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Kelių projektavimui, tiesimui ir priežiūrai taikomi ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai 

 

1 ĮVADAS 

ES žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) kriterijais siekiama, kad viešojo sektoriaus institucijoms būtų lengviau pirkti mažesnį poveikį aplinkai darančius produktus, 

paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskira organizacija, jeigu, jos nuomone, tai yra tikslinga, galėtų juos įtraukti į savo 

konkurso dokumentus. Šiame dokumente pateikiami ES ŽVP kriterijai, parengti „kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros“ produktų grupei. Taip pat pateikiamas 

rekomendacinio dokumento, kuriame pateikta gairių, kaip šiuos ŽVP kriterijus veiksmingai įtraukti į viešųjų pirkimų procesą, projektas. Pridedamoje techninėje ataskaitoje 

išsamiau paaiškintos šių kriterijų pasirinkimo priežastys ir pateikta nuorodų, kur gauti daugiau informacijos. 

Kriterijai skirstomi į atrankos kriterijus, technines specifikacijas, sutarčių sudarymo kriterijus ir sutarčių vykdymo sąlygas. Su kiekvienu kriterijų rinkiniu siejami du 

pasirinktini siekių lygiai: 

- pagrindinių kriterijų paskirtis – užtikrinti paprastą ŽVP taikymą sutelkiant dėmesį į svarbiausią (-ias) produkto aplinkosauginio veiksmingumo sritį (-is) ir kuo 

labiau sumažinti įmonių administracines sąnaudas; 

- į išsamius kriterijus įtraukta daugiau arba aukštesnio lygio aplinkosauginio veiksmingumo aspektų ir jais gali naudotis institucijos, norinčios labiau remti pastangas 

siekti aplinkos apsaugos ir inovacijų tikslų. 

 

1.1 Apibrėžtis ir taikymo sritis 

Šis ŽVP kriterijų rinkinys skirtas kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros sričių viešųjų pirkimų procesui.  

Kelias apibrėžiamas kaip: 

„stabilizuoto grunto susisiekimo linija (važiuojamoji dalis), kurią galima naudoti viešajam eismui, visų pirma skirta variklinėms kelių transporto priemonėms, 

išskyrus bėgių kelius ar kilimo bei tūpimo takus“ (Eurostatas, 2009 m.). 

Kelio tiesimas apibrėžiamas kaip: 

„parengiamieji ir kelio tiesimo darbai, per kuriuos įrengiant išlyginamąjį sluoksnį, kelio dangos pagrindą ir paviršinius kelio dangos sluoksnius naudojamos tokios 

medžiagas, kaip užpildai, bituminiai ir hidrauliniai rišikliai bei priedai“. 

Kelio priežiūra apibrėžiama kaip: 

„visi veiksmai, atliekami siekiant palaikyti ir atkurti kelių tinkamumą eksploatuoti ir eksploatacijos lygį (PIARC kelių terminijos žodynas); skiriamos šios dvi 

pakategorės:“ 

- įprastinė priežiūra apibrėžiama kaip:  
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„visi veiksmai, kurie gali būti planuojami periodiškai atlikti siekiant palaikyti tinkamą kelio eksploatacijos lygį, kuo artimesnį pradinei būklei ir atitinkantį to kelio 

klasifikaciją“ (PIARC kelių terminijos žodynas); 

- profilaktinė priežiūra ir atnaujinimas apibrėžiami kaip:  

„darbas, atliekamas siekiant palaikyti arba atkurti esamo kelio tinkamumą eksploatuoti ir pratęsti jo eksploatavimo trukmę“ (PIARC kelių terminijos žodynas). 

Profilaktinė priežiūra paprastai atliekama, kai kelių dangos yra geros būklės ir likusi jų eksploatavimo trukmė dar ilga, reikšmingai nekeičiant jų konstrukcijos gebos 

atlaikyti apkrovas, o kelio atnaujinimas atliekamas sumažėjus struktūriniam esamo kelio konstrukcijos efektyvumui. 

Kelio rekonstrukcija apibrėžiama kaip: 

„darbas, atliekamas tobulinant kelių tinklą arba keičiant visą kelio ruožą“ (CEDR, 2013). Žvelgiant iš viešojo pirkimo perspektyvos, šis etapas yra panašus į kelio 

tiesimo etapą, taigi dėl jo būtų skelbiamas specialus kvietimas teikti pasiūlymus. 

Keliai yra tiesiami sluoksniais; galima skirti tris pagrindinius kelių konstrukcijos tipus: nestandžiosios kelių dangos, standžiosios kelių dangos ir pusiau standžios kelių 

dangos (Sherwood, 2001). 

Šiame kriterijų rinkinyje pateiktos rekomendacijos tinka ir tiesiant naujus kelius, ir atliekant esamų kelių priežiūrą bei atnaujinimą. Kriterijai papildomi naujo arba prižiūrimo 

ir atnaujinamo kelio projekto rengimo ir pirkimo proceso rekomendacijomis. Rekomendacijose nustatyti šie pagrindiniai šio proceso etapai:  

- preliminarus apimties ir galimybių nustatymas; 

- išsamūs projektavimo ir eksploataciniai reikalavimai; 

- kelio tiesimas arba didelio masto plėtra; 

- kelio naudojimas; 

- kelio priežiūra ir eksploatavimas; 

- gyvavimo ciklo pabaiga, t. y. kelio eksploatacijos užbaigimas. 

Konkretūs šio proceso, kuriam vykstant rengiami oficialūs viešieji pirkimai ir kuriam skirti kriterijai pateikti šiame dokumente, etapai nustatyti 1.2 skirsnyje. 

Kiekvienai iš šių veiklos sričių siūlomi aplinkosauginiai kriterijai. Šie kriterijai apima viso kelio gyvavimo ciklo pagrindinius probleminius aspektus nuo medžiagų gamybos 

(įskaitant žaliavų gavybą ir vežimą) iki kelio tiesimo, naudojimo (degalų sąnaudų per visą kelio eksploatavimo laiką dėl kelio dangos ir transporto priemonių sąveikos), 

priežiūros (ir eksploatavimo) bei gyvavimo ciklo pabaigos. Svarbiausias poveikis aplinkai yra susijęs su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu vartojant degalus kelio 

naudojimo etape ir su išteklių naudojimu gaminant statybines medžiagas. Atsižvelgiama ir į kitas svarbias aplinkos apsaugos sritis, tokias kaip vandens ir gamtos buveinių 

apsauga bei skleidžiamo triukšmo mažinimas. 

Apskritai pagal šiuos kriterijus pagrindinis dėmesys skiriamas keliui kaip sistemai, o ne pavienėms sudedamosioms jo dalims. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra parengti 

atskiri gatvių apšvietimo įrangos ir šviesoforų ŽVP kriterijai
1
, kuriuos galima taikyti rengiant su keliais susijusius viešuosius pirkimus.  

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lt.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lt.pdf
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1.2 Žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijų taikymas kelių projektavimui, tiesimui ir priežiūrai 

Su kelių tiesimo, priežiūros arba atnaujinimo veikla, kurios poveikis aplinkai mažesnis, susijęs projektų rengimas ir pirkimas – sudėtingas procesas. Atsižvelgiant į šį 

sudėtingumą, parengtas rekomendacinis dokumentas, kuriame perkančiosioms organizacijoms pateikta gairių, kaip veiksmingai įtraukti kelių projektavimui, tiesimui ir 

priežiūrai taikomus ŽVP kriterijus į viešųjų pirkimų procesą (žr. Viešųjų pirkimų praktines rekomendacijas, kurios pateiktos kaip atskiras dokumentas). 

Naujo kelio tiesimo arba kelio priežiūros veiklos procesą sudaro aiškiai nustatyta viešojo pirkimo užduočių, kai sudaromos susijusios sutartys, seka. Ši viešojo pirkimo seka 

gali turėti reikšmingą poveikį rezultatui. Taip yra todėl, kad kiekvienos rūšies sutartimi nustatomas aiškiai apibrėžtas perkančiosios organizacijos, kelio projektavimo grupės 

ir rangovų bendradarbiavimas. 

Priklausomai nuo pasirinkto viešojo pirkimo būdo, šias sutartis galima sudaryti su tuo pačiu rangovu arba jos sudaromos atskirai. Kai kurios sutartys gali būti  įtrauktos į 

projektavimo ir statybos (toliau – PS) arba projektavimo, statybos ir eksploatavimo (toliau – PSE) susitarimą, pagal kurį ir detalaus projektavimo procesas, ir pagrindinė kelio 

tiesimo sutartis, ir kelio priežiūros bei eksploatavimo sutartis – visi šie dalykai gali būti koordinuojami vieno rangovo.  

Todėl svarbu nustatyti pagrindines viešųjų pirkimų veiklos sekos dalis, į kurias reikėtų įtraukti ŽVP kriterijus. Tuo tikslu šie kriterijai išdėstomi taip, kad tiktų įprasčiausiai 

viešųjų pirkimų veiklai, ir prie jų pridedamas rekomendacinis dokumentas, kuriame pateikiama bendro pobūdžio patarimų, kaip ir kada į šį procesą būtų galima įtraukti ŽVP 

kriterijus. Jame, remiantis iš visos ES surinkta projektų patirtimi, taip pat siūloma, kaip būtų galima valdyti viešųjų pirkimų seką, kad būtų gauti geriausi rezultatai, kokius 

klausimus reikėtų apsvarstyti pagrindiniuose šio proceso etapuose ir kokių konkrečių sričių kompetencija būtų naudinga siekiant gauti geresnius rezultatus. 

Siūlomi kriterijai apima toliau išvardytus dėl naujų arba prižiūrimų kelių rengiamų viešųjų pirkimų proceso etapus. Tai nusta tyti etapai, kuriuose bus vykdomas oficialus 

viešasis pirkimas arba kuriuos reikės stebėti. 

A. Projektavimo grupės ir rangovų atranka. 

B. Išsamūs projektavimo ir eksploataciniai reikalavimai. 

C. Kelio tiesimas arba didelio masto plėtra. 

D. Kelio naudojimas. 

E. Kelio priežiūra ir eksploatavimas. 

F. Kelio gyvavimo ciklo pabaiga. 

 

Atsižvelgiant į projekto užmojo lygį, laiko apribojimus ir perkančiosios organizacijos patirtį, ne visi į šį kriterijų rinkinį įtraukti ŽVP kriterijai bus aktualūs. Be to, 

priklausomai nuo pasirinktos viešųjų pirkimų sekos, kriterijus gali būti geriausia taikyti konkrečiuose etapuose. Strateginius projekto tikslus ir uždavinius reikėtų nustatyti 

pradedant projektą, remiantis nustatytais ŽVP kriterijais. Į kuriuos etapus būtų geriausia įtraukti ŽVP kriterijus, reikėtų įvertinti renkantis viešojo pirkimo būdą. Visais 

atvejais rekomenduojama ŽVP kriterijus kuo anksčiau įtraukti ir į vidaus planavimo, ir į viešojo pirkimo proceso eigą, taip užtikrinant, kad būtų pasiekti norimi rezultatai ir 

pasirinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. 

 



 

5 

 

1.3 Svarbiausias poveikis aplinkai 

1.3.1 Reikšmingiausias kelių poveikis aplinkai 

Pagrindinį poveikį aplinkai daro kasdienis transporto eismas (automobilių ir sunkvežimių degalų sąnaudos) kelio naudojimo etape. 

Su kelio dangos tekstūra susijusios riedėjimo varžos poveikis apskritai gali būti didžiausias, nes su ja tiesiogiai siejamos transporto priemonių degalų sąnaudos. Pasak 

Wang et al. (2012a), riedėjimo varžą sumažinus 10 proc., būtų įmanoma 1–2 proc. sumažinti degalų sąnaudas. 

Eismo spūstys gali susidaryti dėl veiksnių, nesusijusių su viešaisiais darbais (tokių kaip piko valandų eismas, avarijos, gedimai ir nepalankios oro sąlygos), arba dėl veiksnių, 

kurie tiesiogiai su jais susiję, kaip antai važiuojamųjų juostų ar viso kelio uždarymas, būtinas atliekant kelio tiesimo ir (arba) priežiūros darbus. Tai gali daryti didžiulį poveikį 

transporto priemonių degalų sąnaudoms dėl susidarančių transporto priemonių eilių ir su tuo susijusio eismo sulėtėjimo tiek kelio tiesimo, tiek jo priežiūros etape.  

Nustatyta, kad antras pagal poveikio aplinkai dydį kelio gyvavimo ciklo etapas yra jo tiesimo etapas, kurio probleminiai aspektai siejami su naudojamais ištekliais, 

išmetamais teršalais ir poveikiu ekosistemoms, susijusiu su medžiagų gamyba, įskaitant žaliavų gavybą, ir jų vežimu. Išteklių naudojimui turi įtakos per produktų gamybos, 

darbų statybvietėje ir priežiūros procesus susidarančių atliekų kiekis, kuris gali sudaryti reikšmingą visų medžiagų srautų statybvietėje dalį. Dėl to ypač svarbu projektuojant 

ir nustatant specifikacijas atsižvelgti į išteklių naudojimo efektyvumą, o svarbiausi kelio elementai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra sankasa, įskaitant žemės darbus ir 

grunto paruošiamuosius darbus, išlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas, rišiklio ir paviršinės dangos sluoksniai arba betoninės plokštės. Taigi, statybinių medžiagų ir 

produktų perdirbimu bei pakartotiniu naudojimu galima prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo ir žiedinės ekonomikos plėtros.  

Susijęs dalykas, į kurį svarbu atsižvelgti naudojant didelio tūrio, didelio svorio statybines medžiagas, yra poveikis, susijęs su užpildų (natūralių, perdirbtų arba antrinių) 

vežimu į gamybos vietas. Šios medžiagos paprastai vežamos sunkvežimiais, o su jų degalų naudojimu susijusi tarša paprastai yra dar didesnė, negu su pačių medžiagų 

gamyba susijusi tarša, arba jai prilygsta. Jeigu šios medžiagos vežamos didesniais negu 25 km atstumais, su tuo susijusi tarša gali labai prisidėti prie poveikio aplinkai 

pagrindinių kelio elementų gamybos etape. Siekiant kuo labiau sumažinti su medžiagų vežimu susijusį išmetamų teršalų kiekį galima skatinti naudotis mažesnį poveikį 

aplinkai darančių rūšių transportu, pavyzdžiui, vežti šias medžiagas geležinkeliu arba plukdyti laivu. Galiausiai naudojant perdirbtas medžiagas, tokias kaip užpildai, gauti iš 

statybos ir griovimo atliekų, galima padėti plėtoti tokių medžiagų rinką, kartu siekiant ES žiedinės ekonomikos tikslų, ir gauti susijusios naudos efektyviai naudojant 

išteklius. 

 

Sudėtingo reljefo sąlygomis dėl poveikio, susijusio su žemės darbais ir grunto paruošiamaisiais darbais, įskaitant dirvožemio stabilizavimą, gali susidaryti didžiausia visų 

išmetamų teršalų dalis ir iki 30 proc. visų projekto sąnaudų. 

Pastaruoju metu dėl sumažėjusio naujų kelių tiesimo masto vis didesnę reikšmę įgyja kelių priežiūra ir atnaujinimas. Kelio priežiūrą reikia vertinti ne kaip paprastą 

atkuriamųjų ir remonto darbų kartojimą, o priešingai – kaip sudėtingą projektavimo strategijų sistemą, apimančią riedėjimo varžos, eismo spūsčių ir kelio dangos paviršiaus 

medžiagų patvarumo vertinimą. Šiame etape didžiausią poveikį daro medžiagų gamyba ir eismo spūstys; tuo jis panašus į kelio tiesimo etapą. Keleto tyrimų duomenimis, 

esama aiškaus ryšio tarp medžiagų patvarumo ir bendro tvarumo aspektų. Taigi, kai naudojamos patvarios medžiagos, keliui reikia mažiau priežiūros. 

Svarbus veiksnys yra transporto eismo srauto įtaka santykinei nustatytų probleminių aspektų svarbai: 

- intensyvaus eismo keliuose (pavyzdžiui, automobilių keliuose, automagistralėse ir pagrindiniuose valstybinės reikšmės keliuose) riedėjimo varža ir eismo spūstys 

daro didžiausią poveikį energijos sąnaudoms ir išmetamiems teršalų kiekiams. Medžiagų gamyba ir vežimas yra trečias svarbiausias aspektas, į kurį reikia 

atsižvelgti; 
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- neintensyvaus eismo keliuose
2
 (t. y. antrinės reikšmės ir kituose keliuose) didesnis poveikis energijos suvartojimui ir taršai patiriamas dėl medžiagų gamybos ir 

vežimo, o ne dėl riedėjimo varžos ir eismo spūsčių. Medžiagų gamybos ir vežimo santykinė reikšmė didėja mažėjant eismo srauto intensyvumui.  

Keli kiti poveikio aspektai, kurie į kelių gyvavimo ciklo analizes paprastai neįtraukiami, tačiau yra ypač svarbūs, – tai į aplinką skleidžiamas triukšmas ir paviršinių 

nuotekų surinkimas (drenažas). Kalbant apie aplinkos triukšmą reikia pasakyti, kad kelių eismas tikriausiai yra pats didžiausias triukšmo šaltinis daugumoje ES teritorijos 

vietų. Yra du galimi kelių eismo triukšmo mažinimo būdai: nustatyti mažatriukšmių kelio dangų specifikacijas arba įrengti triukšmo mažinimo užtvaras. Surenkant paviršines 

nuotekas, nuo kelių į vandentakius patenka įvairių teršalų. Valant paviršines nuotekas ir šalinant nuo kelių teršalus svarbiausia yra pašalinti nuotekose plūduriuojančias 

medžiagas (šiukšles ir alyvas) bei kietąsias daleles (nuosėdas). Kelių drenažo sistemos teikia didžiules galimybes vietovėse, kuriose yra poplūdžių rizika, užtikrinti labai 

reikalingą potvynių sulaikymo gebą. Šiuo metu naudojamos dviejų pagrindinių tipų inžinerinės drenažo sistemos: jas galima skirstyti į įprastas inžinerines (daugiau 

betoninių konstrukcijų) ir darniąsias inžinerines (mažiau betoninių konstrukcijų) sistemas. Potvyniams valdyti abiejų tipų sistemas galima pritaikyti taip, kad būtų 

reikšmingai sumažinta užtvindymo pasroviui rizika.  

 

1.3.2 Kaip sprendžiamas statybinių medžiagų gyvavimo ciklo poveikio klausimas?  

Kaip buvo pabrėžta, su statybinėmis medžiagomis siejamas svarbus poveikis aplinkai. Pagal pateiktus kriterijus perkančiosios organizacijos ir konkurso dalyviai gali keliais 

būdais vertinti šį poveikį ir rinktis mažesnio poveikio kelių elementus. 

Taikant kriterijus galima atlikti bendrą medžiagų poveikio per visą jų gyvavimo ciklą vertinimą, kad dalyviai ir jų projektavimo grupės galėtų nuspręsti, ką būtų galima 

patobulinti. Šiais kriterijais nustatomi nemaži techninio pobūdžio reikalavimai, taigi jie itin tinka pažangesniems projektams, įgyvendinamiems patyrusių projektavimo 

grupių. Kai kurie kriterijai susiję tik su konkrečiais kelio gyvavimo ciklo etapais. Jais siekiama skatinti imtis priemonių, kuriomis būtų mažinamas konkretus žinomas 

poveikis, ir pasinaudoti susijusiomis galimybėmis kai ką patobulinti dirbant su konkrečiomis medžiagomis. Pagal šiuos kriterijus keliami techniniai reikalavimai yra mažiau 

griežti, taigi jie gali būti labiau tinkami, kai projektai ne tokie pažangūs, o juos įgyvendina mažiau patyrusios projektavimo grupės.  

Perkančiosioms organizacijoms siūlomi tokie sutarčių sudarymo kriterijai (išdėstyti siekių ir techninio sudėtingumo mažėjimo tvarka): 

1. gyvavimo ciklo analizė – atliekama gyvavimo ciklo analizė (žr. išsamų B14 kriterijų). Tam reikia, kad konkurso dalyviai įvertintų viso pagrindinių kelio elementų 

gyvavimo ciklo poveikį; 

2. anglies pėdsakas – atliekamas anglies pėdsako vertinimas (žr. pagrindinį B14 kriterijų). Tam reikia, kad dalyviai įvertintų visuotinio atšilimo potencialą per visą 

pagrindinių kelio elementų gyvavimo ciklą; 

3. reikalavimas dėl perdirbtų ir pakartotinai naudojamų medžiagų kiekio – reikalaujama, kad konkurso dalyviai pagrindiniams kelio elementams naudotų medžiagas, 

atitinkančias minimalų reikalavimą dėl perdirbtų ir pakartotinai naudojamų medžiagų kiekio jose (žr. B15 kriterijų); 

4. reikalavimas, kad vežant sunkias medžiagas būtų išmetama mažiau teršalų – pagal šį kriterijų atlyginama už tai, kad vežant pagrindiniams kelio elementams skirtus 

užpildus išmetamas mažas CO2 ekvivalento kiekis (žr. B16 kriterijų). 

