
I. Matijošaitienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 172–181
 

172 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Poilsio aikštelių prie automobilių kelių įrengimo principai 
 

Irina Matijošaitienė* 
 

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto  

Architektūros ir kraštotvarkos katedra 

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas. Tel. +370 37 451546, el. paštas irivarl@yahoo.com 
(Gauta 2013 m. sausio mėn.; atiduota spaudai 2013 m. kovo mėn.; prieiga internete nuo 2013 m. balandžio 25 d.) 

 
Anotacija 
Straipsnyje pristatyti poilsio aikštelių prie automobilių kelių įrengimo principai paremti šiuo metu Lietuvoje 

vykdomais kelių kraštovaizdžio tvarkymo ir poilsio aikštelių koncepcijos kūrimo projektais, finansuojamais atitinkamai 
LR Aplinkos ministerijos ir Europos regioninės plėtros fondo. Poilsio aikštelių įrengimas turi būti sprendžiamas šiais 
etapais: jų išdėstymas kelyje, komponavimas kraštovaizdyje, sprendžiamas aikštelių įrangos ir statinių poreikis, jų 
dizainas ir architektūra, apželdinimas. Projektuojant būtina remtis nusikalstamumo prevencijos ir aplinkos dizaino 
principais. 

Reikšminiai žodžiai: poilsio aikštelė, automobilių kelias, poilsio aikštelės įrenginiai, poilsio aikštelės statiniai, 

apželdinimas. 

 
Abstract 
The principles of equipment of rest areas near automobile roads presented in this paper are based on road 

landscape management and rest areas‘ conception creation projects, funded accordingly by the Ministry of Environment 
of the Republic of Lithuania and European Regional Development Fund, both projects now are being conducted in 
Lithuania. The equipment of rest areas has to be realized through these stages: their location along the road, exposition 
in the landscape, the demand of rest areas‘ equipment and buildings has to be analyzed, as well as their design and 
architecture, and planting. The design process must be based on crime prevention through the environmental design 
principles. 

Key words: rest area, automobile road, rest area‘s equipment, rest area‘s buildings, planting. 

 
Įvadas 

 
Poilsio aikštelių sprendimo ir įrengimo aktualumą ir svarbą pabrėžia šiuo metu Lietuvoje 

vykdomi du stambūs projektai: Aplinkos ministerijos užsakymu rengiamos „Kraštovaizdžio 
apsaugos ir tvarkymo gairės automobilių keliams ir geležinkeliams“ (gaires rengia konkursą 
laimėjusios UAB „Infraplanas“ ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, papildomai pasitelkusios 
įvairių mokslo ir valstybės institucijų specialistus) ir tarptautinis Latvijos–Lietuvos projektas 
„Pakelės infrastruktūros ir poilsio zonų koncepcija“ (angl. Concepts of Roadside Infrastructure and 

Rest Areas; šį projektą rengia Latvijos partneriai LATAIA ir LANA bei Lietuvos partneriai KTU ir 
LINEKA). Šio straipsnio autorė dalyvauja rengiant abu projektus.  

Remiantis Lietuvos ir užsienio šalių patirtimi, stovėjimo aikštelės yra neatsiejamos nuo 
poilsio aikštelių, todėl šiame straipsnyje aprašomos poilsio aikštelės, turint omenyje, kad jos apima 
ir automobilių stovėjimo zoną (aikštelę). Užsienio šalyse ši sąvoka yra plačiai vartojama kaip 
restarea. Numatant poilsio ir stovėjimo aikštelę, turi būti įvertinta, kiek žmonių ir transporto 
planuoja čia apsilankyti tuo pačiu metu, kokio tipo transportas ir keleiviai dažniau lankysis, 
atstumus iki kitų aikštelių, esamą infrastruktūrą, supantį kraštovaizdį. Įvairiose šalyse  stengiamasi 
įrengti poilsio ir stovėjimo aikštelę patrauklioje gamtinėje aplinkoje: prie vandens, miške, ten, iš kur 
atsiveria gražūs vaizdai, nes buvo pastebėta, kad tokios vietos, net ir nesant jose išvystytos 
infrastruktūros, traukia lankytojus, norinčius čia sustoti ir praleisti laiką (Сардаров, 1986).  

Apskritai poilsio aikštelės turi būti projektuojamos remiantis nusikalstamumo prevencijos ir 
aplinkos dizaino principais (angl. Crime prevention through environmental design CPTED): 

• Geras aikštelės apšvietimas. 
• Takų plotis ir nuolydis atitinka Lietuvos standartus bei pritaikyti žmonėms su negalia. 
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• Įėjimas į tualetą ir kitus statinius turi būti iš aktyviau naudojamų aikštelių zonų; 
tamsiuoju paros metu turi būti gerai apšviestas ne tik pastatas, bet ir takai vedantys prie jo. 

• Įrengiant vaikų žaidimų aikštelę, rekomenduojama palikti bent 10 m atstumą nuo žaidimų 
aikštelės įrangos iki poilsio aikštelės ribų; želdiniai gali apsaugoti vaikų žaidimų aikštelę nuo 
triukšmo, sklindančio nuo kelio. 

• Tankus apželdinimas gali būti tik aikštelės pakraščiuose, bet ne prie pėsčiųjų takų ar 
poilsio ir žaidimų zonų; prie pėsčiųjų takų, poilsio ir žaidimų zonų gali būti sodinami tik pavieniai 
medžiai arba krūmai ne aukštesni kaip 600 mm; apželdinimas neturi riboti poilsio aikštelės 
apžvelgiamumo (Macay..., 2008). Pavieniai smulkūs keleivius aptarnaujantys pastatai neturi būti 
statomi tankiuose želdiniuose arba prie jų – saugumo sumetimais, čia turėtų būti naudojami vietos 
želdiniai, jų aukštis neturi viršyti 700 mm – tai padarys aplinką estetiškesnę ir atbaidys vandalus. 

