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1. Įvadas
Šis šviesoforais reguliuojamos sankryžos dešiniojo posūkio reguliavimas buvo pirmą kartą
panaudotas 1978 m. Vokietijos Demokratinėje Respublikoje. Lentelė su žalia rodykle juodame fone
šviesoforais reguliuojamose sankryžose leido sukti į dešinę degant raudonam signalui, prieš tai
sustojus prie STOP linijos, kad nebūtų kliudoma ar sukeliamas pavojus kitiems eismo dalyviams,
kuriems dega leidžiamasis šviesoforo signalas. Tikėtasi kad, esant galimybei sukti į dešinę degant
raudonam signalui:
- sumažėja į dešinę sukančiųjų laukimo laikas;
- padidėja į dešinę sukančiųjų pralaidumas;
- gali būti numatytas mažesnis į dešinę sukantiems vairuotojams skirtas važiuojamosios dalies
plotas;
- sumažėja situacijų, kai pagal leidžiamą signalą kartu juda pėstieji, dviratininkai bei
sukantieji į dešinę.
Tačiau po VDR ir Vokietijos Federacinės Respublikos susivienijimo 1989 m. konstatuota,
kad toks eismo reguliavimas kelia grėsmę eismo saugumui. Po ilgų eismo saugumo tyrimų ir
didelio VDR visuomenės pasipriešinimo nuo 1994 m. kovo 1 d. vis dėlto nuspręsta leisti įrengti šias
lenteles, tačiau tik gerai įvertinus visas aplinkybes sankryžose ir tik ypatingai retais atvejais. Šiuo
metu Vokietija yra vienintelė Europos valstybė, neskaitant buvusių Tarybų Sąjungos respublikų,
kurioje nors ir retai, tačiau yra įrengtų šviesoforais reguliuojamų sankryžų su žalios rodyklės
lentele.
Lietuvoje lentelės su žalia rodykle imtos įrenginėti dėl tų pačių, anksčiau minėtų priežasčių,
bei dėl itin nebrangių ir lengvų įrengimo galimybių. Todėl, kol nebuvo patvirtintos Kelių šviesoforų
įrengimo taisyklės, ši lentelė, Lietuvoje buvo įrengiama beveik visose šviesoforais reguliuojamose
sankryžose, neanalizuojant unikalių kiekvienos sankryžos sąlygų ir poreikio lentelei įrengti. Yra
atvejų kada lentelės su žalia rodykle įrengimas aktualus, tačiau daugeliu atvejų, padidinti dešiniojo
posūkio pralaidumą galima daug saugesnėmis priemonėmis, nei prisukta lentelė. Pagrindinė lentelės
su žalia rodykle problema – konfliktinės situacijos su kitais eismo dalyviais, judančiais pagal eismą
leidžiančius signalus. Lietuvos Kelių eismo taisyklėse nurodyta, kad sukantieji į dešinę degant
raudonam šviesoforo signalui, turi praleisti kitus eismo dalyvius ir nesukelti jiems pavojaus (KET
81 p.). Nesilaikant šių reikalavimų gali būti trukdoma iš kairės pusės tiesiai važiuojančiam
transportui, iš priekio į kairę sukančiam transportui, iš dešinės pusės važiuojančiam ir sankryžoje
reguliariai apsisukančiam transportui. Tačiau didžiausias pavojus sukeliamas lengviausiai
pažeidžiamiems eismo dalyviams, tai yra pėstiesiems ir dviratininkams. Šiame darbe buvo stebėtos
dvidešimt keturios šviesoforais reguliuojamos sankryžos, kuriose įrengtos lentelės su žalia rodykle.
Buvo atlikti vizualiniai tyrimai, kurių metu surinkta vaizdinė medžiaga.
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2. Teorinė dalis
2.1

Pagrindinės lentelės su žalia rodykle problemos

Transporto priemonių vairuotojai, kurie važiuoja per sankryžą degant raudonam šviesoforo
signalui ir vadovaujasi lentele su žalia rodykle, turi praleisti kitus eismo dalyvius ir nesukelti jiems
pavojaus (KET 81 p.). Tačiau dažnais atvejais šių reikalavimų nesilaikoma, tai įtakoja žmogiškasis
faktorius, nesugebėjimas aprėpti informacijos gausos ar elementari klaidos galimybė. Be to Kelių
eismo taisyklės nenurodo vairuotojui prieš sukant per raudoną signalą su lentele su žalia rodykle,
sustoti prieš “Stop” liniją, kaip Vokietijoje. Kad nebūtų kliudoma ar sukeliamas pavojus kitiems
eismo dalyviams, būtina stebėti pėsčiuosius bei transportą, kuriems dega leidžiamasis signalas.
Galimas konfliktines situacijas tarp vairuotojų, sukančiųjų pagal lentelę su žalia rodykle, ir kitų
eismo dalyvių, iliustruoja (2.1 pav.).

2.1 pav. Galimos konfliktinės situacijos su kitais eismo dalyviais

Nesilaikantieji kelių eismo taisyklių reikalavimų gali trukdyti iš kairės pusės tiesiai
važiuojančiam transportui, iš priekio į kairę sukančiam transportui, iš dešinės pusės važiuojančiam
ir sankryžoje reguliariai apsisukančiam transportui, bei kelti pavojų pėstiesiems ir dviratininkams.
Galimos alternatyvos lentelei su žalia rodykle yra:
• Apsaugotas dešinysis posūkis, įrengiant šviesoforą su rodyklėmis;
• Iš dalies apsaugotas dešinysis posūkis, įrengiant papildomą sekciją su rodykle;
• Lankstus eismo reguliavimas, kai eismo davikliai, užfiksavę automobilį, greičiau įjungia
žalią signalą.
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2.2

Pėsčiųjų eismo apkrovimas

Pėsčiųjų šviesoforui degant žalia spalva, pėsčiųjų perėją kerta pagal žalią signalą į dešinę ir
kairę sukantys automobiliai, kuriems taip pat dega žali signalai. Tuo pat metu pėsčiųjų eismą dar
papildomai kerta ir sukantys pagal lentelę su žalia rodykle (2.2 pav.).

2.2 pav. Pėsčiųjų eismo apkrovimas

2.3

Pėsčiųjų pirmumo teisės nebuvimas

Sankryžoje, kurioje įrengta lentelė su žalia rodykle, padaugėja situacijų, kai pėstieji negali
pasinaudoti savo pirmumo teise, nes į dešinę sukantys automobiliai perėją pasiekia degant
raudonam signalui ir užsidegus žaliam, pėsčiajam sunku įeiti į važiuojamąją dalį, galimos ir
avarinės situacijos. Kai transportui ir pėstiesiems dega raudoni signalai, automobilis suka pagal
lentelę su žalia rodykle ir privažiuoja perėją (2.3 pav.).

2.3 pav. Degant raudoniems signalams, automobilis suka pagal lentelę su žalia rodykle
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Užsidegus žaliam pėsčiųjų šviesoforo signalui, pėsčiajam gali būti sunku patekti į
važiuojamąją dalį, nes tuo metu perėją gali nepertraukiamai kirsti į dešinę sukantys automobiliai.
Be to, pradėjus eiti pėsčiajam, tai gali būti netikėta į sankryžos zoną įvažiavusiems vairuotojams
(2.4 pav.).

