LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYB
NUTARIMAS
L LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYB S 2002 M. GRUODŽIO 11 D.
NUTARIMO NR. 1950 „D L KELI EISMO TAISYKLI PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2014 m. spalio 3 d. Nr. 1086
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a :
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. gruodžio 11 d. nutarim
Nr. 1950 „D l Keli eismo taisykli patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti preambul ir j išd styti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobili keliais statymo
3 straipsnio 2 dalimi ir gyvendindama 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyv
91/671/EEB d l valstybi nari
statym , reglamentuojan
privalom saugos dirž
naudojim mažiau kaip 3,5 t sverian iose transporto priemon se, suderinimo (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 353) su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2014 m. vasario 27 d. Komisijos gyvendinimo direktyva 2014/37/ES (OL 2014 L 59, p. 32),
Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a :“.
1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Keli eismo taisykles ir jas išd styti nauja
redakcija (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. Keli eismo taisykli 76 punktas pripaž stamas netekusiu galios 2020 m. sausio
1 dien ;
2.2. Keli eismo taisykli 1 priede nurodyti kelio ženklai Nr. 601, 605, 621, 630–
634 pripaž stami netekusiais galios 2020 m. sausio 1 dien .

kio ministras, pavaduojantis
Ministr Pirminink

Aplinkos ministras, pavaduojantis
susisiekimo ministr

Evaldas Gustas

stutis Tre iokas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950
(Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086
redakcija)