• Nereikia stengtis kuo daugiau aikštelės ploto užasfaltuoti. 
• Aikštelėje turi būti aiškiai atskirti pėsčiųjų ir transporto srautai. 
• Kur įmanoma, reikia naudoti teršalų (alyvos ir sunkiųjų metalų) surinktuvus: sulaikymo 

tvenkinius (negilūs tvenkiniai, kurių dugne gali nusėsti teršalai ir paskui būti surinkti) ir biofiltrus 
(ilgos užsodintos veja tranšėjos, kurios surenka teršalus) (Yamada ir kt., 2002). 

Straipsnio tikslas – supažindinti su poilsio aikštelių prie automobilių kelių įrengimo 
principais, aptariant jų išdėstymą kelyje, komponavimą kraštovaizdyje, įrangą ir statinius bei 
apželdinimą. 

 
Tyrimo metodai 

 
Aikštelių įrengimo principai nustatyti remiantis Lietuvos ir užsienio šalių (JAV, Didžiosios 

Britanijos, Airijos, Australijos, Naujosios Zelandijos) literatūros analize, pritaikant užsienio šalių 
principus Lietuvos sąlygoms, bei sociologine apklausa, atlikta 2012 m. vasarą Latvijos–Lietuvos 
bendradarbiavimo projekto „Pakelės infrastruktūros ir poilsio zonų koncepcija“ rėmuose. Apklausos 
respondentais buvo vairuotojai (N=490), važiavę E77, E82, E262, E67, E89, P73, P70 ir A13 
keliais. Vairuotojai buvo ne tik iš Lietuvos ir Latvijos, bet ir iš kitų šalių. Respondentų grupę 
sudarė: 62 proc. įvairių sunkvežimių vairuotojai, 31 proc. lengvųjų automobilių ir mikroautobusų 
vairuotojai, 6 proc. turistinių autobusų vairuotojai. Pelno-išlaidų analizė (kartu su matematiniais 
skaičiavimais) bei sudarytų alternatyvių poilsio aikštelių modelių lyginamoji analizė buvo taikomi 
renkant patraukliausią investicijoms poilsio aikštelės koncepciją. Buvo sudaryti septyni alternatyvių 
poilsio aikštelių modeliai: 1) įprastos poilsio vietos; 2) stambūs aptarnavimo centrai (angl. travel 

plazas) išvystomi esamų vietose; 3) stambūs aptarnavimo centrai išdėstomi kas 75 km; 4) stambūs 
aptarnavimo centrai išdėstomi kas 100 km; 5) stambūs aptarnavimo centrai išdėstomi tik prie sienų 
su Latvija; 6) stambūs aptarnavimo centrai išdėstomi tik prie išorinių sienų su kitomis valstybėmis; 
7) derinys įprastų poilsio aikštelių išdėstomų kas 75 km ir trijų stambių aptarnavimo centrų. Prieš 
atliekant pelno-išlaidų analizę, buvo apskaičiuota, kad turistai šalies teritorijoje vidutiniškai 
praleidžia 1–3 dienas ir išleidžia vidutiniškai 76 eurus, taip pat buvo apskaičiuoti kiti rodikliai (kiek 
automobilių vienu metu sustotų poilsio aikštelėje, kiek kainuotų jos išlaikymas ir t. t.). Atliekant 
alternatyvių poilsio aikštelių modelių lyginamąją analizę, buvo vertinamas būsimas pelnas % 
(daugiau kaip 100 % – atsiperka valstybei, tai gali būti pretendentai į ES finansavimą, mažiau kaip 
100 % – m nuostolingas modelis). 

 

Tyrimo rezultatai 

 

