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Anotacija 
Žiedinės sankryžos daug prisidėjo prie to, kad mūsų šalies keliuose būtų saugiau pėsčiajam ir dviratininkui, 

patogiau sėdinčiam prie vairo. Lietuvos kelininkų veikloje prioritetu tapusi eismo sauga įgyja naujus kontūrus. Dėl jų 

dažnai ginčijamasi, abejojama, tačiau pažangios naujovės plinta vis plačiau ir jau duoda rezultatus. Tačiau žiedinių 

sankryžų išvaizda, idėjos jų formavimui dar mūsų nepasiekė. 

Straipsnyje nagrinėjama žiedinių sankryžų atliekama funkcija, idėjų svarba jas formuojant, įvairovė bei 

galimybės pritaikyti. 

Reikšminiai žodžiai: žiedinės sankryžos, idėja, estetika. 

 

Abstract 
Roundabouts greatly contributed to the fact that our country's roads became safer for pedestrian and cyclist, and 

more convenient for those sitting at the steering wheel. Traffic safety has become a priority in the activities of 

Lithuanian roadbuilders and acquires new contours. They are often become challenge, raise issues, but intelligent 

innovation is spreading and already yielding results. Nevertheless, their appearance, and the idea of their formation have 

not yet reached our roundabouts.  

The article deals with the function of roundabouts, the importance of ideas in shaping them, the diversity, and 

possibilities to apply them.  

Key words: roundabouts, idea, aesthetics. 

 

Įvadas 

 

Kaip teigia K. Jakovlevas-Mateckis (2014), miestų visuomeninių, dažnai vadinamų viešųjų, 

erdvių istorinės raidos analizė liudija, kad nuo senųjų laikų iki XIX šimtmečio pabaigos miestų 

aikštės, pėsčiųjų alėjos, bulvarai dažniausiai tenkino miesto ir miestiečių poreikius. Jos buvo 

pritaikytos žmonėms pasivaikščioti, pailsėti bei įvairių švenčių renginiams. Šių zonų dydis buvo 

pritaikytas žmogui, judančiam arkliu ir pėsčiomis. XIX a. pabaigoje senosios gatvės dar tenkino 

žmogaus poreikius, tačiau po Antrojo pasaulinio karo automobiliai užėmė miestiečių pamėgtas 

gatves ir pavertė jas intensyvaus eismo koridoriais. Ši problema tapo ne tik Europos, bet ir viso 

pasaulio. Vertinant Lietuvos miestus, ji pastebima istoriniuose senuosiuose miestuose – Vilniuje, 

Kaune, Klaipėdoje ir kt.  

Pagrindinė susisiekimo erdvių paskirtis – išdėstyti jose visa tai, kas reikalinga susisiekimo 

sistemai, teikiančiai keleivių ir krovinių vežimo paslaugas, ir tai, ko reikia pėsčiųjų ir dviratininkų, 

įvairių miesto tarnybų transporto priemonių eismui (Žiedinių..., 2012). Tam kuriama susisiekimo 

techninė infrastruktūra: gatvės, šaligatviai, estakados, pėsčiųjų ir dviračių takai, eismo reguliavimo 

ir valdymo bei informacinė įranga, su ja susiję statiniai, kaip automobilių stovėjimo aikštelės, stotys 

ir pan. Manoma, kad susisiekimo erdvės taip pat atlieka ir kitas paskirtis: 

 vizualioji (ir ne tik) orientacija miesto aplinkoje (pvz., gyvenamosios vietos adresas); 

 žmonių bendravimo erdvė – gatvės, aikštės, specialiai kuriamos pėsčiųjų ir panašios 

zonos; 
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 inžinerinė infrastruktūra, iš dalies susieta su susisiekimo procesu ir turinti autonominę 

miesto aptarnavimo funkciją – apšvietimo, vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, 

ryšių ir kiti tinklai; 

 želdynai – medžiai ir krūmai bei gėlynai sodinami estetiniais ir kompoziciniais tikslais, 

dulkių ir automobilių išmetamų dujų koncentracijai sumažinti, eismo saugai gerinti. 