Jeigu perkančioji organizacija nuspręstų atlyginti už tai, kad dalyviai naudoja perdirbtų ar pakartotinai naudojamų medžiagų kiekį (3 punktas) arba veždami medžiagas išmeta 

mažiau išmetamųjų teršalų (4 punktas), jai galbūt vertėtų nustatyti tokius kriterijus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į konkrečias statybinių medžiagų vietos rinkos sąlygas. 

                                                      
2 Tarptautiniu mastu mažo eismo intensyvumo keliais laikomi tie keliai, kuriais per dieną važiuoja mažiau negu 2 000 transporto priemonių (AASHTO, 1993 m.). 
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Tais atvejais, kai dėl poveikio aplinkai gali tekti daryti kompromisą, rekomenduojama sujungti reikalavimus dėl perdirbtų bei pakartotinai naudojamų medžiagų kiekio ir dėl 

mažesnio vežant medžiagas išmetamo teršalų kiekio. Dėl abiejų kriterijų santykinio lyginamojo svorio turėtų būti užtikrinta veiksminga galimų tiekėjų konkurencija, o kartu 

būtų skatinama teikti pasiūlymus, kurie būtų apskritai naudingi aplinkai. 

Koks siekių užmojo lygis bus pasirinktas skelbiant kvietimą teikti pasiūlymus, priklausys nuo perkančiosios organizacijos žinių ir patirties, projekto masto ir numanomo 

galimų konkurso dalyvių patirties lygio. Perkančioji organizacija turės kruopščiai suderinti įvairius aplinkosauginius ir ne aplinkosauginius sutarčių sudarymo kriterijus ir 

aiškiai apie juos pranešti kvietime teikti pasiūlymus. 
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Svarbiausios aplinkos apsaugos per kelio gyvavimo ciklą sritys ir 

pagrindinis poveikis aplinkai 

 ES kelių projektavimui, tiesimui ir priežiūrai siūlomas taikyti ŽVP požiūris 

Svarbiausios aplinkos apsaugos sritys: 

- riedėjimo varža dėl kelio dangos ir transporto priemonės 

sąveikos, su tuo susijusios degalų sąnaudos ir susijęs šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų išmetimas kelio naudojimo etape; 

- gamtos išteklių išeikvojimas, įkūnytoji energija ir išmetami 

teršalai, susiję su tiesiamo kelio medžiagų gamyba ir vežimu; 

- iškastinės medžiagos ir dirvožemis, įskaitant viršutinį 

dirvožemio sluoksnį, gaunami ruošiant darbų vietą, atliekant 

žemės darbus ir grunto paruošiamuosius darbus. Kelio 

tiesimas ir ardymas; 

- tiesiant, naudojant ir prižiūrint kelią skleidžiamas triukšmas; 

- kelio dangos paviršiaus sluoksnių patvarumas. Optimalios 

kelio priežiūros strategijos nustatymas siekiant gauti norimą 

riedėjimo varžos, patvarumo ir triukšmo mažinimo rezultatą; 

- eismo spūstys dėl kelio tiesimo ir priežiūros darbų; 

- vandens tarša tiesiant kelią ir jo naudojimo etape. Kelių dangų 

įtaka potvyniams. Gamtos buveinių suskaidymas ir grėsmė 

augalijai bei gyvūnijai kelio naudojimo etape. 

Svarbiausias poveikis aplinkai per visą gyvavimo ciklą ir išteklių 

naudojimo parametrai: 

- svarbiausiomis laikomos šios pagrindinės viso produkto 

gyvavimo ciklo poveikio aplinkai kategorijos: visuotinio 

atšilimo potencialas, fotocheminis ozono susidarymas, 

negyvųjų gamtos išteklių išeikvojimas, rūgštėjimas, 

eutrofikacija, toksiškumas žmogui, ekotoksiškumas, žemės 

naudojimas, atsinaujinančiųjų ir neatsinaujinančiųjų pirminės 

energijos išteklių naudojimas, antrinių medžiagų naudojimas, 

pakartotinis medžiagų naudojimas ir atliekų medžiagų srautai; 

 - pastangos projektuojant ir tiesiant kelią pasiekti mažą riedėjimo varžą 

(laikantis techniškai priimtinų saugos parametrų) ir susijusias mažas degalų 

sąnaudas, taip pat mažą taršą automobilių keliuose ir automagistralėse, tuo 

tikslu optimizuojant kelio dangos makrotekstūrą (matuojamą pagal vidutinį 

profilio gylį – angl. Mean Profile Depth, MPD) ir stebint ją kelio 

naudojimo etape; 

- projektuojant ir nustatant specifikacijas mažinti su statybinėmis 

medžiagomis siejamą įkūnytąjį poveikį ir išteklių naudojimą; 

- projektuojant, nustatant specifikacijas ir valdant darbų vietas maksimaliai 

padidinti iškastinių medžiagų ir dirvožemio (įskaitant viršutinį dirvožemio 

sluoksnį) pakartotinį panaudojimą vietoje, maksimaliai padidinti statybos ir 

griovimo atliekų bei kitų pramoninių procesų atliekų pakartotinį naudojimą 

ir perdirbimą ir naudoti statybines medžiagas, kurių sudėtyje yra didelis 

perdirbtų ar pakartotinai naudojamų sudedamųjų dalių, įskaitant šalutinius 

produktus, kiekis; 

- kelio tiesimo, naudojimo ir priežiūros etapuose nustatyti skleidžiamo 

triukšmo mažinimo metodus (įskaitant gamta pagrįstus sprendimus
3
); 

- medžiagų patvarumo didinimas ir priežiūros poreikių mažinimas; 

- kelio priežiūros ir atnaujinimo strategijos, įskaitant stebėsenos planą ir 

priežiūros planą; 

- eismo spūsčių mažinimo planas, apimantis tokius sprendimus kaip 

alternatyvūs maršrutai, kintamos eismo krypties juostos ir sutvirtinti 

kelkraščiai, įvertinamus atliekant gyvavimo ciklo sąnaudų analizę; 

- drenažo sistemoje įrengti vandens taršos kontrolės elementus ir paviršinių 

nuotekų sulaikomosios gebos elementus ir, be kita ko, diegti darniuosius 

inžinerinius sprendimus (pvz., gamta pagrįstus sprendimus), taip pat 

atsižvelgiant į potencialą kurti gamtos buveines, ypač siekiant sumažinti 

nuotėkį į lietaus nuotakynus ir bendrą vandens kiekį, patenkantį į vietos 

lietaus nuotakynus arba paviršinius vandenis, ir taip reikšmingai sumažinti 

                                                      
3 Gamta pagrįsti sprendimai yra vietos sąlygoms pritaikytos ir sistemingos intervencijos efektyviai naudojant išteklius, kurios yra gamtos įkvėptos arba kurias įgyvendinti padeda gamta, kurios yra ekonomiškai efektyvios, vienu metu duoda naudos aplinkai, 

bendruomenei ir ekonomikai ir padeda didinti atsparumą. 
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su potvyniais susijusią žalą. 
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2 KELIŲ PROJEKTAVIMUI, TIESIMUI IR PRIEŽIŪRAI TAIKOMI ŽVP KRITERIJAI 

A. Projektavimo grupės ir rangovų atranka 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS 

Naujų kelių, kuriems bus efektyviai naudojami ištekliai, tiesimas, kelio projekte atsižvelgiant į platesnį jo poveikį aplinkai, įskaitant triukšmą, drenažą ir transporto priemonių 

degalų sąnaudas naudojantis keliu 

arba 

esamų kelių priežiūros darbai arba didelio masto atnaujinimas efektyviai naudojant išteklius, atsižvelgiant į platesnį poveikį aplinkai, įskaitant triukšmą, drenažą ir transporto 

priemonių degalų sąnaudas naudojantis keliu. 

ATRANKOS KRITERIJAI 

Šie kriterijai gali būti taikomi per išankstinės atrankos procedūrą, kai perkančioji organizacija perka projektavimo grupės paslaugas. Turimai patirčiai įrodyti privalomas įgyvendintų projektų 

skaičius ir dydis turėtų būti proporcingas tam projektui, dėl kurio organizuojamas konkursas. 

A1. Projekto vadovo ir projektavimo grupės kompetencija 

Šie kriterijai gali būti taikomi per išankstinės atrankos procedūrą pagrindiniam rangovui arba 

kai perkančioji organizacija perka projektavimo grupės paslaugas. 

Projekto vadovas, inžinieriai, architektai, konsultantas ir (arba) projektavimo grupės 

konsorciumas turi turėti reikiamą kompetenciją ir patirtį kiekvienoje iš šių sričių, už kurias jie 

būtų atsakingi pagal sutartį (pasirinkti tai, kas aktualu konkrečiai sutarčiai): 

- projektų valdymo pagal kelių tiesimo ir priežiūros sutartis, kuriuo pasiektas didesnis 

aplinkosauginis veiksmingumas; 

- kelio aplinkosauginio veiksmingumo vertinimo, atliekamo naudojantis daugiakriterinio 

sertifikavimo programomis ir anglies pėdsako nustatymo priemonėmis pagal ISO 14067 

ar lygiavertį standartą; 

- mažo poveikio aplinkai statybinių medžiagų specifikacijų nustatymo, pirkimo ir 

naudojimo; 

- statybinių medžiagų, kurių sudėtyje yra didelis perdirbtų ir pakartotinai naudojamų 

medžiagų kiekis, ir šalutinių produktų naudojimo kelių tiesimui ir priežiūrai; 

- eismo spūsčių mažinimo planų ir gyvavimo ciklo sąnaudų analizės, atliekamos siekiant 

rasti optimalių sąnaudų sprendimą; 

- faktinių kelių eismo triukšmo mažinimo sprendimų įgyvendinimo tokiomis 

priemonėmis kaip mažatriukšmės kelių dangos ir triukšmo mažinimo užtvaros; 

A1. Projekto vadovo ir projektavimo grupės kompetencija  

Šie kriterijai gali būti taikomi per išankstinės atrankos procedūrą pagrindiniam rangovui arba 

kai perkančioji organizacija perka projektavimo grupės paslaugas. 

Projekto vadovas, inžinieriai, architektai, konsultantas ir (arba) projektavimo grupės 

konsorciumas turi turėti reikiamą kompetenciją ir patirtį kiekvienoje iš šių sričių, už kurias jie 

būtų atsakingi pagal sutartį (pasirinkti tai, kas aktualu konkrečiai sutarčiai): 

- projektų valdymo pagal kelių tiesimo ir priežiūros sutartis, kuriuo pasiektas didesnis 

aplinkosauginis veiksmingumas; 

- kelio dangos netolygumo ir makrotekstūros poveikio riedėjimo varžai, taigi ir degalų 

sąnaudoms, bei ryšio su atsparumu slydimui vertinimo; makrotekstūros (matuojamos 

pagal vidutinį profilio gylį, MPD) ir patvarumo, susijusio su statybinėmis medžiagomis, 

vertinimo; MIRAVEC priemonės, arba, kai yra, kitų vertinimo priemonių naudojimo 

degalų sąnaudoms vertinti; 

- kompleksinių vertinimo priemonių naudojimo projektuojant aplinkos apsaugai 

palankesnius kelius ir nustatant jų specifikacijas, įskaitant gyvavimo ciklo sąnaudų 

įvertinimą ir gyvavimo ciklo analizę; lyginamųjų tyrimų atlikimo pagal ISO 14040 ir 

ISO 14044; 

- mažo poveikio aplinkai statybinių medžiagų specifikacijų nustatymo, pirkimo ir 

naudojimo; 

- statybinių medžiagų, kurių sudėtyje yra didelis perdirbtų ir pakartotinai naudojamų 
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- kelio dangos sluoksnių patvarumo, laikomosios gebos ir atsparumo dėvėjimuisi 

didinimo; 

- stebėsenos ir priežiūros planų rengimo ir įgyvendinimo realiomis aplinkybėmis; 

- paviršinių nuotekų taršos kontrolės ir paviršinių nuotekų sulaikomosios gebos elementų 

projektavimo ir įrengimo drenažo sistemose (pageidautina, kad tam būtų naudojami 

darnieji inžineriniai (angl. soft engineered) elementai).  

Turi būti akcentuojama šioms sritims aktuali su projektais susijusio darbo patirtis ir nuolatinis 

profesinis tobulinimasis.  

Perkančioji organizacija gali padidinti metų, per kuriuos turi būti surinkti techniniai įrodymai, 

skaičių ir gali reikalauti įrodyti, kad sudarytas minimalus šio projekto pobūdį atitinkančių 

sutarčių skaičius. 

Tikrinimas 

Kaip įrodymai pateikiama informacija ir nuorodos, susijusios su aktualiomis praėjusių 5 metų 

sutartimis, kurias įgyvendinant atlikti pirmiau nurodyti darbai. Kartu turi būti pateikti ir 

įgyvendinant projektą dirbsiančių asmenų gyvenimo aprašymai. 

 

 

 

medžiagų kiekis, bei šalutinių produktų naudojimo kelių tiesimui ir priežiūrai; 

- eismo spūsčių mažinimo planų ir gyvavimo ciklo sąnaudų analizės, atliekamos siekiant 

rasti sąnaudų atžvilgiu optimalų sprendimą; 

- faktinių kelių eismo triukšmo mažinimo sprendimų įgyvendinimo tokiomis 

priemonėmis kaip mažatriukšmės kelių dangos ir triukšmo mažinimo užtvaros; 

- kelio dangos sluoksnių patvarumo, laikomosios gebos ir atsparumo dėvėjimuisi 

didinimo; darbo su ilgalaikėmis ir nuolatinėmis kelių dangomis patirties; 

- stebėsenos ir priežiūros planų rengimo ir įgyvendinimo realiomis aplinkybėmis; 

- paviršinių nuotekų taršos kontrolės ir paviršinių nuotekų sulaikomosios gebos elementų 

projektavimo ir įrengimo drenažo sistemose (pageidautina, kad tam būtų naudojami 

darnieji inžineriniai elementai). 

Turi būti akcentuojama šioms sritims aktuali su projektais susijusio darbo patirtis ir nuolatinis 

profesinis tobulinimasis.  

Perkančioji organizacija gali padidinti metų, per kuriuos turi būti surinkti techniniai įrodymai, 

skaičių ir gali reikalauti įrodyti, kad sudarytas minimalus šio kelio projekto pobūdį 

atitinkančių sutarčių skaičius. 

Tikrinimas  

Kaip įrodymai pateikiama informacija ir nuorodos, susijusios su aktualiomis praėjusių 5 metų 

sutartimis, kurias įgyvendinant atlikti pirmiau nurodyti darbai. Kartu turi būti pateikti ir 

įgyvendinant projektą dirbsiančių asmenų gyvenimo aprašymai. 

 

A2. Pagrindinio statybos rangovo kompetencija  

Šie kriterijai gali būti taikomi per pagrindinio rangovo išankstinės atrankos procedūrą.  

Pagrindinis statybos rangovas turi būti įgijęs reikiamą kompetenciją ir patirtį vykdydamas 

kelių tiesimo ir priežiūros sutartis, kurias įgyvendinant, kaip įrodyta, buvo pasiektas didesnis 

aplinkosauginis veiksmingumas. 

Projektavimo ir statybos (PS) arba projektavimo, statybos ir eksploatavimo (PSE) sutarčių 

atveju A2 kriterijus bus tinkamas taikyti ir samdomai projektavimo grupei. 

Svarbios patirties sritys, be kita ko, yra (atitinkamai pagal projektą ir pasirinktus ŽVP 

kriterijus): 

- kelio dangos makrotekstūros (MPD) stebėsenos ir įprastinės priežiūros veiklos 

vykdymas; 

- su statybinėmis medžiagomis susijusio patvarumo vertinimas; 

- eismo spūsčių mažinimo plano vykdymas ir spūsčių valdymas kelio tiesimo ir 

A2. Pagrindinio statybos rangovo kompetencija 

Šie kriterijai gali būti taikomi per pagrindinio rangovo išankstinės atrankos procedūrą.  

Pagrindinis statybos rangovas turi būti įgijęs reikiamą kompetenciją ir patirtį vykdydamas 

kelių tiesimo ir priežiūros sutartis, kurias įgyvendinant, kaip įrodyta, buvo pasiektas didesnis 

aplinkosauginis veiksmingumas. 

Projektavimo ir statybos (PS) arba projektavimo, statybos ir eksploatavimo (PSE) sutarčių 

atveju A2 kriterijus bus tinkamas taikyti ir samdomai projektavimo grupei. 

Svarbios patirties sritys, be kita ko, yra (atitinkamai pagal projektą ir pasirinktus ŽVP 

kriterijus): 

- kelio dangos makrotekstūros (MPD) stebėsenos ir įprastinės priežiūros veiklos 

vykdymas ir degalų sąnaudų, patiriamų dėl MPD pokyčių, netolygumų ir paviršiaus 

defektų, vertinimas; 

- su statybinėmis medžiagomis susijusio patvarumo vertinimas; MIRAVEC 

priemonės, arba, kai yra, kitų vertinimo priemonių naudojimo degalų sąnaudoms 
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priežiūros metu, be kita ko, priimant tokius sprendimus, kaip alternatyvūs maršrutai, 

kintamos eismo krypties juostos, sutvirtinti kelkraščiai, intelektinių transporto 

sistemų (ITS) prietaisai, ir juos vertinant pasitelkus gyvavimo ciklo sąnaudų analizę; 

- mažo poveikio aplinkai statybinių medžiagų pirkimas ir naudojimas bei jų 

veiksmingumo tikrinimas; tiekimo grandinės valdymas siekiant užtikrinti atitiktį bet 

kokioms aktualioms kelių vertinimo ir sertifikavimo sistemoms, pavyzdžiui 

CEEQUAL, „Greenroads“ ar kt.; 

- statybinių medžiagų, kurių sudėtyje yra didelis perdirbtų ir pakartotinai naudojamų 

medžiagų bei šalutinių produktų kiekis, pirkimas ir naudojimas keliams tiesti ir 

prižiūrėti; 

- sėkmingas griovimo atliekų, iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo planų 

įgyvendinimas siekiant kuo labiau sumažinti atliekų susidarymą; galimybių atliekas 

tvarkyti darbų vietoje ir kitur pasirinkimas ir išmanymas; 

- darbo su žemos temperatūros asfaltu patirtis, ypač atsižvelgiant į geriausius darbo 

metodus, susijusius su darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga; 

- mažatriukšmių kelio dangų įrengimas; 

- ilgalaikių kelio dangų naudojimas ir dangos paviršiaus sluoksnių patvarumo 

didinimas; 

- vandens taršos kontrolės ir paviršinių nuotekų sulaikomosios gebos elementų, 

įskaitant darniuosius inžinerinius elementus, įrengimas ir perdavimas eksploatuoti. 

Turi būti akcentuojama šioms sritims aktuali su projektais susijusio darbo patirtis ir nuolatinis 

profesinis tobulinimasis.  

Perkančioji organizacija gali padidinti metų, per kuriuos turi būti surinkti techniniai įrodymai, 

skaičių ir gali reikalauti minimalaus šio projekto pobūdį atitinkančių sutarčių skaičiaus. 