1. Išdėstymas kelyje. Tinkamai išdėstytos aikštelės ir techninio aptarnavimo objektai šalia 
kelio ne tik tenkina kultūrinius, buitinius ir techninius eismo dalyvių poreikius, bet yra svarbus 
veiksnys, išsaugant aplinką (Čyras ir kt., 1994). Tyrimai, atlikti JAV, parodė, kad keliuose, kuriuose 
moksliškai ir techniškai pagrindžiant įrengtas reikiamas skaičius poilsio aikštelių, transporto 
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priemonių avarijų skaičius sumažėjo vienu trečdaliu daugiau, negu keliuose, kuriuose nėra tokių 
aikštelių (Čyras ir kt., 1994). Keliuose, prie kurių nėra įrengta eismo dalyvius aptarnaujančių 
įrenginių arba jie stichiškai išdėstyti, daroma žala supančiai aplinkai, florai ir faunai. P. Dzenis ir 
V. Reinfeld (1968) skyrė nemažai dėmesio poilsio aikštelių išdėstymui atsižvelgiant į jų poreikį, 
saugumą ir gamtines geografines vietovės sąlygas, jų architektūrinei raiškai, mažosios architektūros 
ir apželdinimo formavimui. Pasak autorių, poilsio aikštelės susijusios ne tik su žmogaus fiziniu, bet 
ir psichologiniu komfortu, todėl turi būti patogios ir malonios naudojimui. Jos gali būti įrengtos 
vaizdingose vietose, čia turi būti visa žmogui atsipalaiduoti ir pailsėti reikalinga įranga, poilsio 
aikštelių išdėstymas kelio trasoje turi būti reglamentuojamas. Poilsio aikštelių išdėstymas priklauso 
nuo kelio svarbos (nuo susisiekimo priemonių eismo intensyvumo N ir nuo jų važiavimo 
projektinio greičio vp), taip pat nuo susisiekimo priemonių, kurioms bus skirta aikštelė, rūšies, nuo 
numatomų aikštelėje automobilių stovėjimo vietų skaičiaus q ir nuo automobilių stovėjimo 
(aikštelėje) numatomos vidutinės trukmės f, t. y. nuo poilsio aikštelės svarbos. Kelio paslaugų 
infrastruktūros objektų išdėstymu domėjosi B. Petkevičienė, kuri atliko nemažai teorinių tyrimų 
(Petkevičienė, 2002; 2006; Petkevičius ir kt., 2006) bei Lietuvos ir užsienio gyventojų sociologinę 
apklausą paslaugų infrastruktūros išdėstymo klausimais (Petkevičius ir kt., 2005). Pasak 
B. Petkevičienės, pastaruoju metu pastebimas atstumų sumažėjimas tarp tos pačios kategorijos 
paslaugų infrastruktūros kompleksų. „1975–1980 m. rekomenduojamas atstumas tarp A kategorijos 
poilsio kompleksų (juose turi būti viešbutis, o poilsio trukmė nuo 1 iki 30 parų) buvo 100–120 km, 
o pastaraisiais metais – 40–50 km“ (Petkevičius ir kt., 2005). Remiantis tyrimais ji pasiūlė paslaugų 
infrastruktūros kompleksų išdėstymo schemą magistraliniuose, krašto ir rajonų keliuose 
(Petkevičius ir kt., 2005). N. Ornatskis siūlo formulę (1) atstumui tarp stovėjimo aikštelių 
apskaičiuoti. Vengrų mokslininkų siūloma transportą ir keleivius bei vairuotojus aptarnaujančių 
objektų išdėstymo schema pasižymi paprastumu: atstumas tarp didelio komplekso, turinčio 
degalinę, parduotuvę, motelį, restoraną, techninio aptarnavimo stotį turėtų būti 50–60 km; tarp jų 
išsidėsto mažesni kompleksai su degaline, parduotuve ir kavine kas 25–30 km; tarp pastarųjų 
įsiterpusios poilsio aikštelės su pagalbinėmis patalpomis kas 12–15 km; smulkiausias objektas – 
trumpalaikio poilsio aikštelė – išsidėsto kelyje kas 6–7 km (Čyras ir kt., 1994; Petkevičienė, 
2002).Tačiau A. Sardarov (1986) mano, kad „aklas“ prisirišimas prie šių tikslių atstumų tarp poilsio 
aikštelių neleistinas, reikia atsižvelgti į kitus veiksnius, lemiančius jų išdėstymą. Jis mano, kad 
poilsio aikštelės turėtų būti labiau nutolusios nuo kelio, užtikrinant ramų ir kokybišką poilsį. 2004 
metais pradėtas Lietuvos automobilių kelių poilsio aikštelių tyrimas parodė, kad „aikštelių 
išdėstymo tankis Lietuvos keliuose yra pakankamas pagal Lietuvos norminius dokumentus, tačiau 
gerokai per didelis pagal tarptautinę patirtį“ (Poilsio..., 2006). Todėl, remiantis tyrimo duomenimis, 
nuspręsta naikinti rajoninių kelių aikšteles bei kai kurias krašto ir magistralinių kelių aikšteles. 

 
L = 66,4 qv/tN,      (1) 

 
čia: L – atstumas tarp poilsio aikštelių;  
  q – automobilių stovėjimo vietų skaičius aikštelėje;  
  v – kelio skaičiuojamasis važiavimo greitis km/h;  
  t – didžiausia aikštelės apkrovimo trukmė val.;  
  N – vidutinis metinis eismo intensyvumas aut/parą.  
 

Remiantis Australijos patirtimi (Main..., 2011), trumpo poilsio aikštelė turi būti nutolusi nuo 
kitos poilsio aikštelės arba miesto / gyvenvietės 60–90 km vidinėje zonoje ir 80–120 km išorinėje 
zonoje, galima 5 km paklaida (Australijos valstija dalijama į vidinę (arčiau pagrindinio valstijos 
miesto) ir išorinę (labiausiai nutolusi nuo pagrindinio valstijos miesto) zonas). Viena ilgo poilsio 
aikštelė turi būti nutolusi nuo kitos ilgo poilsio aikštelės arba miesto / gyvenvietės 120–180 km 
vidinėje zonoje ir 160–240 km išorinėje zonoje.  
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Šiuo metu atliekamo Latvijos–Lietuvos bendro projekto „Kelių infrastruktūros ir poilsio 
aikštelių koncepcijos“ metu buvo atlikta išsami užsienio šalių patirties poilsio aikštelių išdėstymo 
klausimais analizė. Ją atlikus, nuspręsta vadovautis JAV metodika, pagal kurią spindulyje r=35 km 
nuo poilsio aikštelės vairavimas po poilsio bus visiškai saugus. Todėl nustatytas saugus atstumas 
tarp poilsio aikštelių 70–75 km (Latvian..., 2012) – juo planuojama vadovautis ruošiant Latvijos–
Lietuvos tarpvalstybinių kelių poilsio aikštelių koncepciją. Šio projekto rėmuose N. Stanionio 
parengtoje „GIS duomenų bazių panaudojimo atliekant tarpvalstybinių automobilių kelių tyrimus 
metodologijoje“ (2012) išskiriami kriterijai siekiant nustatyti patraukliausias teritorijas 
planuojamoms investicijoms į poilsio aikšteles greta tarpvalstybinių automobilių kelių: 
1) gyvenamųjų teritorijų pasiekiamumas; 2) lankytinų gamtos ir kultūros objektų pasiekiamumas; 
3) esamos poilsio (automobilių sustojimo aikštelės) ir transporto aptarnavimo (degalinės) 
infrastruktūros egzistavimas; 4) kelio saugumas; 5) transporto srautų intensyvumas; 6) esamų 
poilsio aikštelių įrengtumo laipsnis ir kokybė; 7) kontroliuojamos sienos pasiekiamumas; 8) įvairių 
transporto rūšių kelių sankirta. Verta paminėti, kad visi šie kriterijai, paremti darnaus vystymosi 
principų, kriterijų ir rodiklių sistemomis, pasak metodologijos autoriaus, pripažįstami kaip vienodai 
svarbūs (Stanionis, 2012). 