Žiedinės sankryžos įsiterpia į linijinę gatvių tinklo struktūrą, taip kelių (gatvių) tinkle 

išryškindamos tam tikras vietas. Žiedinė sankryža suformuoja aikštę, kurioje susijungia keliai 

(gatvės). Todėl žiedinė sankryža pirmiausia įrengiama ten, kur miesto planavimo požiūriu galima 

pateisinti ypatingą vietos išryškinimą. Tinkamai suprojektavus žiedinę sankryžą, galima užtikrinti 

gerą žiedinės sankryžos ir jos apylinkių vaizdą. Keturšalių ir trišalių sankryžų rekonstravimas į 

žiedines sankryžas sulaukia teigiamos daugumos eismo dalyvių ir gyventojų reakcijos. Todėl 

pastaruoju metu įrengiama vis daugiau žiedinių sankryžų. Eismo dalyviams žiedinės sankryžos yra 

priimtinos visų pirma dėl saugaus, malonaus, nepertraukiamo eismo. Jose paprastai nesusidaro 

didelės spūstys. 

Tačiau kyla esminis klausimas – dėl vizualiosios jų funkcijos. Kiek dėmesio skiria 

projektuotojai, ar iš viso yra sprendžiamas ši problema. Žiedinės sankryžos – tai žmogaus lyg 

ignoruojamos aplinkos vietos, jie kasdien migruoja pro jas, bet negalėtų įvardinti, kaip atrodo viena 

ar kita žiedinė sankryža.  

Tyrimo objektas – žiedinės sankryžos. 

Tyrimo tikslas – įvertinti žiedinių sankryžų apželdinimo įvairovę, pokyčius ir galimybes. 

 

Tyrimų metodika 

 

Atliekant tyrimą taikyta keletas metodų: literatūros apžvalga, siekiant išskirti svarbiausias 

žiedinių sankryžų funkcijas, bei palyginamoji analizė su užsienio šalių pavyzdžiais, siekiant 

įvertinti galimų idėjų įvairovę ir jų pritaikymo galimybes Lietuvoje. Atlikus analizę, surinkti 

duomenys buvo susisteminti ir apibendrinti šiame straipsnyje. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Modernios žiedinės sankryžos visoje Europoje pradėtos statyti dar apie 1960 metus. Vieni 

pirmųjų šioje srityje pasidarbavo anglai, o pažangi patirtis greitai persikėlė už Atlanto į JAV ir 

netrukus paplito daugelyje pasaulio šalių. Ilgametė praktika patvirtino, kad tai yra vienas iš 

labiausiai pasiteisinusių sankryžų tipų, todėl daugelyje tiek ekonomiškai galingų, tiek besivystančių 

pasaulio valstybių šio tipo žiedinių sankryžų kasmet pastatoma vis daugiau ir daugiau. Vien 

Olandijoje, kurios plotas mažesnis nei Lietuvos, įrengta beveik 4000 žiedų (Valstybiniuose..., 

2015). 

Žiedinės sankryžos turėjo daug įtakos mūsų šalies keliuose pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui, 

vairuotojų patogumui. Lietuvos kelininkų veikloje prioritetu tapusi eismo sauga įgyja naujus 

kontūrus. Dėl jų dažnai ginčijamasi, abejojama, tačiau pažangios naujovės plinta vis plačiau ir jau 

duoda rezultatus. 

Susisiekimo erdvės miestui yra labai svarbios, nes dauguma jų yra pagrindinės funkcinės ir 

kompozicinės ašys (Žiedinių..., 2012): didmiesčiuose jos gali užimti iki 40–50 % miesto ploto, 

esant labai aukštam automobilizacijos lygiui ir atitinkamam gyvenimo būdui; 20–25 % esant 

vidutiniam automobilizacijos lygiui (apie 250–350 l. auto / 1000 gyv.); 8–10 % esant neaukštam 

automobilizacijos lygiui. Miesto susisiekimo erdvių planavimas, projektavimas, statyba ir 

priežiūra – savivaldybės pareiga. 

Pagrindinės žiedinių sankryžų projektavimo nuostatos ir sprendiniai. Turi būti vykdomi 

keturi pagrindiniai eismo saugos reikalavimai, t. y. sankryžos atpažįstamumas, apžvelgiamumas, 

suvokimas ir tinkamas pravažiuojamumas (Žiedinių..., 2012):  
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Žiedinės sankryžos projektiniai sprendiniai, elementai, statybos produktai turi derėti prie 

vietovės ir (arba) miesto aplinkos, bet negali prieštarauti pagrindiniams žiedinių sankryžų 

projektavimo principams. Žiedine sankryža galima atkreipti dėmesį į vietovei svarbius objektus. 