Tikrinimas  

Kaip įrodymai pateikiama informacija ir nuorodos, susijusios su atitinkamomis praėjusių 5 

metų sutartimis, kurias įgyvendinant atlikti pirmiau nurodyti darbai. Kartu turi būti pateikti ir 

įgyvendinant projektą dirbsiančių asmenų gyvenimo aprašymai. 

vertinti; 

- eismo spūsčių mažinimo plano vykdymas ir spūsčių valdymas kelio tiesimo ir 

priežiūros metu, be kita ko, priimant tokius sprendimus, kaip alternatyvūs maršrutai, 

kintamos eismo krypties juostos, sutvirtinti kelkraščiai, intelektinių transporto 

sistemų (ITS) prietaisai, ir juos vertinant pasitelkus gyvavimo ciklo sąnaudų analizę; 

- mažo poveikio aplinkai statybinių medžiagų pirkimas ir naudojimas bei jų 

veiksmingumo tikrinimas; tiekimo grandinės valdymas siekiant užtikrinti atitiktį bet 

kokioms aktualioms kelių vertinimo ir sertifikavimo sistemoms, pavyzdžiui 

CEEQUAL, „Greenroads“ ar kt.; gyvavimo ciklo analizės ir gyvavimo ciklo sąnaudų 

vertinimo priemonių naudojimo patirtis; 

- statybinių medžiagų, kurių sudėtyje yra didelis perdirbtų ir pakartotinai naudojamų 

medžiagų bei šalutinių produktų kiekis, pirkimas ir naudojimas keliams tiesti ir 

prižiūrėti; 

- sėkmingas griovimo atliekų, iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo planų 

įgyvendinimas siekiant kuo labiau sumažinti atliekų susidarymą; galimybių atliekas 

tvarkyti darbų vietoje ir kitur pasirinkimas ir išmanymas; 

- darbo su žemos temperatūros asfaltu patirtis, ypač atsižvelgiant į geriausius darbo 

metodus, susijusius su darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga; 

- mažatriukšmių kelio dangų įrengimas ir stebėsena, pasiekto triukšmo mažinimo 

efektyvumo tvarumo analizė; 

- ilgalaikių kelio dangų naudojimas ir dangos paviršiaus sluoksnių patvarumo 

didinimas; 

- vandens taršos kontrolės ir paviršinių nuotekų sulaikomosios gebos elementų, 

įskaitant darniuosius inžinerinius elementus, įrengimas ir perdavimas eksploatuoti. 

Turi būti akcentuojama šioms sritims aktuali su projektais susijusio darbo patirtis ir nuolatinis 

profesinis tobulinimasis.  

Perkančioji organizacija gali padidinti metų, per kuriuos turi būti surinkti techniniai įrodymai, 

skaičių ir gali reikalauti minimalaus šio projekto pobūdį atitinkančių sutarčių skaičiaus. 

Tikrinimas  

Kaip įrodymai pateikiama informacija ir nuorodos, susijusios su atitinkamomis praėjusių 5 

metų sutartimis, kurias įgyvendinant atlikti pirmiau nurodyti darbai. Tai pagrindžiama 
įrodymais ir duomenimis, gautais iš: 

- trečiosios šalies atlikto audito (pavyzdžiui, griovimo atliekų audito); 

- pagrindinio kelio elemento gyvavimo ciklo analizės ar gyvavimo ciklo sąnaudų 

analizės ir (arba) 

- duomenų rinkimo stebint, pavyzdžiui, statybos ir griovimo atliekų ir iškastinių 



 

13 

 

medžiagų bei dirvožemio gavybą ir tvarkymą, kelio įprastinės ir profilaktinės 
priežiūros bei atnaujinimo eksploatacinius parametrus ir kt. 

Kartu turi būti pateikti ir įgyvendinant projektą dirbsiančių asmenų gyvenimo aprašymai. 

 

 

Papildomos pastabos 

- Konsultantams, projektavimo grupėms ir rangovams vertinti turi būti sudaryta patyrusių vertintojų komisija. Gali prireikti pasitelkti išorės ekspertus – galbūt paskirti 

projekto vadovą ir sudaryti komisiją, kurios nariai turėtų žinių ir patirties, kad galėtų įvertinti konkurse dalyvaujančių rangovų patirtį. Į 1 ir 2 atrankos kriterijus 

įtraukti sąrašai yra orientaciniai, juos reikėtų pritaikyti konkrečiam projektui ir viešojo pirkimo etapui. 

- Reformuotose viešųjų pirkimų direktyvose
4,5

 (kurios paskelbtos Oficialiajame leidinyje 2014 m. kovo 28 d. ir turėjo būti valstybių narių perkeltos į nacionalinę teisę 

per 24 mėnesius) aiškiai nustatyta (Direktyvos 2014/24/ES 67 straipsnyje), kad sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų darbo organizavimas, kvalifikacija ir patirtis 

(kai paskirtų darbuotojų darbo kokybė gali daryti reikšmingą poveikį sutarties įvykdymo lygiui) gali būti kriterijus, svarbus sudarant sutartį. Kai sudaromos 

sudėtingos sutartys, tokios kaip sutartys dėl kelių, paprastai galima tikėtis, kad nuo projekto vadovų, projektavimo grupės, specialistų konsultantų ir rangovų darbo 

kokybės gali labai priklausyti projekto įgyvendinimo sėkmė. Atminkite, kad paslaugų teikėjo, rangovo arba įmonės vadovaujančiojo personalo išsilavinimas ir 

profesinė kvalifikacija per konkurso procedūrą gali būti vertinami tik vieną kartą – arba atrankos etape, arba kaip sutarties sudarymo kriterijus (Direktyvos 

2014/24/ES XII priedo II dalies f punktas). 

 

                                                      
4 Direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB. 

5 Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB. 
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B. Išsamūs projektavimo ir eksploataciniai reikalavimai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

B1. Žemos temperatūros asfaltas 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis naudojasi geriausia 

bituminių mišinių liejimo praktika ir metodais siekdamas sumažinti asfalto gamybos ir liejimo 

proceso temperatūrą. 

Aukščiausia temperatūra liejant bituminius mišinius kelio dangos paviršiaus ir rišamuosiuose 

sluoksniuose neturi viršyti 140 °C. Tik didesnio klampio specialiųjų bituminių mišinių atvejais 

leidžiama aukštesnė liejimo temperatūra, viršijanti 140 °C, tačiau žemesnė negu 155 °C. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia 

projektavimo veiklos techninę ataskaitą ir darbo planą, kuriuose nurodomi mišinių maišymo ir 

liejimo metodai ir pagal tuos metodus privalomos aukščiausios temperatūros, ir prideda 

gamintojo (-ų) pateiktus duomenų lapus, kuriuose parodyta rišiklio formulė ir asfalto maišymo 

planas. 

B1. Žemos temperatūros asfaltas 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis naudojasi geriausia 

bituminių mišinių liejimo praktika ir metodais siekdamas sumažinti asfalto gamybos ir liejimo 

proceso temperatūrą. 

Aukščiausia temperatūra liejant bituminius mišinius kelio dangos paviršiaus ir rišamuosiuose 

sluoksniuose neturi viršyti 120 °C. Tik didesnio klampio specialiųjų bituminių mišinių atvejais 

leidžiama aukštesnė liejimo temperatūra, viršijanti 120 °C, tačiau žemesnė negu 155 °C. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia 

projektavimo veiklos techninę ataskaitą ir darbo planą, kuriuose nurodomi mišinių maišymo ir 

liejimo metodai ir pagal tuos metodus privalomos aukščiausios temperatūros, ir prideda 

gamintojo (-ų) pateiktus duomenų lapus, kuriuose parodyta rišiklio formulė ir asfalto maišymo 

planas. 

B2. Iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo planas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Registruojami atliekų, susidarančių dirbant kasybos darbus, išskyrus statybos ir griovimo atliekas, duomenys. 

Parengiamas iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo planas, kuriame nustatomos sistemos, kaip bus atskirai renkama: 

(i) iškastinės medžiagos, gautos atliekant kasybos darbus (pavyzdžiui, darbų vietos paruošimo ir lyginimo, pamatų duobių, požeminės konstrukcijos ertmių ir griovių kasimo), paprastai 

dirvožemis ir akmenys, įskaitant podirvį; 

(ii) viršutinis dirvožemio sluoksnis. 

Uždarojo ciklo pakartotinis iškastinių medžiagų ir viršutinio dirvožemio sluoksnio panaudojimas vietoje turėtų būti kuo didesnis, atsižvelgiant į anglies pėdsako arba eksploatacinių parametrų 

vertinimo pagal gyvavimo ciklo analizę rezultatus (žr. B14 kriterijų). Atskirai renkant iškastines medžiagas, skirtas pakartotinai naudoti, perdirbti ir regeneruoti, turi būti laikomasi atliekų 

hierarchijos pagal Direktyvą 2008/98/EB. 

Tikrinimas 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia iškastinių medžiagų ir viršutinio dirvožemio sluoksnio tvarkymo planą, kurį sudaro:  

(i) kiekybinis darbų žiniaraštis, kuriame nurodomi iškastinių medžiagų kiekiai, apskaičiuoti pagal gerąją praktiką, kaip apibrėžta DEFRA dirvožemio tvarkymo praktikos kodekse (2009) 

ir (arba) ENCODE protokole (2013); 

(ii) įvertinti visų į sąvartynus neišvežtų medžiagų kiekiai ir identifikuotos galimai pavojingos medžiagos; 

(iii) vietoje pakartotinai panaudoti ir (arba) perdirbti skirtų medžiagų procentinės dalies pagal masę įverčiai; 
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(iv) ne vietoje pakartotinai panaudoti ir (arba) perdirbti skirtų medžiagų procentinės dalies pagal masę įverčiai; 

(v) visas viršutinio sluoksnio dirvožemio kiekis ir strategijos, kaip numatoma išlaikyti jo kokybę. 

B3. Drenažo sistemų vandens taršos kontrolės elementų eksploataciniai reikalavimai 

Taikomi, nebent pagal vietos teisės aktus ar dėl specifinių aplinkybių drenažo įrenginius 

konkrečiai reikėtų prijungti prie kanalizacijos nuotakų 

Kelių drenažo sistemos prie bendrosios kanalizacijos nuotakų nejungiamos. 

Drenažo sistemoje turi būti įrengti drenavimo elementai, padedantys pašalinti bet kokias 

paviršinių nuotekų nuosėdas ir kietąsias daleles. 

Tikrinimas  
Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis aiškiai nurodo, kur 

bus nukreiptas nuotekų vanduo ir kur bei kokie nuosėdų šalinimo įtaisai bus sumontuoti 

drenažo sistemoje. 

B3. Drenažo sistemų vandens taršos kontrolės elementų eksploataciniai reikalavimai 

Taikomi, nebent pagal vietos teisės aktus ar dėl specifinių aplinkybių drenažo įrenginius 

konkrečiai reikėtų prijungti prie kanalizacijos nuotakų 

Kelių drenažo sistemos prie bendrosios kanalizacijos nuotakų nejungiamos.  

Drenažo sistemoje turi būti įrengti drenavimo elementai, padedantys pašalinti bet kokias 

paviršinių nuotekų nuosėdas ir kietąsias daleles. Tokie įprasti inžineriniai drenažo elementai 

turi būti derinami su darniaisiais inžineriniais elementais (dažnai vadinamais darniomis miestų 

drenavimo sistemomis – angl. sustainable urban drainage systems, SUDS). 

Tikrinimas  
Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis aiškiai nurodo, kur 

bus nukreiptas nuotekų vanduo, kur ir kokie nuosėdų šalinimo elementai ar įtaisai bus 

sumontuoti drenažo sistemoje ir kurie iš tų elementų ar įtaisų atitiks darnių miesto drenavimo 

sistemų (SUDS) principus. 

B4. Drenažo sistemų paviršinių nuotekų sulaikomosios gebos eksploataciniai reikalavimai 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Kai to reikalaujama teisės aktuose arba kai tai ypač svarbu konkrečioje vietoje 

Drenažo sistema suprojektuojama taip, kad gebėtų: 

- sulaikyti kritulius per skaičiuojamąją liūtį (angl. design storm)6, kurios pasikartojimo periodas (dažnumas) yra 1 k. per X metų ir kuri trunka Y minučių apibrėžtoje drenuojamoje 

teritorijoje; 

- riboti maksimalų nuotėkio iš drenažo sistemos greitį, kad jis neviršytų nuotėkio, kuris susidarytų analogiškoje plyno lauko teritorijoje, greičio arba kitos konkrečios vertės, 

perkančiosios organizacijos aiškiai nustatytos kvietime teikti pasiūlymus. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis iš perkančiosios organizacijos gauna atitinkamus skaičiuojamosios liūties kritulių kiekio duomenis. 

Naudodamiesi šiais duomenimis jie atlieka hidraulinį modeliavimą, tam naudodami perkančiosios organizacijos konkrečiai nurodytą, tinkamą modeliavimo programinę įrangą. Tas 

modeliavimas turi parodyti, kad: 

- per skaičiuojamąją liūtį nė karto neviršijama drenažo sistemos sulaikomoji geba ir 

- per skaičiuojamąją liūtį nuotėkio rodiklis nė karto neviršija perkančiosios organizacijos nustatytos vertės. 

                                                      
6 Žr. A.7 ir A.8 paveikslus techninės ataskaitos 5 priede. 
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B5. Aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo planas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Šis kriterijus taikomas, kai yra augalams sodinti tinkamos žemės, galbūt įskaitant sodinimą bet kokiuose darniuosiuose inžineriniuose drenažo infrastruktūros įrenginiuose, kaip antai vandens 

sulaikymo baseinuose, tvenkiniuose ar dirbtinėse šlapynėse 

Aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo planas pateikiamas kaip kelio projekto dalis ir apima šiuos duomenis: 

- teritorijos schemą, kurioje pažymėtas visų augalų rūšių pobūdis, augimvietė ir kiekiai ar tankis (įtraukiamos tik neinvazinės ir vietinės augalų rūšys); 

- augalų rūšių atrankos procedūros aprašymą ir trumpą pagrindimą, kodėl kiekviena rūšis yra tinkama augti konkrečiomis tos vietos aplinkos sąlygomis; 

- sodinimo vietos paruošimo reikalavimus – naudojamą dirvožemį, kompostą, auginimo terpę ir jų įterpimo gylį, pradinį tręšimą, mulčio naudojimą, žolės sėklų sėjimą; 

- planuojamas priemones, kuriomis bus išvengta dirvožemio erozijos ir prieš augalinės dangos įtvirtinimą, ir po jo; 

- numatomus žaliųjų plotų priežiūros poreikius, įskaitant bet kokį drėkinimą, žolės pjovimą, genėjimą ar augalų keitimą. 

Šis planas turėtų būti parengtas vadovaujantis geriausios praktikos gairėmis, kaip antai tomis, kurios išdėstytos COST 341 ataskaitoje ar kitoje panašioje literatūroje. 

Tikrinimas  
Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis perkančiajai organizacijai pateikia aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo plano egzempliorių. 

B6. Atliekant kelio tiesimo ir priežiūros darbus skleidžiamo triukšmo stebėsena 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Kai to reikalaujama pagal statybos leidimą, vietos ar nacionalinės teisės aktuose arba kai to konkrečiai reikalauja perkančioji organizacija 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia duomenis, kaip bus įrengtos laikinos (arba nuolatinės, jei tai numatyta galutiniame projekte) triukšmo 

mažinimo užtvaros siekiant sumažinti triukšmo lygį apibrėžtoje jo sklidimo zonoje iki mažesnių negu X dB(A) (Ldvn vidurkio) ir Y dB(A) (Lnakties vidurkio) verčių, apibrėžtų Aplinkos triukšmo 

direktyvos 2002/49/EB I priede. 

Tikrinimas Projektavimo grupė arba PS rangovas arba PSE rangovas pateikia: 

- planą, kuriame parodyta darbų vieta ir triukšmo sklidimo zona, nustatyta poveikio aplinkai vertinime, teisės aktuose arba, kai tinka, perkančiosios organizacijos; 

- darbų tvarkaraštį, kuriame pažymėta, kada bus atliekami triukšmingiausi darbai; 

- triukšmo mažinimo užtvaros įrengimo vietos ir apytikrių charakteristikų apibūdinimą kartu su paprasčiausiais akustiniais skaičiavimais, kuriais įrodoma, kad triukšmą jo sklidimo 

zonoje bus įmanoma sumažinti. 

 

B7. Mažatriukšmės kelio dangos projektui keliamas minimalus reikalavimas 

Kai to reikalaujama vietos ar nacionalinės teisės aktuose arba kai mažas to kelio 

triukšmingumas laikomas prioritetu 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis turi patvirtinti, kad 

siūloma mažatriukšmė kelio danga neviršija tokių artimojo triukšmo skleidimo (matuojamo 

B7. Mažatriukšmės kelio dangos projektui keliamas minimalus reikalavimas 

Kai to reikalaujama vietos ar nacionalinės teisės aktuose arba kai mažas to kelio 

triukšmingumas laikomas prioritetu 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis turi patvirtinti, kad 

siūloma mažatriukšmė kelio danga neviršija tokių artimojo triukšmo skleidimo (matuojamo 
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pagal CPX metodą) ribų pagal ISO/DIS 11819-2, priklausomai nuo didžiausio tame kelio 

ruože leistino greičio: 

- 90 dB(A) – 50 km/h ir (arba) 

- 95 dB(A) – 70 km/h ir (arba) 

- 98 dB(A) – 90 km/h. 

Bandymų duomenys, naudojami projektui pagrįsti, turėtų būti gauti ir bet kokios prielaidos 

turėtų būti daromos naudojant CPX matuoti pritaikytas bandomąsias transporto priemones ir 

(arba) priekabas su plieno karkaso radialinėmis padangomis, kurių matmenų kodas P225/60 

R16, kaip apibrėžta ASTM F2493-14, ir kurių protektorius yra bent 5 mm storio. 

Bet kokio bandymo duomenys patikslinami, atsižvelgiant į 20 °C oro temperatūrą. Bandymo 

duomenų neapibrėžties analizė turi būti įvertinta pagal Matavimų neapibrėžties nurodymo 

gaires (angl. Guide to the expression of uncertainty in measurement, ISO/IEC 98-

3:2008 vadovą) ir bandymais turi būti įrodyta, kad rezultatai, įskaitant jų neapibrėžtį, daugiau 

kaip 1 dB(A) neviršija pirmiau minėtų verčių arba tų verčių, kurios nurodytos projekte (jeigu 

jos mažesnės). 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis apibūdina siūlomos 

mažatriukšmės kelio dangos pobūdį, kaip antai granuliometrinę sudėtį, maksimalų užpildo 

dalelių dydį, naudojamą rišiklį, tikėtinų tuštumų tūrį ir tikėtiną triukšmą, pagal CPX metodą 

išmatuotą naudojant bandomąsias transporto priemones, važiuojančias tam keliui tinkamu (-

ais) greičiu (-iais). 

Numatomų naujos kelio dangos triukšmo mažinimo eksploatacinių parametrų vertės turi būti 

pagrįstos laboratoriniais matavimais ir (arba) vietoje atliktais matavimais bandomuosiuose 

kelio ruožuose ir gali būti palygintos su kitų gerai žinomų mažatriukšmių etaloninių kelio 

dangų rodikliais. Reikiamus duomenis ir informaciją gali gauti pats konkurso dalyvis iš 

išleistos recenzuotos literatūros arba iš kompetentingų institucijų pasirašytų deklaracijų, 

susijusių su triukšmo matavimu kelių dangų paviršiuje. 

Po kelio atidarymo turi būti pateikta kompetentingos institucijos pasirašyta bandymo ataskaita, 

kurioje pateikti triukšmo matavimo pagal CPX metodą rezultatai, gauti atlikus bandymus 

sutartuose kelio ruožuose su transporto priemonėmis, važiuojančiomis sutartu greičiu arba 

greičiais; šia ataskaita turi būti įrodyta, kad laikomasi atitinkamų triukšmo skleidimo ribų.  

Ištyrus bandomojo kelio ruožo erdvinę variaciją turi būti įsitikinta, kad jokiose atskirose to 

bandomojo ruožo dalyse šios bendros ribos nėra viršijamos daugiau kaip 2 dB(A). 

 

pagal CPX metodą) ribų pagal ISO/DIS 11819-2, priklausomai nuo didžiausio tame kelio 

ruože leistino greičio: 

- 87 dB(A) – 50 km/h ir (arba) 

- 92 dB(A) – 70 km/h ir (arba) 

- 95 dB(A) – 90 km/h. 

Bandymų duomenys, naudojami projektui pagrįsti, turėtų būti gauti ir bet kokios prielaidos 

turėtų būti daromos naudojant CPX matuoti pritaikytas bandomąsias transporto priemones ir 

(arba) priekabas su plieno karkaso radialinėmis padangomis, kurių matmenų kodas P225/60 

R16, kaip apibrėžta ASTM F2493-14, ir kurių protektorius yra bent 5 mm storio. 

