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ingrida biržienė

Projektą sudaro dvi dalys: tiltas ir aplinkkelis per Sovetską, kuriuos stato Rusi-
jos Federacija, bei senvagės Lietuvos pusėje sutvarkymas, pastatant estaka-

dą ir tiltą, nutiesiant kelią aplink Panemunės miestelį ir įrengiant inžinerinius tin-
klus. Lietuvai priklausanti projektavimo dalis patikėta didžiausiai šalyje transpor-
to infrastruktūros projektavimo bendrovei „Kelprojektas“.

Ekonominė nauda valstybei ir geresnės gyvenimo 
sąlygos Panemunės gyventojams 

„Projektas unikalus daugeliu aspektų. Jis vykdomas pasienio teritorijoje, to-
dėl privalo atitikti griežtus Pasienio kontrolės postų direkcijos, Lietuvos muitinės 
departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybų reikalavimus. Atsižvelgiant 
į užliejamą Nemuno deltos teritoriją, reikėjo pritaikyti modernius inžinerinius 
sprendimus ir, žinoma, nepamiršti ekonominės naudos bei Panemunės mieste-
lyje gyvenančiųjų saugumo bei patogumo“, – sako „Kelprojekto“ generalinis di-
rektorius Algimantas Medžiaušis.

Per Nemuną tiesiamas tiltas pagerins susisiekimo sąlygas tarp Lietuvos Res-
publikos ir Kaliningrado srities – sutrumpės laukimo laikas pasienio kontrolės 
punkte, padidės transporto priemonių laidumas kertant sieną. Be to, sumažės 
transporto priemonių eksploatacinės išlaidos. 

Šalia įsikūrusio Panemunės miestelio gyventojams atnaujinta aplinkkelio at-
karpa bei tiltas per Nemuną suteiks socialinės naudos, nes sumažės oro tarša, 
triukšmo lygis, vibracija ir avaringumas. Vairuotojų saugumui kelias bus apšvies-
tas LED tipo šviestuvais, kurie įrengti kairėje kelio pusėje, kelkraštyje. Pagal Pa-
sienio kontrolės postų direkcijos reikalavimus, abiejuose kelio pusėse ir skiriamo-
joje juostoje rengiami apsauginiai barjeriniai atitvarai ir tinklo tvoros iš surenka-
mų panelinių skydų.

Modernus transporto infrastruktūros projektas
Atsižvelgiant į kraštovaizdžio specifiką bei kelio kaip pasienio ruožo paskir-

tį, „Kelprojekto“ specialistams teko taikyti ne tik modernius, bet ir netipinius inži-
nerinius sprendimus. Projektas buvo parengtas pagal II kategorijos geometrinius 
parametrus, taikant netipinį II kategorijos skersinį profilį su 1,76 m pločio skiria-
mąja juosta ir atitvaru joje. Pagal paskaičiuotą krovininių automobilių projektinę 
apkrovą dvidešimčiai metų, parinkta III kelio dangos konstrukcijos klasė, kai ben-
dras dangos konstrukcijos storis siekia 65 cm.

Rytinis Panemunės aplinkkelis driekiasi užliejamose Nemuno deltos terito-
rijose, todėl kelio išilginio profilio projektinė linija suprojektuota atsižvelgiant į 
aukščiausią vietovės vandens horizontą – 9,25 m, kad kelio konstrukcijos apačia 
būtų aukščiau šios ribos. Siekiant išvengti kasmetinio potvynio vandens daromo 
poveikio žemės sankasai, ji visame ruožo ilgyje suprojektuota pylime. Vyraujantis 

Panemunės rytinis aplinkkelis –  
unikalus projektas, kuris sujungs dvi kaimynines šalis