Užstatytų teritorijų prieigose siekiant atkreipti vairuotojų dėmesį į besikeičiančias eismo sąlygas, 

žiedinė sankryža gali būti apželdinta užstatytai teritorijai būdingais želdiniais ir jos aplinkoje gali 

būti įrengta prie užstatytos teritorijos derančių individualių mažosios architektūros elementų.  

Mažosios architektūros dydį ir išdėstymą sąlygoja minimalūs matomumo reikalavimai. 

Nedidelės, tik iš arti atpažįstamos mažosios architektūros detalės yra netinkamos, jei vidinėje saloje 

(žr. 2 pav.) nėra pėsčiųjų ar dviratininkų eismo (didžiojoje žiedinėje sankryžoje). Dėl eismo saugos 

rekomenduojama vidines salas įrengti energiją absorbuojančią kalvą apželdintą arba sustiprintą 

skalda. Kadangi galimi eismo įvykiai, užvažiuojant ant vidinės salos, ją reikia įrengti, atsižvelgiant į 

pasyvios saugos reikalavimus.  

Žiedinių sankryžų horizontalus ir vertikalus ženklinimas bei inžinerinių saugaus eismo 

priemonių taikymo apimtys turi būti pakankamos kaip to reikalauja Kelių eismo taisyklės (Kelių…, 

2016) ir kiti techniniai reglamentai, tačiau jos neturi trikdyti eismo dalyvių ir mažinti matomumo 

sankryžoje bei prieš ją. 

Pagal dydį išskiriamos šių tipų žiedinės sankryžos (Žiedinių..., 2012) (1 pav.): 

 Labai maža žiedinė sankryža – tai labai mažo išorinio skersmens žiedinė sankryža, kurios 

vidine sala užvažiuojama, sudaryta iš vienos eismo juostos žiedinės važiuojamosios dalies 

ir vienos eismo juostos įvažų ir išvažų.  

 Mažoji žiedinė sankryža – tai žiedinė sankryža, kurios vidine sala neužvažiuojama, 

sudaryta iš vienos eismo juostos žiedinės važiuojamosios dalies ir vienos eismo juostos 

įvažų ir išvažų. 

 Dviejų eismo juostų mažoji žiedinė sankryža – mažoji žiedinė sankryža su dviejų eismo 

juostų važiuojamąja dalimi. Atskiros įvažos gali būti įrengiamos dviejų eismo juostų. 

 Didžioji žiedinė sankryža – tai didelio išorinio skersmens žiedinė sankryža su dviejų arba 

daugiau paženklintų eismo juostų žiedine važiuojamąja dalimi (gali būti reguliuojama 

šviesoforais). 

 Turbožiedinė sankryža – tai ypatingas ovalo formos žiedinių sankryžų tipas. Jos 

važiuojamojoje dalyje eismas vyksta kintamo skaičiaus eismo juostose. 

 

  
1 pav. Žiedinių sankryžų principinės schemos:  

a) mažoji žiedinė sankryža; b) labai maža žiedinė 

sankryža; c) dviejų eismo juostų mažoji žiedinė 

sankryža; d) didžioji žiedinė (Žiedinių..., 2012) 

Fig. 1. Roundabout principal schemes: a) the small 

roundabout; b) a very small roundabout; c) two lanes 

small roundabout; d) big roundabout (Žiedinių..., 2012) 

2 pav. Dv – vidinė sala (Žiedinių..., 2012) 

Fig. 2. Dv – inner island (Žiedinių..., 2012) 
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Vidinė sala yra svarbus žiedinės sankryžos elementas. Šis elementas padeda atpažinti žiedinę 

sankryžą, suformuoja žiedinę važiuojamąją dalį, tinkama kelio ženklams įrengti (2 pav.). 

Neužstatytose teritorijose žiedinės sankryžos atpažinimui pagerinti vidinė sala projektuojama 

taip, kad iš įvažos tiesiogiai nesimatytų priešais esančios išvažos (pvz., vidinę salą tinkamai 

apželdinus, įrengus ją kaip nedidelę kalvelę). Tačiau, bet kokiu atveju turi būti užtikrintas 

pakankamas matomumas važiuojant žiedine važiuojamąja dalimi. Eismo saugai užtikrinti vidinėje 

saloje priešais įvažas negalima įrengti jokių nesideformuojančių kliūčių (pvz., medžiai, mūro 

sienelės, atraminės sienutės), nes transporto priemonės susidūrimas su jomis gali sukelti sunkių 

avarijų. Vidinė sala pagerina labai mažos žiedinės sankryžos, kaip žiedinės sankryžos atpažinimą. 