KELI EISMO TAISYKL S

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Keli eismo taisykl s (toliau – Taisykl s) nustato eismo keliais tvark visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Instrukcijos, Taisykl s ir kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobili
keliais statymo ar kit statym gyvendinamieji teis s aktai, nustatantys eism keliuose,
negali prieštarauti Taisykl ms.
II SKYRIUS
ŠIOSE TAISYKL SE VARTOJAMOS S VOKOS
3. Taisykl se vartojamos s vokos:
3.1. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemon s, priklausan ios
draudžiamaisiais kelio ženklais pažym toje zonoje esan ioms mon ms, staigoms ir
organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims ar atvežan ios t zon
krovinius arba atvykstan ios j paimti, skaitant lengvuosius automobilius taksi, atvežan ius
zon keleivius arba atvykstan ius j paimti.
3.2. Duoti keli – reikalavimas eismo dalyviui sustoti ar neprad ti važiuoti, nedaryti
jokio manevro, kuris priverst kitus eismo dalyvius keisti jud jimo krypt arba greit .
3.3. Eismo vykio deklaracija – eismo vykyje dalyvavusi transporto priemoni
valdytoj eismo vykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fiksuojamas eismo vykio
faktas, aprašomos aplinkyb s ir braižoma schema.
3.4. Elektromobilis – transporto priemon , kurioje energija mechaniniam judesiui
atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
3.5. Geležinkelio pervaža – kelio susikirtimas su geležinkeliu viename lygyje.
3.6. Gyvenamoji zona – teritorija ar kelias, kuri pradžia pažym ta kelio ženklu
„Gyvenamoji zona“, o pabaiga – „Gyvenamosios zonos pabaiga“.
3.7. Kelias – eismui skirta ir naudojama žem s arba statinio paviršiaus juosta per vis
jos plot , skaitant važiuojam kelio dal (toliau – važiuojamoji dalis), sankryžas, šaligatvius,
kelkraš ius, p
ir dvira takus, skiriam sias kelio juostas.
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3.8. Kelkraštis – šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos
briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat kaip važiuojamoji dalis ar kitokia danga
arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos krašt žymin ia horizontaliojo ženklinimo
linija, ta iau nelaikomas nei šaligatviu, nei p
taku, nei dvira
taku ar dvira
juosta,
nei p
ir dvira taku.
3.9. Lenkimas – vienos arba keli važiuojan
transporto priemoni apvažiavimas
važiuojant priešpriešinio eismo juost .
3.10. Mokyklinis autobusas – geltonas vaik vežimo skiriamaisiais ženklais
paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo staig mokiniai). Prie mokyklini
autobus priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai švietimo staig ar iš
jos pagal sudarytas su vež jais sutartis ir kurie paženklinti vaik vežimo skiriamaisiais
ženklais.
3.11. Ne galiojo vežim lis – priemon su ratais ne galiajam, varoma rankomis arba
vairiomis automatizuotomis sistemomis.
3.12. Organizuota dviratinink grup – dviratinink grup , dalyvaujanti iš anksto
suplanuotame renginyje (maratone, varžybose, išvykoje, treniruot je ir panašiai) ir vykstanti
suplanuotu maršrutu, lydima motorin s transporto priemon s (-i ) su jungtu (-ais) oranžiniu (iais) švytur liu (-iais) ar policijos transporto priemoni su jungtais m lynais ir raudonais arba
tik m lynais švytur liais.
3.13. Organizuota p
grup – suplanuotu maršrutu keliu einan
žmoni
grup , lydima atsaking asmen .
3.14. Pagrindinis kelias – kelias, pažym tas kelio ženklais „Pagrindinis kelias“,
„Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešin s“, „Šalutinis kelias iš kair s“,
„Automagistral “, „Automobili kelias“, kertamojo ar prisijungian iojo kelio atžvilgiu; kelias
kito kelio, pažym to kelio ženklais „Duoti keli “, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“,
atžvilgiu; kelias su kiet ja danga (betono, asfalto danga, grindinys) kelio su biri ja danga
(skaldos, žvyro danga) ar kelio be dangos (miško, lauko ir panašaus kelio) atžvilgiu, o kelias
su biri ja danga – kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryž esantis
ruožas su kiet ja ar biri ja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio
ra reguliuojamose sankryžose.
3.15. Persirikiavimas – eismo juostos keitimas ne važiuojant priešpriešinio eismo
juost .
3.16. Transporto priemoni stov jimo aikštel (toliau – stov jimo aikštel ) –
teritorija, skirta ar pritaikyta transporto priemon ms stov ti.
3.17. Važiuojam
kelio dali sankirta (toliau – važiuojam
dali sankirta) –
plotas, kur riboja linijos, sivaizduojamos prat sus išorinius susikertan važiuojam
dali
kraštus.
Kitos Taisykl se vartojamos s vokos apibr žtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobili keliais statyme.
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III SKYRIUS
BENDROSIOS EISMO DALYVI PAREIGOS
4. Eismo dalyvi elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.
5. Eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobili
keliais statym , mok ti Taisykles ir j laikytis.
6. Kiekvienas eismo dalyvis turi teis naudotis keliais, laikydamasis Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobili keliais statymo ir kit statym , Taisykli ir kit
teis s akt nustatyt reikalavim , tvarkos ir apribojim .
7. Eismo dalyviai privalo paklusti Lietuvos Respublikos teis s aktuose nustatytiems
teis tiems transporto priemones tikrinan
pareig
(toliau – tikrinantis pareig nas) ir už
keli prieži
atsaking institucij galiot pareig
, keli eismo reguliuotoj (toliau –
reguliuotojas) reikalavimams, vykdyti j nurodymus, laikytis Taisykl se nustatytos elgesio
tvarkos, kai juos sustabdo tikrinantys pareig nai.
8. Eism keliuose Lietuvos Respublikoje gali apriboti tik kelio ženklai, nurodyti
Taisykli 1 priede, prie kelio ženkl priskirtini kintamos informacijos kelio ženklai, kuri
pavyzdžiai nurodyti Taisykli 2 priede, keli ženklinimas, nurodytas Taisykli 3 priede,
šviesoforai ir reguliuotojo signalai, nurodyti Taisykl se ir kituose Lietuvos Respublikoje
galiojan iuose teis s aktuose, susijusiuose su eismo reguliavimu. Jeigu kelio ženklo ir keli
ženklinimo reikalavimai skiriasi, reikia vadovautis kelio ženklu. Kai kelyje rengti kintamos
informacijos kelio ženklai, vadovaujamasi kintamos informacijos kelio ženklais. Reguliuotojo
nurodymai turi pirmenyb šviesoforo signal , kelio ženkl ir kelio ženklinimo, taip pat
Taisykli reikalavim atžvilgiu.
9. Eismo dalyviai privalo laikytis vis b tin atsargumo priemoni , nekelti pavojaus
kit eismo dalyvi , kit asmen ar j turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kli
j eismui,
taip pat siekdami išvengti nuostoling padarini arba juos sumažinti privalo imtis vis b tin
priemoni , išskyrus tuos atvejus, kai d l to kilt pavojus j pa , kit žmoni gyvybei ar
sveikatai arba tokios priemon s padaryt dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios b
galima
išvengti.
10. Eismo dalyviai negali savavališkai perkelti, uždengti, pašalinti arba rengti eismo
tvark nustatan
technini priemoni , užtverti kelio, palikti kelyje koki nors daikt ar
kitaip trukdyti eismui, gadinti kelio, eismo reguliavimo priemoni , avarinio ryšio linij ir
želdini , užtverti ar kitaip trukdyti privažiuoti prie gaisrinio hidranto ar kitos rengtos
gelb jimo rangos, m tyti iš transporto priemon s koki nors daikt , šiukšli , pilti tepal ne
specialiai tam skirtose vietose ar kitaip teršti aplinkos.
11. Eismo dalyviai, sudar ar pasteb kli kelyje, suk ar pasteb jame pavoj ,
privalo ši kli
ar pavoj pašalinti, o negal dami to padaryti – pranešti policijai, kelio
savininkui ar keli priži rin iai monei, pažym ti kli ar pavojing viet ir visais manomais
dais sp ti apie kli ar pavoj kitus eismo dalyvius.
12. Eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti keli art jan ioms specialiosioms
transporto priemon ms su jungtais m lynais ir raudonais (arba tik m lynais švytur liais) ir
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specialiaisiais garso signalais ir j lydimoms transporto priemon ms. Transporto priemoni
vairuotojai keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos, privalo
sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo n ra, – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto
(keliuose su skiriam ja juosta sustoti privalo tik ta pa ia kryptimi judan ios transporto
priemon s).
13. Eismo dalyviai privalo netrukdyti atlikti pareig transporto priemoni su jungtais
oranžiniais švytur liais vairuotojams.
IV SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMON S VAIRUOTOJ PAREIGOS IR REIKALAVIMAI
14. Draudžiama vairuoti transporto priemon asmenims, neturintiems šios teis s, taip
pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichik veikian
medžiag ar nepasinaudojusiems
teis s akt nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar
pavargus, jeigu d l to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti transporto priemon vairuoti
asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš pirmiau nurodyt veiksni arba neturi teis s
vairuoti šios transporto priemon s. Vairuodamas transporto priemon , vairuotojas privalo
laikytis vairuotojo pažym jime nurodyt s lyg .
15. Draudžiama vairuoti techniškai netvarking , transporto priemon ms keliam
technini reikalavim (toliau – techniniai reikalavimai) neatitinkan
transporto priemon .
Prieš prad damas važiuoti, motorin s transporto priemon s, traktoriaus, savaeig s mašinos
vairuotojas privalo sitikinti, ar transporto priemon tvarkinga, ar joje yra pirmosios pagalbos,
gaisrin s saugos, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto
priemon s r šiai privalomos priemon s, taip pat kelion s metu steb ti transporto priemon s
technin b kl . Jeigu važiuojanti transporto priemon sugenda ir d l to neatitinka technini
reikalavim , o gedimo pašalinti ne manoma, vairuotojas, laikydamasis b tin atsargumo
priemoni , gali važiuoti iki stov jimo ar remonto vietos, išskyrus Taisykli 234 punkte
nustatytus atvejus.
16. Tikrinan io pareig no stabdomas transporto priemon s vairuotojas privalo j
sustabdyti. Motorin s transporto priemon s, traktoriaus, savaeig s mašinos vairuotojas
privalo su savimi tur ti ir tikrinan io pareig no reikalavimu pateikti galiojant vairuotojo
pažym jim , transporto priemon s registravimo, privalomosios transporto priemoni
technin s apži ros (toliau – privalomoji technin apži ra) dokumentus, transporto priemoni
valdytoj civilin s atsakomyb s privalomojo draudimo (toliau – privalomasis draudimas)
liudijim (polis ) ir kitus Lietuvos Respublikos statym ir Taisykli nustatytus dokumentus,
taip pat leisti jiems patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti teisint prietais
rodmenis. Tikrinan iam pareig nui vairuotojas privalo paduoti dokumentus neišlipdamas iš
transporto priemon s. Vairuotojui leidžiama išlipti iš transporto priemon s tik tikrinan iam
pareig nui leidus. Vairuotojui paprašius, tikrinantis pareig nas privalo parodyti jo galiojimus
patvirtinant tarnybin pažym jim .
17. Policijos pareig no reikalavimu vairuotojas privalo Lietuvos Respublikos
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Vyriausyb s nustatyta tvarka leistis patikrinamas, ar n ra neblaivus, apsvaig s nuo psichik
veikian medžiag .
18. Vairuotojas privalo imtis vis b tin priemoni savo, keleivi ir krovinio
saugumui kelion s metu užtikrinti. Vairuotojui draudžiama važiuoti (t sti jud jim ), jeigu yra
(atsirado važiuojant) keleivi (krovini ) vežimo tvarkos reikalavim pažeidim , kelian
pavoj žmon ms ir aplinkai, kol jie bus pašalinti.
19. Moped , motocikl , trirat , taip pat lengv keturrat , keturrat , galing keturrat
ir sunk keturrat (toliau – vis r ši keturra iai) privalu vairuoti abiem rankomis (išskyrus
tuos atvejus, kai ranka rodomas signalas).
20. Motorini transporto priemoni , traktori , savaeigi mašin vairuotojams
draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemon mis, jeigu jomis naudojamasi rankomis,
išskyrus tuos atvejus, kai stovin ios transporto priemon s variklis išjungtas. Transporto
priemoni vairuotojai turi vengti bet koki su transporto priemon s vairavimu nesusijusi
veiksm .
21. Motorin s transporto priemon s, traktoriaus, savaeig s mašinos vairuotojas privalo
mok ti suteikti pirm pagalb per eismo vyk nukent jusiems asmenims.
22. Motorin s transporto priemon s, traktoriaus, savaeig s mašinos vairuotojas,
sustoj s tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus stov ti skirtas vietas, išlip s iš
transporto priemon s, privalo vilk ti ryškiaspalv liemen su švies atspindin iais elementais.
23. Vairuotojams draudžiama vairuoti transporto priemones neteis tai organizuotose
transporto priemoni lenktyn se.
24. Transporto priemoni vairuotojai privalo imtis papildom atsargumo priemoni ,
jeigu kelyje yra vaik arba ne gali .
25. Transporto priemoni vairuotojai, dalyvaudami viešajame eisme, privalo
pasir pinti, kad ant transporto priemon s rengta darbo ar kita ranga neuždengt išorini
šviesos prietais , šviesos atšvait , valstybinio numerio, skiriam
ženkl ir duodam signal ,
o papildomos šviesos, skirtos darbo vietai šalia transporto priemon s apšviesti, b
išjungtos.
26. Transporto priemoni vairuotojams draudžiama siterpti tarp mokinio,
besimokan io vairuoti moped , motocikl , trirat , bet kurios r šies keturrat (išskyrus
sunk ), ir j lydin io vairavimo instruktoriaus vairuojam transporto priemoni . Mokymo
metu mokinys privalo vilk ti ryškiaspalv liemen su švies atspindin iais elementais ir
skiriamuoju ženklu „M“ liemen s priekyje ir ant nugaros. Toki pat liemen , tik su užrašu
„VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS“, privalo vilk ti ir vairavimo instruktorius, lydintis
mokin motociklu. Jeigu vairavimo instruktorius mokin lydi automobiliu, automobilis turi
ti paženklintas pagal Taisykli 4 priedo reikalavimus.
V SKYRIUS
VAIRUOTOJ PAREIGOS P STIESIEMS
27. važiuodamas
keli iš esan
šalia jo teritorij , išvažiuodamas iš kelio,
vairuotojas privalo sustoti ir praleisti p
, kurio jud jimo krypt jis kerta, o sukdamas
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dešin ar kair sankryžose – jo važiavimo krypties bet kuri eismo juost
jus p
.
Kai sukama keli su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo sustoti ir
praleisti bet kuri eismo juost jus p
. Vairuotojas visais atvejais privalo duoti keli
iajam važiuodamas atbulas.
28. Reguliuojamoje sankryžoje ar p
per joje, kai šviesoforo ar reguliuotojo
signalai leidžia važiuoti, vairuotojas privalo duoti keli nesp jusiam pereiti važiuojamosios
dalies p iajam, kuris ženg
j esant leidžian iam eiti signalui. Važiuodamas kryptimi,
kuri rodo rodykl , jungta papildomoje sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu,
vairuotojas privalo duoti keli p iajam.
29. Jeigu šviesoforo arba reguliuotojo signalai draudžia važiuoti per p
per ,
vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženkl „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linij , šviesofor , o
jeigu j n ra, – prieš p
per . Vairuotojams, kurie užsidegus geltonam šviesoforo
signalui arba reguliuotojui pak lus rank aukštyn gal
sustoti nurodytose vietose tik staigiai
stabdydami, leidžiama važiuoti toliau.
30. Art damas prie nereguliuojamos p
per jos, vairuotojas privalo sul tinti
greit arba sustoti prieš kelio ženkl „P
per ja“, kad praleist bet kuri jo važiavimo
krypties eismo juost , o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – bet kuri eismo
juost per joje jus p
. Transporto priemoni vairuotojai privalo imtis papildom
atsargumo priemoni tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui arba tais atvejais, kai
per ja iš vairuotojo vietos n ra gerai apžvelgiama, ir sitikinti, kad p
per joje
ra p
, kuriuos tur praleisti.
31. Jeigu prieš p
per
sustojo transporto priemon , ta pa ia kryptimi
važiuojantis vairuotojas privalo sustoti ir v l prad ti važiuoti tik sitikin s, kad per joje n ra
iojo, kuriam jis gal
sutrukdyti arba sukelti pavoj . Jeigu prieš p
per
transporto priemon sul tino greit , ta pa ia kryptimi važiuojantis vairuotojas privalo sul tinti
greit arba sustoti ir v l prad ti važiuoti tik sitikin s, kad per joje n ra p iojo, kuriam jis
gal sutrukdyti arba sukelti pavoj .
32. Vairuotojui draudžiama važiuoti p
per , jeigu už jos yra gr stis, d l
kurios reik sustoti, o sustojusi transporto priemon trukdyt p stiesiems.
33. Vairuotojas privalo sustoti ir praleisti važiuojam
dal kertan
organizuot
vaik grup , jeigu j lydintis asmuo signalizuoja reguliuotojo lazdele, skrituliu su raudonu
atšvaitu ar ryškiaspalve v liav le.
34. Art damas prie sustojusios transporto priemon s su vaik vežimo skiriamaisiais
ženklais ir jungta avarine šviesos signalizacija ar prie sustojusio mokyklinio autobuso su
jungtomis sp jamosiomis mirksin iomis oranžin mis šviesomis, vairuotojas privalo sul tinti
greit , prireikus – ir sustoti, kad praleist vaikus ir juos lydint asmen .
35. Visur (net ir ne p
per joje) vairuotojas privalo praleisti nereg p
,
signalizuojant balta lazdele, arba ne gal , važiuojant per keli ne gali
vežim liu.
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VI SKYRIUS
PAREIGOS
36. P stieji privalo eiti šaligatviais arba p
takais dešine puse, o ten, kur j
ra, – kelkraš iu. Jeigu šaligatvio, p
tako, kelkraš io n ra arba jais eiti negalima,
leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies pakraš iu.
37. Kelkraš iu arba važiuojamosios dalies pakraš iu einantys arba kelkraš iu
riedu iais, riedlent mis, paspirtukais važiuojantys p stieji turi jud ti prieš transporto
priemoni važiavimo krypt .
38. Asmenys, kurie kelkraš iu arba važiuojamosios dalies pakraš iu važiuoja
ne gali
vežim liais, vedasi motocikl , moped , dvirat , traukia (stumia) rogutes ar
vežim , privalo jud ti tik viena eile ir tik transporto priemoni jud jimo kryptimi.
39. Organizuotai p
grupei eiti važiuojam ja dalimi leidžiama kolona ne daugiau
kaip 4 eil mis kuo ar iau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemoni
jud jimo kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kair s pus s turi eiti lydintys asmenys,
vilkintys ryškiaspalves liemenes su švies atspindin iais elementais. Tamsiuoju paros metu
arba esant blogam matomumui organizuotai p
grupei eiti važiuojam ja dalimi
draudžiama.
40. Organizuot vaik iki 16 met grup vesti leidžiama tik šaligatviais arba p
takais, o ten, kur j n ra, – ir kelkraš iu, bet tik šviesiuoju paros metu, kai matomumas geras,
ne daugiau kaip 2 eil mis prieš transporto priemoni jud jimo krypt (kai tai saugu) ir lydim
ne mažiau kaip 2 suaugusi
(ne jaunesni kaip 21 met ). Lydintys asmenys turi eiti kolonos
priekyje ir gale ir vilk ti ryškiaspalves liemenes su švies atspindin iais elementais.
Rekomenduojama ryškiaspalves liemenes su švies atspindin iais elementais vilk ti visiems
kelkraš iu einantiems organizuotos grup s vaikams.
41. P stieji, eidami neapšviestu kelkraš iu arba važiuojamosios dalies kraštu
tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis švie iant žibint arba
vilk ti ryškiaspalv liemen su švies atspindin iais elementais arba b ti prie drabuži
prisiseg kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvait . Traukiamas (stumiamas)
platesnis kaip 1 m vežim lis turi b ti su atšvaitais: kair je vežim lio pus je iš priekio – baltu,
o iš galo – raudonu.
42.
kit važiuojamosios dalies pus p stieji privalo eiti tik p
(taip pat
požemin mis ir esan iomis virš kelio) per jomis, o kur j n ra, – sankryžose pagal šaligatvi
arba kelkraš
linij . P stieji neturi peržengti per jos rib . Kai matomumo zonoje per jos ar
sankryžos n ra, leidžiama eiti per keli sta iu kampu abi puses gerai apžvelgiamose vietose,
ta iau tik sitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto priemon ms.
Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui p stieji, eidami
kit važiuojamosios dalies pus , nešt si švie iant žibint arba vilk
ryškiaspalv liemen su
švies atspindin iais elementais arba b
prie drabuži prisiseg kitiems eismo dalyviams
matomoje vietoje atšvait .
43. Vietose, kur eismas reguliuojamas, p stieji privalo vadovautis šviesoforais su
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simboliu, o kai j n ra, – transporto šviesofor signalais.
44. žengti važiuojam dal p stiesiems leidžiama tik po to, kai jie vertina atstum
iki art jan
transporto priemoni ir j greit ir sitikina, kad tai saugu ir nebus trukdoma
transporto priemon ms.
45. Važiuojamojoje dalyje p stieji neturi delsti ar stoviniuoti. Nesp jusieji pereiti
važiuojamosios dalies turi stov ti saugumo salel je arba ant paženklintos ar sivaizduojamos
linijos, skirian ios priešing kryp
transporto srautus. Baigti eiti per keli galima tik
sitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto priemon ms.
46. Užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pak lus rank aukštyn,
stieji, atsižvelgdami tai, kurioje važiuojamojoje dalyje jie yra, privalo baigti pereiti j arba
sustoti saugumo salel je.
47. Art jant specialiajai transporto priemonei su jungtais m lynais ir raudonais (arba
tik m lynais) švytur liais ir specialiaisiais garso signalais, p stieji neturi prad ti eiti per
važiuojam dal , o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti.
48. P stiesiems draudžiama:
48.1. eiti per važiuojam dal tose vietose, kur yra transporto ar p
atitvarai, o
gyvenviet se – ir ten, kur yra skiriamoji juosta (išskyrus p
per jas ir sankryžas);
48.2. eiti automagistrale ar greitkeliu;
48.3. eiti skiriam ja juosta arba greta jos važiuojamosios dalies pakraš iu;
48.4. išeiti iš už stovin ios transporto priemon s ar kitos kli ties, trukdan ios
apžvelgti viet , ne sitikinus, kad n ra art jan transporto priemoni ;
48.5. eiti dvira takais;
48.6. pasišalinti iš eismo vykio vietos, jeigu p stieji yra susij su juo;
48.7. važiuoti riedu iais, riedlent mis, paspirtukais važiuojam ja dalimi.
VII SKYRIUS
KELEIVI PAREIGOS
49. Maršrutini transporto priemoni (toliau – maršrutinis transportas) leidžiama
laukti tik stoteli laipinimo aikštel se, o kur j n ra, – prie kelio ženklo „Stotel “ ant
šaligatvio ar kelkraš io.
50. Keleiviams leidžiama lipti (išlipti) tik tada, kai transporto priemon visiškai
sustoja.
51. Jeigu tikrinantis pareig nas sustabdo transporto priemon , keleiviams leidžiama
išlipti tik jam leidus.
52. Iš važiuojamosios dalies pus s keleiviams leidžiama lipti transporto priemon
(išlipti iš jos) tik tuo atveju, jeigu to padaryti ne manoma iš šaligatvio ar kelkraš io pus s ir
jeigu tai bus saugu, netrukdys kitiems eismo dalyviams.
53. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo d mes ir trukdyti jam vairuoti
transporto priemon .
54. Krovininio automobilio k bule važiuojantiems asmenims draudžiama stov ti,
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ti ant bort , b ti ant krovinio aukš iau už bortus.
VIII SKYRIUS
REIKALAVIMAI DVIRA
VAIRUOTOJAMS
55. Važiuoti važiuojam ja dalimi dvira iu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 met
asmenims, o išklausiusiems atitinkam mokymo kurs ir turintiems mokymo staigos išduot
pažym jim , – ne jaunesniems kaip 12 met asmenims. Priži rint suaugusiajam, važiuoti
važiuojam ja dalimi dvira iu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 met asmenims. Gyvenamojoje
zonoje dvira
vairuotoj amžius neribojamas.
56. Dvira io vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarking stabd ir garso signal
turin iu dvira iu. Dvira io gale turi b ti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos
žibintas, iš abiej šon – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie rat stipin .
Važiuodamas važiuojam ja dalimi, dvira io vairuotojas privalo d ti ryškiaspalv liemen
su švies atspindin iais elementais arba dvira io priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o
gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam
matomumui, dvira io priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dvira io gale – raudonos
šviesos žibintas, dvira io vairuotojas privalo d ti ryškiaspalv liemen su švies
atspindin iais elementais. Dvira io vairuotojas (keleivis) iki 18 met , važiuodamas (vežamas)
keliu, privalo b ti užsid s ir užsiseg s dviratininko šalm . Vyresniam kaip 18 met
asmeniui, dvira iu važiuojan iam keliu, rekomenduojama b ti užsid jus ir užsisegus
dviratininko šalm .
57. Važiuoti dvira iu leidžiama tik dvira
takais arba dvira
juostomis, o kur j
ra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraš iu pagal eismo krypt . Kai
dvira
tako, dvira
juostos, kelkraš io n ra arba jais važiuoti negalima (duob ti ir
panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine
eismo juosta, kuo ar iau jos dešiniojo krašto, išskyrus Taisykli 106 punkte nurodytus
atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kli , važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos
leidžiama sukti tik dešin . Važiuodamas kelkraš iu, p
ir dvira
taku, šaligatviu,
dvira io vairuotojas privalo duoti keli p stiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o
pro pat p
leidžiama važiuoti grei iu, kuris yra artimas p iojo jud jimo grei iui (3–7
km/h), paliekant tok tarp iš šono, kad eismas b
saugus.
58. Dvira io vairuotojui, važiuojan iam važiuojam ja dalimi, prireikus pasukti kair ,
apsisukti ar pervažiuoti kit kelio pus , rekomenduojama nulipti nuo dvira io ir kirsti
važiuojam dal vedantis dvirat , jeigu eismo s lygos to reikalauja.
59. Dvira io vairuotojas, art damas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojam
dal ,
visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greit ir gali t sti jud jim tik sitikin s, kad
važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.
60. Dvira io vairuotojas, nor damas kirsti važiuojam
dal ten, kur eismas
nereguliuojamas, privalo praleisti važiuojam ja dalimi važiuojan ias transporto priemones,
išskyrus tuos atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esan
teritorij , gyvenamosios