Bet kokio bandymo duomenys patikslinami, atsižvelgiant į 20 °C oro temperatūrą. Bandymo 

duomenų neapibrėžties analizė turi būti įvertinta pagal Matavimų neapibrėžties nurodymo 

gaires (angl. Guide to the expression of uncertainty in measurement, ISO/IEC 98-

3:2008 vadovą) ir bandymais turi būti įrodyta, kad rezultatai, įskaitant jų neapibrėžtį, daugiau 

kaip 1 dB(A) neviršija pirmiau minėtų verčių arba tų verčių, kurios nurodytos projekte (jeigu 

jos mažesnės). 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis apibūdina siūlomos 

mažatriukšmės kelio dangos pobūdį, kaip antai granuliometrinę sudėtį, maksimalų užpildo 

dalelių dydį, naudojamą rišiklį, tikėtinų tuštumų tūrį ir tikėtiną triukšmą, pagal CPX metodą 

išmatuotą naudojant bandomąsias transporto priemones, važiuojančias tam keliui tinkamu (-

ais) greičiu (-iais). 

Numatomų naujos kelio dangos triukšmo mažinimo eksploatacinių parametrų vertės turi būti 

pagrįstos laboratoriniais matavimais ir (arba) vietoje atliktais matavimais bandomuosiuose 

kelio ruožuose ir gali būti palygintos su kitų gerai žinomų mažatriukšmių etaloninių kelio 

dangų rodikliais. Reikiamus duomenis ir informaciją gali gauti pats konkurso dalyvis iš 

išleistos recenzuotos literatūros arba iš kompetentingų institucijų pasirašytų deklaracijų, 

susijusių su triukšmo matavimu kelių dangų paviršiuje. 

Po kelio atidarymo turi būti pateikta kompetentingos institucijos pasirašyta bandymo ataskaita, 

kurioje pateikti triukšmo matavimo pagal CPX metodą rezultatai, gauti atlikus bandymus 

sutartuose kelio ruožuose su transporto priemonėmis, važiuojančiomis sutartu greičiu arba 

greičiais; šia ataskaita turi būti įrodyta, kad laikomasi atitinkamų triukšmo skleidimo ribų.  

Ištyrus bandomojo kelio ruožo erdvinę variaciją turi būti įsitikinta, kad jokiose atskirose to 

bandomojo ruožo dalyse šios bendros ribos nėra viršijamos daugiau kaip 2 dB(A). 

 

B8. Apšvietimo įrenginių eksploatacinis reikalavimas 
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(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Dėl šio kriterijaus žr. ES ŽVP kriterijus, skirtus gatvių apšvietimo įrangai ir šviesoforams: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lt.pdf 

Tikrinimas  

Žr. atitinkamus ES ŽVP kriterijų dokumentus. 

B9. Kelio ženklinimo elementų eksploatacinis reikalavimas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Dėl šio kriterijaus žr. ES ŽVP kriterijus, skirtus dažams, lakams ir kelio ženklinimo elementams, kurie netrukus bus paskelbti: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Tikrinimas  

Žr. atitinkamus ES ŽVP kriterijų dokumentus. 

B10. Eismo spūsčių mažinimo planas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Kartu su kelio projektu pateikiamas eismo spūsčių mažinimo planas, kuris bus įgyvendinamas vykdant kelio tiesimo ir priežiūros veiklą ir į kurį įtraukiama: 

- tvarkaraštis, kuriame nurodyta kelio tiesimo ir (arba) priežiūros veikla, numatoma vykdyti per visą to kelio eksploatavimo laiką; 

- alternatyvūs maršrutai, kuriais prireikus bus nukreipiamas transporto eismas vykdant tokią veiklą. 

Jeigu projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis į planą įtraukia eismo spūsčių problemos, kylančios kelio naudojimo etape ir atliekant bet kokius priežiūros 

darbus, sprendimus, pagal kuriuos būtų naudojamos kintamos eismo krypties juostos arba, kaip papildomos kelio juostos – sutvirtinti kelkraščiai, jis turi pateikti gyvavimo ciklo sąnaudų analizę, 

į kurią būtų įskaitytos ir kelio naudotojų dėl spūsčių patiriamos išorinės sąnaudos. 

Tuose keliuose, kuriuose eismo valdymo tikslais įdiegtos intelektinės transporto sistemos (ITS), turi būti sumontuoti ITS veikimui reikalingi prietaisai: vaizdo kameros, šviesoforai, 

informaciniai ekranai ir kintamieji kelio ženklai. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia išsamų eismo spūsčių mažinimo planą, gyvavimo ciklo sąnaudų analizę pagal ISO 15686-5 (jeigu 

reikalaujama) ir ITS prietaisų aprašymus (jeigu reikalaujama). 

B11. Kelio dangos patvarumo eksploataciniai reikalavimai 

Perkančioji organizacija nustato nominalią minimalią kelio dangos, išskyrus jos paviršiaus 

sluoksnį, eksploatavimo trukmę; ji neturėtų būti trumpesnė negu: 

- rišiklio sluoksnio – 15 metų su galimybe ją konkrečiomis sąlygomis (kaip antai dėl 

atšiauraus klimato – tai turi būti nurodyta kvietime teikti pasiūlymus) sutrumpinti iki 

ne mažiau kaip 10 metų; 

- nestandžiųjų ar pusiau standžių dangų pagrindo sluoksnio ir standžiųjų dangų 

betoninių plokščių – 20 metų; 

B11. Kelio dangos patvarumo eksploataciniai reikalavimai 

Perkančioji organizacija nustato nominalią minimalią kelio dangos, išskyrus jos paviršiaus 

sluoksnį, eksploatavimo trukmę; ji neturėtų būti trumpesnė negu: 

- rišiklio sluoksnio – 20 metų su galimybe ją konkrečiomis sąlygomis (kaip antai dėl 

atšiauraus klimato – tai turi būti nurodyta kvietime teikti pasiūlymus) sutrumpinti iki 

ne mažiau kaip 15 metų; 

- nestandžiųjų ar pusiau standžių dangų pagrindo sluoksnio ir standžiųjų dangų 

betoninių plokščių – 40 metų; 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

19 

 

- išlyginamojo sluoksnio – 40 metų. 

Be to, perkančioji organizacija gali nustatyti minimalią nominaliąją paviršinio kelio dangos 

sluoksnio eksploatavimo trukmę, jeigu konkrečiomis to kelio dangos sąlygomis tokią ribą 

galima nustatyti. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia techninę 

ataskaitą, kurioje nurodo minimalią nominaliąją rišiklio ir pagrindo sluoksnių bei išlyginamojo 

sluoksnio eksploatavimo trukmę; ji turi būti ne trumpesnė, negu pirmiau nurodyta. Į tą 

ataskaitą turi būti įtrauktas kelio dangos sluoksnių laikomosios gebos, atsparumo dėvėjimuisi ir 

kritinių įtempių bei deformacijų vertinimas. Ataskaitoje pateikiami reikiami duomenys ir 

informacija, konkrečiai susiję su: fizikiniais ir mechaniniais medžiagų eksploataciniais 

parametrais, taikomais kelio tiesimo metodais bei procesais ir jo tiesimo veiklos darbų planu. 

- išlyginamojo sluoksnio – 60 metų. 

Be to, perkančioji organizacija gali nustatyti minimalią nominaliąją paviršinio kelio dangos 

sluoksnio eksploatavimo trukmę, jeigu konkrečiomis to kelio dangos sąlygomis tokią ribą 

galima nustatyti. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia techninę 

ataskaitą, kurioje nurodo minimalią nominaliąją rišiklio ir pagrindo sluoksnių bei išlyginamojo 

sluoksnio eksploatavimo trukmę; ii turi būti ne trumpesnė, negu pirmiau nurodyta. Į tą 

ataskaitą turi būti įtrauktas kelio dangos sluoksnių laikomosios gebos, atsparumo dėvėjimuisi ir 

kritinių įtempių bei deformacijų vertinimas. Ataskaitoje pateikiami reikiami duomenys ir 

informacija, konkrečiai susiję su: fizikiniais ir mechaniniais medžiagų eksploataciniais 

parametrais, taikomais kelio tiesimo metodais bei procesais ir jo tiesimo veiklos darbų planu. 

B12. Kelio priežiūros ir atnaujinimo planas 

1 variantas 

Šis variantas taikomas projektavimo, statybos ir eksploatavimo (PSE) sutarčių atveju 

PSE konkurso dalyvis į išsamų projektą įtraukia kelio priežiūros ir atnaujinimo planą. 

Kiekvienam kelio ruožui, kuris apibūdinamas pagal tam tikrus kelio tiesimo metodus, 

naudotinas medžiagas, aplinkos sąlygas, meteorologines sąlygas ir naudojimo ypatumus, 

skirtame priežiūros ir atnaujinimo plane turi būti bent: 

- nustatyti įprastinės ir profilaktinės priežiūros bei atnaujinimo veiksmai; 

- nustatytas optimalus priežiūros darbų sąnaudų ir naudos santykis; 

- deklaruotas bet kokio įprastinės ar profilaktinės priežiūros ir atnaujinimo veiksmo ir 

(arba) strategijos, kurie įtraukti nustatant anglies pėdsaką (pagal B14 kriterijų, jei 

taikytinas), aplinkosauginis veiksmingumas; 

- įtrauktos kiekvieno veiksmo sąnaudos, numatomi priežiūros darbų intervalai, eismo 

spūsčių mažinimo planas (pagal B10 kriterijų) ir griovimo atliekų tvarkymo planas 

(pagal E2 kriterijų). 

B12. Kelio priežiūros ir atnaujinimo planas 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis į išsamų projektą 

įtraukia kelio priežiūros ir atnaujinimo planą. Kiekvienam kelio ruožui, kuris konkrečiai 

apibūdinamas pagal tam tikrus kelio tiesimo metodus, naudotinas medžiagas, aplinkos sąlygas, 

meteorologines sąlygas ir naudojimo ypatumus, skirtame priežiūros ir atnaujinimo plane turi 

būti bent: 

- nustatyti įprastinės ir profilaktinės priežiūros bei atnaujinimo veiksmai; 

- nustatytas optimalus priežiūros darbų sąnaudų ir naudos santykis; 

- deklaruotas bet kokio įprastinės ar profilaktinės priežiūros ir atnaujinimo veiksmo ir 

(arba) strategijos, kurie įtraukti į gyvavimo ciklo analizę (pagal Error! Reference 

source not found. kriterijų, jei taikytinas), aplinkosauginis veiksmingumas; 

- įtrauktos kiekvieno veiksmo sąnaudos, numatomi priežiūros darbų intervalai, eismo 

spūsčių mažinimo planas (pagal B10 kriterijų) ir griovimo atliekų tvarkymo planas 

(pagal E2 kriterijų). 

Tikrinimas 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia techninę 

ataskaitą, į kurią įtraukiami reikiami duomenys ir informacija, ir projektavimo veiklos darbų 

planą. 

2 variantas 

Šis variantas taikomas atskirų projektavimo ir statybos (PS) sutarčių atveju 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis į išsamų projektą įtraukia bendrą kelio 

priežiūros ir atnaujinimo planą. Kiekvienam kelio ruožui, kuris apibūdinamas pagal tam tikrus 

kelio tiesimo metodus, naudotinas medžiagas, aplinkos sąlygas, meteorologines sąlygas ir 

naudojimo ypatumus, skirtame priežiūros ir atnaujinimo plane turi būti nurodyta: 

- įprastinės ir profilaktinės priežiūros, taip pat atnaujinimo veiksmų aplinkosauginis 
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veiksmingumas (pagal B14 kriterijų dėl anglies pėdsako, jei taikytinas); 

- vidutiniai visų įprastinės ir prevencinės priežiūros, taip pat atnaujinimo veiksmų 

atlikimo intervalai (jei jų nėra nustačiusi perkančioji organizacija); 

- kiekvienam veiksmui skirtas eismo spūsčių mažinimo planas (pagal B10 kriterijų) ir 

griovimo atliekų tvarkymo planas (pagal E2 kriterijų). 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia techninę 

ataskaitą, į kurią įtraukiami reikiami duomenys ir informacija, ir projektavimo veiklos darbų 

planą. 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 

B13.  Netaikoma B13. Eksploataciniai reikalavimai, taikomi transporto priemonių degalų sąnaudoms, 

patiriamoms dėl riedėjimo varžos 

Taikomi tik automobilių keliams ir automagistralėms, pagrindiniams keliams arba valstybinės 

reikšmės keliams, kurie suprojektuoti taip, kad važiuojant pastoviu greičiu atlaikytų didelį 

vidutinį metinį paros eismo intensyvumą7 

Perkančioji organizacija gali rinktis vieną iš toliau nurodytų šio kriterijaus įgyvendinimo 

variantų. Pagal visus tris variantus turi būti reikalaujama, jog vidutinis profilio gylis (MPD) 

būtų toks, kad būtų užtikrinta atitiktis atsparumo slydimui ir šlapiosios trinties reikalavimams 

pagal nacionalinės, regioninės ir (arba) vietos teisės aktus. 

1 variantas 

Vertinimo balų bus skiriama tiems pasiūlymams, kuriais bus įsipareigota sumažinti kelio 

dangos vidutinį profilio gylį (MPD), kartu laikantis saugos sąlygų, nustatytų atsparumo 

slydimui ir šlapiosios trinties normatyvais. 

2 variantas 

Vertinimo balų bus skiriama tiems pasiūlymams, kuriais bus įsipareigota sumažinti kelio 

dangos riedėjimo varžą.  

Šį variantą reikėtų rinktis tik tuo atveju, jeigu tenkinami šie trys reikalavimai: 

1. perkančioji organizacija kvietime teikti pasiūlymus nustato bandymo metodą, 

naudotiną riedėjimo varžai tiesiogiai išmatuoti; 

2. konkurso dalyviai turi galimybę naudotis laboratorijomis, kuriose atliekami 

riedėjimo varžos bandymai pagal šį bandymo metodą; 

                                                      
7 Didelis vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (angl. Annual Average Daily Traffic, AADT) gali būti skirtingas įvairiose ES šalyse ir regionuose, todėl intervalą, kuriame eismas laikomas intensyviu, turėtų įvertinti kiekviena kelių administracija. Pagal bendrą 

taisyklę, kaip nurodyta literatūros šaltiniuose, riba tarp didelio ir mažo eismo srauto intensyvumo yra maždaug tarp 2 000–3 000 AADT. 
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3. bandymo metodas yra patvirtintas pagal ISO 17025 nuostatas. 

3 variantas 

Vertinimo balų bus skiriama tiems pasiūlymams, kuriais bus įsipareigota užtikrinti tokią kelio 

dangą, kuria važiuojant būtų sumažintos transporto priemonių degalų sąnaudos. 

Perkančioji organizacija konkurso dalyviams pateiks reikiamą priemonę, įskaitant planavimo 

duomenis (maršrutą, eismo srautą, vidutinį kelio išlinkio laipsnį, įkalnę ir nuolydį (gradientą)). 

Konkurso dalyvis turi įtraukti projekto parametrus, darančius poveikį degalų sąnaudoms, 

deklaruodamas tas vertes kartu su jų neapibrėžties lygiais ir transporto priemonių degalų 

sąnaudų įverčio neapibrėžties lygiu. 

Tikrinimas  

Visi variantai: projektavimo grupė, PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia 

išsamų projektą, į kurį įtraukia eksploatacinius parametrus, deklaruojamus kartu su kelio 

dangos reprezentatyvaus bandomojo pavyzdžio bandymo rezultatais. Bandymus turi atlikti 

nepriklausoma laboratorija laikydamasi bendrųjų ISO 17025 principų. 

1 variantas: vidutinis profilio gylis (MPD) matuojamas pagal standartą ISO 13473-1. 

2 variantas: riedėjimo varža matuojama pagal perkančiosios organizacijos kvietime teikti 

pasiūlymus nustatytą bandymo metodą. 

3 variantas: projektavimo grupė, PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia 

numatomų degalų sąnaudų rezultatus naudodamasis MIRAVEC priemone arba, kai yra, 

kitomis lygiavertėmis vertinimo priemonėmis. Kad tos priemonės būtų laikomos 

lygiavertėmis, jos turi apimti tokius parametrus: 

- degalų sąnaudų laisvame eismo sraute modelį, pagrįstą: 

o transporto priemonių savybėmis (tipu, naudojamais degalais, EURO 

klase); 

o riedėjimo varža, aerodinaminiu pasipriešinimu, vidutiniu kelio išlinkio 

laipsniu, įkalne ir nuolydžiu (gradientu), greičiu; 

- riedėjimo varžą, priklausomą nuo aplinkos temperatūros, tarptautinį kelio nelygumo 

indeksą (IRI), kelio dangos vidutinį profilio gylį (MPD); 

- transporto priemonių greitį, grindžiamą nurodytais greičio apribojimais, transporto 

priemonių tipą, eismo intensyvumą, kelio gradientą, IRI ir provėžų susidarymą; 

- transporto priemonių variklių tuščiosios eigos laiką. 
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B14. Pagrindinių kelio elementų eksploataciniai parametrai pagal gyvavimo ciklo 

analizę  

Jeigu reikia atsižvelgti į kelio naudojimo etapo poveikį, šis kriterijus turi būti taikomas kartu 

su sutarties sudarymo B13 kriterijumi „Eksploataciniai reikalavimai, taikomi transporto 

priemonių degalų sąnaudoms, patiriamoms dėl riedėjimo varžos“. 

Šis kriterijus gali būti taikomas tik tada, kai konkurso dalyviams palyginimui pateikiamas 

etaloninio kelio kiekybinis darbų žiniaraštis8 arba kai įvairių dalyvių pateiktus projektus 

numatoma palyginti per konkurso procesą. 

Per viešojo pirkimo procesą privaloma laikytis papildomų techninių rekomendacijų, kurios 

pateiktos A priede (anglies pėdsako variantas). 

Techninis vertintojas, kuris specializuojasi anglies pėdsako srityje, turi padėti parengti 

kvietimą teikti pasiūlymus ir kritiškai peržiūrėti pateiktus pasiūlymus. 

Vertinimo balai bus skiriami atsižvelgiant į kelio anglies pėdsako rodiklio pagerinimą, 

įskaitant bent pagrindinius kelio elementus, kurie išvardyti A lentelėje, ir atliekant palyginimą 

su etaloniniu keliu arba kitais konkuruojančiais projektais. 

Naudotinas šio palyginimo pagrindas turi būti nurodytas kvietime teikti pasiūlymus. 

A lentelė. Vertintini kelio elementai 

Naujo kelio tiesimas arba didelio masto 

plėtra 

Priežiūra ir atnaujinimas 

 Sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto 

paruošiamuosius darbus 

 Išlyginamasis sluoksnis 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga arba 

betono plokštės 

 Papildomi pagalbiniai kelio elementai 

(neprivaloma) 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga 

arba betono plokštės 

 

Eksploataciniai parametrai nustatomi atliekant kelio anglies pėdsako vertinimą pagal 

ISO 14067 ar lygiavertį standartą. Kvietime teikti pasiūlymus turi būti nustatytas privalomas 

šio vertinimo metodas (žr. A priedą). 

Geriausiai bus įvertintas tas konkurso dalyvis, kuris įrodys, kad jo anglies pėdsakas būtų 

mažiausias. 

Jeigu analizė, pasirinkus anglies pėdsako variantą, atliekama prieš perkant pagrindinio 

rangovo paslaugas, konkursą laimėjęs dalyvis parengia projekto perdavimo dokumentą, į kurį 

B14. Pagrindinių kelio elementų eksploataciniai parametrai pagal gyvavimo ciklo analizę 

Jeigu reikia atsižvelgti į kelio naudojimo etapo poveikį, šis kriterijus turi būti taikomas kartu 

su sutarties sudarymo B13 kriterijumi „Eksploataciniai reikalavimai, taikomi transporto 

priemonių degalų sąnaudoms, patiriamoms dėl riedėjimo varžos“. 

Šis kriterijus gali būti taikomas tik tada, kai konkurso dalyviams palyginimui pateikiamas 

etaloninio kelio kiekybinis darbų žiniaraštis8 arba kai įvairių dalyvių pateiktus projektus 

numatoma palyginti per konkurso procesą. 

Per viešojo pirkimo procesą privaloma laikytis papildomų techninių rekomendacijų, kurios 

pateiktos B priede (gyvavimo ciklo analizės variantas). 

Techninis vertintojas, kuris specializuojasi gyvavimo ciklo analizės srityje, turi padėti parengti 

kvietimą teikti pasiūlymus ir kritiškai peržiūrėti pateiktus pasiūlymus. 

Vertinimo balai bus skiriami atsižvelgiant į geresnius kelio (įskaitant bent B lentelėje 

išvardytus pagrindinius kelio elementus) eksploatacinius parametrus pagal gyvavimo ciklo 

analizę ir atliekant palyginimą su etaloniniu keliu arba kitais konkuruojančiais projektais. 

Naudotinas šio palyginimo pagrindas turi būti nurodytas kvietime teikti pasiūlymus. 