2.4 pav. Užsidegus žaliems signalams pėsčiajam sunku patekti į važiuojamąją dalį

Tokiais atvejais, pagal naujas šviesoforų įrengimo taisykles, nenaudojant lentelės su žalia
rodykle, pirmumo teisė tūrėtų būti suteikiama per pėsčiųjų perėję einantiems pėstiesiems (2.5, 2.6 ir
2.7 pav.).

2.5 pav. Transportui ir pėstiesiems dega raudoni signalai

2.6 pav. Pėstiesiems užsidega žalias signalas ir jie įgauna pirmenybę prieš transporto priemones
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2.7 pav. Žalias signalas transporto priemonėms užsidega 1-2 s vėliau nei pėstiesiems ir privažiavę perėją
vairuotojai mato gatve einančius pėsčiuosius, kuriuos privalo praleisti

Pėstiesiems gali būti sunku pereiti gatvę, kai sankryžoje nėra pėsčiųjų perėjos ir pėsčiųjų
eismas vyksta vadovaujantis transporto priemonių šviesoforais. Jei sankryžoje yra didelis
sukančiųjų į dešinę transporto priemonių skaičius, pėstiesiems beveik neįmanoma saugiai pereiti
gatvės, nes transporto priemonės nenori pėsčiųjų praleisti, nors suka degant raudonam šviesoforo
signalui pagal lentelę su žalia rodykle (2.8 pav.).

2.8 pav. Problematinis naudojimasis pėsčiųjų perėjimu

2.4

Pėsčiųjų perėjų blokavimas

Dažniausiai pasitaikanti problema, kai sukanti į dešinę pagal lentelę su žalia rodykle
transporto priemonė, praleisdama kitas transporto priemones, blokuoja pėsčiųjų perėją. Užblokavus
pėsčiųjų perėją, pėstieji gali bandyti eiti per sankryžos zoną rizikuodamas pakliūti po pagal žalią
signalą važiuojančiųjų automobilių ratais. Ar pakliūti po pradėjusio važiuoti, apeinamo,
automobilio ratais (2.9 pav.).
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2.9 pav. Užblokavus pėsčiųjų perėją, pėstieji gali bandyti eiti per sankryžos zoną

Ypatingai pavojingi atvejai, kai perėją užblokavus ilgai transporto priemonei, į gatvę išėję
pėstieji gali pakliūti po priešinga kryptimi važiuojančio automobilio ratais, ne perėjos zonoje, nes
gali bandyti kirsti gatvę pro stovinčios transporto priemonės galą (2.10 pav.).

2.10 pav. Ilgai transporto priemonei užblokavus pėsčiųjų perėją, pėstieji gali bandyti kirsti gatvę per jos
galą ir susidurti su automobiliais ne perėjos zonoje

2.5

Pėstiesiems ir dviratininkams pavojingas posūkis iš dviejų eismo juostų

Kai lentelė su žalia rodykle įrengiama esant dvejoms dešiniojo posūkio eismo juostoms, kyla
didelis pavojus pėstiesiems ir dviratininkams, kadangi viena sukanti transporto priemonė gali
užstoti pėsčiąjį ar dviratininką, o kitos vairuotojas gali jų nepastebėti (2.11 pav.). Dabartinės
šviesoforų įrengimo taisyklės draudžia įrengti lentelę su žalia rodykle, jei posūkis leidžiamas iš
dviejų ar daugiau eismo juostų, tačiau tokių sankryžų didžiuosiuose Lietuvos miestuose dar yra ne
viena.

9

2.11 pav. Galimas pėsčiųjų ar dviratininkų užstojimas

2.6

Spaudimas kitiems eismo dalyviams ir neadekvatūs vairuotojų veiksmai

Spaudimas kitiems eismo dalyviams pasireiškia dažniausiai tais atvejais, kai į dešinę
norinčiojo sukti vairuotojo priekyje stovi tiesiai ar į kairę ketinantis važiuoti automobilis, laukiantis
žalio signalo. Į dešinę norintis sukti automobilis gali garsiniu ar šviesiniu signalu, signalizuoti
priekyje stovinčiam automobiliui (2.12 pav.).

2.12 pav. Spaudimas kitiems eismo dalyviams

Priekyje stovintis automobilis, norėdamas praleisti už jo laukiantį automobilį, užvažiuoja ant
pėsčiųjų perėjos ar net įvažiuoja į sankryžos zoną. Taip jis blokuoja pėsčiųjų eismą, ar sukelia
avarinę situaciją su pagal žalią signalą važiuojančiais automobiliais (2.13 pav.).
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2.13 pav. Norint praleisti gale stovintį automobilį užvažiuojama ant pėsčiųjų perėjos ar net įvažiuojama į
sankryžos zoną

Neadekvatūs vairuotojų veiksmai dažniausiai išprovokuojami skubėjimo. Dažnais atvejai
skubantysis viršija saugų važiavimo greitį ir pavojingai manevruoja, atlieka lenkimus norėdami
anksčiau privažiuoti sankryžą, kad galėtų pasukti į dešinę, kol dar netrukdo ten sustojęs
automobilis. Jei į dešinę norinčiojo sukti vairuotojo priekyje jau stovi tiesiai ar į kairę ketinantis
važiuoti automobilis ir nepasiduoda spaudimui, bei neketina pasitraukti, skubantis vairuotojas gali
pabandyti jį apvažiuoti. Tokiu atveju išvažiuojama į priešingos krypties eismo juostą, kas gali
sukelti avarines situacijas (2.14 pav.).

2.14 pav. Nesaugus apvažiavimas

Didelėse sankryžose dažnai pasitaikantys atvejai, kada užsidegus draudžiamam šviesoforo
signalui, pirma eismo juosta link sankryžos važiuojantys automobiliai, staiga pradeda rikiuotis į
antrą (iš įpročio, kad gale gali būti sukančiųjų į dešinę). Tokiu atveju, kairesne eismo juosta
važiuojančios transporto priemonės būna priverstos staigiai stabdyti, taip sukeldamos pavojingas
eismo situacijas (2.15 pav.).
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2.15 pav. Rikiavimasis į kairesnę eismo juostą

Dar viena dažnai pasitaikanti situacija, kada į dešinę, pagal lentelę su žalia rodykle norintys
sukti automobiliai, apvažiuoja stovinčius dešiniojoje eismo juostoje. Tačiau, užsidegus leidžiamam
šviesoforo signalui, tiesiai norinčios važiuoti transporto priemonės susiduria su kliūtimis (2.16 ir
2.17 pav.).