Labai mažose žiedinėse sankryžose vidinė sala gali būti rengiama su asfalto, betono, grindinio 

dangomis. Joje želdinių nebūna. Mažiausias labai mažos žiedinės sankryžos vidinės salos 

skersmuo – 4 m. 

Žiedinių sankryžų privalumai. Žiedinės sankryžos, suprojektuotos laikantis Metodinių 

nurodymų (2012), užtikrina saugų eismą visiems eismo dalyviams. Itin didelis eismo saugos lygis 

pasiekiamas, kai eismas organizuojamas viena eismo juosta. Pirmiausia tai tinka mažosioms ir labai 

mažoms žiedinėms sankryžoms. Dviejų eismo juostų žiedinė sankryža yra mažiau saugi negu 

vienos eismo juostos. Kita vertus, tokia sankryža yra saugesnė negu keturšalė sankryža, ypač tada, 

kai eisme nedalyvauja pėstieji ir dviratininkai. Bendras mažosios žiedinės sankryžos eismo 

intensyvumas užtikrina pakankamą pralaidumą ir eismo kokybę. Žiedinė sankryža pirmą kartą tuo 

keliu važiuojančiam vairuotojui yra akivaizdus orientyras ir gali padėti geriau orientuotis kelių 

(gatvių) tinkle. Dėl mažo greičio maršrutinio orientavimo ženklai prie išvažos yra nesunkiai 

pastebimi.  

Poveikis aplinkai. Žiedinė sankryža paprastai užima mažesnį plotą nei tokio paties pralaidumo 

vieno lygio sankryža su papildoma dešiniojo arba kairiojo posūkio juosta. Visgi dažnai ploto 

poreikis prie pat žiedinės sankryžos paprastai yra didesnis nei kito tipo vieno lygio sankryžose, ypač 

tada, kai pralaidumui padidinti įrengiamos apylankos. Žiedinėje sankryžoje, visų pirma mažesnio 

eismo intensyvumo metu, pavyzdžiui, naktį, skleidžiamas nedidelis triukšmas. Taip yra dėl 

mažesnio greičio, tolygesnio važiavimo, taip pat ir trumpesnio laukimo laiko. Tokiu būdu 

sunaudojama mažiau degalų ir kartu išmetama mažiau kenksmingų medžiagų. 

Žiedinių sankryžų trūkumai. Per tankiai išdėstytos žiedinės sankryžos gali apsunkinti 

orientavimąsi, pvz., tranzitinio eismo atveju nepažįstamoje vietovėje vairuotojui prie kiekvienos 

žiedinės sankryžos reikia iš naujo išsiaiškinti, kuris kelias (gatvė) yra pagrindinis.  

Idėjų įvairovė. Lietuvoje naujoviškos žiedinės sankryžos pradėtos diegti ne taip seniai – 

pirmoji pastatyta 1998 metais ties Kėdainiais. Iš pradžių jų buvo nedaug, bet nuo 2004–2005 metų 

šių statybų sparta nesulaikomai augo. 2015 metais jau buvo įrengtos 67 modernios žiedinės 

sankryžos. Panašu, kad sustoti nežadama ir artimiausiu metu. Aišku, tai priklausys nuo finansinių 

Lietuvos kelininkų galimybių, bendros ekonominės situacijos šalyje. 2004–2005 metais, pradėjus 

įrenginėti modernias žiedines sankryžas svarbiausias ir pagrindinis tikslas buvo suformuoti saugius 

kelius, estetinė šių žiedinių sankryžų funkcija liko pati paskutinė. Tačiau kasmet kai kurios 

sankryžos pradeda keisti savo estetinį vaizdą, vis daugiau savivaldybių suvokia, kad ne tik galima, o 

ir reikia keisti šių sankryžų vaizdą, panaudoti jas kaip miestų įvaizdžio dalį. Pavyzdinis galėtų būti 

Trakų žiedinėje sankryžoje prie autobusų stoties įrengtas gėlynas (autorius J.E. Kaubrys) (3 pav.). 