B lentelė. Vertintini kelio elementai 

Naujo kelio tiesimas arba didelio masto 

plėtra 

Priežiūra ir atnaujinimas 

 Sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto 

paruošiamuosius darbus 

 Išlyginamasis sluoksnis 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga arba 

betono plokštės 

 Papildomi pagalbiniai kelio elementai 

(neprivaloma) 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga 

arba betono plokštės 

 

Eksploataciniai parametrai vertinami atliekant kelio gyvavimo ciklo analizę pagal 

ISO 14040/14044. Kvietime teikti pasiūlymus turi būti nurodyta, kuris iš šių metodų taikomas 

atliekant vertinimą (žr. B priedą): 

(i) poveikio kategorijos rezultatai – susumuoti kiekvieno rodiklio apibūdinimo 

rezultatai, gauti taikant nustatytą gyvavimo ciklo analizės metodą, arba 

(ii) gyvavimo ciklo analizės priemonės balas – vienas balas, gautas taikant valdžios 

institucijų naudojamą nacionalinę arba regioninę gyvavimo ciklo analizės priemonę. 

                                                      
8
 Kiekybinis darbų žiniaraštis apibrėžiamas kaip darbų sąrašas, kuriame pateikiami išsamūs identifikaciniai sutartyje numatytų darbų aprašai ir tikslūs kiekiai (RICS, 2011)

. 
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įtraukia pagrindines prielaidas ir rezultatus, konkrečiai susijusius su: 

- sprendimais dėl būsimų žemės darbų ir grunto paruošiamųjų darbų; 

- siūlomomis naudoti medžiagomis, taikomais metodais, tokiais kaip šilto asfalto 

mišinio, pusšilčio asfalto mišinio ar šalto asfalto mišinio liejimas, taip pat perdirbtų 

medžiagų kiekiu, pakartotinai naudojamų medžiagų kiekiu ir (arba) šalutiniais 

produktais; 

- išmetamo CO2 ekvivalento kiekiu, tenkančiu kiekvienai iš gamybos vietos į darbų 

vietą vežamų medžiagų tonai (pagal pradinį masinio vežimo planą); 

- vietoje ir kitur perdirbamų ir pakartotinai panaudojamų iškastinių medžiagų ir 

statybos bei griovimo atliekų procentine dalimi; 

- priežiūros veikla ir jos dažnumu. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia siūlomo 

projekto medžiagų žiniaraštį ir anglies pėdsako rezultatus; jie turi būti pranešami pagal 

ISO 14067 ar lygiavertį standartą. Palyginimas su etaloniniu keliu turi būti aprašytas glaustoje 

techninėje ataskaitoje, kurioje palyginamas (-i) projekte siūlomas (-i) variantas (-ai) ir 

apskaičiuojamas padėties pagerinimo potencialas. Techninėje ataskaitoje turi būti aprašyta, 

kaip atsižvelgta į A priede išdėstytus spręstinus techninius klausimus. 

Projekto perdavimo dokumentą perkančioji organizacija panaudos ateityje skelbdama 

kvietimą teikti pasiūlymus tuo atveju, jeigu bus sudaromos atskiros projektavimo ir statybos 

sutartys, arba jis bus atnaujintas ir toliau tobulinamas pagrindinio statybos rangovo (ar PS 

rangovo, ar PSE rangovo) iki kelio tiesimo etapo pradžios. 

Konkursą laimėjęs dalyvis projektavimo etapą baigia parengdamas šį perdavimo dokumentą. 

PS arba PSE konkursą laimėjęs dalyvis perdavimo dokumentą parengia prieš pradėdamas 

kelio tiesimo etapą. 

Techninė ataskaita turi būti kritiškai peržiūrėta perkančiosios organizacijos paskirto gyvavimo 

ciklo analizės techninio vertintojo. Ši kritinė peržiūra atliekama pagal C priede pateiktas 

gaires. 

Kiekvienu atveju taikoma metodika turi apimti bent B priede nurodytus gyvavimo ciklo 

poveikio kategorijų rodiklius. 

Pagal B priedo d punktą į gyvavimo ciklo analizę įtraukiamos energijos surinkimo 

technologijos.. 

Jei gyvavimo ciklo analizė atliekama prieš perkant pagrindinio rangovo paslaugas, konkursą 

laimėjęs dalyvis parengia projekto perdavimo dokumentą, į kurį įtraukia pagrindines 

prielaidas ir rezultatus, konkrečiai susijusius su: 

- sprendimais dėl būsimų žemės darbų ir grunto paruošiamųjų darbų; 

- siūlomomis naudoti medžiagomis, taikomais metodais, tokiais kaip šilto asfalto 

mišinio, pusšilčio asfalto mišinio ar šalto asfalto mišinio liejimas, taip pat perdirbtų 

medžiagų kiekiu, pakartotinai naudojamų medžiagų kiekiu ir (arba) šalutiniais 

produktais; 

- išmetamo CO2 ekvivalento kiekiu, tenkančiu kiekvienai iš gamybos vietos į darbų 

vietą vežamų medžiagų tonai (pagal pradinį masinio vežimo planą); 

- vietoje ir kitur perdirbamų ir pakartotinai panaudojamų iškastinių medžiagų ir 

statybos bei griovimo atliekų procentine dalimi; 

- priežiūros veikla ir jos dažnumu. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia siūlomo 

projekto medžiagų žiniaraštį ir gyvavimo ciklo analizės rezultatus; jie turi būti pranešami pagal 

standartą ISO 14044. Palyginimas su etaloniniu keliu turi būti aprašytas glaustoje techninėje 

ataskaitoje, kurioje palyginamas (-i) projekte siūlomas (-i) variantas (-ai) ir apskaičiuojamas 

padėties pagerinimo potencialas. Techninėje ataskaitoje turi būti aprašyta, kaip atsižvelgta į B 

priede išdėstytus spręstinus techninius klausimus. 

Projekto perdavimo dokumentą perkančioji organizacija panaudos ateityje skelbdama 

kvietimą teikti pasiūlymus tuo atveju, jeigu bus sudaromos atskiros projektavimo ir statybos 

sutartys, arba jis bus atnaujintas ir toliau tobulinamas pagrindinio statybos rangovo (ar PS 

rangovo, ar PSE rangovo) iki kelio tiesimo etapo pradžios. 

Konkursą laimėjęs dalyvis projektavimo etapą baigia parengdamas šį perdavimo dokumentą. 

PS arba PSE konkursą laimėjęs dalyvis perdavimo dokumentą parengia prieš pradėdamas 

kelio tiesimo etapą. 

Techninė ataskaita turi būti kritiškai peržiūrėta perkančiosios organizacijos paskirto gyvavimo 

ciklo analizės techninio vertintojo. Ši kritinė peržiūra atliekama pagal C priede pateiktas 

gaires. 

B15. Perdirbtų medžiagų įmaišymas B15. Perdirbtų medžiagų įmaišymas 
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Rekomenduojama apsvarstyti galimybę šį kriterijų sujungti su B16 kriterijumi, tačiau jo taikyti 

nereikėtų, jeigu pasirenkamas B14 kriterijus9.  

Perkančioji organizacija skiria vertinimo balų konkurso dalyviams, kurie pasiekia, kad 

perdirbtos medžiagos, pakartotinai naudojamos medžiagos ir (arba) naudojami šalutiniai 

produktai10 sudarytų ne mažiau kaip 15 proc. bendros visų pagrindinių, C lentelėje nurodytų 

kelio elementų masės. 

Sudarant sutartį galėtų būti nustatytas ir didesnio minimalaus kiekio reikalavimas, jeigu dėl to 

būtų susitarta su projektavimo grupe prieš pradedant pagrindinio rangovo konkursą. 

Perkančioji organizacija, priklausomai nuo konkrečių vietos sąlygų, gali nuspręsti už 

pakartotinai naudojamų medžiagų kiekį skirti daugiau balų, negu už naudojamas perdirbtas 

medžiagas. 

C lentelė. Vertintini kelio elementai 

Naujo kelio tiesimas arba didelio masto plėtra Priežiūra ir atnaujinimas 

 Sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto 

paruošiamuosius darbus 

 Išlyginamasis sluoksnis 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga arba betono 

plokštės 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga 

arba betono plokštės 

 

Perdirbtų medžiagų kiekis, taip pat pakartotinai naudojamų medžiagų kiekis apskaičiuojamas 

pagal vidutinį pakartotinai naudojamų medžiagų, perdirbtų medžiagų ir (arba) šalutinių 

produktų masės balansą, atsižvelgiant į tai, kaip jie gaminami ir pristatomi į vietą (kai 

taikoma): 

- kiekvienos paruošto mišinio partijos, kurios siuntos pristatomos į kelio tiesimo darbų 

vietą, pagal standartus, taikomus: 

o užpildams: EN 13242, EN 13285; 

o asfaltbetonio dangai: EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betono dangai: EN 206, EN 12620, EN 13877; 

o hidrauliškai surištiems kelio pagrindo mišiniams: EN 14227 (1–5 dalys); 

o stabilizuotam dirvožemiui: EN 14227 (10–15 dalys); 

Rekomenduojama apsvarstyti galimybę šį kriterijų sujungti su B16 kriterijumi, tačiau jo taikyti 

nereikėtų, jeigu pasirenkamas Error! Reference source not found. kriterijus9.  

Perkančioji organizacija skiria vertinimo balų konkurso dalyviams, kurie pasiekia, kad 

perdirbtos medžiagos, pakartotinai naudojamos medžiagos ir (arba) naudojami šalutiniai 

produktai10 sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. bendros visų pagrindinių, C lentelėje nurodytų 

kelio elementų masės. 

Sudarant sutartį galėtų būti nustatytas ir didesnio minimalaus kiekio reikalavimas, jeigu dėl to 

būtų susitarta su projektavimo grupe prieš pradedant pagrindinio rangovo konkursą. 

Perkančioji organizacija, priklausomai nuo konkrečių vietos sąlygų, gali nuspręsti už 

pakartotinai naudojamų medžiagų kiekį skirti daugiau balų, negu už naudojamas perdirbtas 

medžiagas. 

D lentelė. Vertintini kelio elementai 

Naujo kelio tiesimas arba didelio masto plėtra Priežiūra ir atnaujinimas 

 Sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto 

paruošiamuosius darbus 

 Išlyginamasis sluoksnis 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga arba betono 

plokštės 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga 

arba betono plokštės 

 

Perdirbtų medžiagų kiekis, taip pat pakartotinai naudojamų medžiagų kiekis apskaičiuojamas 

pagal vidutinį pakartotinai naudojamų medžiagų, perdirbtų medžiagų ir (arba) šalutinių 

produktų masės balansą, atsižvelgiant į tai, kaip jie gaminami ir pristatomi į vietą (kai 

taikoma): 

- kiekvienos paruošto mišinio partijos, kurios siuntos pristatomos į kelio tiesimo darbų 

vietą, pagal standartus, taikomus: 

o užpildams: EN 13242, EN 13285; 

o asfaltbetonio dangai: EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betono dangai: EN 206, EN 12620, EN 13877; 

o hidrauliškai surištiems kelio pagrindo mišiniams: EN 14227 (1–5 dalys); 

o stabilizuotam dirvožemiui: EN 14227 (10–15 dalys); 

                                                      
9 Jeigu konkrečios vietos sąlygos ir planavimo politika yra palankios naudoti perdirbtas medžiagas, perkančioji organizacija gali kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti galimybę į kvietimą teikti pasiūlymus kartu su kompleksiniu B14 (anglies pėdsako / gyvavimo ciklo 

analizės) kriterijumi įtraukti perdirbtų medžiagų kiekio kriterijų. Daromas prielaidas ir inventorinės gyvavimo ciklo analizės duomenis, susijusius su perdirbtų medžiagų gamybos ir naudojimo kelių tiesimui etapais, reikėtų įtraukti į atsakymą pagal B14 kriterijų. 

10 Atliekų pagrindų direktyvos 5 straipsnyje šalutinio produkto sąvoka apibrėžta taip: „medžiaga ar objektas, gaunamas gamybos procese, kurio pirminis tikslas nėra šios medžiagos ar šio objekto gamyba <...>“. 
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- gamykloje pagamintoms plokštėms ir elementams, kuriuose yra deklaruotas 

atitinkamų medžiagų kiekis, – kartą per metus pagal EN 12620, EN 206, EN 13877 

ir nacionalinės teisės aktus. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pasiūlo numatomų 

naudoti perdirbtų medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų ir (arba) šalutinių produktų 

kiekį: remdamasis statybinių medžiagų gamintojo (-ų) pateikta informacija, kiekybiškai 

įvertina, kokią bendros nurodytų kelio elementų masės dalį sudarytų perdirbtos ir (arba) 

pakartotinai naudojamos medžiagos. 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis apibūdina, kaip bus 

apskaičiuojamas ir tikrinamas perdirbtų medžiagų kiekis, įskaitant bent medžiagos partijos 

dokumentus kaip tipo bandymo ataskaitą, gamyklos gamybos kontrolės dokumentus bei 

pristatymo dokumentus, ir nurodo, kaip kelio tiesimo etape bus atliekama trečiosios šalies 

patikra. 

 

- gamykloje pagamintoms plokštėms ir elementams, kuriuose yra deklaruotas 

atitinkamų medžiagų kiekis, – kartą per metus pagal EN 12620 ir EN 206, EN 13877 

ir nacionalinės teisės aktus. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pasiūlo numatomų 

naudoti perdirbtų medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų ir (arba) šalutinių produktų 

kiekį: remdamasis statybinių medžiagų gamintojo (-ų) pateikta informacija, kiekybiškai 

įvertina, kokią bendros nurodytų kelio elementų masės dalį sudarys perdirbtos ir (arba) 

pakartotinai naudojamos medžiagos. 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis apibūdina, kaip bus 

apskaičiuojamas ir tikrinamas perdirbtų medžiagų kiekis, įskaitant bent medžiagos partijos 

dokumentus kaip tipo bandymo ataskaitą, gamyklos gamybos kontrolės dokumentus bei 

pristatymo dokumentus, ir nurodo, kaip kelio tiesimo etape bus atliekama trečiosios šalies 

patikra. 

 

B16. Vežant užpildus išmetamam CO2 ekvivalento kiekiui keliami eksploataciniai reikalavimai 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Šio kriterijaus nereikėtų taikyti tada, kai taikomas B14 kriterijus. Siekiant bendros naudos aplinkai rekomenduojama apsvarstyti galimybę šį kriterijų sujungti su B15 kriterijumi. Tai visada 

reikėtų daryti atsižvelgiant į vietos rinkos sąlygas, o kvietime teikti pasiūlymus reikėtų nustatyti ir aiškiai apibūdinti abiejų kriterijų lyginamąjį svorį, kuriuo bus užtikrinta veiksminga 

konkurencija ir bus atlyginta tiems pasiūlymų teikėjams, kurių pasiūlymais siekiama užtikrinti didžiausią bendrą aplinkosauginį veiksmingumą. 

Vertinimo balai bus skiriami proporcingai tam, kiek bus sumažintas išmetamas CO2 ekvivalento kiekis vežant kiekvieną toną užpildų11, naudojamų gaminant E lentelėje išvardytus pagrindinius 

kelio elementus. Vežant medžiagas išmetamo CO2 ekvivalento kiekio apskaičiavimo metodas ir priemonė turi būti nustatyti kvietime teikti pasiūlymus. Kai kuriose valstybėse narėse gali būti 

jau nustatyti leidimų išdavimo reikalavimai ir turima susijusių priemonių, skirtų su medžiagų vežimu susijusiam išmetamo CO2 ekvivalento kiekiui apskaičiuoti; tokiu atveju konkurso dalyviai 

apie savo išmetamą kiekį turi pranešti pagal šias taisykles.  

Perkančioji organizacija, remdamasi iš projektavimo grupės gauta informacija, galėtų nustatyti didžiausią išmetamo CO2 ekvivalento kiekio, tenkančio kiekvienai vežamų užpildų medžiagų 

tonai, tikslinį rodiklį. Šis dydis kartu su prielaidomis ir taisyklėmis turi būti įtrauktas į kvietimą teikti pagrindinio rangovo paslaugų pasiūlymus.  

E lentelė. Vertintini kelio elementai 

Naujo kelio tiesimas arba didelio masto plėtra Priežiūra ir atnaujinimas 

 Sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto 

paruošiamuosius darbus 

 Išlyginamasis sluoksnis 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga arba betono plokštės 

 Papildomi pagalbiniai kelio elementai (neprivaloma) 

 Kelio pagrindas, rišiklis ir danga arba betono 

plokštės 

 

                                                      
11 Užpildai gali būti: i) natūralūs užpildai (tokie kaip smėlis, žvyras, skalda), ii) perdirbti užpildai (tokie kaip iš statybos ir griovimo atliekų gautos medžiagos) ir iii) antriniai užpildai (tokie kaip pramoninių procesų šlakas ir pelenai). 
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Tikrinimas 

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia CO2 ekvivalento kiekio, išmetamo vežant kiekvieną nustatytiems kelio elementams naudojamų užpildų toną, 

įvertį, nustatytą naudojantis kvietime teikti pasiūlymus nurodyta skaičiavimo priemone. Turi būti apibūdinta atitinkama transporto rūšis arba rūšys ir kiekvienos rūšies transporto teršalų 

išmetimo koeficientas padaugintas iš atitinkamų medžiagų kiekių, nurodytų sąnaudų kiekių žiniaraštyje. 

B17. Drenažo sistemų vandens taršos kontrolės darniesiems inžineriniams elementams keliami reikalavimai 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Vertinimo balų bus skiriama drenažo sistemų projektams, į kuriuos bus įtraukta toliau nurodytų darniųjų inžinerinių elementų (dažnai vadinamų darniomis miestų drenavimo sistemomis, 

SUDS): 

- nuotekų filtracijos grioviai žemais (<25 mm) apvadais arba be jų kelkraštyje, įrengti bent 40 proc. viso kelkraščio ilgio (0,25X balų); 

- žole užželdinti nuotakai, įrengti bent 40 proc. viso kelkraščio ilgio (0,5X balų); 

- augalais apaugę nuotekų sulaikomieji baseinai neišklotu dugnu, skirti vandeniui įsisunkti, per kuriuos visos nuotekos nukreipiamos nuo kelio prieš joms pasiekiant vietos paviršinį 

vandentakį (0,5X balų); 

- augalais apaugę nuotekų sulaikomieji tvenkiniai su danga išklotu dugnu, įrengiami siekiant sukurti dirbtines šlapynes ir (arba) nuolatinį vandens telkinį visame baseine ar jo dalyje, per 

kuriuos visos nuotekos nukreipiamos nuo kelio prieš joms pasiekiant vietos paviršinį vandentakį (0,75X balų). 

Į darnios miestų drenavimo sistemos projektą gali būti įtrauktas ir ne vienas, o daugiau SUDS elementų.  

Šios sistemos turi būti projektuojamos pagal geriausios praktikos gaires, pavyzdžiui, detaliai išdėstytas CIRIA 2007 m. išleistame vadove „The SUDS Manual C697“ ar kitoje panašioje, tačiau 

naujesnėje literatūroje. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia detalius duomenis apie šiuos drenažo sprendimus ir juos aiškiai nurodo projekte. Kai tinka, reikia paminėti 

pagal geriausią praktiką pasirinktas projekto detales ir tai, kaip jos integruotos į projektą. 
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B18. Paviršinių nuotekų sulaikymo gebos drenažo sistemose, kuriose yra įrengtų darniųjų inžinerinių elementų, reikalavimai 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Vertinimo balų bus skiriama už drenažo sistemas, kuriose bus įrengta toliau nurodytų darniųjų inžinerinių elementų (dažnai vadinamų SUDS), apimančių paviršinių nuotekų sulaikymo 

įrenginius, kuriais gerinamas estetinis vietos vaizdas ir padedama sudaryti sąlygas kurti galimas gamtines buveines: 

- žole užželdinti nuotakai su mažatvankėmis užtvankomis ir diafragma dugne, atliekantys nuotekų sulaikomąją funkciją per smarkias liūtis, tačiau įprastai sausi (0,50X balų); 

- augalais apaugę nuotekų sulaikomieji baseinai neišklotu dugnu, skirti vandeniui įsisunkti ir jo perviršiui surinkti nepalankiomis oro sąlygomis, per kuriuos visos nuotekos 

nukreipiamos nuo kelio prieš joms pasiekiant vietos paviršinį vandentakį (0,50X balų); 

- augalais apaugę nuotekų sulaikomieji tvenkiniai su danga išklotu dugnu, įrengiami siekiant sukurti dirbtines šlapynes ir (arba) nuolatinį vandens telkinį visame baseine ar jo dalyje, per 

kuriuos visos nuotekos nukreipiamos nuo kelio prieš joms pasiekiant vietos paviršinį vandentakį (0,75X balų). 