2.16 pav. Apvažiavimas iš dešinės
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2.17 pav. Kliūtis norintiems važiuoti tiesiai

2.7

Trukdymas sukantiems į kairę

Dažnai pasitaikanti situacija, kai iš priekio sukantiems į kairę dega šviesoforas su žalia
rodykle, kuri leidžia sukti į kairę, kai nėra iš priekio tiesiai važiuojančių automobilių. Tačiau esant
lentelei su žalia rodykle, sukantieji į dešinę dažnai blokuoja kelią sukantiems į kairę (2.18 pav.).
Būna net situacijų, kai sukantysis į kairę sustojo praleisti sukančiojo į dešinę per raudoną. Naujos
šviesoforų įrengimo taisyklės draudžia įrengti lentelę su žalia rodykle, jei priešpriešiniam ar
dešinėje esančiam transportui įrengtas kairiojo posūkio šviesoforas.

2.18 pav. Sukantieji į dešinę blokuoja kelią sukantiems į kairę
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2.8

Pagal leidžiamą signalą judančio eismo blokavimas

Nors Kelių eismo taisyklės nurodo sukančiam į dešinę pagal lentelę su žalia rodykle praleisti
kitus eismo dalyvius, tačiau dažnais atvejais nepaisoma šio reikalavimo ir todėl būna blokuojamas
kelias kitiems eismo dalyviams, važiuojantiems arba einantiems pagal žalią šviesoforo signalą (2.19
pav.).

2.19 pav. Pagal leidžiamą signalą judančio eismo blokavimas

Dažnais atvejais, kada iš dešinės pusės važiuojantis transportas sankryžoje reguliariai
apsisuka, pagal lentelę su žalia rodykle judančios transporto priemonės trukdo jiems manevrą atlikti
(2.20 pav.).

2.20 pav. Kliudymas apsisukti

2.9

Kliudymas „žaliajai bangai“

Kai miestų gatvėse eismas vyksta „žaliąja banga“ jis kartas nuo karto, gali būti sustabdomas
sukančiųjų į dešinę degant raudonam signalui, tokiu atveju eismo reguliavimas yra sutrikdomas ir
automobiliai, važiuojantys „žaliąja banga“ gali nespėti pervažiuoti kitų sankryžų degant žaliam
signalui (2.21 pav.).
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2.21 pav. Kliudymas „žaliajai bangai“

2.10 Kliudymas avarinio režimo eismui
Daugelyje valstybių, taip pat ir Lietuvoje, tam tikruose kelio ruožuose yra numatyti specialūs
šviesoforų režimai, skirti avarinėms tarnyboms, valstybiniams kortežams, leidžiantys įjungti žalią
signalą pagrindiniam keliui, o visiems šalutiniame kelyje esantiems automobiliams – raudonus
signalus. Vilniuje toks režimas numatytas kelio ruože „Oro uostas – centras“. Tačiau, kai
šalutiniame kelyje įrengtos lentelės su žaliomis rodyklėmis, neįmanoma užtikrinti, kad
pagrindiniame kelyje nebūtų automobilių, nes jie suka į dešinę per raudoną signalą (2.22 pav.).

2.22 pav. Kliudymas avarinio režimo eismui

2.11 Eismo detektorių „klaidinimas“
Dar viena problema Lietuvoje kyla, kai eismo reguliavimas vyksta pagal eismo detektorius.
Tokiu atveju, kai įrengta lentelė su žalia rodykle, gali būti nereikalingai stabdomas eismas
pagrindiniu keliu. Į dešinę sukantysis manevrą atlieka degant raudonam signalui, bet eismo
detektorius užfiksuoja šį automobilį ir ruošiasi perjungti šviesoforus (2.23 pav.).
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2.23 pav. Sukant degant raudonam signalui, detektorius užfiksuoja automobilį

Tokiu atveju nereikalingai sustabdomas eismas pagrindiniame kelyje ir šalutiniam keliui
uždegamas žalias signalas, tačiau šalutiniame kelyje automobilio jau nėra, nes jis pasuko ir
nuvažiavo per raudoną signalą su žalia lentele (2.24 pav.).

2.24 pav. Netikslingas eismo stabdymas pagrindiniame kelyje

2.12 Lentelių su žalia rodykle įtaka eismo pralaidumui
Įrengus lenteles su žalia rodykle, padidėjęs dešiniojo posūkio pralaidumas daugeliu atveju
sukelia priešingą efektą ir sumažina kitų eismo krypčių pralaidumą, ypač sukančiųjų iš priekio į
kairę. Sumažina žaliosios bangos efektą, kai sutrikdomas pagal ją važiuojančių automobilių eismas,
nes trukdoma važiuoti vienodu greičiu, be to susidaro spūstys toliau einančiose sankryžose.
Sumažina kitų krypčių eismo pralaidumą, kai sukant pagal lentelę be reikalo suveikia eismo
davikliai. Dažnais atvejais įnešama chaotiškumo į visą eismo organizavimą, bereikalingai skubama,
atliekami pavojingi lenkimo ir kiti manevrai, be to spūstys perkeliamos iki toliau einančios
sankryžos. Sukantieji per raudoną signalą, pagal lentelę su žalia rodykle, dažniausiai piko metu
užkemša eismo juostą iki pat kitos sankryžos ir užsidegus žaliam šviesoforo signalui norintys sukti
iš priekio į kairę to padaryti negali (2.25 pav.).
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2.25 pav. Posūkio manevro į kairę blokavimas

Esant viena kryptimi dviem ir daugiau eismo juostų, dažnai pasitaikantys atvejai kai tiesiai
važiuojantys vairuotojai, nenorėdami užtverti kelio sukantiems į dešinę, bet kokiu atveju stoja
kairesnėje eismo juostoje. Susidaro situacija, kai užsidegus žaliam šviesoforo signalui visi nespėja
pravažiuoti sankryžos, formuojasi „kamštis“, o tuo tarpu dešinioji eismo juosta dažnai būna visiškai
tuščia. Šiais atvejais teršiama aplinka, o ne priešingai, kaip teigia lentelių šalininkai, tausojama
(2.26 pav.).

2.26 pav. „Kamštis“ kairiojoje eismo juostoje

2.13 Lentelių su žaliomis rodyklėmis įrengimas pažeidžiant Lietuvos standartą LST
1405:1995 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“
LST 1405:1995 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“ 4.23 punktas reikalaudavo, kad
būtų geras kitų transporto priemonių, judančių pagal žalią signalą, matomumas. Už lentelių
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įrengimą atsakingos institucijos nevertindavo, kad kai kuriose sankryžose šis matomumas
neužtikrinamas. Dėl to, norintys sukti į dešinę degant raudonam signalui užvažiuoja ant pėsčiųjų
perėjos ar blokuoja kelią kitiems eismo dalyviams, be to dažnai lentelės su žaliomis rodyklėmis
būdavo įrengiamos grubiai pažeidžiant LST 1405:1995 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“
4.23 punktą, kuris draudžia jas įrengti prie šviesoforų su rodyklėmis ar papildomomis sekcijomis.
Iki 2012 m. gegužės 1 d. praktiškai būdavo neribojamas lentelių su žaliomis rodyklėmis įrengimas.
Įvertinus lentelių su žaliomis rodyklėmis įrengimo mastus Lietuvoje, galima konstatuoti faktą, kad
šiuo metu Lietuvos padėtis panaši kaip Vokietijos Demokratinėje Respublikoje praeito amžiaus
devintajame dešimtmetyje. Kadangi lentelės su žaliomis rodyklėmis Lietuvos miestuose įrengtos
beveik visose sankryžose, galima teigti, jog Lietuvos savivaldybės iš esmės neanalizuoja eismo
saugumo tokiose sankryžose ir nemato eismo saugumo problemų jose. Jei Vokietijoje savivaldybės
vertina eismo dalyvių saugumą ir lenteles su žaliomis rodyklėmis įrengia retai ir tik įvertinusios
galimus pavojus eismo dalyviams, tai Lietuvoje stengiamasi įrengti kuo daugiau tokių lentelių, kad
tik lengviau būtų galima pasukti į dešinę, o eismo saugumas lieka antraeiliu dalyku. Patvirtintos
naujos Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, kurios tam tikrais atvejais draudžia įrengti lenteles su
žaliomis rodyklėmis. Įrengiant lenteles su žalia rodykle eismo saugumas turėtų būti pirmoje vietoje,
o tik po to eismo pralaidumas. Įrengiant lenteles su žalia rodykle, pagal naująsias Kelių šviesoforų
įrengimo taisykles padėtis tūrėtų gerėti, tačiau problemos išlieka senosiose sankryžose.
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3. Sankryžos
3.1