Trakų pilis asocijuojasi su narsiais Lietuvos karžygiais, menant jų ryžtą ir drąsą, todėl vienas 

apželdinimo plotas buvo suformuotas kaip karžygio kardo rankenos puošybos ornamentas, kurio 

viduje būdavo inkrustuotas iškilus brangakmenis (Istorinėje..., 2014). Prienuose vykęs žiedinių 

sankryžų formavimo konkursas įrodė, kad originalių minčių ir idėjų taip pat netrūksta. Idėjos 

formuoti įvažiavimo žiedą augalų pagalba buvo atsisakyta, nes jų nelieka žiemos metu, o vasarą bet 

kokiu atveju numatyta sodinti gėles. Nuspręsta statyti sklandytuvą ir Prienų užrašą (Įvažiavimą..., 

2015) (4 pav.). 
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Žiedinės transporto sankryžos, palyginus jas su tradicinėmis, turi akivaizdų estetinį 

pranašumą. Jose esanti teritorija (vidinė sala) gali ir turi būti tinkamai panaudota. Tokiose vidinėse 

salelėse yra puiki galimybė įrengti estetiškus ir funkcionalius želdinius. Panaudojus kraštovaizdžio 

architektūros elementus: želdinius, mažąją architektūrą ir vietovės simboliką, šio tipo sankryžos 

galėtų atspindėti miesto ar miestelio savitumą bei jo įvaizdį, tradicijas bei aplinką. 

 

  

3 pav. Žiedinės sankryžos prie Trakų 

autobusų stoties apipavidalinimas 

(Istorinėje Lietuvos..., 2014) 

Fig. 3. Roundabout design at the bus 

station in Trakai  

(Istorinėje Lietuvos..., 2014) 

4 pav. Prienų simbolis (Įvažiavimą..., 2015) 

Fig. 4. Simbol of Prienai (Įvažiavimą..., 2015) 

 

Užsienio pavyzdžiai demonstruoja, kad žiedinėje sankryžoje galima įrengti ir skverą, fontaną, 

ar tiesiog augalų kompoziciją (5–8 pav.). 

 

  

5 pav. Skveras žiedinėje sankryžoje (Skveras..., 2017) 

Fig. 5. Square in roundabout (Skveras..., 2017) 

6 pav. Augalų kompozicija  

(Žiedinėje sankryžoje augalų kompozicija, 2014) 

Fig. 6. Plant composition  

(Žiedinėje sankryžoje augalų kompozicija, 2014) 

 

Projektuojant žiedines sankryžas reikėtų neužmiršti, kad ir jų vaizdas įtakoja mūsų bendrą 

suvokimą, pojūčius. Šiuo atveju labiausiai žmogus bus veikiamas per regėjimą. Tam tikri medžiai ir 

krūmai bei gėlės ar jų dekoratyvinės savybės per regėjimo pojūtį gali ne tik suteikti atitinkamą 

emocinę būseną, bet ir kelti vienokias ar kitokias asociacijas su jau matytomis vietovėmis, vaizdais 

ar kažkur patirtomis emocijomis (Kučinskienė, Baravykaitė, 2013). Pabuvojusiems kraštuose, kur 

kraštovaizdžiui būdingos tam tikros savaiminės augalų rūšys, kitoje vietovėje, kur šie augalai 

introdukuoti, pamačius jų medyną, be abejonės, per regimąjį suvokimą sugrįš atitinkami 

prisiminimai apie įvykusią kelionę į tuos kraštus ir tenai patirtus pojūčius. Tad regėjimo pojūčio 
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dėka naudojant atitinkamas augalų savybes, požymius yra didelės galimybės planuoti įvairaus 

pobūdžio, paskirties, tame tarpe ir žiedinių sankryžų vidines salas.  
 

  

7 pav. Fontano derinys su dangomis (Žiedinėje 

sankryžoje fontano derinys su dangomis, 2014) 

Fig. 7. Fountain combination with covering (Žiedinėje 

sankryžoje fontano derinys su dangomis, 2014) 

8 pav. Fontano derinys su želdiniais (Žiedinėje 

sankryžoje fontano derinys su želdiniais, 2014) 

Fig. 8. Fountain combination with planting (Žiedinėje 

sankryžoje fontano derinys su želdiniais, 2014) 

 

Nerealus žiedinės sankryžos sprendimas Kinijoje – apatinė dalis transportui, viršutinė 

pėstiesiems, kurie gali saugiai eiti ir grožėtis sankryžoje sukurta kompozicija (9 pav.). Bei 

Olandijoje įrengta žiedinė sankryža skirta dviračių eismui (10 pav.). 

 

  

9 pav. Dviejų aukštų žiedinė sankryža Kinijoje 

(Dviejų aukštų..., 2014) 

Fig. 9. Two storey roundabount in China  

(Dviejų aukštų..., 2014) 

10 pav. Olandijoje žiedinė sankryža skirta dviračiams 

(Olandijoje žiedinė..., 2014) 

Fig. 10. Dutch roundabout dedicated to bicycles  

(Olandijoje žiedinė..., 2014) 

 

Parenkant augalų asortimentą labai svarbu žinoti, kad aplinkos sąlygos nėra pačios geriausios 

ir palankiausios augalams augti dėl transporto išmetamųjų dujų, sukeliamų oro srautų judėjimo. 