Bet kuris vienas arba visi šie elementai gali būti įtraukti į drenažo sistemos projektą ir pagal vietos poreikius derinami su kitais įprastais inžineriniais drenažo sistemos elementais. 

Šios sistemos turi būti projektuojamos pagal geriausios praktikos gaires, pavyzdžiui, detaliai išdėstytas CIRIA 2007 m. išleistame vadove „The SUDS Manual C697“ ar kitoje panašioje, tačiau 

naujesnėje literatūroje. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia detalius duomenis apie šiuos drenažo sprendimus ir juos aiškiai nurodo projekte. Kai tinka, reikia paminėti 

pagal geriausią praktiką pasirinktas projekto detales ir tai, kaip jos integruotos į projektą. 
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B19. Laukiniams gyvūnams skirtoms kelio perėjoms keliami eksploataciniai 

reikalavimai 

Vertinimo balų bus skiriama už drenažo infrastruktūrą (pralaidas arba požemines perėjas), 

kuria bus padedama mažiems gyvūnams ir varliagyviams arba vandens gyvūnams saugiai 

patekti į kitą kelio pusę. Balai bus skiriami tokia tvarka: 

- už nuotekų filtracijos griovius žemais (< 25 mm) apvadais arba be jų kelkraštyje, 

įrengtus bent 40 proc. viso kelkraščio ilgio (0,5X balo); 

- už tai, kad bent 50 proc. visų paviršinio vandens pralaidų per kelio pagrindą būtų su 

lygiais ir sausais takais mažiems gyvūnams (0,5X balo); 

- už tai, kad visos pralaidos, kuriomis nukreipiami nuolatiniai paviršiniai vandentakiai, 

nekliudytų žuvims ar varliagyviams migruoti prieš srovę (0,5X balo). 

Pralaidos, kuriomis galėtų judėti maži arba vandens rūšių gyvūnai, turi būti suprojektuotos 

vadovaujantis geriausios praktikos gairėmis, pavyzdžiui, paskelbtomis vadove „COST 341“ ar 

bet kokiuose panašiuose perkančiosios organizacijos pasiūlytuose dokumentuose. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia duomenis 

apie bet kokius apvadus, nuotekų filtracijos griovius ar pralaidas ir palygina juos su 

perkančiosios organizacijos nurodytomis geriausios praktikos gairėmis. 

B19. Laukiniams gyvūnams skirtoms kelio perėjoms keliami eksploataciniai reikalavimai 

Vertinimo balų bus skiriama už drenažo infrastruktūrą (pralaidas arba požemines perėjas), per 

kurią mažiems gyvūnams ir varliagyviams arba vandens gyvūnams sudaromos sąlygos saugiai 

patekti į kitą kelio pusę. Balai bus skiriami tokia tvarka: 

- už nuotekų filtracijos griovius be apvadų kelkraštyje, įrengtus bent 60 proc. viso 

kelkraščio ilgio (0,5X balo); 

- už tai, kad visos paviršinio vandens pralaidos per kelio pagrindą būtų su lygiais ir 

sausais takais mažiems gyvūnams (0,5X balo); 

- už tai, kad visos pralaidos, kuriomis nukreipiami nuolatiniai paviršiniai vandentakiai, 

nekliudytų žuvims ar varliagyviams migruoti prieš srovę (0,5X balo). 

Pralaidos, kuriomis galėtų judėti maži arba vandens rūšių gyvūnai, turi būti suprojektuotos 

vadovaujantis geriausios praktikos gairėmis, pavyzdžiui, paskelbtomis vadove „COST 341“ ar 

bet kokiuose panašiuose perkančiosios organizacijos pasiūlytuose dokumentuose. 

Tikrinimas  

Projektavimo grupė arba PS konkurso dalyvis arba PSE konkurso dalyvis pateikia duomenis 

apie bet kokius apvadus, nuotekų filtracijos griovius ar pralaidas ir palygina juos su 

perkančiosios organizacijos nurodytomis geriausios praktikos gairėmis. 

B20. Pareiškimas dėl mažatriukšmės kelio dangos projekto eksploatacinių parametrų 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Vertinimo balų bus skiriama, jeigu kelio dangos projekte bus pateiktas pareiškimas, jog bus pasiektas > 1 dB(A) mažesnis, nei minimaliuose techniniuose reikalavimuose nurodytas, triukšmas 

(matuojant pagal CPX metodą) (žr. B7). Balai bus skiriami proporcingai decibelų skaičiui (dB(A)), kuriuo šis įvertintas eksploatacinis parametras viršytų minimalius techninius reikalavimus. 

Tikrinimas  

Toks pat, koks atliekamas pagal B7 kriterijų. 
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C. Kelio tiesimas arba didelio masto plėtra 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA 

C1. Kelio tiesimo vykdymas 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas turi užtikrinti, kad 

vykdant kelio tiesimo darbus būtų laikomasi sutartų projektų ir specifikacijų. Ypatingą dėmesį 

reikėtų skirti šiems aspektams: 

- pagrindinių kelio elementų eksploataciniams parametrams pagal anglies pėdsako 

vertinimą arba gyvavimo ciklo analizę (B14 kriterijus) arba išmetamam CO2 kiekiui, 

tenkančiam kiekvienai vežamų medžiagų tonai (B16 kriterijus); 

- iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo planui (B2 kriterijus); 

- vandens taršos kontrolės elementams, paviršinių nuotekų sulaikomajai gebai, 

aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo planui ir drenažo sistemoje 

suprojektuotoms laukiniams gyvūnams skirtoms kelio perėjoms (B3, B4, B5, B17, 

B18, B19 kriterijai); 

- kelio dangos patvarumui (B11 kriterijus); 

- eismo spūsčių mažinimo plano įgyvendinimui (B10 kriterijus). 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas tuo atveju, jeigu manoma, 

kad reikia reikšmingai nukrypti nuo projekto reikalavimų kelio tiesimo etape, apie tai praneša 

perkančiajai organizacijai ir susitaria dėl bet kokio nukrypimo, jeigu jis yra pagrįstas. 

Tais atvejais, kai susitarti nepavyksta, sutarties nuostatose turėtų būti iš anksto nustatyta 

tvarka, kaip bus sprendžiama dėl tinkamų ir proporcingų nuobaudų už reikalavimų nesilaikymą 

ir (arba) imamasi taisomųjų ar žalos mažinimo veiksmų. 

C1. Kelio tiesimo vykdymas 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas turi užtikrinti, kad 

vykdant kelio tiesimo darbus būtų laikomasi sutartų projektų ir specifikacijų.. Ypatingą dėmesį 

reikėtų skirti šiems aspektams: 

- kelio dangos makrotekstūrai (MPD) (žr. B13 kriterijų); 

- pagrindinių kelio elementų eksploataciniams parametrams pagal anglies pėdsako 

vertinimą arba gyvavimo ciklo analizę (Error! Reference source not 

found. kriterijus) arba išmetamam CO2 kiekiui, tenkančiam kiekvienai vežamų 

medžiagų tonai (B16 kriterijus); 

- iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo planui (B2 kriterijus); 

- vandens taršos kontrolės elementams, paviršinių nuotekų sulaikomajai gebai, aplinkos 

aspektų integracijos ir atkūrimo planui ir drenažo sistemoje suprojektuotoms 

laukiniams gyvūnams skirtoms kelio perėjoms (B3, B4, B5, B17, B18, B19 kriterijai); 

- kelio dangos patvarumui (B11 kriterijus); 

- eismo spūsčių mažinimo plano įgyvendinimui (B10 kriterijus). 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas tuo atveju, jeigu manoma, 

kad reikia reikšmingai nukrypti nuo projekto reikalavimų kelio tiesimo etape, apie tai praneša 

perkančiajai organizacijai ir susitaria dėl bet kokio nukrypimo, jeigu jis yra pagrįstas. 

Tais atvejais, kai susitarti nepavyksta, sutarties nuostatose turėtų būti iš anksto nustatyta 

tvarka, kaip bus sprendžiama dėl tinkamų ir proporcingų nuobaudų už reikalavimų nesilaikymą 

ir (arba) imamasi taisomųjų ar žalos mažinimo veiksmų. 

C2. Netaikoma C2. Užbaigto kelio kokybė – eksploatacinių parametrų stebėsena 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas stebi sutartus kelio dangos 

riedėjimo varžos eksploatacinius parametrus, turinčius įtakos transporto priemonių degalų 

sąnaudoms, po to, kai baigiamas tiesti kelias, prieš jį atidarant, ir praėjus 6 mėnesiams po jo 

atidarymo (eksploatuojamame kelyje) ir pateikia atliktų bandymų rezultatų kopiją. 

Jei gaunami reikalavimų neatitinkantys rezultatai, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos 

tekstą. 
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C3. Perdirbtų medžiagų įmaišymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Kai medžiagos pristatomos į darbų vietą, priimant kiekvieną produkto partiją turi būti tikrinami teiginiai dėl perdirbtų medžiagų kiekių ir tų medžiagų aiškus atsekamumas 12. 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas patvirtina tų teiginių tikrumą pateikdamas: 

- nepriklausomos trečiosios šalies išduotą to produkto ir (arba) perdirbtos medžiagos atsekamumo ir masės balanso pažymėjimą; 

- arba lygiaverčius gamintojo (-ų) pateiktus dokumentus. 

C4. Žemos temperatūros asfalto stebėsena 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Žemos temperatūros asfalto liejimo temperatūra tikrinama darbų vietoje naudojant kiekvieną produkto partiją13. 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas pateikia: 

- nepriklausomos laboratorijos išduotą maksimalios asfalto liejimo temperatūros patvirtinimą 

- arba lygiaverčius asfalto gamintojo (-ų) pateiktus dokumentus. 

C5. Iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo plano vykdymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas įdiegia sistemą, pagal kurią vykdoma stebėsena ir pranešama apie veiksmus, atliekamus su iškastinėmis medžiagomis ir 

dirvožemiu kelio tiesimo darbų vietoje etape. Pagal šią sistemą turi būti tvarkomi susidariusių medžiagų (viršutinio dirvožemio sluoksnio ir iškastinių medžiagų) masės, vietoje pakartotinai 

naudojamų ar perdirbamų medžiagų procentinių kiekių ir kitur išvežtų pakartotinai naudoti arba perdirbti medžiagų procentinių kiekių duomenys. 

Pagal ją taip pat turi būti sekama ir tikrinama iškastinių medžiagų siuntų paskirties vieta. Stebėsenos ir sekimo duomenys perkančiajai organizacijai teikiami sutarta periodine tvarka. 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas tais atvejais, jeigu manoma, kad reikia reikšmingai nukrypti nuo iškastinių medžiagų ir dirvožemio tvarkymo plano, 

pasiūlyto projektavimo etape, apie tai praneša perkančiajai organizacijai ir susitaria dėl bet kokio nukrypimo, jeigu jis yra pagrįstas. 

 

C6. Drenažo sistemų vandens taršos kontrolės elementų tikrinimas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Rangovas atlieka patikrinimą vietoje, siekdamas nustatyti drenažo sistemos matmenis, takus bei jungtis tarp drenavimo elementų, ir įsitikina, kad jie atitinka projekto planus. Informacija pagal 

sutartą tvarkaraštį siunčiama perkančiajai organizacijai. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos tekstą. 

                                                      
12 Partija – vienodai paženklinto produkto, pagaminto tame pačiame maišymo įrenginyje tokiomis pačiomis sąlygomis pagal nustatytą maišymo planą, naudojant tas pačias žaliavas, kiekis. 

13 Partija – vienodai paženklinto produkto, pagaminto tame pačiame maišymo įrenginyje tokiomis pačiomis sąlygomis pagal nustatytą maišymo planą, naudojant tas pačias žaliavas, kiekis. 
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C7. Vandens taršos kontrolės darniųjų inžinerinių elementų įrengimas drenažo sistemose 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Rangovas atlieka tikrinimus vietoje tiek tuo metu, kai įrengiami apželdinamieji drenažo sistemos elementai, tiek po to ir užtikrina, kad vadovaujantis geriausios praktikos gairėmis būtų imamasi 

reikiamų priemonių, kad darnios miestų drenavimo sistemos (SUDS) elementai būtų užželdinti augalinėmis dangomis. Informacija pagal sutartą tvarkaraštį siunčiama perkančiajai organizacijai. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos tekstą. 

 

C8. Drenažo sistemų paviršinių nuotekų sulaikomosios gebos tikrinimas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas tikrina drenažo sistemą jos statybos etape ir užtikrina, kad ji atitiktų sutartą projektą ir projekte nustatytus matmenis, 

nuolydžių ir kitas technines detales. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos tekstą. 

 

C9. Drenažo sistemų, kuriose yra įrengtų darniųjų inžinerinių elementų, paviršinių nuotekų sulaikomosios gebos tikrinimas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas atlieka tikrinimus vietoje tiek tuo metu, kai įrengiami apželdinamieji drenažo sistemos elementai, tiek po to ir užtikrina, kad 

vadovaujantis geriausios praktikos gairėmis būtų imamasi reikiamų priemonių, kad darnios miestų drenavimo sistemos (SUDS) elementai būtų užželdinti augalinėmis dangomis. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos tekstą. 

 

C10. Aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo plano vykdymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Atliekant darbus pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas sudaro sąlygas darbų vietoje atlikti tikrinimą siekdamas užtikrinti, kad šis planas būtų įgyvendintas. 

Užbaigus darbus pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas sudaro sąlygas darbų vietoje atlikti galutinį patikrinimą siekdamas užtikrinti, kad šis planas (su bet kokiais 

sutartais nukrypimais nuo plano) yra įgyvendintas. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos tekstą. 

 

C11. Kelio perėjų laukiniams gyvūnams ir kitų priemonių tikrinimas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas įsipareigoja per statybos procesą ir iškart po jo tikrinti bet kokius savo pasiūlyme numatytus įrengti nuotekų filtracijos 

griovius arba pralaidas ir užtikrina, kad jie atitiktų minimalius projekte nustatytų techninių specifikacijų reikalavimus ir būtinas vertinimo balų skyrimo sąlygas. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos tekstą. 
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C12. Atliekant kelio tiesimo darbus skleidžiamo triukšmo stebėsena 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas užtikrina, kad atliekant kelio tiesimo ir (arba) priežiūros darbus: 

- būtų pagal projektą arba papildomai įrengta tinkama triukšmo mažinimo užtvara; 

- triukšmo lygis jo sklidimo zonoje būtų stebimas pagal su perkančiąja organizacija suderintą tvarkaraštį; 

- triukšmo duomenys būtų apdorojami ir kiekvieną darbų tvarkaraštyje numatytą darbo dieną nustatoma viena Ldvn vertė ir viena Lnakties vertė ir tas vertes būtų galima palyginti su 

ribinėmis vertėmis, dėl kurių susitarta su perkančiąja organizacija. 

Jeigu nustatoma, kad Ldvn ir (arba) Lnakties vertės per sutartą stebėsenos laikotarpį viršija priimtame pasiūlyme nustatytas ribines vertes, perkančioji organizacija gali sustabdyti darbus arba taikyti 

nuobaudas, kurios nurodytos kvietime teikti pasiūlymus. Bet kokios nuobaudos didinamos proporcingai dB(A) skaičiaus, kuriuo viršytos tos ribos, ir reikalavimų nesilaikymo trukmės 

sandaugai. 

C13. Mažatriukšmių kelio dangų gamybos atitikties bandymai 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Užbaigus darbus ir praėjus 4–12 savaičių po kelio atidarymo pagrindinis statybos rangovas, PS rangovas arba PSE rangovas paveda nepriklausomoms ir kompetentingoms trečiosioms šalims 

pagal CPX metodą atlikti bandymus, ar jo produkcija atitinka projekte pateiktus pareiškimus dėl kelio dangos paviršiuje skleidžiamo triukšmo. 

Šie bandymai atliekami naudojant specialiai tam pritaikytą transporto priemonę ir laikantis standarto ISO/DIS 11819-2. Šiems bandymams naudotinos etaloninės transporto priemonių padangos 

yra radialinės standartinės etaloninės bandomosios padangos P225/60R16, apibrėžtos ASTM F2493-14; tai turėtų būti aiškiai nurodyta kvietime teikti pasiūlymus. 

Bandymai turėtų būti atliekami sauso oro sąlygomis, o esant korytiems kelių paviršiams – tik praėjus bent 2 dienoms po paskutinio lietaus. 

Jeigu pagal CPX metodą atlikto bandymo duomenys neatitinka projekte pateiktų pareiškimų, PS rangovui arba PSE rangovui taikomos finansinės nuobaudos ir (arba) reikalaujama, kad jis 

atliktų taisomuosius darbus, dėl kurių perkančiajai organizacijai nereikėtų patirti jokių papildomų išlaidų. 

Jeigu iš erdvinės analizės sužinoma, kad nustatytų triukšmo ribų neatitinka tik viena maža kelio dalis, bet kokie taisomieji veiksmai turėtų būti atliekami tik tame kelio ruože. 

Bet kokių taikytinų nuobaudų ar taisomųjų veiksmų tvarka turi būti aiškiai nustatyta kvietime teikti pasiūlymus. 

C14. Eismo spūsčių mažinimo plano vykdymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas pateikia dokumentinius įrodymus, kad eismo spūsčių mažinimo planas tinkamai įgyvendinamas. 

Perkančioji organizacija tikrins, kaip laikomasi konkrečių reikalavimų dėl eismo spūsčių mažinimo (ITS prietaisų, kintamos eismo krypties juostų ir sutvirtintų kelkraščių), po to, kai baigiamas 

tiesti kelias, prieš jį atidarant, ir praėjus 6 mėnesiams po jo atidarymo (eksploatuojamame kelyje). 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas tuo atveju, jeigu būtų manoma, kad reikia reikšmingai nukrypti nuo eismo spūsčių mažinimo plano, pasiūlyto projektavimo 

etape, apie tai turi pranešti perkančiajai organizacijai ir susitarti dėl bet kokio nukrypimo, jeigu jis yra pagrįstas. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties C1 vykdymo sąlygos tekstą. 



 

 

33 

 

D. Kelio naudojimas 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

D1. Mažatriukšmių kelio dangų eksploatacinis patvarumas 

Kai to reikalaujama vietos ar nacionalinės teisės aktuose arba kai mažas to kelio 

triukšmingumas laikomas prioritetu 

Nuo mažatriukšmės kelio dangos paviršiaus skleidžiamas triukšmas, matuojamas pagal 

artimojo matavimo (CPX) metodą, apibrėžtą ISO/DIS 11819-2, negali viršyti toliau nurodytų 

ribų, priklausomai nuo didžiausio leistino greičio apribojimo tame kelyje, penkerius metus po 

gamybos atitikties bandymų: 

- 93 dB(A) – 50 km/h ir (arba) 

- 98 dB(A) – 70 km/h ir (arba) 

- 101 dB(A) – 90 km/h. 

Bandymai atliekami bent kartą kas 30 mėnesių po kelio atidarymo. 

Atliekant bandymą pagal CPX metodą turi būti naudojamos transporto priemonės ir (arba) 

priekabos su plieno karkaso radialinėmis padangomis, kurių matmenų kodas P225/60 R16, 

kaip apibrėžta ASTM F2493-14, ir kurių protektorius yra bent 5 mm storio. 

Bandymo duomenys patikslinami, atsižvelgiant į 20 °C oro temperatūrą. Bandymo duomenų 

neapibrėžties analizė turi būti įvertinta pagal Matavimų neapibrėžties nurodymo gaires (angl. 

Guide to the expression of uncertainty in measurement, ISO/IEC 98-3:2008 vadovą) ir 

bandymais turi būti įrodyta, kad rezultatai, įskaitant jų neapibrėžtį, daugiau kaip 1 dB(A) 

neviršija pirmiau minėtų verčių arba geresnių siekiamų verčių, kurios nurodytos projekte. 

Ištyrus bandomojo kelio ruožo erdvinę variaciją turi būti įsitikinta, kad jokiose atskirose to 

bandomojo ruožo dalyse šios bendros ribos nėra viršijamos daugiau kaip 2 dB(A).  

Tikrinimas  

Nepriklausomų ir kompetentingų institucijų, vadovaujantis ISO/DIS 11819-2, pagal CPX 

metodą atliktų bandymų ataskaitos pateikiamos perkančiajai organizacijai ir jose pateikti 

rezultatai neturi viršyti pirmiau nurodytų tinkamų ribų. 