11
zonos, kiemo, stov jimo aikštel s, kai kerta važiuojam dal , kuri kiti vairuotojai suka.
61. Dvira io vairuotojui dvira io juosta leidžiama važiuoti tik ta pa ia kryptimi, kuria
vyksta kit transporto priemoni eismas gretima eismo juosta.
62. Dvira
taku ar dvira
juosta dvira io vairuotojas privalo važiuoti kuo ar iau
tako (jiems skirtos tako dalies) ar juostos dešiniojo krašto. Jeigu p
ir dvira
take ar
šaligatvyje horizontaliuoju ženklinimu (dvira io simboliu) yra paženklinta dvira
eismui
skirta tako (šaligatvio) dalis, dvira io vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo ar iau jos
dešiniojo krašto.
63. Vietose, kur eism reguliuoja šviesoforai, dvira
vairuotojai privalo paisyti
šviesofor su dvira io simboliu, o kai j n ra, – transporto šviesofor signal .
64. Dvira vairuotojams draudžiama:
64.1. važiuoti važiuojam ja dalimi, jeigu rengti dvira
takai, išskyrus Taisykl se
nustatytus atvejus;
64.2. važiuoti automagistral mis ir greitkeliais;
64.3. važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;
64.4. vežti keleivius, jeigu n ra rengt speciali s jimo viet ;
64.5. vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavoj kitiems
eismo dalyviams;
64.6. b ti velkamiems kit transporto priemoni ;
64.7. vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas;
64.8. važiuoti sikibus kitas transporto priemones;
64.9. važiuoti p
per jomis.
65. Organizuota dviratinink grup gali važiuoti važiuojam ja dalimi.
66. Taisykl se nustatyti reikalavimai dvira
vairuotojams taip pat privalomi
motorini dvira vairuotojams.
IX SKYRIUS
REIKALAVIMAI VADELIOTOJAMS, GYVULI AR PAUKŠ
RAITELIAMS

VAROVAMS,

67. Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukš ius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip
14 met asmenims.
68. Vadelioti, varyti gyvulius ar paukš ius, joti leidžiama tik dešiniuoju kelkraš iu, o
jeigu jo n ra, – dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraš iu, kuo ar iau prie važiuojamosios
dalies krašto, nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams.
69. Vadeliojam vežimo ar rogi priekyje turi b ti balti, iš šon – oranžiniai, gale –
raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo
ar rogi gabaritus.
70. Vadeliojant, varant gyvulius ar paukš ius keliais tamsiuoju paros metu arba esant
blogam matomumui, kair je vežimo, rogi , gyvuli ar paukš
voros pus je turi degti
žibintai: priekyje baltos, o gale raudonos šviesos. Jeigu nurodyt žibint pritvirtinti negalima,
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juos kair je gyvuli ar paukš
pus je turi nešti varovai. Tamsiuoju paros metu ar esant
blogam matomumui, vadeliotojas, gyvuli ar paukš
varovas, raitelis privalo d ti
ryškiaspalv liemen su švies atspindin iais elementais.
71. Varom gyvuli band ar paukš
pulk reikia suskirstyti grup mis, tarp kuri
turi b ti tokie atstumai, kad nekliudyt eismui. Varov turi b ti tiek, kad jie gal
valdyti
gyvulius ar paukš ius ir užtikrint eismo saugum .
72. Vadeliotojams, gyvuli ar paukš
varovams, raiteliams, kitiems asmenims
draudžiama:
72.1. palikti gyvulius ar paukš ius ant kelio arba greta jo be prieži ros;
72.2. pririšti gyvulius taip, kad jie gal išeiti keli ;
72.3. varyti gyvulius ar paukš ius grindiniu, keliu su asfalto arba betono danga be
kelio savininko sutikimo;
72.4. varyti gyvulius ar paukš ius per geležinkel ir keli , kur n ra specialiai tam
skirt viet ;
72.5. joti važiuojam ja dalimi tamsiuoju paros metu;
72.6. automagistral se ir greitkeliuose vadelioti, varyti gyvulius ar paukš ius, joti;
72.7. keliuose vadelioti, joti, varyti gyvulius ar paukš ius neblaiviems, apsvaigusiems
nuo psichik veikian medžiag .
X SKYRIUS
EISMO REGULIAVIMO SIGNALAI
73. Šviesofor signalai turi šias reikšmes:
73.1. žalias skritulio formos signalas leidžia eism ;
73.2. žalias rodykli formos signalas tamsiame fone leidžia eism tik rodykli
nurodytomis kryptimis; t pa reikšm turi ir žalia rodykl papildomoje šviesoforo sekcijoje
(kai leidžiama sukti kair , leidžiama ir apsisukti);
73.3. žalias mirksintis signalas leidžia eism ir sp ja, kad jo laikas baigiasi ir netrukus
bus jungtas draudžiamasis signalas;
73.4. žalias signalas su p iojo simboliu leidžia eiti p stiesiems;
73.5. žalias signalas su dvira io simboliu leidžia važiuoti dvira iais;
73.6. žalias signalas su juodo kont ro rodykle (rodykl mis) leidžia važiuoti jame
pažym tos rodykl s (rodykli ) kryptimi (kryptimis);
73.7. geltonas signalas draudžia eism (išskyrus Taisykli 29 ir 166 punktuose
nurodytus atvejus) ir sp ja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juodo kont ro
rodykl s, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti sijungus žaliam signalui;
jeigu signale yra dvira io simbolis, signalas galioja tik dvira iams;
73.8. kartu jungti geltonas ir raudonas signalai draudžia eism ir sp ja, kad bus
jungtas žalias signalas;
73.9. geltonas mirksintis signalas leidžia eism ir sp ja, kad sankryža arba p
per ja nereguliuojama;
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73.10. baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eism
sitikinus, kad prie geležinkelio pervažos neart ja b gin transporto priemon ;
73.11. raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia
eism ; jeigu signale yra juodo kont ro rodykl s, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus
leidžiama važiuoti sijungus žaliam signalui;
73.12. raudonas signalas su p iojo simboliu draudžia p
eism ;
73.13. raudonas signalas su dvira io simboliu draudžia dvira
eism ;
73.14. raudonas X formos signalas ir žalias žemyn nukreiptos rodykl s signalas
(reversinis šviesoforas) atitinkamai draudžia arba leidžia važiuoti ta eismo juosta, virš kurios
jie rengti; jeigu reversiniame šviesofore yra geltonas strižai dešin (kair ) nukreiptos
rodykl s formos signalas, jis sp ja, kad važiuoti ta eismo juosta bus draudžiama, ir pareigoja
nedelsiant persirikiuoti gretim eismo juost rodykl s nurodyta kryptimi; kai šviesoforai yra
išjungti arba jungtas geltonas signalas, važiuoti eismo juost , pažym dviguba br kšnine
horizontaliojo ženklinimo linija, draudžiama.
74. Šviesofor signalai išd stomi vertikaliai nuo viršaus apa šia tvarka: raudonas,
geltonas, žalias. Prireikus signalai gali b ti išd styti ir horizontaliai: raudonas – kair je,
geltonas – viduryje, žalias – dešin je (reversinis šviesoforas). Eismo dalyviai privalo
vadovautis j jud jimo kryptimi rengt ir jiems skirt , taip pat dubliuojan
šviesofor
signalais.
75. Jeigu ties žaliu šviesoforo signalu rengta papildoma sekcija su žalia rodykle,
važiuoti rodykl s nurodyta kryptimi leidžiama tik sijungus šios sekcijos signalui.
76. Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentel su žalia
rodykle, nukreipta dešin , vairuotojams leidžiama sukti dešin ir degant draudžiamam
šviesoforo signalui, ta iau prieš važiuodami sankryž jie privalo sustoti prieš kelio ženkl
„Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linij , jeigu j n ra, – prieš p
per , šviesofor ir v l
prad ti važiuoti tik sitikinus, kad tai yra saugu ir nebus trukdoma kitoms transporto
priemon ms ir p stiesiems, kuri jud jimo krypt jie kerta.
77. Reguliuotojo signalai turi šias reikšmes:
77.1. rankos ištiestos šalis arba nuleistos:
77.1.1. iš dešiniojo ir kairiojo šono leidžiama važiuoti tiesiai ir dešin , o p stiesiems
leidžiama eiti per važiuojam dal ;
77.1.2. iš kr tin s ir nugaros pus s vis transporto priemoni ir p
eismas
draudžiamas;
77.2. dešin ranka ištiesta priek :
77.2.1. iš kairiojo šono transporto priemon ms leidžiama važiuoti visomis kryptimis;
77.2.2. iš kr tin s pus s transporto priemon ms leidžiama važiuoti tik dešin ;
77.2.3. iš nugaros pus s ir dešiniojo šono vis transporto priemoni eismas
draudžiamas;
77.2.4. p stiesiems leidžiama eiti per važiuojam dal už reguliuotojo nugaros;
77.3. ranka pakelta aukštyn:
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77.3.1. visiems eismo dalyviams draudžiama jud ti bet kuria kryptimi;
77.3.2. vairuotojai privalo sustoti nekeisdami eismo juostos.
78. Vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemon , p iasis – sustoti, kai
tikrinantis pareig nas ar reguliuotojas duoda signal – mojuoja reguliuotojo lazdele ar
skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu eismo dalyv , arba per garsiakalb liepia sustoti.
Signalas STOP taip pat gali b ti nurodytas specialiomis spalvomis ir atitinkamos tarnybos
ženklu pažym tame automobilyje rengtoje švieslent je. Nor damas atkreipti eismo dalyvi
mes , tikrinantis pareig nas ar reguliuotojas gali duoti signal švilpuku. Gav s signal ,
vairuotojas privalo nedelsdamas sustabdyti transporto priemon nurodytoje vietoje; jeigu
vieta nenurodoma, – dešiniajame kelkraštyje, o kai kelkraš io n ra, – važiuojamosios dalies
dešiniajame pakraštyje.
79. Šviesoforo signalai gali b ti papildomai dubliuojami garso signalais,
informuojan iais neregius p iuosius, kad galima pereiti važiuojam dal .
80. Geležinkelio pervažose raudon šviesoforo signal gali dubliuoti garso signalas.
XI SKYRIUS
SP JAMIEJI SIGNALAI
81. sp jamieji signalai yra šie: rodomi pos ki , stabdži šviesos signalais arba ranka;
garso signalas; žibint šviesos perjungin jimas; avarin s šviesos signalizacijos; sp jam
mirksin oranžini švies jungimas; avarinio sustojimo ženklo pastatymas.
82. Vairuotojas privalo sp ti atitinkamos krypties pos ki šviesos signalais, o jeigu
šviesos signalizacijos n ra arba ji sugedusi, – ranka:
82.1. prieš prad damas važiuoti ir prieš sustodamas;
82.2. prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš
apvažiuodamas kli
ir baigdamas j apvažiuoti, prieš sukdamas dešin ar kair , prieš
apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu.
83. Pos kio kair signal atitinka šon ištiesta kair arba šon ištiesta ir per alk
statmenai virš sulenkta dešin ranka.
84. Pos kio dešin signal atitinka šon ištiesta dešin arba šon ištiesta ir per
alk
statmenai virš sulenkta kair ranka.
85. Stabdymo signalas rodomas aukštyn iškelta kaire arba dešine ranka.
86. sp jamieji signalai turi b ti prad ti rodyti iš anksto prieš manevr (stabdym ,
susijus su manevru) ir baigti tuojau pat po manevro (signalizuoti ranka galima baigti prieš pat
manevr ). Signal reikia rodyti taip, kad jis neklaidint kit eismo dalyvi . Pos ki šviesos
signalai nerodomi važiuojant sankryž , kurioje eismas vyksta ratu.
87. Signal rodantis vairuotojas ne gyja važiavimo pirmumo teis s.
88. Gyvenviet se neleidžiama naudoti garso signal , išskyrus tuos atvejus, kai jie
tini, kad b
išvengta eismo vykio.
89. Norint atkreipti lenkiamo vairuotojo d mes , galima perjungin ti šviesas, o ne
gyvenviet se – naudoti garso signal .
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90. Draudžiama kaip sp jam signal naudoti tolim sias šviesas, jeigu jos gali akinti
kitus vairuotojus (net ir per užpakalinio vaizdo veidrod ).
91. Avarin šviesos signalizacija transporto priemon je, jeigu tokia rengta, privalo
ti jungta:
91.1. priverstinai sustojus, kur sustoti (stov ti) draudžiama;
91.2. vykus eismo vykiui;
91.3. tikrinan iam pareig nui sustabdžius;
91.4. sustojus neapšviestuose keli ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam
matomumui, o važiuojant tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, jeigu nedega
bent viena galin gabaritin šviesa;
91.5. kai ji velkama;
91.6. kai vairuotojas akinamas;
91.7. kai norima persp ti kitus vairuotojus apie kli ar pavoj ;
91.8. vaik laipinimo (išlaipinimo) (iš) transporto priemon (- s) su vaik vežimo
skiriamaisiais ženklais metu.
92. Jeigu avarin s šviesos signalizacijos n ra arba ji sugedusi, taip pat jeigu
priverstinai sustojama ten, kur sustojusi transporto priemon kiti eismo dalyviai pamatyt
likus iki jos mažiau kaip 100 m, motorin s transporto priemon s (išskyrus moped , motocikl
be priekabos), traktoriaus, savaeig s mašinos vairuotojas privalo nedelsdamas prieš transporto
priemoni važiavimo krypt toje važiuojamosios dalies pus je pastatyti avarinio sustojimo
ženkl : gyvenviet se – ne ar iau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenviet se – ne ar iau kaip 50 m
atstumu nuo sustojusios transporto priemon s.
93. Vairuotojas mokini laipinimo (išlaipinimo) (iš) mokyklin (-io) autobus (-o)
metu privalo jungti sp jam sias mirksin ias oranžines šviesas.
XII SKYRIUS
ŠVIESOS PRIETAIS NAUDOJIMAS
94. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui motorini transporto
priemoni , traktori , savaeigi mašin vairuotojai privalo važiuoti keliais su jungtomis
artimosiomis arba tolimosiomis žibint šviesomis.
95. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui tolimosios žibint šviesos
turi b ti perjungtos artim sias:
95.1. tinkamai apšviestuose keliuose;
95.2. likus iki priešpriešiais atvažiuojan ios transporto priemon s ne mažiau kaip
150 m;
95.3. kitais atvejais, kai tolimosios žibint šviesos gali akinti vairuotojus (net ir
važiuojan ius ta pa ia kryptimi).
96. Akinamas vairuotojas privalo jungti avarin šviesos signalizacij ir
ne važiuodamas kit eismo juost sul tinti greit , prireikus – ir sustoti.
97. Šviesiuoju paros metu motorini transporto priemoni , traktori , savaeigi mašin