Savanorių pr. - Kovos 11-osios g. – P. Lukšio g. sankryža (Kauno m.)

3.1 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje, visomis kryptimis didelis transporto priemonių srautas. Daug automobilių
sukančių į dešinę. Iš visų pusių yra įrengtos lentelės su žalia rodykle. Dėl sustojimų pėsčiųjų
perėjose, sankryžos zoną sunku kirsti pėstiesiems. Taip pat, sukantieji iš P. Lukšio ir Kovos 11osios gatvių, dažnais atvejais blokuoja pagal leidžiamą signalą judančias, dažniausiai atliekančias
kairiojo posūkio manevrą, transporto priemones. Lukšio g. iš pirmos eismo juostos leidžiama
važiuoti tiesiai ir į dešinę, todėl norintys sukti į dešinę per raudoną daro spaudimą norintiems
važiuoti tiesiai, dėl ko šie kerta „Stop“ liniją, persirikiuoja į antrą eismo juostą ir sustoja ant
pėsčiųjų perėjos. Sankryžos zonoje yra didelė šoninių susidūrimų ir užvažiavimų ant pėsčiųjų
tikimybė. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti
šviesoforo fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.1 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.11.05 07:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.02.28 23:06
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.07.11 12:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.11.09 03:50
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.09.05 08:50
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2012.04.23 17:50
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2011.12.04 19:15
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.05.21 17:06
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.12.08 16:35
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.11.05 21:51
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.04.27 08:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.12.04 18:40
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.2

Pramonės pr. – Partizanų g. sankryža (Kauno m.)

3.2 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje didelis transporto priemonių srautas visomis kryptimis. Pavojingos eismo
situacijos susidaro, kada degant draudžiamam šviesoforo signalui, sukama iš Partizanų gatvės nuo
Dvarčionių Keramikos į Pramonės prospektą. Sukti į dešinę yra atskira eismo juosta, dėl to,
dažniausiais atvejais vakarinio piko metu, užkemšamas Pramonės prospektas. Be to iš už stovinčios
ir leidžiamo signalo važiuoti tiesiai ar sukti į kairę laukiančios transporto priemonės gali išeiti
pėsčiasis, kurio pasirodymas važiuojančiam pagal žalią lentelę, gali būti netikėtas. Dažnai norintys į
dešinę sukti automobiliai visai blokuoja pėsčiųjų eismą, nes turi laukti, kol važiuojama tiesiai
Pramonės prospektu. Lentelė įrengta iš kitos Partizanų gatvės pusės yra neaktuali, nes pagrindinis
transporto priemonių srautas yra tiesiai arba į kairę. Esant viena kryptimi vienai eismo juostai,
vairuotojai norintys pasukti į dešinę, dažniausiais atvejais turi laukti bendrame sraute, tačiau gali
bandyti apvažiuoti stovinčias transporto priemones, išvažiuodami į priešingos krypties eismo juostą.
Tačiau kartais sukantys į dešinę per raudoną „užkiša“ tiesiai važiuojantiems Pramonės prospektu
link Urmo bazės. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle iš Partizanų g. nuo Dvarčionių
Keramikos, siekiant optimaliau paskirstyti eismo srautus. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti
šviesoforo fazes.
3.2 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.05.09 11:40
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.11.09 18:27
Susidūrimas
0
1
2011.11.01 17:30
Susidūrimas
0
2
2009.10.28 06:45
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.11.29 22:40
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.3

Kęstučio g. – A. Mickevičiaus g. sankryža (Kauno m.)

3.3 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Problemiškas ir pavojingas posūkis iš A.Mickevičiaus gatvės į Kęstučio gatvę, atvažiavus
nuo Laisvės alėjos. Blogai matomos atvažiuojančios iš kairės transporto priemonės, todėl pagal
lentelę su žalia rodykle judantiems vairuotojams reikia užvažiuoti ant pėsčiųjų perėjos. Sankryžoje
vairuojama chaotiškai, visą dieną, ypatingai piko metu, dideli pėsčiųjų srautai. Dažnais atvejais
blokuojamas pėsčiųjų eismas, sankryžoje susidaro avarinės situacijos, yra didelė šoninių susidūrimų
ir užvažiavimo ant pėsčiųjų tikimybė. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle iš A.Mickevičiaus
gatvės, siekiant užtikrinti saugų pėsčiųjų ir transporto eismą.
3.3 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.04.05 13:10
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.05.01 00:42
Susidūrimas
0
1
2013.11.04 09:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
1
0
2013.11.29 08:10
Susidūrimas
0
1
2013.11.05 08:00
Susidūrimas
0
1
2013.04.05 13:10
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2011.05.07 01:36
Susidūrimas
0
3
2011.12.31 23:20
Susidūrimas
0
1
2010.10.28 23:30
Susidūrimas
0
4
2010.11.06 00:15
Susidūrimas
0
1
2009.01.14 07:50
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.03.06 22:10
Susidūrimas
0
1
2009.08.05 18:15
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.10.03 22:10
Susidūrimas
0
2
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Kovo 11-osios g. – Chemijos g. – Dujotiekio g. sankryža (Kauno m.)

Kovo 11-osios g.

Kovo 11-osios g.

3.4

3.4 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje chaotiškos eismo sąlygos, dažniausiai vakarinio piko metu. Pavojingos situacijos
ne retai kyla, kada eismo dalyviai, pagal lentelę su žalia rodykle suka iš Chemijos gatvės į Kovo 11osios gatvę. Sankryžoje visomis kryptimis yra didelis transporto priemonių srautas, ir tarp jų daug
automobilių sukančių į dešinę. Sukantieji užstoja praėjimą pėstiesiems ir blokuoja pagal leidžiamą
signalą judančias kitas transporto priemones, važiuojančias tiesiai ir sukančias į kairę. Tikslinga
pašalinti lenteles su žaliomis rodyklėmis, nes jos nepadidina pralaidumo dėl intensyvaus eismo, o
greičiau sukelia pavojingas ir avarines situacijas.
3.4 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2012.04.03 17:10
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2012.08.14 07:30
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2011.10.15 13:10
Susidūrimas
0
1
2011.10.26 18:45
Susidūrimas
0
2
2009.02.10 14:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.09.24 08:00
Susidūrimas
0
2
2009.10.27 13:55
Susidūrimas
0
1
2009.09.15 17:55
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.11.11 14:40
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.04.24 09:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.06.08 18:40
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.5

Karaliaus Mindaugo pr. – A. Mickevičiaus g. sankryža (Kauno m.)

