir lauko darbams atlikti; teritorijos rekognoskuotė; 
atraminio geodezinio tinklo ir geodezinės nuotraukos plano bei aukščių tinklo sudary-
mas; kelio trasavimas vietovėje; pagrindinių trasos taškų (trasos pradžia, pabaiga, posūkio 
kampų viršūnės ir kt.) koordinačių nustatymas; išilginių ir skersinių profilių sudarymas; 
topografinių nuotraukų, tarp jų ir antžeminių ir požeminių statinių bei įrenginių, rengi-
mas; kadastro ir topografinių planų papildymas surinktąja medžiaga; geodezinių darbų, 
susijusių su hidrometriniais ir geologiniais tyrinėjimais, atlikimas; deformacijų geodezinių 
stacionarių stebėjimų vykdymas.

Inžinerinių geologinių tyrinėjimų tikslas – detaliai nustatyti vietovių, kuriomis tiesia-
mas kelias, geologinę sąrangą, geomorfologines ir hidrogeologines sąlygas ir gruntų, kaip 
sankasos pagrindo ar jos medžiagos, fizines bei mechanines savybes, atlikti kelių tiesimo 
medžiagų karjerų paieškas ir šias medžiagas tirti.

Inžinerinių geologinių tyrinėjimų sudėtis tokia: anksčiau atliktų tyrinėjimų medžiagos 
surinkimas ir analizė; žvalgymo darbai kasant kasinius, gręžiant gręžinius, atliekant statinį 
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ir dinaminį zondavimą; lauko bandymai gruntų deformacinėms ir stiprio savybėms, van-
dens laidumui nustatyti; hidrogeologiniai tyrinėjimai; kelio juostos ir žemės sankasos 
gruntų ir vandenų tyrimai; kelio dangos sluoksnių matavimai; kamerinis tyrinėjamos 
medžiagos apdorojimas; inžinerinių geologinių sąlygų pokyčių analizė ir prognozė.

Inžinerinių hidrometeorologinių tyrinėjimų sudėtis tokia: nuolatinio ir periodinio 
veikimo vandentakių, upių, ežerų, vandens telkinių hidrologinio režimo, klimato ir kitų 
hidrologinių sąlygų tyrimai.

Automobilių keliai turi atitikti ne tik transporto bei ekonominius reikalavimus, bet 
ir ekologines funkcijas. Ekologinių tyrinėjimų metu turi būti analizuojama, ar kelias, jo 
aplinka, želdiniai sudarys palankias gražių vietovės zonų apžvalgos sąlygas, ar pats kelias 
bus gamtovaizdžio puošmena. Tiesiant ar rekonstruojant kelią reikia įvertinti tiesioginius 
ir šalutinius ekologinius nuostolius, padaromus statybos ir eksploatacijos metu. 

Priimtuose projektiniuose sprendiniuose turi būti įvertinta esamos aplinkos būklė, 
(atmosferos, vandens, dirvožemio, geologinis, hidrogeologinis užterštumas ir kiti ro-
dikliai) bei jos kitimo prognozė dėl transporto priemonių ir kelio poveikio pagal STR 
1.05.05:2000.

Visuose projektavimo etapuose būtina prognozuoti būsimo kelio įtaką gamtinei 
aplinkai, gyventojų sveikatai, ūkinei veiklai ir ekonominei teritorijos plėtrai normaliomis 
ir ekstremaliomis (avarinės eksploatacijos) sąlygomis.

Projektiniams sprendiniams pagrįsti reikia įvertinti kelio aplinkos užterštumą trans-
porto priemonių išmetamomis dujomis ir kitomis medžiagomis, triukšmą, vibraciją, taip 
pat kelio dangų ir automobilių padangų dėvėjimosi sukeliamą dulkėjimą, atsižvelgiant į 
projektinį eismo intensyvumą.

Tais atvejais, kai transporto keliamas užterštumas viršija šiai teritorijai nustatytas 
leistinąsias higienos normas, numatomi specialūs apsauginiai statiniai (ekranai, pylimai, 
želdiniai ir kt.) arba keičiama kelio trasos kryptis. Naujos apsauginių želdinių juostos for-
muojamos ne arčiau kaip 10 m nuo kelio briaunos.

Laikinai statybos laikotarpiui įsigyjami žemių plotai, reikalingi pakelių koncen-
truotiems gruntų rezervams, karjerams, technologiniams keliams, pagalbinės gamybos 
pastatams ir kt. įrengti, turi būti pagrįsti konkrečiais projektiniais sprendiniais, įvertinant 
rekultivacijos išlaidas. Laikinam naudojimui skiriamos mažai produktyvios žemės, 
nepažeidžiant esamų ekologinių ryšių.

Tiesiant ir rekonstruojant kelius būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimą dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų.

Parenkant prieigų prie tiltų vietas, būtina maksimaliai išsaugoti vandens apsauginę 
zoną. Nužymint pradinių variantų trasą, ekologinei pusiausvyrai išlaikyti turi būti ven-
giama tiesti kelią per draustinius, rezervatus. 

Masines laukinių žvėrių, paukščių ir vandens gyvūnijos lankymosi vietas reikia 
palikti už kelio įtakos zonos ribų. Kelio trasai kertant nusistovėjusius gyvūnų migraci-
jos takus, numatomos specialios priemonės: greičio apribojimai, vielos tinklo atitvarai, 
gyvulių praginos ir kt.

Nuo kelio briaunos į abi puses nustatoma kelio sanitarinės apsaugos zona.
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