16
vairuotojai privalo važiuoti keliais su jungtomis artimosiomis arba specialiai šiam metui
skirtomis žibint šviesomis.
98. R ko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogam matomumui, o priekinius – ir
sugedus priekiniam kairiajam artim
švies žibintui.
XIII SKYRIUS
VAŽIAVIMO PRADŽIA IR MANEVRAVIMAS
99. Eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešine kelio puse.
100. Priešing kryp
eism važiuojamojoje dalyje, jeigu n ra kitaip nustatan
kelio ženkl ar ženklinimo, skiria menamoji išilgin važiuojamosios dalies ašis.
101. Prieš prad damas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo
krypt , vairuotojas privalo sitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti keli (nekliudyti) kitiems
eismo dalyviams.
102. važiuodamas keli iš esan
šalia jo teritorij , vairuotojas privalo duoti keli
juo važiuojan ioms transporto priemon ms (dvira iams ir kitoms).
103. Išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo duoti keli juo važiuojan ioms
transporto priemon ms (dvira iams ir kitoms).
104. Persirikiuodamas vairuotojas privalo duoti keli transporto priemon ms,
važiuojan ioms gretima eismo juosta ta pa ia kryptimi. Jeigu ta pa ia kryptimi važiuojan ios
transporto priemon s persirikiuoja kartu, vairuotojas privalo duoti keli dešin je esan iai
transporto priemonei.
105. Jeigu kelyje, kuriame yra dvi (ar daugiau) tos pa ios krypties eismo juostos,
vienoje iš j eismas negalimas ir susidar transporto priemoni eil , kiekvienas gretima eismo
juosta važiuojantis vairuotojas privalo leisti vienai transporto priemonei (pirmajai iš
susidariusios eil s) persirikiuoti jo užimam eismo juost . Persirikiuojantysis privalo
sitikinti, kad jam duoda keli .
106. Prieš sukdamas dešin , kair arba apsisukdamas (išskyrus pos
sankryž ,
kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios
dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) horizontalusis
ženklinimas gali š reikalavim pakeisti.
107. Kai d l savo gabarit ar kit priežas
transporto priemon negali pasukti
(apsisukti) iš kraštin s pad ties, sukti leidžiama ir ne nuo važiuojamosios dalies, skirtos
važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, jeigu tai nesukliudys kitoms transporto priemon ms ir
nesukels pavojaus kitiems eismo dalyviams.
108. Reikia sukti taip, kad važiuodama važiuojam
dali sankirt ir išvažiuodama
iš jos transporto priemon neatsidurt priešpriešinio eismo juostoje. Jeigu sukti leidžiama
keliomis eil mis, vairuotojas privalo sukti taip, kad nekliudyt sukan iajam gretima eile.
109. Sukdamas kair (apsisukdamas) ne sankryžoje, vairuotojas privalo duoti keli
priešinga kryptimi važiuojan ioms transporto priemon ms.
110. Jeigu eismas labai intensyvus ir visos eismo juostos užimtos, keisti eismo juost
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leidžiama tik prireikus pasukti, apsisukti ar sustoti.
111. Jeigu yra l jimo juosta, ketinantis sukti vairuotojas privalo iš anksto
persirikiuoti ši juost ir l tinti greit tik joje.
112. Jeigu yra greit jimo juosta, skirta važiuoti keli , vairuotojas privalo važiuoti ja
ir silieti transporto sraut , duodamas keli juo važiuojan ioms transporto priemon ms.
113. Kur kas l iau už leidžiam didžiausi greit važiuojantis vairuotojas (išskyrus
tuos atvejus, kai jis suka
kair arba apsisuka) privalo praleisti paskui j grei iau
važiuojan ias transporto priemones, pasitraukdamas kuo labiau dešin . L taeig s ar dideli
gabarit transporto priemon s vairuotojas prireikus privalo sustoti ir praleisti už jos
susikaupusias transporto priemones.
114. Važiuodamas atbulas, vairuotojas privalo duoti keli kitiems eismo dalyviams.
115. Kai transporto priemoni važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka
Taisykl se neaptarta, keli privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemon art ja iš
dešin s.
116. Apsisukti draudžiama:
116.1. p
per jose;
116.2. geležinkeli pervažose;
116.3. tuneliuose;
116.4. ant tilt , estakad , viaduk ir po jais;
116.5. vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metr ;
116.6. keliuose su skiriam ja juosta, išskyrus tam rengtas ir kelio ženklais arba kelio
ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu pažym tas apsisukimo vietas.
XIV SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONI IŠSID STYMAS KELYJE
117. Jeigu važiuojamoji dalis horizontaliojo ženklinimo linijomis ir (arba) kelio
ženklais suskirstyta eismo juostas, transporto priemon s turi važiuoti šiomis juostomis.
Užvažiuoti ant br kšnini horizontaliojo ženklinimo linij leidžiama tik persirikiuojant kit
eismo juost , kirsti ištisines horizontaliojo ženklinimo linijas leidžiama tik Taisykli 3 priede
nurodytais atvejais. Jeigu yra ištisin horizontaliojo ženklinimo linija (vienguba ar dviguba),
skirianti priešing kryp eismo juostas, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos.
118. Dvipusio eismo kelyje iš keturi ir daugiau eismo juost arba kelyje su
skiriam ja juosta draudžiama važiuoti priešingos krypties eismui skirt kelio pus , važiuoti
skiriam ja juosta arba j pervažiuoti.
119. Vairuotojas privalo važiuoti kuo ar iau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.
120. Krovininiais automobiliais, kuri didžiausioji leidžiamoji transporto priemon s
mas (toliau – didžiausioji leidžiamoji mas ) didesn kaip 3,5 t, draudžiama važiuoti toliau
nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto negu antr ja eismo juosta, išskyrus tuos atvejus,
kai jiems reikia sukti kair , apsisukti, apvažiuoti kli , sustoti (stov ti) vienpusio eismo
kelyje.
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121. Ne gyvenviet se vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kuri greitis
neturi viršyti 40 km/h, taip pat transporto priemones, kuri bendras ilgis – daugiau kaip 7 m,
turi laikytis tokio atstumo nuo priekyje važiuojan ios transporto priemon s, kad juos
lenkian ios transporto priemon s netrukdomos gal
persirikiuoti dešin kelio pus .
Reikalavimas negalioja, jeigu vairuotojas pats rengiasi lenkti, taip pat esant judriam eismui.
122. Transporto priemon s, kuri konstrukcinis greitis negali b ti didesnis kaip
40 km/h arba kurios d l technini priežas
negali pasiekti tokio grei io, turi važiuoti tik
kraštine dešine eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai jos lenkia, apvažiuoja, persirikiuoja
arba sustoja vienpusio eismo kelyje krovinio krauti.
123. Moped , lengv
keturra
vairuotojai privalo važiuoti tik pirm ja nuo
važiuojamosios dalies dešiniojo krašto eismo juosta, kuo ar iau jos dešiniojo krašto, išskyrus
tuos atvejus, kai jiems reikia sukti kair , apsisukti, aplenkti ar apvažiuoti kli , važiuoti
tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik dešin , sustoti (stov ti) vienpusio
eismo kelyje.
124. Motorini transporto priemoni , traktori , savaeigi mašin vairuotojams,
vadeliotojams draudžiama važiuoti veja, šaligatviu, p
, dvira
taku, dvira
juosta
arba užvažiuoti ant j , išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia
stov jimo b
nurodantys kelio ženklai, o dvira
takas ar dvira
juosta pažym ti 1.14
horizontaliojo ženklinimo linija. Draudžiama važiuoti transporto priemon mis skiriam ja
juosta, pylim ar iškas šlaitais, grioviais, važiuoti keli ar nuvažiuoti nuo jo ne specialiai
tam rengtose vietose.
125. Draudžiama transporto priemon ms (išskyrus dvira ius) apvažiuoti ta pa ia
kryptimi važiuojan ias transporto priemones iš dešin s (išskyrus leistin sukan
kair ,
apsisukan
transporto priemoni apvažiavim iš dešin s) važiuojant kelkraš iu, l jimo ar
greit jimo juosta. Ta pa ia kryptimi l iau važiuojan ias transporto priemones
rekomenduojama apvažiuoti iš kair s.
126. Vairuotojas, atsižvelgdamas
greit , privalo laikytis tokio atstumo, kad
neatsitrenkt
priekyje važiuojan
transporto priemon , jeigu ji b
stabdoma, taip pat
palikti tok tarp iš šono, kad eismas b
saugus. Rekomenduojama, kad atstumas iki
priekyje važiuojan ios transporto priemon s b
ne mažesnis kaip per dvi sekundes
nuvažiuojamas atstumas arba ne mažesnis kaip pus spidometro rodmens, paversto metrais,
pavyzdžiui, kai greitis 70 km/h, atstumas turi b ti ne mažesnis kaip 35 m, jeigu eismo s lygos
nereikalauja kitaip.
XV SKYRIUS
VAŽIAVIMO GREITIS
127. Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino grei io. Pasirinkdamas
važiavimo greit , vairuotojas turi atsižvelgti važiavimo s lygas, ypa vietov s reljef , kelio ir
transporto priemon s b kl ir krovin , meteorologines s lygas, taip pat eismo intensyvum ,
kad gal
sustabdyti transporto priemon iki bet kurios iš anksto numatomos kli ties. Jis turi
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sul tinti greit ir prireikus sustoti, jeigu to reikia d l susidariusi aplinkybi , ypa kai blogas
matomumas.
128. Jeigu atsirado kli tis ar iškilo gr sm eismo saugumui, vairuotojas (jeigu jis gali
tai pasteb ti) privalo sul tinti greit , net visiškai sustabdyti transporto priemon arba
apvažiuoti kli nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.
129. Gyvenviet se visoms transporto priemon ms leidžiama važiuoti ne didesniu kaip
50 km/h grei iu.
130. Stov jimo aikštel se visoms transporto priemon ms leidžiama važiuoti ne
didesniu kaip 20 km/h grei iu.
131. Ne gyvenviet se leidžiama važiuoti:
131.1. lengvaisiais automobiliais, motociklais ir trira iais automagistral se nuo
balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip 130 km/h grei iu, nuo lapkri io 1 d. iki kovo
31 d. – ne didesniu kaip 110 km/h grei iu, greitkeliuose nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. –
ne didesniu kaip 120 km/h grei iu, nuo lapkri io 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip
110 km/h grei iu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h grei iu,
kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h grei iu;
131.2. krovininiais automobiliais, kuri didžiausioji leidžiamoji mas ne didesn kaip
3,5 t, automagistral se – ne didesniu kaip 110 km/h grei iu, greitkeliuose – ne didesniu kaip
100 km/h grei iu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h grei iu,
kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h grei iu;
131.3. autobusais automagistral se – ne didesniu kaip 100 km/h grei iu, greitkeliuose
– ne didesniu kaip 90 km/h grei iu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip
80 km/h grei iu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h grei iu;
131.4. krovininiais automobiliais (taip pat transporto priemoni junginiais), kuri
didžiausioji leidžiamoji mas didesn kaip 3,5 t, autobusais su priekabomis automagistral se
– ne didesniu kaip 90 km/h grei iu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 80 km/h grei iu, keliuose
su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h grei iu, kituose keliuose – ne didesniu
kaip 70 km/h grei iu;
131.5. lengvaisiais automobiliais ir krovininiais automobiliais, kuri didžiausioji
leidžiamoji mas ne didesn kaip 3,5 t su priekabomis, automagistral se, greitkeliuose ir
keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h grei iu, kituose keliuose – ne
didesniu kaip 70 km/h grei iu;
131.6. krovininiais automobiliais vežant keleivius, velkant motorines transporto
priemones – ne didesniu kaip 70 km/h grei iu (velkant lanks ia vilktimi – ne didesniu kaip
50 km/h grei iu);
131.7. mokykliniais autobusais automagistral se – ne didesniu kaip 90 km/h grei iu,
greitkeliuose – ne didesniu kaip 80 km/h grei iu, keliuose su asfalto ar betono danga ir
kituose – ne didesniu kaip 70 km/h grei iu;
131.8. keturra iais, galingaisiais keturra iais keliuose su asfalto ar betono danga ar be
jos – ne didesniu kaip 70 km/h grei iu;
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131.9. traktoriais ir savaeig mis mašinomis keliuose su asfalto ar betono danga ar be
jos – ne didesniu kaip 50 km/h grei iu.
132. Transporto priemoni (j jungini ), kuri matmenys (su kroviniu ar be jo) viršija
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus didžiausiuosius leidžiamus dydžius,
leidžiamas važiavimo greitis nurodomas išduotame leidime. Šioms transporto priemon ms
leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 70 km/h grei iu.
133. Keli ruožuose, kur eismo s lygos leidžia saugiai važiuoti grei iau, policijos ir
kelio savininko sprendimu didžiausias leidžiamas greitis gali b ti padidintas pasta ius
atitinkamus kelio ženklus.
134. Pradedantiesiems vairuotojams, taip pat asmenims, kurie mokosi vairuoti,
leidžiama važiuoti automagistral se ir greitkeliuose ne didesniu kaip 90 km/h grei iu, kituose
keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h grei iu.
135. Vairuotojui draudžiama:
135.1. viršyti transporto priemon s gamintojo nurodyt maksimal greit ;
135.2. viršyti greit , kuris nurodytas transporto priemon s grei io ribojimo
skiriamajame ženkle;
135.3. važiuoti be reikalo pernelyg l tai, trukdant normal kit transporto priemoni
eism ;
135.4. staigiai stabdyti, jeigu tai neb tina eismo saugumui.
XVI SKYRIUS
LENKIMAS IR EISMAS JUOSTOSE
136. Prieš prad damas lenkti, vairuotojas privalo sitikinti, kad:
136.1. n vienas iš važiuojan paskui j vairuotoj neprad jo jo lenkti;
136.2. transporto priemon s, važiuojan ios priekyje ta pa ia eismo juosta, vairuotojas
nerodo kairiojo pos kio signalo;
136.3. lenkimui b tina eismo juostos dalis yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais
atvažiuojan ioms transporto priemon ms;
136.4. baigdamas lenkti, jis gal s gr žti
savo eismo juost , nesukliudydamas
lenkiamai transporto priemonei;
136.5. lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemon s.
137. Jeigu priekyje važiuojantis vairuotojas rodo kair pos kio signal ir yra
persirikiav s pos kiui kair (apsisukimui), važiuojantysis paskui j privalo apvažiuoti
sukan
transporto priemon iš dešin s arba palaukti, kol priekyje važiuojantis vairuotojas
atlaisvins eismo juost .
138. Lenkiamos transporto priemon s vairuotojui draudžiama trukdyti aplenkti
didinant važiavimo greit arba kitais veiksmais.
139. Jeigu su priešais važiuojan ia transporto priemone prasilenkti sunku, keli
privalo duoti vairuotojas, kurio pus je yra kli tis. Nuokaln se, pažym tose atitinkamais kelio
ženklais, esant kli iai, keli privalo duoti žemyn važiuojan ios transporto priemon s
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vairuotojas.
140. Lenkti draudžiama:
140.1. sankryžose šalutiniame kelyje ir pagrindiniame kelyje, pažym tame kelio
ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešin s“, „Šalutinis kelias iš
kair s“ arba „Pagrindinis kelias“, reguliuojamose ir lygiareikšmi keli sankryžose;
140.2. geležinkelio pervažose ir likus 100 m atstumui iki j ;
140.3. keli ruožuose, kur blogai matomas kelias;
140.4. p
per jose;
140.5. vietose, kur važiavimo kryptimi yra daugiau kaip viena eismo juosta.
XVII SKYRIUS
SUSTOJIMAS IR STOV JIMAS
141. Sustoti ir stov ti transporto priemon ms leidžiama dešin je kelio pus je, kuo
dešiniau kelkraštyje, o jeigu jo n ra, – važiuojamosios dalies pakraštyje. Transporto
priemon s vairuotojas, važiuodamas (išvažiuodamas) (iš) kelkrašt (-io), neturi sukelti
pavojaus kitiems eismo dalyviams. Jeigu važiuojamosios dalies dešin je yra rengta dvira
juosta, sustoti ir stov ti leidžiama greta dvira juostos.
142. Gyvenviet se sustoti ir stov ti leidžiama ir kair je pus je vienos krypties eismo
keliuose, taip pat keliuose, kuriuose yra po vien kiekvienos krypties eismo juost .
143. Neapšviestuose keli ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam
matomumui leidžiama stov ti tik stov jimo aikštel se arba už kelio rib .
144. Transporto priemon ms sustoti ir stov ti važiuojamojoje dalyje leidžiama viena
eile.
145. Motociklus be priekabos, mopedus ir dvira ius leidžiama statyti dviem eil mis,
jeigu tai nekliudo eismui.
146. Statyti transporto priemon kampu
važiuojamosios dalies krašt , o ne
lygiagre iai su važiuojamosios dalies kraštu galima tik ten, kur tai leidžia stov jimo b
nurodantys kelio ženklai ir (arba) horizontalusis ženklinimas.
147. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos arba palikti transporto priemon tik
pasir pin s, kad ji savaime neprad
ried ti ir ja nepasinaudot kiti asmenys.
148. Draudžiama atidaryti sustojusios transporto priemon s dureles, jeigu tai kelia
pavoj arba kliudo kitiems eismo dalyviams.
149. Palikdamas stov ti motorin transporto priemon stov jimo trukm ribojan io
ženklo galiojimo zonoje, vairuotojas privalo palikti informacij apie motorin s transporto
priemon s atvykimo laik už priekinio motorin s transporto priemon s stiklo taip, kad ji b
matoma kitiems asmenims.
150. Sustoti ir stov ti draudžiama:
150.1. geležinkeli pervažose ir ar iau kaip 50 m atstumu nuo j ;
150.2. skiriamojoje, greit jimo ir l jimo juostose;
150.3. ant tilt , viaduk , estakad ir po jais, išskyrus tuos atvejus, kai ten stov ti