3.5 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje pavojingas posūkis iš Karaliaus Mindaugo prospekto į A. Mickevičiaus gatvę.
Sankryžoje beveik visada didelis pėsčiųjų srautas. Į dešinę, degant draudžiamam šviesoforo signalui
sukantys transporto priemonių vairuotojai, suka dideliu greičiu ir dažnais atvejais važiavimo greičio
nemažina net ir užsidegus žaliam pėsčiųjų signalui. Be to iš A.Mickevičiaus gatvės, pagal lentelę su
žalia rodykle, sukantys vairuotojai, trukdo Karaliaus Mindaugo prospekte reguliariai
apsisukančioms transporto priemonėms. Tikslinga pašalinti lenteles su žaliomis rodyklėmis iš
A.Mickevičiaus g. Ir Karaliaus Mindaugo pr., siekiant užtikrinti saugų pėsčiųjų ir transporto eismą.
Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.5 lentelė. Eismo įvykis užfiksuotas sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2011.04.11 18:31
Susidūrimas
0
1
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3.6

Šiaurės pr. – Jonavos g. sankryža (Kauno m.)

3.6 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje sukant iš Šiaurės prospekto į dešinę, ne visuomet praleidžiami, pagal leidžiamą
šviesoforo signalą važiuojantys Jonavos gatve. Situacija apgaulinga, nes lyg ir yra trys eismo
juostos išsukus, bet iš tiesų joms trūksta pločio ir sukantieji dažnai trukdo, bei „užkiša“ savo
transporto priemones, važiuojantiems tiesiai. Be to, sankryžoje pastoviai blokuojama pėsčiųjų
perėja, kurią užtveria laukiančios sukti į dešinę transporto priemonės. Tikslinga pašalinti lentelę su
žalia rodykle iš Šiaurės pr.., siekiant užtikrinti saugų pėsčiųjų ir transporto eismą. Tačiau sukančių
srautas iš Šiaurės prospekto į dešinę yra didelis ir neesant lentelės reikėtų pakoreguoti šviesoforo
fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.6 lentelė. Eismo įvykis užfiksuotas sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2009.11.03 16:30
Susidūrimas
0
1
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3.7

Birželio 23-osios g. – Partizanų g. sankryža (Kauno m.)

3.7 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje chaotiškos vairavimo sąlygos susidaro dažniausiai rytinio piko metu.
Pagrindiniam transporto priemonių srautui, sukant į dešinę iš Partizanų gatvės į Birželio 23-iosios
gatvę, link Savanorių prospekto. Tokių būdu „užkemšama“ Birželio 23-iosios gatvė, užsidegus
leidžiamam šviesoforo signalui, kitoms transporto priemonėms nėra galimybės įvažiuoti į šią gatvės
atkarpą. Kitais atvejais, šiame sraute esant transporto priemonei nenorinčiai sukti į dešinę, jos
vairuotojas patiria spaudimą, o kiti vairuotojai yra provokuojami neadekvatiems veiksmams. Ši
situacija susidaro, nes Partizanų gatvėje yra tik po vieną eismo juostą kiekviena kryptimi. Be to,
tiesiai važiuojantys Birželio 23-iosios gatvę, užsidegus draudžiamam šviesoforo signalui nenori
stoti dešinėje eismo juostoje, kad neužstotų kelio sukantiems pagal lentelę. Dėl susidarančios
transporto priemonių sankaupos, vairuotojai nespėja pravažiuoti sankryžos per leidžiamą šviesoforo
ciklą. Tokiu atveju teršiama aplinka, o ne priešingai, kaip teigia lentelių šalininkai, tausojama.
Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle iš Partizanų g. sukant į dešinę link Savanorių pr., siekiant
optimaliau paskirstyti eismo srautus. Atsisakius lentelių su žaliomis rodyklėmis Birželio 23-iosios
g., sumažėtų situacijų, kai daromas spaudimas iš pirmos eismo juostos važiuojantiems tiesiai
vairuotojams ir vyksta neadekvatūs vairuotojų veiksmai.
3.7 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2011.01.30 19:41
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.11.19 19:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.11.25 18:57
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.11.15 07:09
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.8

Karaliaus Mindaugo pr. – Birštono g. sankryža (Kauno m.)

3.8 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sudėtingos eismo sąlygos sankryžoje dažniausiai susiklosto vakarinio piko metu, kada iš
abiejų Karaliaus Mindaugo prospekto pusių sukama į Birštono gatvę. Sankryžoje nėra pėsčiųjų
eismo, nes yra įrengtos požeminės pėsčiųjų perėjos, tai mažina eismo įvykių tikimybę. Tačiau pagal
lentelę su žalia rodykle leidžiama iš Karaliaus Mindaugo prospekto į Birštono gatvę sukti,
dviejomis eismo juostomis. Esant tokiai situacijai yra didelė šoninių susidūrimų tikimybė, tuo
labiau, kad sukantieji dažnais atvejais į sankryžą įvažiuoja dideliu greičiu. Be to į Birštono gatvę, į
dešinę pusę, nenutrūkstamu srautu sukantys iki pat kitos sankryžos sudaro „kamštį“, dėl ko norintys
pasukti iš Karaliaus Mindaugo prospekto kairėn, neturi tokios galimybės, net ir užsidegus
leidžiamam šviesoforo signalui. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle iš Karaliaus Mindaugo
pr., siekiant optimaliau paskirstyti eismo srautus. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo
fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.8 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2011.03.19 02:03
Susidūrimas
0
4
2009.09.28 07:44
Susidūrimas
0
1
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3.9

Savanorių pr. – Utenos g. – K. Petrausko g. sankryža (Kauno m.)

3.9 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Iš Utenos ir K. Petrausko gatvių pažeidžiant Kelių šviesoforų įrengimo taisykles įrengtos
lentelės su žaliomis rodyklėmis. Vairuotojai, norintys pasukti į dešinę degant raudonam signalui,
turi kirsti „Stop“ liniją ir kartais užvažiuoti net ant pėsčiųjų perėjos, nes sustojus prieš "Stop" liniją
vairuotojas gerai nemato iš kairės judančio eismo dėl jį užstojančių pastatų. Iš K.Petrausko g. į
dešinę dažnai suka autobusai, kurie dėl mažo posūkio spindulio priversti įvažiuoti į dešinėje pusėje
esančio priešpriešinio eismo dalį ir kliudo sukantiems į kairę iš Savanorių pr. į K. Petrausko g.
Sukant iš Utenos g. į dešinę degant raudonam signalui, dažnai ant pėsčiųjų perėjos sustoja
troleibusai ir autobusai, kurie kliudo pėstiesiems ir visiškai blokuoja jų eismą. Sukdami į dešinę tiek
iš K. Petrausko, tiek iš Utenos g. vairuotojai dažnai ignoruoja einančius pėsčiuosius ir kelia jiems
grėsmę. Tikslinga atsisakyti lentelių su žaliomis rodyklėmis, skiriant atskiras šviesoforo fazes
sukantiems į dešinę.
3.9 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.09.16 10:40
Susidūrimas
0
1
2013.01.14 16:43
Susidūrimas
0
2
2013.10.30 13:40
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.07.01 09:50
Susidūrimas
0
1
2009.12.22 04:35
Susidūrimas
0
2
2009.03.03 17:05
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.10 Karaliaus Mindaugo pr. – Kaunakiemio g. sankryža (Kauno m.)