D1. Mažatriukšmių kelio dangų eksploatacinis patvarumas 

Kai to reikalaujama vietos ar nacionalinės teisės aktuose arba kai mažas to kelio 

triukšmingumas laikomas prioritetu 

Nuo mažatriukšmės kelio dangos paviršiaus skleidžiamas triukšmas, matuojamas pagal 

artimojo matavimo (CPX) metodą, apibrėžtą ISO/DIS 11819-2, negali viršyti toliau nurodytų 

ribų, priklausomai nuo didžiausio leistino greičio apribojimo tame kelyje, penkerius metus po 

gamybos atitikties bandymų: 

- 90 dB(A) – 50 km/h ir (arba) 

- 95 dB(A) – 70 km/h ir (arba) 

- 98 dB(A) – 90 km/h. 

Bandymai atliekami bent kartą kas 30 mėnesių po kelio atidarymo. 

Atliekant bandymą pagal CPX metodą turi būti naudojamos transporto priemonės ir (arba) 

priekabos su plieno karkaso radialinėmis padangomis, kurių matmenų kodas P225/60 R16, 

kaip apibrėžta ASTM F2493-14, ir kurių protektorius yra bent 5 mm storio. 

Bandymo duomenys patikslinami, atsižvelgiant į 20 °C oro temperatūrą. Bandymo duomenų 

neapibrėžties analizė turi būti įvertinta pagal Matavimų neapibrėžties nurodymo gaires (angl. 

Guide to the expression of uncertainty in measurement, ISO/IEC 98-3:2008 vadovą) ir 

bandymais turi būti įrodyta, kad rezultatai, įskaitant jų neapibrėžtį, daugiau kaip 1 dB(A) 

neviršija pirmiau minėtų verčių arba geresnių siekiamų verčių, kurios nurodytos projekte. 

Ištyrus bandomojo kelio ruožo erdvinę variaciją turi būti įsitikinta, kad jokiose atskirose to 

bandomojo ruožo dalyse šios bendros ribos nėra viršijamos daugiau kaip 2 dB(A).  

Tikrinimas  

Nepriklausomų ir kompetentingų institucijų, vadovaujantis ISO/DIS 11819-2, pagal CPX 

metodą atliktų bandymų ataskaitos pateikiamos perkančiajai organizacijai ir jose pateikti 

rezultatai neturi viršyti pirmiau nurodytų tinkamų ribų. 
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SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGA 

D2. Mažatriukšmių kelio dangų eksploatacinis patvarumas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Per 5 metų laikotarpį po gamybos atitikties bandymų pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas paveda nepriklausomoms ir kompetentingoms trečiosioms šalims atlikti 

nuo kelio dangos paviršiaus skleidžiamo triukšmo artimuosius (CPX) bandymus pagal D1 techninėje specifikacijoje nustatytą metodą. 

Bandymai turėtų būti atliekami sauso oro sąlygomis, o esant korytiems kelių paviršiams – tik praėjus bent 2 dienoms po paskutinio lietaus. 

Jeigu CPX bandymo duomenys neatitinka pagal eksploatacinio patvarumo kriterijų nustatytų tinkamų ribų, PS rangovui arba PSE rangovui taikomos finansinės nuobaudos ir (arba) reikalaujama, 

kad jis atliktų taisomuosius darbus, dėl kurių perkančiajai organizacijai nereikėtų patirti jokių papildomų išlaidų. 

Bet kokių taikytinų nuobaudų ar taisomųjų veiksmų tvarka turi būti aiškiai nustatyta kvietime teikti pasiūlymus. 

D3. Kelio priežiūros ir atnaujinimo plano vykdymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Šis variantas taikomas PSE sutarčių atveju, kai stebėseną atlieka PSE rangovas 

PSE rangovas tuo atveju, jeigu manoma, kad būtina reikšmingai nukrypti nuo projektavimo etape pasiūlyto kelio priežiūros ir atnaujinimo plano, apie tai informuoja perkančiąją organizaciją ir 

susitaria dėl bet kokio nukrypimo, jeigu jis yra pagrįstas. 



 

 

35 

 

E. Kelio priežiūra ir eksploatavimas 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

E1. Asfaltas, kurio sudėtyje yra deguto 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Perkančioji organizacija gali taikyti šį kriterijų, jei deguto kiekis kelio paviršiniuose sluoksniuose (dangos ir rišiklio sluoksniuose) bei kelio pagrindo sluoksnyje (-iuose) viršija nacionalinės 

teisės aktuose nustatytą ribą. 

Jei deguto kiekis naudotame asfalte viršija nacionalinės teisės aktuose nustatytą ribą, turi būti taikomi geriausi prieinami naudoto asfalto, kuriame yra deguto, valymo metodai (atsižvelgiant į tai, 

kas laikoma geriausiais prieinamais metodais kiekvienoje valstybėje narėje, turint omenyje esamą padėtį vietoje), o jų taikymas turi būti aprašytas techninėje ataskaitoje. 

Tikrinimas  

Pagrindinis statybos rangovas arba PS statybos rangovas arba PSE statybos rangovas pateikia techninę ataskaitą, kurioje aprašo geriausius prieinamus metodus, pagal kuriuos naudotas asfaltas, 

kurio sudėtyje yra deguto, išvalomas šaltojo maišymo būdu vietoje ir (arba) kitur, jei pasirenkami kiti variantai. 

Turi būti taikoma sistema, pagal kurią naudotas asfaltas, kurio sudėtyje yra deguto, būtų stebimas, įtraukiamas į apskaitą ir sekamas jo išvežimas į kitą paskirties vietą ir pakartotinis naudojimas 

vietoje, tiksliai nurodant medžiagų kiekį ir atitinkamą vietą (žemėlapiuose, GIS). Stebėsenos duomenys turi būti teikiami perkančiajai organizacijai. 

E2. Griovimo atliekų auditas ir tvarkymo planas 

Bent 70 proc. pagal masę nepavojingų atliekų, susidarančių atliekant griovimo (įskaitant 

užpilamuosius) darbus, turi būti paruoštos pakartotinai naudoti, perdirbti ir medžiagoms 

regeneruoti kitais būdais. Jos turi apimti: 

(i) betoną, naudoto asfalto dangą (RAP), iš pagrindinių kelio elementų regeneruotus 

užpildus; 

(ii) iš pagalbinių elementų regeneruotas medžiagas. 

Užpilti atliekomis neleidžiama plyno lauko vietų už kelio važiuojamosios dalies ribų. Laidžias 

kelio važiuojamosios dalies zonas leidžiama užpilti tik iškastinėmis medžiagomis ir 

dirvožemiu. Pakartotinai naudojamomis, perdirbtomis ir regeneruotomis medžiagomis gali būti 

užpilamos tik nelaidžios važiuojamosios kelio dalies zonos. 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas iki griovimo darbų 

pradžios atlieka auditą siekdamas nustatyti, ką galima pakartotinai panaudoti, perdirbti ar 

regeneruoti. Šis auditas apima: 

(i) kenksmingų atliekų nustatymą ir rizikos įvertinimą; 

(ii) kiekybinį darbų žiniaraštį, kuriame atskirai nurodomos įvairios kelių medžiagos; 

(iii) galimų pakartotinai panaudoti ir perdirbti medžiagų procentinės dalies įvertį, 

nustatytą remiantis atskiro jų rinkimo per griovimo procesą sistemų pasiūlymais. 

Nustatytos medžiagos, produktai ir elementai turi būti išskaidyti ir įtraukti į kiekybinį griovimo 

E2. Griovimo atliekų auditas ir tvarkymo planas 

Bent 90 proc. pagal masę nepavojingų atliekų, susidarančių atliekant griovimo (įskaitant 

užpilamuosius) darbus, turi būti paruoštos pakartotinai naudoti, perdirbti ir medžiagoms 

regeneruoti kitais būdais. Jos turi apimti: 

(i) betoną, naudoto asfalto dangą (RAP), iš pagrindinių kelio elementų regeneruotus 

užpildus; 

(ii) iš pagalbinių elementų regeneruotas medžiagas. 

Užpilti atliekomis neleidžiama plyno lauko vietų už kelio važiuojamosios dalies ribų. Laidžias 

kelio važiuojamosios dalies zonas leidžiama užpilti tik iškastinėmis medžiagomis ir 

dirvožemiu. Pakartotinai naudojamomis, perdirbtomis ir regeneruotomis medžiagomis gali būti 

užpilamos tik nelaidžios važiuojamosios kelio dalies zonos. 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas iki griovimo darbų 

pradžios atlieka auditą siekdamas nustatyti, ką galima pakartotinai panaudoti, perdirbti ar 

regeneruoti. Šis auditas apima: 

(i) kenksmingų atliekų nustatymą ir rizikos įvertinimą; 

(ii) kiekybinį darbų žiniaraštį, kuriame atskirai nurodomos įvairios kelių medžiagas; 

(iii) galimų pakartotinai panaudoti ir perdirbti medžiagų procentinės dalies įvertį, 

nustatytą remiantis atskiro jų rinkimo per griovimo procesą sistemų pasiūlymais. 

Nustatytos medžiagos, produktai ir elementai turi būti išskaidyti ir įtraukti į kiekybinį griovimo 
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darbų žiniaraštį. 

Tikrinimas 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas pateikia iki griovimo 

darbų pradžios atlikto audito rezultatus, įskaitant nurodytą informaciją. Turi būti įdiegta atliekų 

susidarymo stebėsenos ir apskaitos sistema. Atliekų ir atliekomis nebelaikomų medžiagų 

siuntų paskirties vieta turi būti sekama naudojant krovinio išsiuntimo pranešimus ir sąskaitas 

faktūras. Stebėsenos duomenys turi būti teikiami perkančiajai organizacijai. 

darbų žiniaraštį. 

Tikrinimas 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas pateikia iki griovimo 

darbų pradžios atlikto audito rezultatus, įskaitant nurodytą informaciją. Turi būti įdiegta atliekų 

susidarymo stebėsenos ir apskaitos sistema. Atliekų ir atliekomis nebelaikomų medžiagų 

siuntų paskirties vieta turi būti sekama naudojant krovinio išsiuntimo pranešimus ir sąskaitas 

faktūras. Stebėsenos duomenys turi būti teikiami perkančiajai organizacijai. 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

E3. Kelio priežiūros ir atnaujinimo plano vykdymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas įsipareigoja prižiūrėti kelią pagal jo priežiūros ir atnaujinimo planą (žr. B12 kriterijų). 

E4. Kelio priežiūros vykdymas 

Pagrindinis kelio priežiūros rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas turi užtikrinti, kad 

kelio priežiūra būtų atliekama pagal sutartus projektus ir specifikacijas. Ypatingą dėmesį 

reikėtų skirti šiems aspektams: 

- pagrindinių kelio elementų eksploataciniams parametrams pagal anglies pėdsako 

vertinimą arba gyvavimo ciklo analizę (B14 kriterijus) arba išmetamam CO2 kiekiui, 

tenkančiam kiekvienai vežamų medžiagų tonai (B16 kriterijus); 

- vandens taršos kontrolės elementams, paviršinių nuotekų sulaikomajai gebai, 

aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo planui ir drenažo sistemoje 

suprojektuotoms laukiniams gyvūnams skirtoms kelio perėjoms (B3, B4, B5, B17, 

B18, B19 kriterijai); 

- kelio dangos patvarumui (B11 kriterijus); 

- eismo spūsčių mažinimo plano įgyvendinimui (B10 kriterijus). 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas tuo atveju, jeigu manoma, 

kad reikia reikšmingai nukrypti nuo projekto reikalavimų kelio tiesimo etape, apie tai praneša 

perkančiajai organizacijai ir susitaria dėl bet kokio nukrypimo, jeigu jis yra pagrįstas. 

Tuo atveju, jeigu susitarti nepavyktų, perkančioji organizacija turėtų savo nustatyta tvarka 

priimti sprendimą dėl tinkamų ir proporcingų nuobaudų už reikalavimų nesilaikymą ir (arba) 

taisomųjų ar žalos mažinimo veiksmų vykdymo. 

E4. Kelio priežiūros vykdymas 

Pagrindinis kelio priežiūros rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas turi užtikrinti, kad 

kelio priežiūra būtų atliekama pagal sutartus projektus ir specifikacijas. Ypatingą dėmesį 

reikėtų skirti šiems aspektams: 

- kelio dangos makrotekstūrai (MPD) (žr. B13 kriterijų); 

- pagrindinių kelio elementų eksploataciniams parametrams pagal anglies pėdsako 

vertinimą arba gyvavimo ciklo analizę (Error! Reference source not 

found. kriterijus) arba išmetamam CO2 kiekiui, tenkančiam kiekvienai vežamų 

medžiagų tonai (B16 kriterijus); 

- vandens taršos kontrolės elementams, paviršinių nuotekų sulaikomajai gebai, 

aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo planui ir drenažo sistemoje 

suprojektuotoms laukiniams gyvūnams skirtoms kelio perėjoms (B3, B4, B5, B17, 

B18, B19 kriterijai); 

- kelio dangos patvarumui (B11 kriterijus); 

- eismo spūsčių mažinimo plano įgyvendinimui (B10 kriterijus). 

Pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas tuo atveju, jeigu manoma, 

kad reikia reikšmingai nukrypti nuo projekto reikalavimų kelio tiesimo etape, apie tai praneša 

perkančiajai organizacijai ir susitaria dėl bet kokio nukrypimo, jeigu jis yra pagrįstas. 

Tuo atveju, jeigu susitarti nepavyktų, perkančioji organizacija turėtų savo nustatyta tvarka 

priimti sprendimą dėl tinkamų ir proporcingų nuobaudų už reikalavimų nesilaikymą ir (arba) 

taisomųjų ar žalos mažinimo veiksmų vykdymo. 
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E5. Perdirbtų medžiagų įmaišymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Taikomi tie patys reikalavimai, kokie taikomi pagal C3. 

 

E6. Žemos temperatūros asfalto stebėsena 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Taikomi tie patys reikalavimai, kokie taikomi pagal C4. 

 

E7. Aplinkos aspektų integracijos ir atkūrimo plano vykdymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Atliekant darbus pagrindinis statybos rangovas arba PS rangovas arba PSE rangovas užtikrina, kad būtų atliekami bet kokie reikiami veiksmai užželdintai augalinei dangai ir gamtinių buveinių 

kokybei palaikyti. Jie gali apimti, be kita ko, šias priemones: mulčiavimą ar komposto naudojimą, genėjimą, negyvų augalų pakeitimą ir kt. 

Dėl to, ką daryti gavus nepatenkinamų arba reikalavimų neatitinkančių rezultatų, žr. bendrosios sutarties E4 vykdymo sąlygos tekstą. 

 

E8. Atliekant priežiūros darbus skleidžiamo triukšmo stebėsena 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Taikomi tie patys reikalavimai, kokie taikomi pagal C12. 

 

E9. Eismo spūsčių mažinimo plano vykdymas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Taikomi tie patys reikalavimai, kokie taikomi pagal C14. 
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F. Gyvavimo ciklo pabaiga 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

F1. Griovimo atliekų auditas ir tvarkymo planas 

(Ir pagal pagrindinius, ir pagal išsamius kriterijus taikomi tokie patys reikalavimai) 

Taikomi tie patys reikalavimai, kokie taikomi pagal E2. 
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3 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS 

Rengiant kelių projektavimui, tiesimui ir priežiūrai taikomus ES ŽVP kriterijus atsižvelgta į gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) vertinimo aspektus. GCS galima remtis vertinant 

bendras sąnaudas, kurias per projekte numatytąjį ar realų kelio eksploatavimo laikotarpį patiria kelio savininkas. Visų pirma galima atlikti lyginamuosius sąnaudų vertinimus 

per nurodytą laikotarpį, atsižvelgiant į visus aktualius ekonominius veiksnius, susijusius tiek su pradinėmis kapitalo sąnaudomis, tiek su būsimomis eksploatavimo ir turto 

pakeitimo sąnaudomis. 

 

3.1 Atsižvelgimo į gyvavimo ciklo sąnaudas pagrindinė priežastis ir mastas 

Gyvavimo ciklo sąnaudos ypač aktualios siekiant didesnio aplinkosauginio veiksmingumo, nes norint sumažinti viso gyvavimo ciklo eksploatacines sąnaudas, gali reikėti 

didesnių pradinių kapitalo sąnaudų. Taigi tai vienas iš metodų, padedantis priimti veiksmingus ilgalaikio investavimo sprendimus.  

Kelių infrastruktūros turto valdymas yra sistemingas procesas, per kurį fizinis turtas prižiūrimas, tobulinamas ir eksploatuojamas ekonomiškai efektyviai, taikant įvairias 

kelio valdymo procedūras ir priemones, tinkamas tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam planavimui.  

GCS įvertinimas dažnai yra pirmas žingsnis kuriant kompleksinį turto valdymo metodą. GCS įvertinimas gali būti naudojamas kaip priemonė projekto apibrėžimo, 

konceptualaus projektavimo ir detalaus projektavimo etapuose, kuriuose ja naudojantis galima parinkti projektą, kurio bendros sąnaudos būtų mažiausios (o likutinė vertė 

didžiausia) per visą turto gyvavimo ciklą, ir optimaliai pagerinti jo vertę. Išsamų GCS įvertinimą galima atlikti remiantis ISO 15685-5 ar lygiaverčiu standartu. 

 

3.2 Kaip gyvavimo ciklo sąnaudas galima sumažinti taikant ŽVP kriterijus 

Kelių projektavimui, tiesimui ir priežiūrai taikomi ES ŽVP kriterijai turės teigiamą poveikį keliems pagrindiniams veiksniams, turintiems įtakos viso kelio gyvavimo ciklo 

sąnaudoms. Jie trumpai apibūdinami toliau, nurodant pagrindinius gyvavimo ciklo sąnaudų kintamuosius ir pažymint, kad galima nauda visada priklausys nuo konkrečių 

kiekvieno projekto ypatybių (pvz., vietos, klimato sąlygų, vietos išteklių prieinamumo, statybos praktikos).  

- Įsigijimo sąnaudos:  

o atrankos kriterijai gali būti taikomi perkant kvalifikuotų projekto vadovų, projektavimo grupių, sąnaudų konsultantų ir rangovų paslaugas – taip paprastai bus 

sumažinama inovacinių projektų sąnaudų perviršio rizika;  

o pridedamose ŽVP rekomendacijose atkreipiamas dėmesys į tai, kaip sąnaudų mažinimo būdus galima nustatyti atliekant ankstyvą galimų variantų įvertinimą, 

pavyzdžiui, įvertinant įvairias galimas kelio linijas;  

o kelių tiesimo efektyviai naudojant išteklius kriterijais skatinama mažinti svarbiausių statybinių medžiagų (pvz., asfalto, betono, užpildų) vežimo sąnaudas ir 

naudoti žemos temperatūros asfaltą, kuriam gamybos etape reikia mažiau energijos sąnaudų. Visa tai gali padėti sumažinti statybos sąnaudas. Be to, sudėtingo 

reljefo sąlygomis žemės darbų ir grunto paruošiamųjų darbų sąnaudos gali susidaryti iki 30 proc. visų projekto sąnaudų, o iškastinių medžiagų tvarkymo 

optimizavimo kriterijais siekiama šias sąnaudas sumažinti.  

- Kelio eksploatavimo, priežiūros ir atnaujinimo sąnaudos: 
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o kelio priežiūros ir atnaujinimo strategijomis siekiama užtikrinti geriausius kelio dangų eksploatacinius parametrus ir sąnaudų atžvilgiu optimalių sprendimų 

priėmimą išsaugant, tobulinant ir valdant infrastruktūros turtą. Be to, jeigu priežiūros veiklą suplanuojama atlikti tinkamu laiku, dėl eismo spūsčių patiriamos 

sąnaudos gali būti sumažintos iki minimumo; 

o taip pat skiriama dėmesio mažos riedėjimo varžos kelio dangų paviršių, drenažo sistemų ir mažatriukšmių dangų konstrukcijos kokybei, siekiant užtikrinti 

projekte numatytus eksploatacinius parametrus, taip pat tinkamam perdavimui juos eksploatuoti, kad būtų užtikrinta šių parametrų atitiktis projekte nustatytoms 

specifikacijoms;  

o taikant kriterijus numatyta galimybė atlikti kelio anglies pėdsako įvertinimą arba gyvavimo ciklo analizę – taip galima modeliuoti ir optimizuoti viso kelio ir 

atskirų jo elementų eksploatavimo trukmę remiantis įvertintomis priežiūros ir atnaujinimo sąnaudomis bei numatoma naudingo tarnavimo trukme;  

o taip pat atsižvelgta į minimalią nominaliąją kelio dangų eksploatavimo trukmę (išskyrus paviršiaus sluoksnį) turint omenyje, kad naudojant patvariausias 

medžiagas kelio tiesimo sąnaudos gali būti didesnės, tačiau tos išlaidos galėtų būti kompensuotos, nes keliui reikėtų mažiau priežiūros; 

o įtrauktais specialiais reikalavimais, keliamais projektavimo, statybos ir eksploatavimo projektams, rangovai gali būti skatinami kuo labiau sumažinti ilgalaikio 

eksploatavimo sąnaudas, įskaitant įprastinės priežiūros, profilaktinės priežiūros ir atnaujinimo sąnaudas, o tai būtų naudinga abiem sutarties šalims.  