2. Komponavimas kraštovaizdyje. Poilsio aikštelės didina saugumą keliuose, tai turi būti 
maloniai nuteikiančios vietos, skirtos vairuotojų ir keleivių poilsiui. Tam, kad šis tikslas būtų 
pasiektas, poilsio aikštelė turi būti paprasta, patraukli ir suteikianti pavėsį saulėtą dieną. 
Rekomenduojama poilsio aikšteles įrenginėti vietose su gražiu kraštovaizdžiu arba ten, iš kur 
atsiveria patraukli panorama bei vaizdai (Road..., 2008). Tokiu būdu, gali būti kombinuojamos 
poilsio aikštelės su apžvalgos aikštelėmis, tose vietose, kur atsiveria vizualiai įdomus, patrauklus, 
estetiškas kraštovaizdis arba kur galima apžvelgti įdomų objektą (objektus) (1 pav.).  

 

 
1 pav. Poilsio aikštelės su apžvalgos aikštele įrengimo pavyzdys (I. Matijošaitienės piešinys remiantis New..., 2006) 
Fig. 1. Example of rest area combined with scenic overview (drawing by I. Matijošaitienė according to New..., 2006) 

 
Poilsio aikštelei vieta parenkama sudarant estetiniu-rekreaciniu požiūriu vertingų vietovių 

aprašą, taip pat nurodomi objektai ar vaizdai, kuriuos matys eismo dalyviai iš būsimos poilsio 
aikštelės: ežerus, upes, jų slėnius, gražius miškelius arba atskiras medžių grupes, aukštus statinius ir 
kalvas. Ypač reikia atkreipti dėmesį į paveldo objektus, kurie galėtų sudominti turistus ir būtų kelio 
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bendros architektūrinės kompozicijos dalis (Čyras ir kt., 1994). Visuomet geresnė poilsio vieta prie 
miško, giraitėje, įkalnėje arba pietiniame kalvos šlaite, negu slėnyje, kur žvilgsnį į apylinkes užstoja 
šlaitai arba želdiniai. Tarptautinio turizmo automobilių magistralėse poilsio vietos virsta ištisais 
architektūros kompleksais, kuriuose, be aikštelių automobiliams sustoti, statomi moteliai, barai, 
restoranai, net nedideli viešbučiai, paliekama vietos poilsiui atvirame ore, čia turėtų būti 
automobilių techninės priežiūros punktas (autoservisas) ir degalinė (Šešelgis, 1991). Remiantis JAV 
patirtimi (Theview..., 2004), gali būti taikomi šie poilsio ir stovėjimo aikštelių komponavimo 
kraštovaizdyje principai: 

Želdiniai. Aikštelė neturėtų būti formuojama kaip didelė atvira teritorija kraštovaizdyje – tai 
atrodys nenatūraliai bei neteiks vairuotojams ir keleiviams patrauklumo jausmo. Galimas įdomus 
aikštelės komponavimas supančioje aplinkoje, aptveriant gražius vaizdus arba priartinant aikštelę 
prie vandens telkinių ar gražių vaizdų – tokiu atveju šalia poilsio aikštelės gali būti įrengta 
apžvalgos aikštelė. Reikia atkreipti dėmesį ir norimą gauti apželdinimo, atskiriančio kelią nuo 
aikštelės, rezultatą: želdiniai gali sustiprinti kelio trasos vizualinio tęstinumo efektą arba suskirstyti 
kelio trasą į atskiras atkarpas. 

Veja. Didelius vejos plotus reikia įvairinti gėlėmis, vietiniais krūmais ir pan. Tokias teritorijas 
galima pagyvinti papildant žalią spalvą ryškiomis kitų spalvinių gamų želdinių spalvomis. 

Susisiekimo valdymas. Susisiekimo valdymas – tai transporto srautų planavimas, kurio 
tikslas – kontroliuoti ir koordinuoti automobilių srautus gatvėse ir keliuose su dideliu judėjimo 
intensyvumu. Formuojant įvažiavimą / išvažiavimą į / iš stovėjimo ir poilsio aikštelės, būtina 
atkreipti dėmesį į tai, kad saugumas kelyje neturi sumažėti. Automobilių stovėjimo aikštelė turi būti 
atskirta nuo keliu važiuojančių automobilių srautų (formuojami atskiri saugūs įvažiavimas ir 
išvažiavimas iš aikštelės, lėtėjimo ir greitėjimo juostos – jei jų reikia, taip pat gali būti naudojami 
želdiniai). 

Aikštelė vaizdingoje vietoje. Siūloma vaizdingose vietovėse planuojamus pastatus dėstyti 
teritorijos pakraščiuose, kad neužstotų panoramos. Planuojami statiniai turėtų derėti su supančia 
aplinka masteliu, dydžiu, aukščiu, architektūrine išraiška ir pan. Nauji komerciniai objektai turėtų 
būti komponuojami prie esamų objektų. 

3. Aikštelių įrangos ir statinių poreikis. Poilsio aikštelių dizainas turi būti paprastas, gerai 
įsimenamas ir atpažįstamas. Jos taip pat turi būti saugios, o jose esanti įranga patogi naudoti, 
aikštelės ir jų įranga turi būti pritaikyti žmonėms su negalia. Aikštelių dydis, įrangos laipsnis, 
paskirtis būna labai įvairi, jos projektuojamos individualiai kiekvienai vietai. Tokias aikšteles 
sudaro: 

• aikštelė automobiliams sustoti su įvažiavimu ir išvažiavimu į kelią; 
• aikštelė keleivių poilsiui su visais reikalingais statiniais (pavėsinės, tualetai ir pan.) bei 

įranga (stalai, suolai, šiukšliadėžės, apšvietimas, vaikų žaidimo lauko baldai, vandens atsigėrimo 
fontanas, laužavietė ar vieta griliui, informaciniai stendai ir pan.) (U.S. Department..., 2002); 

• keleivių aptarnavimo pastatai; 
• apsauginiai, erdves skiriantys ir dekoratyviniai želdiniai; 
• inžineriniai įrenginiai (elektros tinklai ir apšvietimas, vandens nuvedimo ir valymo 

įrenginiai). 
Didesnėse aikštelėse gali būti pastatyta keleivių maitinimosi įstaiga, įrengtas kempingas, 

motelis, degalinė ir pan. (Daniulaitis ir kt., 2004). Jeigu aptarnavimo komplekse yra degalinės, 
techninio aptarnavimo stotys ar techniniai įrenginiai, reikalinga privesti elektros energiją, įrengti 
vandentiekį, kanalizaciją ir vandens valymo įrenginius su sėsdintuvais ir purvo gaudytuvais.  