3.10 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Didžiausią problemą kelia vairuotojai, sukantys į dešinę iš Kaunakiemio g. į Karaliaus
Mindaugo pr. Dažnais atvejais ignoruojami pėstieji. Ypač didesnių renginių Žalgirio arenoje metu,
pėstieji susiduria su jais nenorinčiais praleisti automobiliais. Antra problema susidaro todėl kad,
Karaliaus Mindaugo pr. reguliariai apsisukama, todėl nuolat kyla konfliktinės situacijos, kai
sukantieji į dešinę per raudoną, nepraleidžia apsisukančiųjų. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia
rodykle, siekiant apsaugoti pėsčiuosius ir apsisukančias transporto priemones.
3.10 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.03.05 21:10
Susidūrimas
0
1
2013.10.24 21:42
Susidūrimas
0
1
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3.11 Savanorių pr. – Taikos pr. – Tvirtovės al. sankryža (Kauno m.)

3.11 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Nors sukančiųjų į dešinę iš Taikos pr. ir iš Sukilėlių pr. į Savanorių pr. nėra daug, visgi yra
įrengtos lentelės su žaliomis rodyklėmis. Dėl galimo spaudimo iš sukančiųjų į dešinę per raudoną
signalą nemažai vairuotojų vengia važiuoti pirmąją eismo juosta tiesiai. Rezultatas: pirma eismo
juosta degant žalia signalui pravažiuoja nedidelė dalis automobilių, todėl didžioji dalis automobilių
kaupiasi antroje ir trečioje eismo juostose. Taip bereikalingai deginami degalai ir susidaro didesnės
spūstys. Tikslinga pašalinti lenteles su žaliomis rodyklėmis, vertinant, kad sukančiųjų į dešinę nėra
daug ir siekiant optimaliau paskirstyti eismo srautus.
3.11 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.02.28 14:40
Susidūrimas
0
1
2013.10.19 14:25
Susidūrimas
0
1
2013.02.13 19:30
Susidūrimas
0
1
2009.07.17 22:30
Susidūrimas
0
1
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3.12 Jonavos g. – jungiamasis kelias su Islandijos pl. sankryža (Kauno m.)

3.12 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Didelis sukančiųjų iš Jonavos gatvės į Islandijos plentą, per jungiamąjį kelią, transporto
priemonių srautas. Vairuotojai nuolat apvažiuoja stovinčius pirmoje eismo juostoje ir laukiančius
leidžiamo šviesoforo signalo važiuoti tiesiai, iš dešinės pusės. Užsidegus žaliam signalui, kartais
kyla konfliktinės situacijos, nes norinčius važiuoti tiesiai tuo metu „blokuoja“ sukantys į dešinę.
Tikslinga pašalinti lenteles su žaliomis rodyklėmis.
3.12 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.10.14 18:40
Susidūrimas
0
3
2010.09.30 21:57
Susidūrimas
0
1
2010.05.06 13:08
Susidūrimas
0
1
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3.13 Geležinio Vilko g. – Ukmergės g. sankryža (Vilniaus m.)

3.13 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių sankryža, atvažiuojant nuo tunelio ir sukant į Geležinio
Vilko gatvę, link Žalgirio gatvės. Dideliu greičiu važiuojantys automobiliai į dešinę, degant
raudonam šviesoforo signalui, pagal lentelę su žalia rodykle suka dviejomis juostomis. Kyla
pavojus automobiliams, važiuojantiems pagal leidžiamą šviesoforo signalą ir sukantiems į kairę, bei
pagal leidžiamą šviesoforo signalą, per važiuojamąją dalį einantiems pėstiesiems. Tikslinga
pašalinti lentelę su žalia rodykle, siekiant sumažinti konfliktines situacijas su kitomis transporto
priemonėmis ir pėsčiaisiais. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti
papildomas sekcijas.
3.13 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.09.05 16:17
Susidūrimas
0
1
2012.03.11 13:40
Susidūrimas
0
1
2010.09.28 13:32
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.11.04 06:30
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2011.06.29 14:27
Susidūrimas
0
2
2011.12.02 19:20
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2011.05.05 21:46
Susidūrimas
0
1
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3.14 Švitrigailos g. – Kauno g. sankryža (Vilniaus m.)

3.14 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje pavojingas posūkis iš Kauno gatvės, sukant į Švitrigailos gatvę link oro uosto.
Dešiniojoje eismo juostoje prastas matomumas, nes kairesnėse dažnai stovi autobusas ar
troleibusas. Taip pat sukantieji pagal lentelę, trukdo priešais atvažiuojančiam, kairiajam atskirai
reguliuojamam posūkiui. Sankryža labai apkrauta, visada daug pėsčiųjų, todėl sukantieji degant
draudžiamam šviesoforo signalui, dažnais atvejais trukdo pėstiesiems. Tikslinga pašalinti lentelę su
žalia rodykle, siekiant sumažinti konfliktines situacijas su kitomis transporto priemonėmis ir
pėsčiaisiais. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.14 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.09.06, 07:54
Susidūrimas su dviračiu
0
1
2012.10.02 19:26
Susidūrimas su mopedu
0
1
2012.11.30 20:52
Kiti
0
1
2011.12.06 19:20
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2011.10.07 11:53
Susidūrimas su dviračiu
0
1
2011.10.03 14:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.03.21 21:33
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.10.05 14:04
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.15 Goštauto g. – Gynėjų g. sankryža (Vilniaus m.)

Goštauto g.

3.15 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Atvažiuojant Goštauto gatve ir sukant pagal lentelę su žalia rodykle į dešinę, įvažiavimui į
Geležinio Vilko gatvę, piko metu, situacija tampa nekontroliuojama. Dažniausiai vakarinio piko
metu iš kitos pusės, Goštauto gatve atvažiuojantis transportas negali pasukti į kairę, nors jiems yra
atskirai reguliuojamas kairysis posūkis, nes vairuotojai per lentelę su žalia rodykle tiesiog būna
„užkimšę“ visą sankryžos zoną. Tokiais atvejais situacija tampa visai nevaldoma ir eismo srautai
nereguliuojami. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle, siekiant optimaliau valdyti eismo
srautus. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
Įskaitinių eismo įvykių 2009 - 2013 metų laikotarpyje, sankryžos zonoje neužfiksuota.
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3.16 Kalvarijų g. - Juozapavičiaus g. sankryža (Vilniaus m.)