Lietuvos teritorijoje driekiasi per 21 tūkst. kilometrų kelių tinklas. Į jį įsiliesianti 
nedidelė Panemunės rytinio aplinkkelio dalis atneš ypatingos reikšmės. Kelių kilometrų 
kelias kartu su estakada ir tiltu per Nemuną sujungs dvi valstybes – Lietuvą ir Rusijos 
Federaciją (Kaliningrado sritį). Tai pirmasis ir kol kas vienintelis projektas šalyje, kurį 
rengia abiejų valstybių projektuotojai. 

sankasos aukštis – 3,50 m. Ji įrengiama atskirais 1,20 m storio sluoksniais, kurių 
kiekvienas sutvirtinamas armuojančiais geotinklais. Labiausiai pavasarinių ledo 
lyčių pažeidžiamose vietose sankasos šlaitai sutvirtinami geosintetiniais kloji-
niais, užpildant juos betonu, kitose vietose šlaitai tvirtinami priešeroziniu tinklu. 

Tiesiant tiltą ir estakados dalį, parinkta inžineriniu ir ekonominiu atžvilgiu op-
timali metalinės perdangos konstrukcija, leidžianti sutaupyti apie 10 proc. metalo 
1 kv. m tilto plotui, palyginti su panašių tarpatramių metalinių tiltų konstrukcijo-
mis. Tilto statyboje panaudoti perstatomi klojiniai monolitinei perdangos plokštei 
betonuoti, tokiu būdu pagreitinti perdangos statybos montavimo darbai.

Techninės projekto charakteristikos

Pavadinimas:  Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas ruožo nuo 
183,90–187,90 km (Panemunės miesto rytinio aplinkkelio) tiesimas su tiltu per Nemuno prataką.

Kelio kategorija:  II (su 1,76 m pločio skiriamąja juosta)
Kelio ilgis:  3,33 km
Sankasos plotis:  14–16 m
Asfalto dangos plotis:  11,75–13,75
Eismo juostų skaičius ir plotis:  2x3,50 (ruože nuo Pk 0+00 iki Pk 3+00 – 2x3,50+3,25)
Tiltas per Nemuno prataką:  Ilgis – 462,60 m, plotis – 15,16 m
Tilto per Nemuną estakados dalis:  ilgis – 84,60 m, plotis – 14,42 m. 
Projekto skaičiuojamoji montavimo darbų kaina:  70,07 mln. Lt (be PVM)
Projekto rengimo data:  2010 10 26 – 2011 08 31

Aplinkosauginė svarba
Projekte didelis dėmesys skirtas kraštovaizdžio aspektui. Kelias eina per už-

liejamą Nemuno deltos slėnį, todėl pasirinkta mažiausiai vietovės hidrologinį re-
žimą pažeidžianti trasa. Parenkant trasos vietą buvo atsižvelgta į šios teritorijos 
hidrologinį režimą ir hidraulinius tyrimus bei matematinį modeliavimą atliku-
sių Lietuvos vandens ūkio instituto mokslininkų rekomendacijas, kad projektuo-
jamas kelias nekeistų pavasarinio potvynio deltoje esamų gamtinių sąlygų ir ne-
pristabdytų vandens nešmenų nusėdimo užliejamose pievose. Pagal mokslinin-
kų pateiktas rekomendacijas nustatyta tiksli tilto per Nemuno senvagę vieta ir jo 
ilgis, taip pat tilto prie Nemuno estakados dalies ilgis.

Projekte numatyta išsaugoti maksimaliai daug pelkėtose vietovėse augančių 
saugotinų želdinių. Siekiant apsaugoti teritoriją bei Nemuno upę nuo užteršimo, 
nuotekos nuo tilto estakados dalies suvedamos į valymo įrenginius. 

Esant sudėtingai aplinkosauginei situacijai dėl paviršinių vandens telkinių bei 
natūralių pievų ir ganyklų, buvo atidžiai parinktos statybvietės bei grunto sandė-
liavimo vietos. 
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Metų kelių projektas 2013

Pažangos rinkimų projektas