Remiantis B. Petkevičienės atliktais sociologiniais tyrimais (Petkevičius ir kt., 2005), 
respondentai pasigenda svarbiausiuose Lietuvos keliuose taksofonų, medicinos punktų, kempingų, 
policijos postų ir gaisrų saugos tarnybų, vaistinių, bankomatų, kioskų, pramogų centrų. 
M. Barčauskaitės (2012) 2011 m. atlikta sociologinė apklausa (N=50) rodo, kad poilsio aikštelėmis 
prie kelių dažnai naudojasi 22,5 % respondentų, kartais – 57,5 %, retai – 17,5 %, o 2,5 % niekada 
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nesinaudoja aikštelėmis. Iš čia matyti, kad didžioji dalis keliautojų kartais naudojasi poilsio 
aikštelėmis prie kelių. Tačiau naudojimasis jomis nėra pakankamas galimai dėl to, kad 25 % 
apklaustųjų mano, kad aikštelės blogai įrengtos, 19,7 % apklaustųjų mano, kad jose didelė tarša. 
Specialistų (kraštovaizdžio planuotojų, architektų) apklausos (N=10) rezultatai parodė, kad viena iš 
pagrindinių problemų, kurias reikia spręsti formuojant patrauklų kelių kraštovaizdį, tai pakelių 
reklama, kelių aptarnavimo įstaigų architektūriniai sprendimai, poilsio aikštelės nepatrauklios – jose 
net nesinori ilsėtis, nepakankamai stengiamasi priartinti kelius prie įdomių / gražių / lankytinų 
objektų (Barčauskaitė, 2012). Iš 2012 m. Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo per sieną projekto 
„Kelių infrastruktūros ir poilsio aikštelių koncepcijos“ apklausos (N=490) rezultatų matyti, kad 59 
proc. apklaustųjų trumpesniam poilsiui (15–45 minutės) ir 29 % ilgesniam poilsiui (9–11 valandos) 
pasirenka degalinių teritorijas, poilsio ir stovėjimo aikšteles trumpesniam poilsiui pasirenka tik 
10 % apklaustųjų ir ilgesniam poilsiui 19 % apklaustųjų, kelkraštyje trumpam sustoja pailsėti 9 % 
apklaustųjų ir ilgam 18 % apklaustųjų. Tai susiję su tuo, kad degalinių teritorijos yra saugesnės ir 
geriau įrengtos nei poilsio aikštelės. 38 % apklaustųjų sustoja dėl privalomojo trumpo poilsio 
vairuotojams (sunkvežimių vairuotojai), 22 % sustoja dėl trumpo poilsio, rekreacijos, tualeto ir 
17 % sustoja tam, kad nusipirktų pavalgyti, atsigerti ir kita. Matome, kad trumpo poilsio, tualeto ir 
būtiniausių prekių poreikis poilsio aikštelėse yra nemažas (39 %). Į klausimą, ko labiausiai reikėtų 
trumpo ar ilgo poilsio stovėjimo aikštelėse, respondentai atsakė taip (straipsnyje pateikti tik 
daugiausiai procentų surinkę atsakymai): tualetas / dušas / skalbykla – 88 %, saugi vieta 
automobiliams stovėti ilgą laiką ir visą naktį – 73 %, vanduo – 60 %, maisto ir pikniko vieta – 
60 %, poilsio ir rekreacijos zona – 54 %, šiukšliadėžės – 42 %, kelionių informacija – 21 %, 
grynųjų pinigų išdavimo automatas – 19 %, motelis – 16 %. Likusios paslaugos (automobilių 
plovykla, automobilių servisas, telefonas / internetas ir kita) reikalingos mažiau nei 10 % 
apklaustųjų. Lyginant atsakymus šiuo klausimu pagal transporto priemonių rūšis, matome, kad visų 
transporto priemonių vairuotojams svarbiausias yra tualetas / dušas / skalbykla, tada sunkvežimių 
vairuotojams svarbu, ar yra saugi vieta automobilių stovėjimui ilgą laiką ir visą naktį, o lengvųjų 
automobilių vairuotojams maisto ir pikniko vieta (Latvian…, 2012). 

Atliekant Latvijos–Lietuvos projektą „Kelių infrastruktūros ir poilsio aikštelių koncepcijos“, 
buvo sudaryti septyni poilsio aikštelių su statiniais ir įranga modeliai, kurie galėtų būti statomi 
Latvijos ir Lietuvos keliuose. Buvo apskaičiuotas jų finansinis atsiperkamumas ir nauda valstybei. 
Nustatyta, kad didžiausią naudą valstybei neštų stambūs aptarnavimo centrai, kuriuose būtų 75 vietų 
sunkiųjų automobilių ilgalaikė stovėjimo aikštelė, 120 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo 
aikštelė, 10 vietų autobusų stovėjimo aikštelė, 5–10 tualetų kabinų, degalinė, keleivių paslaugų 
pastatai, automobilių aptarnavimo centras / sunkvežimių plovykla, pikniko vieta su pavėsinėmis, 
stalais ir suolais, informaciniai stendai, su sąlyga, kad tokie aptarnavimo centrai bus išdėstyti kas 
75 km (Latvian…, 2012). 