3.16 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Išvažiuojant iš Juozapavičiaus gatvės, rytinio ar vakarinio piko metu, automobiliai per
lentelę su žalia rodykle nenutrūkstamu srautu suka į Kalvarijų gatvę. Tokių būdu „užkemšama“
sankryžos zona ir visiškai nepaisoma pėsčiųjų. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle, siekiant
apsaugoti pėsčiuosius ir optimaliau valdyti eismo srautus.
3.15 lentelė. Eismo įvykis užfiksuotas sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2009.08.05 21:06
Susidūrimas
0
1
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3.17 Laisvės pr. – T. Narbuto g. sankryža (Vilniaus m.)

T. Narbuto g.

3.17 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Iš T. Narbuto gatvės į Laisvės prospektą ir iš Laisvės prospekto į T. Narbuto gatvę,
transporto priemonės suka dideliu greičiu. Automobiliai į dešinę, degant raudonam šviesoforo
signalui, pagal lentelę su žalia rodykle suka dviejomis juostomis. Kyla didelis pavojus pėstiesiems,
nors jie eina ir degant žaliam pėsčiųjų šviesoforo signalui. Tikslinga pašalinti lenteles su žaliomis
rodyklėmis, siekiant sumažinti konfliktines situacijas pėsčiaisiais, kylančias dėl didelio sukančiųjų į
dešinę greičio bei dėl to, kad sukama dviem eismo juostomis. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti
šviesoforo fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.16 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.08.07 21:57
Susidūrimas su dviračiu
0
1
2013.12.13 12:29
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.12.13 12:29
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.12.21 21:03
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2013.03.23 17:15
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2012.01.01 11:41
Susidūrimas
0
1
2012.05.02 12:00
Susidūrimas
0
1
2012.07.04 16:19
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2012.08.01 09:45
Susidūrimas
0
1
2012.08.01 16:35
Susidūrimas
0
1
2011.05.19 16:08
Susidūrimas
0
1
2011.09.20 19:26
Susidūrimas
0
1
2011.09.09 14:12
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2011.03.07 15:00
Susidūrimas
0
3
2009.11.20 15:32
Susidūrimas
0
2
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3.18 Antakalnio g. - Klinikų g. sankryža (Vilniaus m.)

3.18 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryžoje šviesoforo lentelė su žalia rodykle įrengta nors nėra matomumo į pagrindinę
gatvę. Norinčios pagal lentelę su žalia rodykle sukti transporto priemonės turi įvažiuoti į sankryžą,
todėl yra didelė šoninių susidūrimų tikimybė, bei blokuojamas pėsčiųjų eismas. Tikslinga pašalinti
lentelę su žalia rodykle, siekiant sumažinti konfliktines situacijas su kitomis transporto
priemonėmis ir apsaugoti pėsčiuosius.
3.17 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2012.09.10 15:56
Susidūrimas su mopedu
0
1
2011.08.12 08:29
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.10.14 23:30
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.06.11 22:04
Susidūrimas su motociklu
0
1
2009.05.25 18:57
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1

36

3.19 Savanorių pr. – Žemaitės g. – V. Pietario g. sankryža (Vilniaus m.)

3.19 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryža yra didelė, stipriai apkrauta, joje didelis transporto priemonių ir pėsčiųjų skaičius.
Vyrauja blogo matomumo sąlygos, dėl daug juostų ir jose stovinčių automobilių. Atvažiuojant
Savanorių prospektu iš Geležinio Vilko gatvės pusės, posūkiui į dešinę nėra atskiros juostos.
Automobiliai stovintys ir laukiantys žalio signalo beveik visada būna “spaudžiami”, kad pasitrauktų
iš šios juostos ir pažeisdami taisykles leistų kitiems sukti per lentelę. Taip pat sukantieji pagal
lenteles visoje sankryžoje, trukdo kitoms transporto priemonėms, ypatingai pagal leidžiamą
šviesoforo signalą atliekančioms kairiojo posūkio manevrą. Taip pat važiuojantys pagal lentelę su
žalia rodykle sankryžoje, sudaro nesaugias pėsčiųjų eismo sąlygas. Tikslinga pašalinti lentelę su
žalia rodykle, siekiant sumažinti konfliktines situacijas su kitomis transporto priemonėmis ir
pėsčiaisiais. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.18 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2012.10.02 07:08
Užvažiavimas ant pėsčiojo
1
1
2012.08.12 13:52
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.02.19 11:54
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.20 Vytauto g. – A. Mickevičiaus g. sankryža (Vilniaus m.)

A. Mickevičiaus g.

Vytauto g.
3.20 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Vytauto-Mickevičiaus gatvių sankryža Žvėryne, lentelė atvažiuojant nuo senojo tilto per
Nerį posūkiui į dešinę. Atvažiuojantiems matomumas į kairę itin blogas. Transporto priemonės
Vytauto gatve važiuoja dideliu greičiu, susidaro pavojingos situacijos dėl kurių galimi šoniniai
susidūrimai. Taip pat sankryžoje visada daug pėsčiųjų, kuriems irgi pavojų kelia sukantieji į dešinę,
pagal lentelę su žalia rodykle. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle, siekiant sumažinti
konfliktines situacijas su kitomis transporto priemonėmis ir pėsčiaisiais. Pašalinus lentelę reikėtų
pakoreguoti šviesoforo fazes.
Įskaitinių eismo įvykių 2009 - 2013 metų laikotarpyje, sankryžos zonoje neužfiksuota.
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3.21 Vytauto g.– Upės g.– Latvių g.- Saltoniškių g.– Sėlių g. dviguba sankryža (Vilniaus m.)

3.21 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Upės-Vytauto-Sėlių gatvių, dviguba sankryža. Labai pavojingai įrengtos lentelės su žalia
rodykle iš Sėlių, Saltoniškių ir Upės gatvių. Sunkiai prognozuojamos eismo situacijos susidaro
ypatingai piko metu. Atvažiuojant iš Sėlių gatvės yra blogas matomumas, nes gatvė prisijungia ne
stačiu kampu, taip pat vaizdą užstoja supilta kalvelė. Transporto priemonės, norinčios sukti pagal
lentelę, įvažiuoja į sankryžos zoną, taip blokuodamos pėsčiųjų eismą. Atvažiuojant nuo prekybos
centro “Panorama” važiuojama tik viena eismo juosta, tačiau kiti automobiliai tiesiog „braunasi“
kelio dešinėje, kad pasuktų per žalią lentelę. Atvažiuojant upės gatve, dažniausiai piko metu
automobiliai pagal lentelę suka pavojingai. Gatvė, į kurią sukama, labai siaura, todėl automobiliai,
judantys pagal leidžiamą šviesoforo signalą, negali įvažiuoti į sankryžą, be to piko metu sankryža
labai apkrauta, susidaro „kamščiai“ ir situacija tampa visiškai nevaldoma, praktiškai vien dėl
įrengtų lentelių. Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle, siekiant sumažinti konfliktines
situacijas su kitomis transporto priemonėmis ir pėsčiaisiais bei siekiant optimaliau valdyti eismo
srautus.
3.19 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2011.10.13 07:08
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.09.15 07:48
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2010.11.10 18:00
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
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3.22 Laisvės pr. – J. Baltrušaičio g. – Ateities g. sankryža (Vilniaus m.)