- Likutinė vertė:  

o įgyvendinus ŽVP kriterijus bus įrodyta, kad pagerintas kelio aplinkosauginis veiksmingumas, o kadangi taip mažinamos eksploatavimo sąnaudos ir įrodomas 

atsakingas investavimas, tai gali savo ruožtu padėti išlaikyti arba padidinti būsimą to turto vertę.  

Be to, pagal šiuos kriterijus atsižvelgiama ir į nematerialią naudą, kaip antai gerovę ir patogumą naudotojams bei jų pasitenkinimą. Pavyzdžiui, sumažinus eismo spūstis 

galima padidinti kelio naudojimo patogumą vairuotojams ir sumažinti už vairo praleidžiamų valandų skaičių.  

Galiausiai, sąnaudas, kurias visuomenė patiria dėl konkretaus poveikio aplinkai (išorinių aplinkos veiksnių), galima sumažinti taikant tokius kriterijus, kaip: 

- kriterijai dėl riedėjimo varžos, siejami su kelio dangos struktūra ir šiurkštumu, yra tiesiogiai susiję su transporto priemonių degalų sąnaudomis kelio naudojimo etape 

(10 proc. sumažinus riedėjimo varžą, degalų sąnaudas galima sumažinti 1–2 proc.), taigi ir su išmetamais šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiais. Tai taip pat 

ekonomiškai naudinga kelio naudotojams (vairuotojams); 

- kriterijai dėl eismo spūsčių, pagal kuriuos siekiama mažinti perteklines degalų sąnaudas ir oro taršą dėl spūsčių, dėl kurių gali susidaryti reikšminga kelio gyvavimo 

ciklo sąnaudų dalis, ypač automobilių keliuose ir automagistralėse; 

- kriterijai dėl aplinkos triukšmo taršos, nuo kurių priklauso poveikis ir žmonių sveikatai, ir platesnio pobūdžio ekonomikos veiksniams, tokiems kaip nekilnojamojo 

turto vertė. Įvertintos išorinės sąnaudos, patiriamos dėl keleivinių transporto priemonių keliuose skleidžiamo triukšmo, yra vidutiniškai 2 EUR 1 tūkstančiui keleivio 

kilometrų, o krovininių transporto priemonių – 2,5 EUR 1 tūkstančiui tonkilometrių – visų šių sąnaudų bendra įvertinta suma ES-28 mastu 2008 m. siekė 

20 mlrd. EUR; 

- kriterijai dėl drenažo sistemų (įprastos arba darniosios inžinerijos), pagal kuriuos galima padėti mažinti potvynių riziką. Šiuo metu įvertinti nuostoliai dėl potvynių 

ES per metus siekia 5,3–6,4 mlrd. EUR ir nuo jų kiekvienais metais nukenčia 200 000 žmonių. Neseniai Komisijos Jungtinio tyrimų centro atliktame tyrime 

prognozuojama, kad metinė tokios žalos kaina iki 2050 m. gali padidėti 7–8 kartus, pasiekti 40 mlrd. EUR ir kiekvienais metais ją patirtų 500 000 žmonių. 
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Techniniai priedai  
A priedas 

Pagalbinės rekomendacijos dėl B14 kriterijaus (pagrindinio kriterijaus). 1 variantas – anglies pėdsakas  

Pagal sutarties sudarymo B14 kriterijų (pagrindinį kriterijų) anglies pėdsako variantą konkurso dalyviai galėtų naudoti 

siekdami parodyti, kaip sumažina kelio tiesimo poveikį aplinkai. Šioje trumpoje rekomendacijoje aprašyta: 

- kada šį kriterijų galima taikyti; 

- taisyklės, privalomos siekiant užtikrinti pasiūlymų palyginamumą, ir 

- techninė pagalba, reikalinga atliekant pasiūlymų atranką. 

Visais atvejais, kai naudojamas anglies pėdsako variantas, jo naudojimas nustatomas remiantis ISO 14067 ar lygiaverčiu 

standartu. 

1.1. Kada galima pasinaudoti 1 variantu – anglies pėdsako nustatymu? 

B14 kriterijų rekomenduojama taikyti tik tada, kai galima palyginti rodiklių gerinimo galimybes su etaloniniu kelio projektu 

ir (arba) tarp įvairių kelio projektų. Todėl jis tinka šiems viešųjų pirkimų scenarijams: 

- kai klientas jau turi etaloninį kelio projektą ir kiekybinį darbų žiniaraštį, įvertintą siekiant pateikti orientacinę 

kainą, tinkamą palyginti su kitais pasiūlymais; 

- kai per projekto konkursą numatoma paskatinti projektavimo grupes ir (arba) rangovus teikti novatoriškus kelių 

projektus. 

Pagal šiuos scenarijus anglies pėdsako analizė gali tapti vienu iš reikalavimų, pagal kurį būtų sudaryta sutartis. 

1.2. Ar pasiūlymams vertinti reikės papildomos kompetencijos? 

Per bet kokį kelio tiesimo ir priežiūros konkurso procesą perkančiajai organizacijai veikiausiai prireiks papildomos 

projektavimo ir techninės kompetencijos, kad galėtų nustatyti reikalavimus ir įvertinti projektus. Todėl perkančioji 

organizacija gali norėti pasitelkti į pagalbą šios srities ekspertus dviejuose pirkimo proceso etapuose: 

1. kai rengiama projekto santrauka ir eksploataciniai reikalavimai – konkurso dalyviams turi būti nurodyta, kokių 

techninių reikalavimų jie turėtų laikytis, kad būtų užtikrintas jų pateiktų projektų palyginamumas; 

2. kai vertinami projektai ir rodiklių pagerinimo galimybės – siekiant padėti perkančiajai organizacijai turėtų būti 

atliktas techninis konkurso dalyvių atsakymų į šio kriterijaus reikalavimus įvertinimas. 

Techninis vertintojas turi kritiškai peržiūrėti kiekvieno konkurso dalyvio anglies pėdsako analizę pagal C priede pateiktas 

gaires. 

1.3. Kokius nurodymus reikėtų duoti konkurso dalyviams? 

Siekiant užtikrinti pasiūlymų palyginamumą, į kvietimą teikti pasiūlymus reikėtų įtraukti techninius nurodymus, kurie 

išdėstyti toliau. Kai projektus numatoma vertinti lyginant su etaloniniu keliu, tai turi būti aiškiai nurodyta ir turi būti 

pateiktas to kelio medžiagų žiniaraštis. 

Techniniai nurodymai konkurso dalyviams, kurie vertindami kelią naudojasi anglies pėdsako variantu 

Spręstini techniniai 

klausimai 

Praktinė reikšmė 

a) Metodas ir 

inventoriniai duomenys 

Kiekvienos projektavimo grupės naudojamas poveikio vertinimo metodas ir inventorinės 

gyvavimo ciklo analizės duomenys turi būti, kiek įmanoma, tiksliai nurodyti siekiant užtikrinti 

palyginamumą. 

Patikrintus pirminius duomenis galima naudoti užpildant duomenų spragas pagal gaires, 

pateiktas ISO 14067 ar lygiaverčiame standarte, o iš aplinkosauginių gaminių deklaracijų 

gautiems duomenims taikomi standartai ISO 14025 ir EN 15804. Jeigu tinka, kaip pagrindinius 

standartus taip pat būtų galima naudoti ISO 21930. 

Neapibrėžtumo klausimas turi būti sprendžiamas įtraukiant: 

1. kokybinį neapibrėžčių vertinimą remiantis pagrindinių duomenų šaltiniais, kaip tie 

duomenys buvo gauti arba surinkti ir su kokios rūšies procesu bei technologija jie 

susiję, ir  

2. dviejų svarbiausių kelio elementų, nustatytų atlikus analizę, kiekybinį vertinimą (žr. 

d punktą ir B14 kriterijaus A ir B lenteles). 

b) Palyginimas remiantis 

funkciniu 

Kaip kiekvieno projekto atskaitos taškas nurodomos šios kelio savybės (žr. ISO 14067 ar 



 

42 

 

lygiavertiškumu lygiavertį standartą): 

- atitinkami techniniai ir funkciniai reikalavimai, kaip aprašyta eksploataciniuose 

reikalavimuose; 

- reikalaujama eksploatavimo trukmė. 

Pateikiant rezultatus turi būti naudojamas bendras funkcinis vienetas (žr. ISO 14067 ar 

lygiavertį standartą). 

c) Kelio gyvavimo ciklo 

ir jo ribų apibrėžimas 

Analizės intervalas turi apimti visą kelio gyvavimo ciklą nuo pradžios iki galo, įskaitant kelio 

tiesimą (be kita ko, medžiagų gamybą ir vežimą), priežiūrą bei eksploatavimą ir gyvavimo 

ciklo pabaigą. 

Perdirbtų ar pakartotinai naudojamų medžiagų paskirstymas atliekamas pagal šias taisykles:  

- sąnaudų (produkto etapo) – pagal taisykles, nustatytas ISO 14067 ar lygiaverčiame 

standarte; 

- produkcijos (gyvavimo ciklo pabaigos arba priežiūros etapų) – pagal EN 15804 6.4.3 

skirsnyje nustatytas taisykles. 

d) Kelio elementai, 

kuriems taikomi 

kriterijai 

Kriterijai turi būti taikomi bent šiems kelio elementams: 

- sankasai, įskaitant žemės darbus ir grunto paruošiamuosius darbus; 

- išlyginamajam sluoksniui; 

- kelio pagrindui, rišikliui ir dangai arba betono plokštėms; 

- papildomiems pagalbiniams kelio elementams (neprivaloma). 

e) Vertinant naudotinas 

gyvavimo ciklo 

kategorijos rodiklis 

Visuotinio atšilimo potencialas (VAP) 

 

 

 

B priedas 

Pagalbinės rekomendacijos dėl B14 kriterijaus (išsamaus kriterijaus): 2 variantas – gyvavimo ciklo analizė 

Pagal sutarties sudarymo B14 kriterijų nustatoma, kaip konkurso dalyviai galėtų pasinaudoti gyvavimo ciklo analizės 

variantu siekdami parodyti, kaip sumažino kelio tiesimo poveikį aplinkai. Šioje trumpoje rekomendacijoje aprašyta: 

- kada šį kriterijų galima taikyti; 

- taisyklės, privalomos siekiant užtikrinti pasiūlymų palyginamumą, ir 

- techninė pagalba, reikalinga atliekant pasiūlymų atranką. 

Visais atvejais, kai naudojama gyvavimo ciklo analizė, ji atliekama remiantis ISO 14040 ar 14044 standartu. 

2.1. Kada galima pasinaudoti 2 variantu – gyvavimo ciklo analize? 

B14 kriterijų rekomenduojama taikyti tik tada, kai galima palyginti rodiklių gerinimo galimybes su etaloniniu kelio projektu 

ir (arba) atlikti įvairių kelio projektų palyginimą. Todėl jis tinka šiems viešųjų pirkimų scenarijams: 

- kai klientas jau turi etaloninį kelio projektą ir kiekybinį darbų žiniaraštį, įvertintą siekiant pateikti orientacinę 

kainą, tinkamą palyginti su kitais pasiūlymais; 

- kai per projekto konkursą numatoma paskatinti projektavimo grupes ir (arba) rangovus siūlyti novatoriškus kelių 

projektus. 

Pagal šiuos scenarijus gyvavimo ciklo analizė gali būti naudojama kaip sutarties sudarymo kriterijus. 

2.2. Ar pasiūlymams vertinti reikės papildomos kompetencijos? 

Per bet kokį kelio tiesimo ir priežiūros konkurso procesą perkančiajai organizacijai veikiausiai prireiks papildomos 

projektavimo ir techninės kompetencijos, kad galėtų nustatyti reikalavimus ir įvertinti projektus. Todėl perkančioji 

organizacija gali norėti pasitelkti į pagalbą šios srities ekspertus dviejuose pirkimo proceso etapuose: 

1. kai rengiama projekto santrauka ir eksploataciniai reikalavimai – konkurso dalyviams turi būti nurodyta, kokių 

techninių reikalavimų jie turėtų laikytis, kad būtų užtikrintas jų pateiktų projektų palyginamumas; 

2. kai vertinami projektai ir rodiklių pagerinimo galimybės – siekiant padėti perkančiajai organizacijai turėtų būti 
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atliktas techninis konkurso dalyvių atsakymų į šio kriterijaus reikalavimus įvertinimas. 

Techninis vertintojas turi kritiškai peržiūrėti kiekvieno konkurso dalyvio gyvavimo ciklo analizę pagal C priede pateiktas 

gaires. 

2.3. Kokius nurodymus reikėtų duoti konkurso dalyviams? 

Siekiant užtikrinti pasiūlymų palyginamumą, į kvietimą teikti pasiūlymus reikėtų įtraukti techninius nurodymus, kurie 

išdėstyti toliau. Kai projektus numatoma vertinti lyginant su etaloniniu keliu, tai turi būti aiškiai nurodyta ir turi būti 

pateiktas to kelio medžiagų žiniaraštis. 

 

Techniniai nurodymai konkurso dalyviams, kurie vertindami kelią naudojasi gyvavimo ciklo analizės variantu 

Spręstini techniniai 

klausimai 

Praktinė reikšmė 

a) Metodas ir 

inventoriniai duomenys 

Kiekvienos projektavimo grupės naudojamas poveikio vertinimo metodas ir inventorinės 

gyvavimo ciklo analizės duomenys turi būti, kiek įmanoma, tiksliai nurodyti siekiant užtikrinti 

palyginamumą.  

Patikrintus pirminius duomenis galima naudoti užpildant duomenų spragas pagal gaires, 

pateiktas ISO 14040 ar 14044 standarte, o iš aplinkosauginių gaminių deklaracijų gautiems 

duomenims taikomi standartai ISO 14025 ir EN 15804. Jeigu tinka, kaip pagrindinius 

standartus taip pat būtų galima naudoti ISO 21930. 

Neapibrėžtumo klausimas turi būti sprendžiamas įtraukiant: 

1. kokybinį neapibrėžčių vertinimą remiantis pagrindinių duomenų šaltiniais, kaip tie 

duomenys buvo gauti arba surinkti ir su kokios rūšies procesu bei technologija jie 

susiję, ir 

2. dviejų svarbiausių kelio elementų, nustatytų atlikus analizę, kiekybinį vertinimą (žr. 

d punktą ir B14 kriterijaus A ir B lenteles). 

b) Palyginimas remiantis 

funkciniu 

lygiavertiškumu 

Kaip kiekvieno projekto atskaitos taškas nurodomos šios kelio savybės (žr. ISO 14040/14044): 

- atitinkami techniniai ir funkciniai reikalavimai, kaip aprašyta eksploataciniuose 

reikalavimuose; 

- reikalaujama eksploatavimo trukmė. 

Pateikiant rezultatus turi būti naudojamas bendras funkcinis arba etaloninis vienetas (žr. ISO 

14040). Nustatant funkcinį vienetą turi būti atsižvelgiama į visą kelio eksploatavimo trukmę. 

c) Kelio gyvavimo ciklo 

ir jo ribų apibrėžimas 

Analizės intervalas turi apimti visą kelio gyvavimo ciklą nuo pradžios iki galo, įskaitant kelio 

tiesimą (be kita ko, medžiagų gamybą ir vežimą), priežiūrą bei eksploatavimą ir gyvavimo 

ciklo pabaigą (žr. ISO 14040).  

Perdirbtų ar pakartotinai naudojamų medžiagų paskirstymas atliekamas pagal šias taisykles: 

- sąnaudų (produkto etapo) – pagal ISO 14044 4.3.4.3 skirsnyje nustatytas taisykles; 

- produkcijos (gyvavimo ciklo pabaigos arba priežiūros etapų) – pagal EN 15804 6.4.3 

skirsnyje nustatytas taisykles. 

d) Kelio elementai, 

kuriems taikomi 

kriterijai 

Kriterijai turi būti taikomi bent šiems kelio elementams: 

- sankasai, įskaitant žemės darbus ir grunto paruošiamuosius darbus; 

- išlyginamajam sluoksniui; 

- kelio pagrindui, rišikliui ir dangai arba betono plokštėms; 

- papildomiems pagalbiniams kelio elementams (neprivaloma). 

Kai taikomos energijos surinkimo technologijos, jos turi būti įtraukiamos į gyvavimo ciklo 

analizę kaip pagalbiniai kelio elementai, o kelio eksploatavimo etape pagaminta elektros 

energija diskontuojama nuo šio etapo energijos sąnaudų. 

e) Vertinant naudotini 

gyvavimo ciklo 

kategorijos rodikliai 

 

Turi būti naudojami bent šie standarte EN 15804 nustatyti poveikio kategorijos rodikliai: 

- visuotinio atšilimo potencialas (GWP); 

- troposferos ozono sluoksnio fotocheminių oksidantų susidarymo potencialas 

(POCP); 

- stratosferos ozono sluoksnio ardymo potencialas (ODP); 

- dirvožemio ir vandens rūgštėjimo potencialas; 

- eutrofikacijos potencialas (EP); 

- abiotinio išteklių (elementų) išeikvojimo potencialas (elementų ADP), 

- abiotinio išteklių (iškastinio kuro) išeikvojimo potencialas (iškastinio kuro ADP). 

Taip pat gali būti įtraukti visi kiti rodikliai, kuriais apibūdinamas išteklių naudojimas, atliekų ir 
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produkcijos srautai, nustatyti standarte EN 15804, arba jų dalis, jeigu jie dar neįtraukti į kitus 

ŽVP kriterijus, pvz., dėl perdirbtų medžiagų kiekio. 

Siekiant įvertinti bendrąjį rezultatą turi būti taikoma pasirinktų poveikio kategorijos rodiklių 

lyginamojo svorio nustatymo sistema. Perkančioji organizacija šią sistemą pasirenka 

remdamasi: 

- tinkama esama rodiklių lyginamojo svorio nustatymo sistema, tokia kaip atitinkamos 

sistemos, taikomos pagal kelias nacionalines gyvavimo ciklo analizės programas, 

arba 

- gyvavimo ciklo analizės techninio vertintojo pasiūlyta rodiklių lyginamojo svorio 

nustatymo sistema (žr. C priedą). 

Kai naudojant gyvavimo ciklo analizės priemonę gaunamas susumuotas bendras kelio balas, 

turi būti atsižvelgiama tik į EN 15804 nustatytų poveikio kategorijų rezultatą. 
 

 

C priedas 

Trumpa informacija gyvavimo ciklo analizės techniniam vertintojui 

Techninio vertintojo užduotis bus padėti perkančiajai organizacijai nustatyti pagrindines taisykles konkurso dalyviams 

remiantis A arba B priedu, priklausomai nuo pasirinkto varianto. 

Techninis vertintojas pasiūlo perkančiajai organizacijai ir su ja susitaria, kokį gyvavimo ciklo poveikio vertinimo rodiklių 

rezultatų lyginamąjį svorį reikėtų nustatyti; tai turi būti nurodyta kvietime teikti pasiūlymus. 

Kai pasiūlymų vokai jau atplėšti, techninis vertintojas: 

(i) kritiškai peržiūri anglies pėdsako analizes vertindamas pasirinktas metodikas, duomenų kokybę ir palyginamumą 

arba 

(ii) kritiškai peržiūri gyvavimo ciklo analizes vertindamas pasirinktas metodikas, duomenų kokybę ir palyginamumą. 

Ši kritinė peržiūra bus atlikta remiantis ISO 14044 6 skirsniu, ISO 14065 – anglies pėdsako atveju ir šiais Europos Komisijos 

rekomendacijos dėl produktų aplinkosauginio veiksmingumo matavimo (2013/179/ES) skirsniais: 

- Kritinis tikrinimas (II priedo 9 skirsnis, p. 54); 

- Duomenų rinkimo kontrolinis sąrašas (III priedas); 

- Duomenų kokybės reikalavimai (II priedo 5.6 skirsnis, p. 33); 

- Rezultatų interpretavimas (II priedo 7 skirsnis, p. 50). 

 