22
leidžia stov jimo viet nurodantys kelio ženklai, taip pat tuneliuose;
150.4. p
per jose ir ar iau kaip 5 m atstumu prieš jas, o keliuose, kuriuose yra
po vien kiekvienos krypties eismo juost , ir ar iau kaip 5 m atstumu už p
per ;
150.5. ant vejos, šaligatvio (išskyrus tuos atvejus, kai ten stov ti leidžia stov jimo
nurodantys kelio ženklai arba transporto priemon nurodyta leidime, išduotame prekiauti
viešoje vietoje rengini metu), taip pat sporto, vaik žaidimo aikštel se ir kitose transporto
priemoni eismui (stov jimui) neskirtose teritorijose;
150.6. ant p
ar (ir) dvira
tako, dvira
juostos, taip pat ar iau kaip 5 m
atstumu prieš važiuojamosios dalies susikirtim su p
ar (ir) dvira
taku, o keliuose,
kuriuose yra po vien kiekvienos krypties eismo juost , ir ar iau kaip 5 m atstumu už p
ar (ir) dvira tako;
150.7. ten, kur tarp sustojusios transporto priemon s ir ištisin s horizontaliojo
ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas;
150.8. sankryžoje ir ar iau kaip 5 m atstumu nuo jos, išskyrus tuos atvejus, kai ten
stov ti leidžia stov jimo viet nurodantys kelio ženklai;
150.9. maršrutinio transporto sustojimo aikštel se ir ar iau kaip 15 m atstumu nuo j
(kai aikštel s n ra, – ar iau kaip 15 m atstumu nuo kelio ženklo „Stotel “), jeigu tai kliudyt
maršrutinio transporto eismui; draudžiama stov ti kelio ženklo „Taksi stotel “ galiojimo
zonoje;
150.10. ten, kur sustojusi transporto priemon užstot kitiems vairuotojams šviesoforo
signalus ar kelio ženklus, trukdyt važiuoti (išvažiuoti) (iš) stov jimo aikštel (- s),
stov jimo viet (-os), garaž (-o), kiem (-o), teritorij (-os), trukdyt lipti kit transporto
priemon arba kitaip kliudyt transporto priemoni ar p
eismui;
150.11. ne gyvenviet se, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 100 m
atstumu; kaln je, nuokaln je arba vingyje, pažym tuose atitinkamais kelio ženklais Nr. 113–
118;
150.12. gyvenviet se, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 50 m
atstumu; kaln je, nuokaln je arba vingyje, pažym tuose atitinkamais kelio ženklais Nr. 113–
118;
150.13. ant užbr kšniuot plot , žymin nukreipimo saleles;
150.14. kitoms transporto priemon ms maršrutiniam transportui skirtoje eismo
juostoje.
151. Priverstinai sustoj s ten, kur sustoti (stov ti) draudžiama, transporto priemon s
vairuotojas privalo jungti avarin šviesos signalizacij , jeigu tokia rengta, ir (ar) pastatyti
avarinio sustojimo ženkl , kaip nurodyta Taisykli 92 punkte, ir kuo skubiau pašalinti
transporto priemon nuo kelio. Jeigu norima sustoti neapšviestame kelio ruože tamsiuoju
paros metu arba esant blogam matomumui ir avarin s šviesos signalizacijos n ra arba ji
sugedusi, transporto priemon turi b ti pastatyta už kelio rib . Jeigu to negalima padaryti,
viet b tina pažym ti taip, kaip nurodyta Taisykli 92 punkte.
152. Greta skiriamuoju ženklu „Ne galusis“ pažym
transporto priemoni sav
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transporto priemon vairuotojas privalo pastatyti taip, kad netrukdyt
lipti (išlipti)
ne galiesiems.
153. Jeigu tai manoma d l transporto priemon s gabarit , transporto priemon turi
ti statoma stov jimo vietos, paženklintos siaura ištisine horizontaliojo ženklinimo linija,
ribose.
XVIII SKYRIUS
VAŽIAVIMAS PER SANKRYŽAS
154. Nelygiareikšmi keli sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo
duoti keli transporto priemon ms, art jan ioms prie sankryžos pagrindiniu keliu.
155. Lygiareikšmi keli sankryžoje vairuotojas privalo duoti keli iš dešin s
art jan ioms transporto priemon ms.
156. Jeigu sankryžoje kei iasi pagrindinio kelio kryptis, pagrindiniu keliu
važiuojantys vairuotojai vieni kit atžvilgiu turi laikytis važiavimo per lygiareikšmi keli
sankryžas taisykli . Ši taisykli vieni kit atžvilgiu turi laikytis ir vairuotojai, važiuojantys
šalutiniais keliais.
157. Sukdamas kair (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti keli transporto
priemon ms, važiuojan ioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba dešin , o
sankryžoje, kurioje leidžiama lenkti, – ir lenkian ioms transporto priemon ms.
158. Sukdamas sankryžoje kair arba dešin , vairuotojas privalo duoti keli eismo
dalyviams (dvira
vairuotojams ir kitiems), kertantiems važiuojamosios dalies, kuri jis
suka, eismo juostas. Sukdamas keli su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas
privalo duoti keli eismo dalyviams (dvira
vairuotojams ir kitiems), kertantiems bet kuri
važiuojamosios dalies, kuri jis suka, eismo juost .
159. Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženkl n ra, jis
turi elgtis taip, lyg važiuot šalutiniu keliu.
160. Draudžiama važiuoti važiuojam
dali sankirt , jeigu joje ar už jos yra
kli tis, kuri priverst vairuotoj sustoti sankryžoje ir trukdyti kit transporto priemoni
eismui.
161. sijungus leidžiamajam šviesoforo signalui, vairuotojas privalo duoti keli
transporto priemon ms, išvažiuojan ioms iš sankryžos važiuojam
dali sankirtos numatyta
kryptimi (jeigu manevras prad tas, kai j krypties signalas buvo leidžiamasis), ir praleisti
baigian ius pereiti važiuojam dal p iuosius.
162. Vairuotojui, važiavusiam
važiuojam
dali sankirt pagal leidžiam
šviesoforo signal , leidžiama važiuoti numatyta kryptimi, kad ir koks b
šviesoforo signalas
išvažiuojant iš sankryžos. Ta iau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esan ius šviesoforus yra
kelio ženklas „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linija, vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo
signalo.
163. Važiuodamas kryptimi, kuri rodo rodykl , jungta papildomoje šviesoforo
sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti keli iš kit kryp
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pagal leidžiam šviesoforo signal važiuojan ioms transporto priemon ms.
164. Sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu su papildoma sekcija,
vairuotojas, važiuojantis eismo juosta, iš kurios sukama, turi važiuoti toliau jungtos rodykl s
nurodyta kryptimi, jeigu sustoj s jis sutrukdyt kit ta pa ia eismo juosta važiuojan paskui
transporto priemoni eismui.
165. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo
sustoti prieš kelio ženkl „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linij , o jeigu j n ra, – prieš šviesofor ,
kertam važiuojam dal , p
per taip, kad nekliudyt transporto ir p
eismui.
166. Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui
pak lus rank aukštyn gal
sustoti Taisykli 165 punkte nurodytose vietose tik staigiai
stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.
167. Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo
signalais, kad ir kokie b
važiavimo pirmenyb nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas
išjungtas arba jungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio
ženklais.
XIX SKYRIUS
EISMAS PER GELEŽINKELI PERVAŽAS
168. Prieš prad damas jud ti per geležinkelio pervaž ir jud damas per j , eismo
dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro pad timi, šviesofor , garso ir
geležinkelio pervažos bud toj (reguliuotoj ) signalais. Prieš prad damas jud ti per
geležinkelio pervaž , eismo dalyvis visais atvejais privalo sitikinti, kad prie geležinkelio
pervažos neart ja b gin transporto priemon . Rekomenduojama, kad per geležinkelio
pervaž judan ius vaikus iki 12 met lyd
suaug s asmuo (ne jaunesnis kaip 21 met ).
169. Geležinkelio pervažoje eismo dalyvis privalo duoti keli art jan iai b ginei
transporto priemonei.
170. Duodamas keli art jan iai b ginei transporto priemonei, taip pat tuo atveju, kai
važiuoti per geležinkelio pervaž draudžiama, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ linij ,
kelio ženkl „Stop“, šviesofor , pakeliam užtvar , o jeigu j n ra, – ne ar iau kaip 10 m
atstumu nuo pirmojo b gio. Vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ linij , kai ji naudojama su
kelio ženklu „Stop“, o jeigu jos n ra, – prieš min
kelio ženkl , net ir mirksint baltam
šviesoforo signalui. Prieš prad damas važiuoti vairuotojas privalo sitikinti, kad prie
geležinkelio pervažos neart ja b gin transporto priemon .
171. Transporto priemonei priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje, vairuotojas
privalo nedelsdamas išlaipinti keleivius, imtis vis veiksm transporto priemonei iš
geležinkelio pervažos patraukti, o jeigu jos patraukti nepavyksta, – duoti signalus art jan ios
gin s transporto priemon s mašinistui. Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu
šviesiuoju paros metu – su ryškiaspalviu gerai matomu daiktu, o tamsiuoju paros metu – su
fakelu arba žibintu.
172. Transporto priemon ms, kuri plotis didesnis kaip 5 m arba aukštis nuo kelio
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paviršiaus didesnis kaip 4,5 m (su kroviniu arba be jo), taip pat l taeig ms mašinoms ir
mechanizmams, kuri greitis mažesnis kaip 8 km/h, važiuoti per geležinkelio pervaž
leidžiama tik gavus geležinkeli infrastrukt ros valdytojo leidim .
173. Eismo dalyviui draudžiama:
173.1. jud ti per geležinkel tam neskirtose vietose;
173.2. apvažiuoti kitas transporto priemones, kurios sustojo prieš geležinkelio pervaž
praleisti b gin s transporto priemon s;
173.3. važiuoti ar eiti geležinkelio pervaž , kai užtvaras nuleistas arba pradeda
leistis, savavališkai pakelti užtvar arba j apvažiuoti (apeiti);
173.4. važiuoti geležinkelio pervaž , jeigu už jos yra kli tis, kuri verst vairuotoj
sustoti geležinkelio pervažoje;
173.5. gabenti per geležinkelio pervaž specialiai transportuoti neparengtas žem s
kio, keli , statybos ir kitas mašinas, jeigu tai gal pakenkti geležinkelio pervažos rangai;
173.6. važiuoti per geležinkelio pervaž ne gali
vežim liu be lydin io asmens.
XX SKYRIUS
EISMAS AUTOMAGISTRAL SE IR GREITKELIUOSE
174. Keliuose, pažym tuose kelio ženklais „Automagistral “ ar „Automobili kelias“,
draudžiama:
174.1. jud ti p stiesiems, vadelioti, varyti gyvulius ar paukš ius, joti, važiuoti
dvira iais, mopedais, vis r ši keturra iais ir visomis kitomis transporto priemon mis,
išskyrus automobilius, motociklus, trira ius, motociklus ir automobilius su priekabomis, jeigu
ši motorini transporto priemoni maksimalus konstrukcinis greitis arba greitis d l j
technin s b kl s ne mažesnis kaip 60 km/h;
174.2. sustoti (stov ti), išskyrus specialiai tam skirtas aikšteles;
174.3. apsisukti (išskyrus kelio ženklais ir ženklinimu pažym tas apsisukimo vietas)
arba važiuoti atbulam;
174.4. važiuoti automagistral ar greitkel arba išvažiuoti iš j tam neskirtose
vietose;
174.5. vilkti lanks ia vilktimi;
174.6. rengti sporto varžybas, eitynes, kitokius renginius.
XXI SKYRIUS
EISMAS GYVENAMOJOJE ZONOJE
175. P stiesiems leidžiama vaikš ioti važiuojam ja dalimi visoje gyvenamojoje
zonoje, ta iau jie neturi trukdyti transporto priemoni eismui. Gyvenamojoje zonoje p stieji
turi pirmumo teis prieš transporto priemones.
176. Gyvenamojoje zonoje draudžiama:
176.1. važiuoti didesniu kaip 20 km/h grei iu;
176.2. stov ti jungus transporto priemon s varikl ilgiau, nei b tina paruošti
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transporto priemon važiuoti (nuvalyti snieg ir panašiai);
176.3. palikti stov ti didesn s kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios mas s
krovininius automobilius, daugiau kaip 12 s dim viet autobusus, taip pat traktorius,
savaeiges mašinas ir j priekabas;
176.4. mokyti vairuoti.
177. Transporto priemon s vairuotojas, važiuodamas keli iš gyvenamosios zonos,
privalo duoti keli juo art jan ioms transporto priemon ms.
178. Šio skyriaus reikalavimai taip pat taikomi daugiabu
gyvenam
nam
kiemuose.
XXII SKYRIUS
MARŠRUTINIO TRANSPORTO PIRMENYB
179. Gyvenviet je vairuotojai privalo duoti keli maršrutiniam transportui,
pradedan iam važiuoti iš pažym tos stotel s.
180. Prieš prad damas važiuoti iš stotel s, maršrutinio transporto vairuotojas turi
sitikinti, kad jam duodamas kelias.
181. Kelyje, pažym tame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir
(arba) raide „A“, kitoms transporto priemon ms važiuoti šia eismo juosta draudžiama,
išskyrus:
181.1. dvira ius ir mopedus;
181.2. lengvuosius automobilius taksi, jeigu eismo juosta pažym ta raide „A“ ir
užrašu „TAKSI“;
181.3. automobilius, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvi , jeigu eismo juosta
pažym ta raide „A“ ir simboliu 4+;
181.4. elektromobilius, jeigu eismo juosta pažym ta raide „A“ ir elektromobili
simboliu.
182. Jeigu eismo juosta, skirta maršrutiniam transportui važiuoti ta pa ia kryptimi, yra
dešiniajame važiuojamosios dalies krašte ir n ra atskirta ištisine horizontaliojo ženklinimo
linija, dešin sukantys privalo, o apvažiuojantys sustojusi kair sukti transporto priemon
vairuotojai gali persirikiuoti ši eismo juost .