Iš įrenginių čia gali būti įrengiamos parapetinės sienutės arba turėklai (mediniai, metaliniai ar 
kitos medžiagos), taip pat čia turi būti įrengtos vietos atsisėsti apžiūrinėjantiems įdomybes 
žmonėms (suoliukai ar pan.) (Monterey..., 2010), gali būti įrengti vandens atsigėrimo fontanai, 
stalai (Departamento..., 1979), suolai, teleskopai, pavėsinės, informaciniai stendai (Yamada ir kt., 
2002), apžvalgos platforma (Main..., 2011). Pavėsinės gali būti naudojamos ne tik kaip vairuotojų ir 
keleivių apsauga nuo saulės ar kritulių. Joje gali būti įkomponuoti orientaciniai ženklai, 
informaciniai žemėlapiai ir ekspozicijos. 

Rekomenduojama poilsio aikštelės takuose įrengti nuorodas, rodančias kryptis į tualetą bei 
kitus statinius, apžvalgos aikštelę. Ženklai ir nuorodos turi būti lengvai suprantami užsienio šalių 
vairuotojams ir keleiviams. Judėjimo kryptis takuose turėtų būti labai aiški ir logiška, takai 
pritaikyti neįgaliesiems. Taip pat takuose galima išdėstyti nedidelius informacinius stendus su 
informacija apie šios vietos kraštovaizdį, augalus, gyvūnus. Įrengiant takus reikia vengti laiptų, nes 
jie bus kliūtimi takais judantiems neįgaliesiems. Jeigu takas yra prie skardžio arba pakeltas virš 
žemės paviršiaus, būtina įrengti turėklus arba apsaugines sienutes. 
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4. Aikštelių įrangos dizainas ir statinių architektūra. Remiantis užsienio šalių (JAV, 
Australijos, Naujosios Zelandijos, Didžiosios Britanijos) ir negausia Lietuvos (Jakovlevas-
Mateckis, 1997) patirtimi, siūloma, kad, siekiant kelią išskirti iš kitų kelių arba pabrėžti ypatingą 
kraštovaizdį (istorinį, saugomą ir pan.), kelio įrenginiai turėtų būti projektuojami vieno stiliaus 
visoje kelio trasoje arba konkrečiame kraštovaizdyje. Tokiu keliu važiuodamas vairuotojas turi 
mažiau galimybių nuklysti į kitus kelius, tačiau orientuotis, kur jis yra, gali tik pagal užrašus ar 
kilometrų ženklus. Šiuo principu taip pat vadovaujamasi JAV, projektuojant vaizdingus kelius. Čia 
stengiamasi, kad spalvos, medžiagos, ženklai, architektūrinė išraiška ir grafinis stilius formuotų 
bendrą kelio kraštovaizdžio identitetą. Kiekvienas iš šių elementų turi padėti vairuotojams ir 
keleiviams atpažinti ir įsiminti kelią. Pastatams ir statiniams rekomenduojama naudoti tas pačias 
medžiagas, tačiau galima keisti jų spalvą taip, kad derėtų prie supančio kraštovaizdžio. Atskiri 
elementai nebūtinai turi būti visiškai vienodi visuose konkretaus kelio statiniuose – kai kurie 
elementai, tokie kaip stogų nuolydžiai, spalvos, medžiagos, langų detalės, gali kartotis, tokiu būdu 
vizualiai sujungiant objektus, esančius skirtingose kelio atkarpose (Yamada ir kt., 2002). Lankytojų 
paslaugų ir informaciniai centrai, esantys poilsio aikštelėse, gali geriausiai reprezentuoti kelių ar 
regiono identitetą, suteikti lankytojams istorinių, kultūrinių ir kitų žinių, informacijos ir orientuoti 
juos kelyje. Visi kelio įrenginiai turi būti siejami su supančiu kraštovaizdžiu, turi jį reprezentuoti, 
atskleidžiant ir pabrėžiant vertinguosius jo bruožus bei niveliuojant ne itin patrauklius vaizdus 
(Сардаров, 1986; Бабков ir kt., 1983; Crowe, 1960). „Kiekvienas pastatas – nuo pavienio namo iki 
viso miestelio, nuo mažos gamyklos iki atominės elektrinės stoties – turi būti priderintas prie jį 
supančios aplinkos bei būti mūsų nacionalinio kraštovaizdžio sudėtingos struktūros dalimi“, – teigia 
S. Crowe. Pastatų architektūra ir įrenginių dizainas turi atspindėti kelio ar kraštovaizdžio būdingus 
bruožus, derėti prie regioninių bruožų bei remtis darnaus dizaino kūrimo principais (Yamada ir kt., 
2002) (2 ir 3 pav.). Remiantis darnaus dizaino kūrimo principais, pastatuose turi būti sukurtos 
galimybės natūraliai apšviesti ir vėdinti patalpas. Jei pastato stogas su nuolydžiu, nuolydis (pagal 
galimybes) turi būti nukreiptas į pietų pusę, kad galima būti įrengti saulės baterijas ar kolektorius 
(galima įrengti ir vėliau, tačiau tokią galimybę numatyti būtina). 

 

  
2 pav. Akmuo ir medis šiame informaciniame centre 

dera prie Yellowstone nacionalinio parko kraštovaizdžio 
(WY, JAV) (I. Matijošaitienės nuotrauka) 

Fig. 2. Stone and wood used in exterior of this 
information center match the landscape of Yellowstone 

National Park (WY, USA) (photograph by 

I. Matijosaitiene) 

3 pav. Fasadų elementai būdingi šalies kultūrai (Baltarusija) 
(I. Matijošaitienės nuotrauka) 

Fig. 3. The elements of the facades are typical for the 

culture of the country (Belarus) (photograph by 
I. Matijosaitiene) 

 
JAV Vidaus reiklų ministerija (U. S. Department..., 2002) rekomenduoja poilsio aikštelių 

statiniams parinkti būdingą konkrečiai vietovei ar kelio kraštovaizdžiui, natūralių ir gamtai artimų 
atspalvių apdailą: žemės, uolų, augalijos spalvų. Taip pat siūloma naudoti tradicines medžiagas, 
formas ir bruožus (Daniulaitisir kt., 2004; Yamada ir kt., 2002). 
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Takų danga gali būti įvairi: asfaltas, lauko akmenukai, gruntas ir t. t. Takų, tiltelių, turėklų ir 

kt. dizainas turi derėti prie viso kelio dalyvių ir transporto statinių dizaino.  