3.22 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Sankryža yra labai didelė ir apkrauta visą parą. Eismo intensyvumas didelis visomis
kryptimis. Matomumas nėra blogas, tačiau automobiliai važiuoja ir manevruoja dideliu greičiu ir
visomis kryptimis, nes šioje vietoje Laisvės prospekto danga plati. Vyraujant dideliems važiavimo
greičiams galimi šoniniai susidūrimai su sunkiomis pasekmėmis. Be to sukant į dešinę, beveik
visada sustojama ant pėsčiųjų perėjų, todėl yra blokuojamas pėsčiųjų eismas. Tikslinga pašalinti
lenteles su žaliomis rodyklėmis, siekiant sumažinti konfliktines situacijas su kitomis transporto
priemonėmis ir pėsčiaisiais. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti
papildomas sekcijas.
3.20 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2013.09.13 17:52
Susidūrimas
0
1
2013.09.19 07:00
Susidūrimas
0
1
2012.07.04 06:30
Užvažiavimas ant pėsčiojo
1
0
2011.04.12 17:38
Susidūrimas su motociklu
0
1
2009.03.20 07:23
Susidūrimas
0
2
2009.04.19 18:55
Susidūrimas
0
1
2009.07.03 19:19
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.11.07 19:36
Užvažiavimas ant pėsčiojo
0
1
2009.12.17 00:08
Susidūrimas
0
1
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3.23 Eišiškių pl. – Dariaus ir Girėno g. sankryža (Vilniaus m.)

3.23 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Didelė apkrauta sankryža, visomis kryptimis didelis transporto priemonių eismo
intensyvumas. Sankryžoje sukant iš Dariaus ir Girėno gatvės į Eišiškių plentą visą dieną vyrauja
nenutrūkstamas automobilių srautas. Degant draudžiamam šviesoforo signalui, sukantys pagal
lentelę su žalia rodykle, beveik nepalieka galimybės pėstiesiems kirsti važiuojamąją gatvės dalį.
Tikslinga pašalinti lentelę su žalia rodykle, siekiant užtikrinti eismo saugumą pėstiesiems. Pašalinus
lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti papildomas sekcijas.
3.21 lentelė. Eismo įvykiai užfiksuoti sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2012.11.17 23:28
Užvažiavimas ant kliūties
0
1
2011.08.25 16:26
Apvirtimas
0
1
2009.12.05 09:37
Susidūrimas
0
1
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Liepkalnio g.

Liepkalnio g.

3.24 Minsko pl. – Liepkalnio g. – Žirnių g. sankryža (Vilniaus m.)

3.24 pav. Nagrinėjamos sankryžos vieta

Didelė sankryža, kurioje vyrauja dideli važiavimo greičiai. Sankryžoje stebimas didelis
krovininio transporto intensyvumas. Dešiniosiose eismo juostose važiuojantiems, krovininis
transportas itin riboja matomumą, nes dažnai sustoja kairesnėse eismo juostose. Sankryža apkrauta
beveik visą laiką, todėl sukantieji pagal lentelę su žalia rodykle, kelia pavojų judančioms pagal
leidžiamus šviesoforo signalus, tiesiai ar į kairę transporto priemonėms ir pėstiesiems. Tikslinga
pašalinti lentelę su žalia rodykle, siekiant sumažinti konfliktines situacijas su kitomis transporto
priemonėmis ir pėsčiaisiais. Pašalinus lentelę reikėtų pakoreguoti šviesoforo fazes ar įrengti
papildomas sekcijas.
3.22 lentelė. Eismo įvykis užfiksuotas sankryžoje 2009 - 2013 metų laikotarpyje
Data Laikas
Eismo įvykio rūšis
Žuvo
Sužeista
2009.06.29 12:23
Užvažiavimas ant pėsčiojo
1
0
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4. Baigiamosios išvados
1. Kol nebuvo patvirtintos Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, lentelės su žalia rodykle,
Lietuvoje buvo įrengiamos beveik visose šviesoforais reguliuojamose sankryžose.
2. Šviesoforų lentelės su žalia rodykle buvo įrengiamos nes:
sumažėja į dešinę sukančiųjų laukimo laikas;
padidėja į dešinę sukančiųjų pralaidumas;
gali būti numatytas mažesnis į dešinę sukantiems vairuotojams skirtas
važiuojamosios dalies plotas;
- sumažėja situacijų, kai pagal leidžiamą signalą kartu juda pėstieji, dviratininkai bei
sukantieji į dešinę.
3. Sankryžose, kuriose įrengta šviesoforų lentelė su žalia rodykle stebimas pėsčiųjų eismo
apkrovimas, pėsčiųjų pirmumo teisės nebuvimas ir pėsčiųjų perėjų blokavimas.
-

4. Kai lentelė su žalia rodykle įrengiama esant dvejoms dešiniojo posūkio eismo juostoms,
kyla didelis pavojus pėstiesiems ir dviratininkams.
5. Kai įrengiama lentelė su žalia rodykle, sankryžoje dažnais atvejais pasireiškia spaudimas
kitiems eismo dalyviams ir neadekvatūs vairuotojų veiksmai.
6. Sankryžose, kuriose įrengta šviesoforo lentelė su žalia rodykle trukdoma apsaugotam
kairiajam posūkiui.
7. Sankryžose, kuriose įrengta šviesoforų lentelė su žalia rodykle stebimas pagal leidžiamą
signalą judančio eismo blokavimas.
8. Gatvių ruožuose, kurių sankryžose įrengtos šviesoforo lentelės su žalia rodykle,
trukdoma „žaliajai bangai“ ir kliudoma avarinio režimo eismui.
9. Gatvių ruožuose, kurių sankryžose įrengtos šviesoforo lentelės su žalia rodykle stebimi
chaotiško eismo pavyzdžiai.
10. Kai eismo reguliavimas vyksta pagal eismo detektorius, sukant į dešinę, degant
draudžiamam šviesoforo signalui, detektoriai gali būti klaidinami.
11. Dažnais atvejais, įrengtos lentelės su žalia rodykle įtaka eismo pralaidumui ir ekologijai
būna neigiama.
12. Dažnais atvejais šviesoforų lentelės su žalia rodykle, būdavo įrengiamos pažeidžiant
Lietuvos standartą LST 1405:1995 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas.
13. Įrengiant lenteles su žalia rodykle, pagal naująsias Kelių šviesoforų įrengimo taisykles,
sankryžose padėtis tūrėtų gerėti.
14. Koreguojant šviesoforų fazes, ar įrengiant jų papildomas sekcijas, galima pasiekti
geresnį rezultatą, nei įrengiant lenteles su žaliomis rodyklėmis.
15. Geriausiu atveju, šviesoforų lentelės su žalia rodykle, ateityje Lietuvos gatvėse, tūrėtų
būti nebeįrenginėjamos.
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