NE GALI

XXIII SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONI EISMAS

183. Vairuotojui, vairuojan iam transporto priemon , kuri pažym ta skiriamuoju
ženklu „Ne galusis“, leidžiama važiuoti
zon , pažym
kelio ženklais „Eismas
draudžiamas“ ir „Motorini transporto priemoni eismas draudžiamas“.
184. Vairuotojui, kurio transporto priemon pažym ta skiriamuoju ženklu
„Ne galusis“ arba ne gali asmen automobili statymo kortele, leidžiama:
184.1. nepaisyti kelio ženkl „Stov jimo ribot laik vieta“ ir „Stov jimo nurodytu
laiku vieta“ reikalavim ;
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184.2. sustoti ir stov ti kelio ženkl „Sustoti draudžiama“, „Stov ti draudžiama“
galiojimo zonoje ir (arba) ties nubr žtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar
1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.
185. Ne gali
vežim liais ne galiesiems leidžiama važiuoti dešiniuoju
važiuojamosios dalies pakraš iu (nesvarbu, ar yra kelkraštis, šaligatvis, p
takas).
Ne galiesiems važiuojant dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraš iu tamsiuoju paros metu
arba esant blogam matomumui, ne gali
vežim lis turi b ti su atšvaitais: kair je ne gali
vežim lio pus je iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.