Medžiai ir krūmai sodinami didžiųjų žiedinių sankryžų salelėse. Mažose ir labai mažose žiedinių 

sankryžų vidinėse salelėse labiausiai tinka gėlės. Šie dekoratyvieji žoliniai augalai turi būti atsparūs 

augti nepalankiomis sąlygomis ir dekoratyvūs. Daugiametės gėlės, palyginus su vienmetėmis būna 

atsparesnės nepalankioms sąlygoms, tačiau jos žydi tam tikru metu, bet po žydėjimo jos nenunyksta 

ir lieka kaip fonas kitiems augalams. Gausiai žydinčios pavasarį gėlės galėtų būti kaip ylalapiai 

flioksai (Phlox subulata), glažutės (Cerastium alpinum, C.tomentosum, C biebersteinii), antroje 

vasaros pusėje įvairūs šilokai (Sedum album, S. acre, S. spurium, S. spectabile, S. kamtschaticum), 
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geltonai žydinčios įvairių aukščių kanadinės rykštenės (Solidago canadensis). O dauguma 

vienmečių gėlių yra šviesomėgės ir jų žydėjimas tęsiasi ilgai. Tokių gėlių gėlynai būna dekoratyvūs 

visą vegetacijos sezoną serenčiai (Tagetes patula, T. erecta, T. tenuifolia), šalavijai (Salvia 

splendens, S. viridis, S. nemorosa), pajūrinės lobuliarijos (Lobularia maritima). Ornamentiniuose 

gėlynuose spalvų deriniams sudaryti tinkamos naudoti spalvotais lapais gėlės: alternanteros 

(Alternanthera amoena, A. versicolor), šakotoji perila (Perilla frutescens), irezinės (Iresine herbstii, 

I. lindenii), šluotinė kochija (Kochia scoparia). Labai didele spalvų įvairove ir margumu pasižymi 

darželinis margenis (Coleus blumei). 

 

Išvados 

 

1. Žiedinė sankryža atlieka keletą funkcijų, tačiau estetinė (vizualioji) šiuo metu Lietuvoje yra 

neišvystyta. 

2. Žiedinės sankryžos formavimas gali būti labai įvairus, neužmirštant akcentuoti aplinkos, 

kurioje ji yra, ar sukuriant netgi išskirtinę aplinką, nepažeidžiant eismo saugumo reikalavimų.  

3. Užsienio pavyzdžiai demonstruoja idėjų įvairovę. Galimybės įvairias idėjas sukurti ir 

įgyvendinti Lietuvoje taip pat yra nemenkos, tiesiog projektuojant žiedines sankryžas reikia 

suvokti, kad jos yra neatskiriama mūsų kraštovaizdžio dalis. 
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Roundabouts Formation: the Importance of Ideas and Diversity 
(Received in January, 2017; Accepted in April, 2017; Available Online from 8th of May, 2017) 

 

Summary 

 
Roundabout is forming pitch which engages streets. Therefore roundabout is first installed in places where from 

urban planning point of view, can justify highlighting of a special place. Proper installation of roundabout design can 

ensure a good view of roundabout and its surroundings. The aim of the article: to assess a variety of roundabout 

planting, changes and opportunities. The study applied several methods: a literature review in order to single out the 

most important features of roundabouts and comparative analysis with examples of foreign countries in order to assess 

the possible diversity of ideas and their application in Lithuania. The analysis of the collected data was systematized 

and generalized. Roundabout performs several functions but aesthetic (visual) is currently undeveloped in Lithuania. 

Roundabout formation can be very diverse, not forgetting to emphasize the environment in which it is, or even creating 

a unique environment, without prejudice to the safety requirements. In planning the roundabouts, it should not be 

forgotten that their image affects our overall perception of the senses. In this case, for most people it will be functioning 

in a visual way. Some trees and shrubs or decorative features through visual sensation can not only provide the 

appropriate emotional state, but also to raise associations of the locations, images or emotions. Foreign examples 

demonstrate the diversity of ideas, access to a variety of ideas to develop and implement, and Lithuania is considerable. 

You only need to realize that in the roundabout design process they are an integral part of our landscape. 
 