Iškabų, stendų, informacinių namelių ir pan. įrenginių, informuojančių apie artėjimą prie 

poilsio aikštelės, ir jų atramų (ar išorės konstrukcijų) dizainas gali atspindėti vieną stilių, kuris būtų 

išlaikytas viso šio kelio ilgyje ar kraštovaizdžio teritorijoje – tai leis sukurti tęstinumo įvaizdį,  taip 

pat bus išvengta vizualinio chaoso kraštovaizdyje. Vairuotojams tai padės suvokti, kad jie vis dar 

važiuoja pasirinktu keliu ar konkrečiame kraštovaizdyje. 

Jei statiniai yra istoriniai, jie turėtų būti respektuojami ir saugomi, taip pat būti pritaikyti 

šiuolaikiniams žmonių poreikiams (muziejams, pakelės užeigoms ir pan.). Svarbu išsaugoti ne tik 

statinį, bet ir jį supančius žalius plotus bei medžius. Istoriniai statiniai turėtų būti saugomi, 

atkuriami bei naudojami, nauji statiniai turi derėti prie senų savo forma bei medžiagiškumu. 

2. Apželdinimas. Aikštelė turėtų būti sudaryta iš atviros erdvės ir medžiais arba krūmais 
užsodintos erdvės. Apželdinus aikštelę sumažėja triukšmo lygis ir vėjai. Atskirais atvejais galima 
padidinti atsiveriančios panoramos vertę praretinus ar iš dalies iškirtus mišką. Dažnai 
rekomenduojama atskirti poilsio aikštelę nuo kelio želdiniais, kurie atitvertų ne tik pabodusius kelio 
vaizdus, bet ir slopintų triukšmą, taršą (New..., 2006). Šiam tikslui gali būti naudojami 
kraštovaizdžio formavimo želdiniai. Tokie želdiniai kuriami keliui susieti su aplinka, išryškinti 
kelio kertamo rajono kraštovaizdžio savitumui. Jie projektuojami platesnėje pakelės juostoje. 
Išanalizuojamas tos vietovės apželdinimas – giraičių, miškelių, medžių ir jų grupių išdėstymas, 
dydžiai, formos, rūšinė sudėtis, nustatomi apželdinimo būdingi bruožai. Tie bruožai išryškinami 
projektuojant apželdinimą (Daniulaitis ir kt., 2004). Prie įvažiavimo į apžvalgos aikštelę gali būti 
formuojami dekoratyviniai želdiniai. Jais siekiama padidinti svarbių keleiviams mazgų vizualinį 
reikšmingumą ir patrauklumą (Daniulaitis ir kt., 2004). Artėjant prie ypač svarbios aikštelės arba 
prie svarbaus mažosios architektūros objekto bei norint pabrėžti jo reikšmę kraštovaizdyje, tikslinga 
želdinius reguliariai sodinti abipus kelio. Jie sudaro išilginę perspektyvą ir kurį laiką sutelkia 
keliautojo dėmesį į tikslą. Reguliariai pagal kelią pasodintos medžių eilės turi turėti pradžią ir 
pabaigą. Blogai, kai tankios, nepermatomos medžių ir krūmų juostos tęsiasi ištisais kilometrais. 
Keleivis tada jaučiasi lyg važiuotų tuneliu, atskirtas nuo aplinkos, sumažėja jo dėmesys ir eismo 
saugumas. Vaizdo monotonijos bus išvengta, kai pro želdiniuose paliktas atviras properšas galima 
stebėti apylinkes (Šešelgis, 1991). Kraštovaizdžio formavimo želdiniai padeda įtraukti kelią ir 
poilsio aikštelę į aplinką, kraštovaizdį. Tinkamai išdėsčius želdinius, gali būti formuojamas vaizdas 
iš kelio į poilsio aikštelę, tokiu būdu padidinant vertingų kraštovaizdžio komponentų ekspozicinį 
išraiškingumą, arba atvirkščiai, aikštelė gali būti uždengiama nuo kelio. Kad būtų garantuotas eismo 
saugumas, želdiniai, atskiriantys kelią nuo aikštelės, neturi sumažinti vairuotojo stebimos 
važiuojamosios dalies ploto, ypač prieš išvažiuojant iš aikštelės į kelią. Australijos Kelių ir eismo 
organizacijos nuomonė kitokia (Road..., 2008): ja remiantis, poilsio aikštelė turi būti atskiriama nuo 
kelio vejos juosta, o ne krūmais arba medžiais tam, kad būtų sukurtas savitas vaizdas į kelią. 
Naujosios Zelandijos kelių kraštovaizdžio projektavimo vadove (New..., 2006) teigiama, kad ryškūs 
ir neįprasti želdiniai didina patiriamą malonumą poilsio metu. Poilsio aikštelės atskyrimui nuo keliu 
važiuojančių automobilių, triukšmo ir taršos gali būti naudojami žemės darbai – pavyzdžiui, 
pylimai. Poilsio aikštelėse turėtų dominuoti rekreaciniai želdiniai. Rekreaciniai želdiniai 
formuojami prie poilsio vietų, kempingų, naudojant rekreacinių erdvių želdinimo principus 
(Daniulaitis ir kt., 2004). Poilsio aikštelė turi būti gerai vėdinama. Negalima jos tankiai apsodinti 
žemais krūmais, nes akumuliuosis kenksmingos automobilių išmetamos dujos. Tikslinga sodinti 
pušis, egles, akacijas, klevus, beržus (Čyras ir kt., 1994). 