SPECIALI

XXIV SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONI EISMO YPATUMAI

186. Speciali
transporto priemoni vairuotojai, turintys leidimus naudoti m lynus ir
raudonus švytur lius ir specialiuosius garso signalus, gali naudotis jungtais m lynais ir
raudonais (arba tik m lynais) švytur liais ir specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai
tai b tina gelb jant žmogaus gyvyb , sveikat ar turt , užtikrinant vieš
tvark ir eismo
saugum , sulaikant tariamus padariusius teis s pažeidim asmenis, eskortuojant ir lydint
Lietuvos Respublikos vadovyb s apsaugos statymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus saugomus
asmenis. Speciali
transporto priemoni vairuotojai, važiuodami kelyje su jungtais
lynais ir raudonais (arba tik m lynais) švytur liais (kurie turi b ti matomi 360º kampu) ir
specialiaisiais garso signalais, gali nepaisyti Taisykli V, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XXI, XXII skyri ir 1–3 pried reikalavim ir pasinaudoti pirmenybe tik tuo
atveju, jeigu nepakenks eismo saugumui, ir tik tada, kai sitikina, kad jiems duodamas kelias.
Šia teise taip pat naudojasi transporto priemoni , kurias lydi specialiosios transporto
priemon s, vairuotojai.
187. Siekiant persp ti eismo dalyvius apie pavoj eismo saugumui, gali b ti jungiami
stovin
speciali
transporto priemoni m lyni ir raudoni (arba tik m lyni) švytur liai be
speciali
garso signal . Pro stovin speciali
transporto priemon su jungtu m lynu ir
raudonu arba tik m lynu švytur liu vairuotojas privalo važiuoti tokiu grei iu, kad prireikus
gal tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.
188. Transporto priemon s oranžin švytur b tina jungti tada, kai trukdoma eismui
(d l transporto priemon s didesni , negu leidžiama, matmen su kroviniu ar be jo, dirbant
kelyje, sustojus ir stovint, važiuojant l tai, lydint organizuot dviratinink grup , vežant
pavojinguosius krovinius). jungtas oranžinis švytur lis nesuteikia pirmenyb s, tik atkreipia
mes ir sp ja kitus eismo dalyvius apie galim pavoj . Transporto priemoni su jungtais
oranžiniais švytur liais vairuotojai, važiuodami keliu, stov dami ir (ar) atlikdami darbus,
užtikrina, kad tai nekenkia eismo saugumui.
XXV SKYRIUS
KELEIVI VEŽIMAS
189. Keleivius vežti leidžiama tik tam skirtomis (arba specialiai tam pritaikytomis)
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transporto priemon mis ir tik pagal konstrukcij keleiviams skirtose vietose. Krovininio
automobilio k bule keleivius vežti leidžiama tik pritaikius k bul keleiviams vežti.
190. Krovininio automobilio k bule leidžiama vežti tik ant s dyni s din ius
vyresnius nei 16 met keleivius.
191. Vežti keleivius krovininio automobilio k bule, kuriame yra rengini (krovini ),
leidžiama tik tada, kai renginiai (kroviniai) yra atskirti nuo keleivi sienele arba patikimai
pritvirtinti. Dengto krovininio automobilio k bule keleivius vežti leidžiama tik tada, kai
keleiviai turi ryš su vairuotoju ir prireikus gali duoti signal sustoti.
192. Vežti keleivi grupes krovininio automobilio k bule leidžiama vairuotojams,
turintiems ne mažesn kaip 3 met tos kategorijos vairuotojo staž , o kariniams vairuotojams
– turintiems ne mažesn kaip 6 m nesi vairavimo staž ir Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduot pažym jim .
193. Ant vaik (iki 16 met ) grupes vežan io autobuso priekio ir galo turi b ti
pritvirtinti skiriamieji ženklai, nurodyti Taisykli 4 priede. Vaikus vežan io mokyklinio
autobuso ir transporto priemon s su vaik vežimo skiriamaisiais ženklais salone turi b ti
vienas suaug s lydintis asmuo, ne jaunesnis kaip 21 met . Mokinius vežant mokykliniu
autobusu, lydin io asmens funkcijas gali atlikti vairuotojas.
194. Mokyklinio autobuso ar transporto priemon s su vaik vežimo skiriamaisiais
ženklais vairuotojas ar vaikus lydintis asmuo privalo:
194.1. užtikrinti saug vaik lipim (išlipim ) (iš) transporto priemon (- s);
194.2. pagal galimybes vaikus laipinti ir išlaipinti stotel se;
194.3. palyd ti kit kelio pus jaunesnius kaip 10 met vaikus;
194.4. b damas kelyje vilk ti ryškiaspalv liemen su švies atspindin iais
elementais.
195. Draudžiama:
195.1. vežti keleivi daugiau, negu numatyta transporto priemon s technin je
charakteristikoje;
195.2. vežti keleivius taip, kad jie trukdyt vairuoti ir ribot vairuotojui matomum ;
195.3. vežti mopedais, motociklais (išskyrus motociklus su priekabomis), trira iais,
vis r ši keturra iais vaikus iki 12 met ;
195.4. vežti keleivius velkamame autobuse, troleibuse ir velkamo krovininio
automobilio k bule; jeigu velkamo automobilio priekis (galas) užkeliamas ant vilkiko
platformos ar specialaus atraminio taiso, draudžiama keleiviams b ti velkamos transporto
priemon s kabinoje (salone) ir k bule, o jeigu velkama transporto priemon užkelta ant
vilkiko platformos, – ir velkan ios transporto priemon s k bule;
195.5. vežti keleivius priekabose;
195.6. mokant vairuoti, vežti vaikus iki 14 met ;
195.7. mokykliniame autobuse ir transporto priemon je su vaik vežimo
skiriamaisiais ženklais vežti daugiau mokini , negu rengta s dim
viet ;
195.8. mokykliniame autobuse ir transporto priemon je su vaik vežimo
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skiriamaisiais ženklais vežti stovin ius mokinius;
195.9. laipinti autobuso keleivius (iš) važiuojamosios dalies pus (- s).
XXVI SKYRIUS
SAUGOS DIRŽ IR KIT SAUGOS PRIEMONI NAUDOJIMAS
196. Važiuodami transporto priemone su rengtais saugos diržais, vairuotojas ir
keleiviai privalo juos užsisegti. Jeigu autobuse rengti saugos diržai, priešais kiekvien
dyn , ant s dyn s arba šalia jos matomoje vietoje gali b ti pavaizduotas informacinis
ženklas „Užsisek saugos dirž “. Jeigu šio informacinio ženklo n ra, prieš pradedant važiuoti
keleiviai apie reikalavim naudotis saugos diržais turi b ti informuojami žodžiu arba garso ir
vaizdo priemon mis.
197. Saugos diržas privalo b ti užsegtas juosiant j per pet ir per juosmen arba kaip
numat transporto priemon s gamintojas.
198. Gyvenviet se vairuotojui leidžiama neužsisegti saugos diržo važiuojant
atbulomis arba stov jimo aikštel se.
199. Žemesni kaip 135 cm gio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami
prisegti j giui ir masei pritaikytomis vaik prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodyt
dydžio interval ir didžiausi vaiko mas arba šias grupes:
199.1. 0 grup skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;
199.2. 0+ grup skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;
199.3. I grup skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;
199.4. II grup skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;
199.5. III grup skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.
200. Vairuotojai turi naudoti saugumo standartus atitinkan ias vaik prisegimo
sistemas, kurias vaik prisegimo sistem gamintojai sertifikavo ir kurios turi b ti patvirtintos
pagal Jungtini Taut Europos ekonomikos komisijos patvirtint taisykli Nr. 44/03 ar Nr.
129 ar 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB d l valstybi nari teis s akt ,
reglamentuojan
motorini transporto priemoni saugos diržus ir tvirtinimo sistemas,
suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 4 tomas, p. 235) arba v lesni j
versij reikalavimus.
201. Draudžiama ant priekin s motorin s transporto priemon s s dyn s vežti vaik
specialioje jo giui ir masei pritaikytoje s dyn je, kuri atsukta kryptimi, priešinga prastai
motorin s transporto priemon s važiavimo kryp iai, jeigu priekin s dyn apsaugota saugos
pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekin s saugos pagalv s veikimo mechanizmas
išjungtas.
202. Vyresni kaip 3 met autobus keleiviai privalo naudotis rengtomis prisegimo
sistemomis.
203. Vairuotojas privalo užtikrinti, kad motorine transporto priemone vežami vaikai
naudot rengtas ir jiems pritaikytas prisegimo sistemas.
204. Važiuodami mopedu, motociklu, trira iu, vis r ši keturra iais, vairuotojas ir
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keleiviai privalo naudoti motociklinink apsaugas (motociklinink šalmus, aki apsaugos nuo
sužeidimo priemones). Leidžiama važiuoti be motociklinink apsaug , jeigu mopedas,
motociklas, triratis, bet kurios r šies keturratis turi k bul (kabin ) ar montuotus stogo
saugos lankus, kuri paskirtis apsaugoti vairuotoj , keleiv nuo sm gi , ir yra rengti saugos
diržai.
205. Asmeniui, kuriam kompetentingos institucijos d l rimt medicinini priežas
išdav special pažym jim , leidžiama neužsisegti saugos diržo. Šiame pažym jime turi b ti
nurodytas jo galiojimo laikas.
206. Vairuotojas privalo pasir pinti stovin ioje transporto priemon je esan
gyv
augintini saugumu ir užtikrinti, kad gyv nai augintiniai b
vežami tokiu b du, kad
netrukdyt vairuoti, nesusižalot ir nesužeist transporto priemon je esan
eismo dalyvi ,
jeigu transporto priemon b
staigiai stabdoma.
XXVII SKYRIUS
KROVINI VEŽIMAS
207. Vežamo krovinio (keleivi ) mas ir ašies (-i ) apkrova (-os) neturi b ti didesn (s) už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytas tai transporto
priemonei. Traukiamos priekabos mas (su kroviniu ar be jo) neturi b ti didesn už Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatyt didžiausi
leidžiam
mas .
Draudžiama motorine transporto priemone tempti ne motorini transporto priemoni
priekabas.
208. Krovinys transporto priemon je turi b ti pad tas, o prireikus – pritvirtintas ir
uždengtas taip, kad:
208.1. neblogint vairuotojui matomumo;
208.2. nepažeist transporto priemon s stabilumo ir netrukdyt jos vairuoti;
208.3. neuždengt išorini šviesos prietais , šviesos atšvait , valstybinio numerio
ženkl , skiriam
ženkl ir duodam signal ;
208.4. nekrist , nesivilkt , nekelt triukšmo, neteršt kelio ir aplinkos;
208.5. nekelt pavojaus žmon ms ar materialin ms vertyb ms, negadint kelio
rengini ir technini eismo reguliavimo priemoni .
209. Jeigu krovinio pad tis ir b kl transporto priemon je neatitinka Taisykli
208 punkto reikalavim , vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti tr kumus, o jeigu to
padaryti negalima, – toliau nebevažiuoti.
210. Jeigu krovinys priekyje arba gale išsikiša už transporto priemon s gabarit
daugiau kaip 1 m arba jo šoninis kraštas bent kiek išsikiša už transporto priemon s šoninio
gabarito, jis turi b ti pažym tas, kaip nurodyta Taisykli 4 priede.
211. Transporto priemoni ar transporto jungini , kuri matmenys, mas su kroviniu
ar be jo viršija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus didžiausiuosius
leidžiamus dydžius, vairuotojai privalo su savimi tur ti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos ar savivaldybi nustatyta tvarka išduot leidim ir laikytis leidime nustatyt
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lyg . Tokio leidimo nereikia žem s kio mašinai, kurios matmenys su kroviniu ar be jo
viršija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus didžiausiuosius leidžiamus
dydžius, šviesiuoju paros metu važiuojant iš vieno lauko kit , važiuojant lauk ar gr žtant iš
jo, taip pat tamsiuoju paros metu važiuojant žem s kio mašina, kai jos kraštiniai taškai
paženklinti jungtais oranžiniais švytur liais ir j iš priekio lydi policijos transporto priemon
su jungtais m lynais ir raudonais arba tik m lynais švytur liais arba automobilis su jungtais
oranžiniais švytur liais.
212. Vežant pavojinguosius krovinius, turi b ti laikomasi Lietuvos Respublikos
pavojing
krovini vežimo automobili , geležinkeli ir vidaus vanden keliais statymo, šio
statymo gyvendinam
teis s akt , Europos sutarties d l pavojing krovini tarptautinio
vežimo keliais (ADR) ir jos A, B technini pried reikalavim .
213. Draudžiama transporto priemone važiuoti toliau, kol nebus pašalinti sunkiasvori
ir (ar) didžiagabari
krovini , pavojing
krovini vežimo reikalavim pažeidimai,
keliantys pavoj žmon ms ir aplinkai.
XXVIII SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONI VILKIMAS
214. Velkam standžia arba lanks ia vilktimi transporto priemon vairuoti gali tik
asmuo, turintis teis j vairuoti. Transporto priemon , kurios vairo mechanizmas suged s,
velkama užkelta ant vilkiko platformos ar specialaus atraminio taiso.
215. Lanks ios vilkties ilgis turi b ti nuo 4 m iki 6 m, ji turi b ti pažym ta
ryškiaspalv mis v liav mis (skydeliais) arba turi b ti ryškios spalvos ir ne siauresn kaip
50 mm. Standi vilktis neturi b ti ilgesn kaip 4 m.
216. Velkamoji transporto priemon bet kuriuo paros metu turi važiuoti su jungta
avarine šviesos signalizacija. Jeigu avarin s šviesos signalizacijos n ra arba ji neveikia,
velkamosios transporto priemon s gale turi b ti kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje
pritvirtintas avarinio sustojimo ženklas.
217. Vilkti draudžiama:
217.1. tiek standžia, tiek lanks ia vilktimi transporto priemon , kurios vairo
mechanizmas suged s;
217.2. lanks ia vilktimi transporto priemon per plikled , taip pat transporto priemon ,
kurios pagrindiniai stabdžiai suged ;
217.3. tiek standžia, tiek lanks ia vilktimi transporto priemon be velkamosios
transporto priemon s vairuotojo;
217.4. užk lus velkamosios transporto priemon s dal ant specialaus atraminio taiso
ar vilkiko platformos, kai velkamosios transporto priemon s mas su kroviniu yra didesn už
pus velkan iosios transporto priemon s mas s su kroviniu;
217.5. standžia vilktimi transporto priemon , kurios pagrindiniai stabdžiai suged ir
transporto priemon s mas su kroviniu yra didesn už pus velkan iosios transporto
priemon s mas s su kroviniu;
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217.6. daugiau kaip vien motorin transporto priemon , traktori , savaeig mašin ;
217.7. motociklais be priekabos ir tokius motociklus;
217.8. mopedais ir mopedus;
217.9. lanks ia vilktimi keliuose, pažym tuose kelio ženklais „Automagistral “ ar
„Automobili kelias“;
217.10. užk lus velkamosios transporto priemon s dal ant vežim lio.
218. Velkan iosios transporto priemon s vairuotojas atsako už tai, kad b
laikomasi
šio skyriaus reikalavim .
XXIX SKYRIUS
EISMO DALYVI PAREIGOS VYKUS EISMO VYKIUI
219. vykus eismo vykiui, kiekvienas su juo susij s vairuotojas ar kitas eismo dalyvis
privalo:
219.1. nedelsdamas sustoti, nesukeldamas papildomo pavojaus eismui, ir pažym ti
eismo vykio viet Taisykli 91.2 papunktyje ir 92 punkte nustatyta tvarka;
219.2. pagal galimybes imtis vis reikiam priemoni saugiam eismui užtikrinti eismo
vykio vietoje, o tais atvejais, kai eismo vykio viet kvie iama policija, neleisti (kiek tai
nekelia pavojaus eismui), kad pasikeist eismo vykio aplinkyb s, taip pat saugoti eismo
vykio p dsakus;
219.3. pateikti galiojant vairuotojo pažym jim , transporto priemon s registravimo ir
privalomosios technin s apži ros dokumentus, privalomojo draudimo liudijim (polis ) ar
kitus asmens turimus dokumentus, jeigu to reikalauja kiti su eismo vykiu susij eismo
dalyviai;
219.4. jeigu eismo vykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus, pranešti apie eismo
vyk policijai ir pasilikti eismo vykio vietoje arba, praneš s policijai, sugr žti eismo vykio
viet ir laukti, kol atvažiuos policija, išskyrus tuos atvejus, kai policija leido palikti eismo
vykio viet arba turi b ti suteikta pirmoji pagalba nukent jusiam asmeniui ar jam pa iam;
219.5. imtis vis reikiam priemoni , kad b
suteikta pirmoji medicinos pagalba
nukent jusiesiems, iškviesti greit
medicinos pagalb , o jeigu iškviesti greitosios medicinos
pagalbos arba nukent jusi
nuvežti asmens sveikatos prieži ros staig kitu transportu
ne manoma, nuvežti juos artimiausi asmens sveikatos prieži ros staig savo transporto
priemone, išskyrus tuos atvejus, kai tai sukelt pavoj nukent jusi
gyvybei ar sveikatai.
220. Jeigu eismo vykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo vykiu
susij eismo dalyviai sutaria d l eismo vykio aplinkybi ir nekvie ia policijos eismo vykio
viet , su eismo vykiu susij eismo dalyviai privalo eismo vykio deklaracijoje nubraižyti
eismo vykio schem , aprašyti eismo vykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo vykiu
susijusiems eismo dalyviams pasirašyti. Jeigu n vienas su eismo vykiu susij s eismo dalyvis
neturi eismo vykio deklaracijos, eismo vykio aplinkyb s gali b ti aprašomos ir eismo vykio
schema nubraižoma švariame popieriaus lape, kuriame nurodomi su eismo vykiu susij
eismo dalyviai, transporto priemon s, eismo vykio liudininkai, pateikiama informacija ir
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eismo vykio aplinkyb s patvirtinamos su eismo vykiu susijusi eismo dalyvi parašais.
Jeigu d l eismo vykio aplinkybi nesutariama, su eismo vykiu susij eismo dalyviai kvie ia
policij eismo vykio viet .
221. Su eismo vykiu susij eismo dalyviai iškart po eismo vykio privalo nevartoti
psichik veikian
medžiag (alkoholio, narkotini priemoni , psichotropini ir kit
svaigi
medžiag ), kol bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba atsisakyta tai atlikti.
222. Jeigu d l eismo vykio padaryta tik turtin žala ir nukent jusio asmens eismo
vykio vietoje n ra, su eismo vykiu susij s eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie
eismo vyk nukent jusiajam, o jeigu tai ne manoma, – policijai.
XXX SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONI REIKALAVIMAI
223. Eisme dalyvaujanti transporto priemon turi atitikti nustatytus techninius
reikalavimus, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje atliekant privalom technin apži .
224. Lietuvos Respublikoje viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik techniškai
tvarkingoms motorin ms transporto priemon ms, priekaboms, išskyrus Taisykl se nurodytus
atvejus. Vien par dalyvauti viešajame eisme nustatyta tvarka ir tik Lietuvos Respublikos
teritorijoje leidžiama laikinaisiais valstybinio numerio ženklais paženklintoms motorin ms
transporto priemon ms, priekaboms, kuri savininkai (valdytojai) yra apsidraud
privalomuoju draudimu ir sumok
valstyb s nustatytus su transporto priemone ar jos
dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokes ius.
225. Kiekviena motorin transporto priemon , traktorius, savaeig mašina, priekaba
turi b ti su tam skirtoje vietoje vertikalioje plokštumoje pritvirtintais registruojant jai
priskirtais valstybinio numerio ženklais.
226. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka
registruotoms motorin ms transporto priemon ms, priekaboms, kuri privalomoji technin
apži ra atlikta ir galioja ( skaitant transporto priemones, turin ias leidim nuvykti transporto
technin s apži ros mon atlikti privalom
technin apži ) ir kuri valdytojai yra
apsidraud privalomuoju draudimu ir sumok valstyb s nustatytus su transporto priemone ar
jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokes ius.
227. Viešajame eisme dalyvaujan
motorini transporto priemoni , priekab
reikiam technin b kl , registravim ir privalom draudim užtikrina transporto priemon s
valdytojas.
228. Draudžiama važiuoti keliais, dengtais asfalto arba betono danga, transporto
priemon mis su vikšrine važiuokle, išskyrus transporto priemones, ant kuri vikšr užd tos
apsaugos pagalv s arba kuri vikšrai yra guminiai ir nepažeidžia asfalto arba betono dangos.
229. Nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti transporto
priemones su dygliuotomis padangomis. Šiltuoju met laiku rekomenduojama eksploatuoti
transporto priemones su vasarin mis padangomis. Žiemos s lygoms užsit sus, dygliuot
padang naudojimas gali b ti prat stas susisiekimo ministro sakymu.
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230. Nuo lapkri io 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto
priemones ir priekabas su vasarin mis padangomis.
231. Eisme dalyvaujan ioje motorin je transporto priemon je (išskyrus moped ,
motocikl be priekabos), traktoriuje, savaeig je mašinoje turi b ti avarinio sustojimo ženklas,
gesintuvas ir pirmosios pagalbos rinkinys. Kiekvienoje eisme dalyvaujan ioje motorin je
transporto priemon je, traktoriuje, savaeig je mašinoje turi b ti ryškiaspalv liemen su
švies atspindin iais elementais arba atšvaitas.
232. Kiekviena eisme dalyvaujanti transporto priemon , kurios konstrukcijoje
numatyti saugos diržai (yra j tvirtinimo vietos), turi b ti su saugos diržais.
233. Transporto priemon je draudžiama rengti greit matuoti trukdan ias priemones ir
daiktus.
234. Motorine transporto priemone, traktoriumi, savaeige mašina važiuoti draudžiama,
jeigu:
234.1. neveikia pagrindinis stabdys (vairuotojas juo negali sustabdyti transporto
priemon s);
234.2. neveikia vairo mechanizmas (vairuotojas negali juo valdyti transporto
priemon s);
234.3. netvarkingas transporto priemon s ir priekabos sukabinimo taisas;
234.4. lyjant, sningant arba esant r kui vairuotojo pus je neveikia stiklo valytuvas;
234.5. tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artim ,
ko švies ) priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienai galinei gabaritinei šviesai
neveikia (ne jungta) avarin šviesos signalizacija arba transporto priemon s gale n ra
pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo.
235. Motorini transporto priemoni , traktori , savaeigi mašin vairuotojai privalo
užtikrinti, kad j transporto priemon s neviršyt teis s aktuose nustatyto triukšmo lygio.
XXXI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
236. Asmenys, pažeid Taisykli reikalavimus, atsako statym nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––
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Keli eismo taisykli
1 priedas

KELIO ŽENKLAI

I SKYRIUS
SP JAMIEJI KELIO ŽENKLAI
1. sp jamieji kelio ženklai, sp jantys vairuotoj apie b sim pavojing kelio ruož ,
kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkam atsargumo priemoni , yra šie:
Numeris
Pavadinimas
101
Pervaža su užtvaru

Pavyzdys

Paaiškinimas
Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

102

Pervaža be užtvaro

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

103

Pakeliamasis tiltas

sp ja apie art jim prie pakeliamojo tilto

104

Krantin

važiavimas krantin arba krant

105

Vaikai

Kelio ruožas prie vaik staigos (mokyklos,
žaidim aikštel s ir panašiai), kur
važiuojamojoje dalyje gali b ti vaik

106

Darbai kelyje

Kelio ruožas, kuriame dirbama

107

Sankryža

Lygiareikšmi keli sankirta
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Numeris
Pavadinimas
108
Sankryža su šalutiniu
keliu

Pavyzdys

Paaiškinimas
Pagrindin keli kerta šalutinis kelias

109

Šalutinis kelias iš
dešin s

Prie pagrindinio kelio iš dešin s pus s
prisijungia šalutinis kelias

110

Šalutinis kelias iš
kair s

Prie pagrindinio kelio iš kair s pus s
prisijungia šalutinis kelias

111

Žiedin sankryža

Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

112

Šviesoforas

Sankryža, p
per ja arba kelio ruožas,
kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

113

Vingis dešin

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio
vingis dešin pus
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Numeris
Pavadinimas
114
Vingis kair

Pavyzdys

Paaiškinimas
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio
vingis kair pus

115

Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto
matomumo vingiais. Pirmasis vingis dešin

116

Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto
matomumo vingiais. Pirmasis vingis kair

117

Stati nuokaln

118

Stati kaln

119

Slidus kelias

Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai
buvusiame ruože važiuojam ja dalimi

120

Nelygus kelias

Kelio ruožas su važiuojamosios dalies
nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duob s,
nesklandžios sand ros su tiltais ir kita)