 
Apibendrinimas ir rekomendacijos 

 
Nustatyta, kad saugus atstumas tarp poilsio aikštelių turi būti 70–75 km. Juo planuojama 

vadovautis rengiant Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių kelių poilsio aikštelių koncepciją. Galimas 
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tiek esamų aikštelių naudojimas, tiek naujų įrengimas. Patraukliausioms teritorijoms planuojamoms 
investicijoms į poilsio aikšteles nustatyti siūloma vadovautis šiais kriterijais: 1) gyvenamųjų 
teritorijų pasiekiamumas; 2) lankytinų gamtos ir kultūros objektų pasiekiamumas; 3) esamos poilsio 
(automobilių sustojimo aikštelės) ir transporto aptarnavimo (degalinės) infrastruktūros 
egzistavimas; 4) kelio saugumas; 5) transporto srautų intensyvumas; 6) esamų poilsio aikštelių 
įrengtumo laipsnis ir kokybė; 7) kontroliuojamos sienos pasiekiamumas; 8) įvairių transporto rūšių 
kelių sankirta. Kraštovaizdžio atžvilgiu, poilsio aikštelę geriau įrengti prie miško, giraitėje, įkalnėje 
arba pietiniame kalvos šlaite. Taikant sociologinės apklausos ir išlaidų-pelno skaičiavimo rezultatus 
bei sukurtų poilsio aikštelių modelių lyginamąją analizę, nustatyta, kad didžiausią naudą valstybei 
neštų stambūs aptarnavimo centrai, kuriuose būtų 75 vietų sunkiųjų automobilių ilgalaikė stovėjimo 
aikštelė, 120 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, 10 vietų autobusų stovėjimo aikštelė, 
5–10 tualetų kabinų, degalinė, keleivių paslaugų pastatai, automobilių aptarnavimo 
centras / sunkvežimių plovykla, pikniko vieta su pavėsinėmis, stalais ir suolais, informaciniai 
stendai, su sąlyga, kad tokie aptarnavimo centrai bus išdėstyti kas 75 km. Remiantis literatūros 
analize, siūloma kelio įrenginius ir statinius projektuoti vieno stiliaus visoje kelio trasoje arba 
konkrečiame kraštovaizdyje: rekomenduojama naudoti tas pačias medžiagas, tačiau galima keisti jų 
spalvą taip, kad derėtų prie supančio kraštovaizdžio. Atskiri elementai nebūtinai turi būti visiškai 
vienodi visuose konkretaus kelio statiniuose. Taip pat rekomenduoja statiniams parinkti būdingą 
konkrečiai vietovei ar kelio kraštovaizdžiui, natūralių ir gamtai artimų atspalvių apdailą, naudoti 
tradicines medžiagas, formas ir bruožus. Poilsio aikštelei atskirti nuo kelio ir susieti ją su 
kraštovaizdžiu gali būti naudojami kraštovaizdžio formavimo želdiniai, prie įvažiavimo į apžvalgos 
aikštelę gali būti formuojami dekoratyviniai želdiniai, poilsio aikštelėse turėtų dominuoti 
rekreaciniai želdiniai. 
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Summary 

 
The principles of equipment of rest areas near automobile roads presented in this paper are based on two projects 

which are beeing conducted now in Lithuania: project “Landscape Protection and Management Guidelines for 
Automobile Roads and Railroads” funded by the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania and Latvia-
Lithuania cross-border cooperation programme‘s project LLIV-299 „Concepts of Roadside Infrastructure and Rest 
Areas (Roadside rest areas)“ funded by the European Regional Development Fund. The equipment of rest areas has to 
be realized through these stages: their location along the road, exposition in the landscape, the demand of rest areas‘ 
equipment and buildings has to be analyzed, as well as their design and architecture, and planting. In general case the 
design process must be based oncrime prevention through environmental design principles. 

After the literature analysis the safe distance between rest areas is identified as 70-75 km. This distance is 
planned to be used in the preparation of concept of rest areas on Latvian-Lithuanian cross-border roads. It is possible to 
use the existing rest areas or to equip new ones. The most attractive for the investment into the development of rest 
areas territories can be identified using of these criteria: 1) reach of residential areas, 2) reach of natural and cultural 
objects of visit, 3) existing of rest and transport service infrastructure, 4) road safety, 5) intensity of transport flows, 6) 
the degree and quality of equipment of existing rest areas, 7) reach of border, 8) road crossing of various types of cars. 
From the point of view of landscape, rest area should be located near the forest, on the uphill or Southern slope of the 
hill. The application of the results of sociological survey and cost-benefit analysis, as well as comparative analysis of 
created rest area models, reveals that the biggest benefit for the country would be given by large travel plazas which 
would involve long-rest parking area for 75 trucks, a parking area for 120 cars, a parking area for 10 buses, 5-10 WC 
cabins, a gas station, service buildings for travelers, automobile service center/truck wash, picnic area with summer 
houses, tables and benches, information stands on condition that the distance between these travel plazas will be 75 km. 
According to the literature analysis, it is suggested to design road equipment and buildings in one style along the whole 
road or in a certain landscape: it is recommended to use the same materials, though it is possible to change their colour 
in order to match the surrounding landscape. Separate elements not necessarily have to be absolutely uniform in all the 
buildings along a certain road. It is also recommended to select a finish for the buildings which would be typical for a 
certain terrain or road landscape, of natural or close to natural colours, to use traditional materials, forms and features. 
Landscape forming planting may be used for the separation of rest area from a road and for the matching it to the 
landscape, decorative planting may be used at the entrance to the rest area, and recreational planting should dominate on 
the territory of rest area. 