121

Žvyras

Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš
po rat gali b ti išsviesta žvyro, skaldos ir
panašiai
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Numeris
Pavadinimas
122
Pavojingas kelkraštis

Pavyzdys

Paaiškinimas
Kelio ruožas su netvirtu, duob tu kelkraš iu

123

Susiaur jimas

Važiuojamosios dalies susiaur jimas iš abiej
pusi

124

Susiaur jimas iš
dešin s

Važiuojamosios dalies susiaur jimas iš
dešin s pus s

125

Susiaur jimas iš
kair s

Važiuojamosios dalies susiaur jimas iš kair s
pus s

126

Dvipusis eismas

Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu
eismu pradžia

127

128

per ja

stieji

Nurodomaisiais kelio ženklais „P
per ja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis
arba tik nurodomaisiais kelio ženklais
„P
per ja“ pažym ta p
per ja
Kelio ruožas, kurio važiuojam ja dalimi
(kelkraš iu) skersai arba išilgai kelio vaikšto
stieji

129

Dviratininkai

sp ja apie kelio ruož , kur dažnai važiuoja
ar j kerta dviratininkai

130

Gyvuli pergina

131

Laukiniai
gyv nai

sp ja apie kelio ruož , kuriame yra didel
tikimyb , kad per keli gali jud ti laukiniai
gyv nai

132

Krintantys akmenys

Kelio ruožas, kuriame galimos gri tys,
nuošliaužos, krintantys akmenys

39
Numeris
Pavadinimas
133
Šoninis v jas

134

ktuvai

Pavyzdys

Paaiškinimas

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi
ktuvai

135

Transporto gr stis

Kelio ruožas, kuriuo d l transporto priemoni
susigr dimo sunku važiuoti

136

Daug eismo vyki

Kelio ruožas, kuriame vyksta daug eismo
vyki

137

Kiti pavojai

Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais
nenumatyt pavoj

138

Vienkelis geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
per vienkel geležinkel

139

Daugiakelis
geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
per dviej ir daugiau keli geležinkel

140

Art jama prie
pervažos

sp ja apie art jim prie geležinkelio pervažos
ne gyvenviet se. Ženklas statomas toliausiai
nuo geležinkelio pervažos, dešin je kelio
pus je

141

Art jama prie
pervažos

sp ja apie art jim prie geležinkelio pervažos
ne gyvenviet se. Ženklas statomas dešin je
kelio pus je

142

Art jama prie
pervažos

sp ja apie art jim prie geležinkelio pervažos
ne gyvenviet se. Ženklas statomas ar iausiai
geležinkelio pervažos, dešin je kelio pus je

143

Art jama prie
pervažos

sp ja apie art jim prie geležinkelio pervažos
ne gyvenviet se. Ženklas statomas toliausiai
nuo geležinkelio pervažos, kair je kelio pus je

40
Numeris
Pavadinimas
144
Art jama prie
pervažos

Pavyzdys

Paaiškinimas
sp ja apie art jim prie geležinkelio pervažos
ne gyvenviet se. Ženklas statomas kair je
kelio pus je

145

Art jama prie
pervažos

sp ja apie art jim prie geležinkelio pervažos
ne gyvenviet se. Ženklas statomas ar iausiai
geležinkelio pervažos, kair je kelio pus je

146

Pos kio kryptis
dešin

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo
spindulio kelio vingyje, kelio susiaur jimo
arba kelio remonto, statybos darb vietoje

147

Pos kio kryptis kair

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo
spindulio kelio vingyje, kelio susiaur jimo
arba kelio remonto, statybos darb vietoje

148

Eismo kryp
išsiskyrimas

149

Nukreipiamoji gair

Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, keli
atsišakojime arba kelio remonto, statybos
darb vietoje
Kelio darb vietoje žymi eismo juostos ribas ir
važiavimo trajektorij

150

Prov žos

Kelio ruožas, kuriame yra išilgini nelygum

151

Grei io mažinimo
priemon

sp ja apie kelyje rengt grei io mažinimo
priemon (kalnel ir kit )

2. Jeigu sp jamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona
priek “, ši lentel nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m
(ne gyvenviet se) arba už 50–100 m (gyvenviet se) nuo sp jamojo kelio ženklo pastatymo
vietos.
II SKYRIUS
PIRMUMO KELIO ŽENKLAI
3. Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas
sankryžas, važiuojam
dali sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenyb , yra šie:
Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

41
Numeris
Pavadinimas
201
Pagrindinis kelias

Pavyzdys

Paaiškinimas
Kelias, kuriame suteikta pirmenyb važiuoti per
nereguliuojamas sankryžas

202

Pagrindinio kelio
pabaiga

Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažym to
kelio pabaiga

203

Duoti keli

204

Stop

205

Priešpriešinio eismo
pirmenyb

206

Pirmenyb
priešpriešinio eismo
atžvilgiu

Vairuotojas privalo duoti keli transporto
priemon ms, važiuojan ioms kertamu keliu, o
esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio
kelio kryptis“ – važiuojan ioms pagrindiniu
keliu
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“
linij , o jeigu jos n ra, – prieš kelio ženkl .
Vairuotojas privalo duoti keli transporto
priemon ms, važiuojan ioms kertamu keliu, o
jeigu yra papildoma lentel Nr. 843
„Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojan ioms
pagrindiniu keliu
važiuoti siaur kelio ruož draudžiama, jeigu
tai apsunkint priešpriešin eism . Vairuotojas
privalo duoti keli siaurame ruože esan ioms
arba iš kito galo prie jo art jan ioms transporto
priemon ms
Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas
vairuotojas turi pirmenyb prieš art jant
priešpriešin transport

III SKYRIUS
DRAUDŽIAMIEJI KELIO ŽENKLAI
4. Draudžiamieji kelio ženklai k nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra
šie:
Numeris
301

Pavadinimas
važiuoti draudžiama

302

Eismas draudžiamas

Pavyzdys

Paaiškinimas
Draudžiama važiuoti visoms transporto
priemon ms, išskyrus maršrutin transport

Draudžiamas transporto priemoni eismas,
išskyrus maršrutin transport ir skiriamuoju
ženklu „Ne galusis“ pažym tas transporto
priemones

42
Numeris
Pavadinimas
303
Motorini transporto
priemoni eismas
draudžiamas

Pavyzdys

Paaiškinimas
Draudžiamas motorini transporto priemoni ,
traktori ir savaeigi mašin eismas, išskyrus
mopedus, motociklus be priekab , maršrutin ,
aptarnaujant transport ir skiriamuoju ženklu
„Ne galusis“ pažym tas transporto priemones
Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais
ir transporto priemoni junginiais, kuri
didžiausioji leidžiamoji mas didesn kaip 3,5 t
arba didesn už nurodyt kelio ženkle, taip pat
traktoriais ir savaeig mis mašinomis, išskyrus
aptarnaujant transport
Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus
aptarnaujant transport . Kelio ženklo
reikalavimai taikomi trira iams, keturra iams,
galingiems keturra iams

304

Krovinini
automobili eismas
draudžiamas

305

Motocikl eismas
draudžiamas

306

Traktori eismas
draudžiamas

Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeig mis
mašinomis, išskyrus aptarnaujant transport

307

Važiuoti su
priekabomis
draudžiama

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais
ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti
motorines transporto priemones

308

Vežim eismas
draudžiamas

Draudžiama važiuoti vežimais (rog mis), joti,
varyti gyvulius

309

Dvira eismas
draudžiamas

Draudžiama važiuoti dvira iais

310

eismas
draudžiamas

Draudžiama p stiesiems jud ti ta kelio puse,
kurioje pastatytas kelio ženklas

311

Pavojinguosius
krovinius vežan
transporto
priemoni , kurioms
numatytas
specialusis
ženklinimas, eismas
draudžiamas
Nurodyto transporto
eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius
vežan iomis transporto priemon mis, kurioms
numatytas specialusis ženklinimas oranžin mis
lentel mis

312

Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus
draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia
važiuoti tomis transporto priemon mis,
kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio
ženklai

43
Numeris
Pavadinimas
313
Nurodyto transporto
eismas draudžiamas

Pavyzdys

Paaiškinimas
Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus
draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia
važiuoti tomis transporto priemon mis,
kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio
ženklai

314

Ribota mas

Draudžiama važiuoti transporto priemon mis,
taip pat transporto priemoni junginiais, kuri
mas su kroviniu ar be jo didesn už nurodyt
kelio ženkle

315

Ribota ašies apkrova

Draudžiama važiuoti transporto priemon mis,
kuri bent vienos ašies apkrova didesn už
nurodyt kelio ženkle

316

Ribotas aukštis

Draudžiama važiuoti transporto priemon mis,
kuri aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už
nurodyt kelio ženkle

317

Ribotas plotis

Draudžiama važiuoti transporto priemon mis,
kurios (su kroviniu ar be jo) platesn s, negu
nurodyta kelio ženkle

318

Ribotas ilgis

Draudžiama važiuoti transporto priemon mis,
taip pat transporto priemoni junginiais, kurie
(su kroviniu ar be jo) ilgesni, negu nurodyta
kelio ženkle

319

Ribotas atstumas

Draudžiama važiuoti paskui kit transporto
priemon laikantis mažesnio atstumo, negu
nurodyta kelio ženkle

320

Muitin

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio
ženkl . Toliau važiuoti – tik pareig nui leidus

321

Kontrol

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio
ženkl . Toliau važiuoti – tik tikrinan iajam
pareig nui leidus

322

Sukti dešin
draudžiama

Galioja toje važiuojam
dali sankirtoje, prieš
kuri jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam
transportui

44
Numeris
Pavadinimas
323
Sukti kair
draudžiama

Pavyzdys

Paaiškinimas
Galioja toje važiuojam
dali sankirtoje, prieš
kuri jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam
transportui ir nedraudžia apsisukti

324

Apsisukti
draudžiama

Negalioja maršrutiniam transportui ir
nedraudžia sukti kair

325

Lenkti draudžiama

Draudžiama lenkti transporto priemones,
išskyrus pavienes (pavienius transporto
priemoni junginius), važiuojan ias mažesniu
kaip 30 km/h grei iu

326

Lenkimo draudimo
pabaiga

327

Krovininiais
automobiliais lenkti
draudžiama

328

Lenkimo
krovininiais
automobiliais
draudimo pabaiga

329

Ribotas greitis

330

Grei io ribojimo
pabaiga

331

Naudoti garso
signal draudžiama

Krovininiais automobiliais, kuri didžiausioji
leidžiamoji mas didesn kaip 3,5 t, draudžiama
lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes
(pavienius transporto priemoni junginius),
važiuojan ias mažesniu kaip 30 km/h grei iu.
Kelio ženklo reikalavimai taikomi traktoriams ir
savaeig ms mašinoms

Draudžiama važiuoti grei iau (km/h), negu
nurodyta kelio ženkle

Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus
tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo vykio

45
Numeris
Pavadinimas
332
Sustoti draudžiama

Pavyzdys

Paaiškinimas
Draudžiama transporto priemon ms sustoti
(stov ti) toje kelio pus je, kurioje yra kelio
ženklas, išskyrus sustojim maršrutiniam
transportui skirtose stotel se. Negalioja
skiriamuoju ženklu „Ne galusis“ arba ne gali
asmen automobili statymo kortele
pažym toms transporto priemon ms. Jeigu
naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija,
galioja iki šios linijos pabaigos
Draudžiama transporto priemon ms stov ti toje
kelio pus je, kurioje yra ženklas. Negalioja
skiriamuoju ženklu „Ne galusis“ arba ne gali
asmen automobili statymo kortele
pažym toms transporto priemon ms ir taksi su
jungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su
1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos
pabaigos
Draudžiama transporto priemon ms stov ti
nelygin mis m nesio dienomis toje kelio pus je,
kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai
Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio
pus se, transporto priemon s iš vienos kelio
pus s kit turi b ti perstatomos tarp 19 ir
21 valandos
Draudžiama transporto priemon ms stov ti
lygin mis m nesio dienomis toje kelio pus je,
kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai
Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio
pus se, transporto priemon s iš vienos kelio
pus s kit turi b ti perstatomos tarp 19 ir
21 valandos
Pažymi viet , nuo kurios baigiasi kelio ženkl
Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona

333

Stov ti draudžiama

334

Stov ti draudžiama
nelygin mis
dienomis

335

Stov ti draudžiama
lygin mis dienomis

336

Apribojim pabaiga

337

Moped eismas
draudžiamas

Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus
aptarnaujant transport . Kelio ženklo
reikalavimai taikomi lengviesiems keturra iams

338

Transporto
priemoni , vežan
sprogstam
ar
lengvai
užsiliepsnojan
medžiag daugiau,
negu nustatyta,
eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius
vežan iomis transporto priemon mis, kuriomis
vežama sprogstam
medžiag ir gamini arba
liepsni
medžiag daugiau, negu nustatyta, ir
kurioms d l to numatytas specialusis
ženklinimas oranžin mis lentel mis

46
Numeris
Pavadinimas
339
Transporto
priemoni , vežan
medžiag , galin
užteršti vanden ,
daugiau, negu
nustatyta, eismas
draudžiamas

Pavyzdys

Paaiškinimas
Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius
vežan iomis transporto priemon mis, kuriomis
vežama aplinkai (vandens aplinkai) pavojing
medžiag daugiau, negu nustatyta, ir kurioms
l to numatytas specialusis ženklinimas
oranžin mis lentel mis ir (ar) aplinkai
pavojingos medžiagos ženklu

5. Galiojimo zon turin
draudžiam
kelio ženkl Nr. 319, 325, 327, 329, 331–
335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos už
draudžiamojo kelio ženklo, o gyvenviet se, kai n ra sankryžos, – iki gyvenviet s pabaigos.
Draudžiam
kelio ženkl galiojimas nesibaigia ties lauko, miško ir kitais šalutiniais keliais,
taip pat ties išvažiavimu iš šalia kelio esan ios teritorijos, kuriame n ra pirmumo kelio ženkl .
6. Pastatytas prieš gyvenviet , pažym
nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenviet s
pradžia“, draudžiamasis kelio ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio nurodomojo kelio
ženklo, ta iau draudžiamojo kelio ženklo galiojimo zona gali b ti sumažinta pasta ius kit
draudžiam kelio ženkl „Ribotas greitis“ su kitokiu leidžiamu važiavimo grei iu.
IV SKYRIUS
NUKREIPIAMIEJI KELIO ŽENKLAI
7. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:
Numeris
Pavadinimas
401
Važiuoti tiesiai

402

Važiuoti dešin

403

Važiuoti kair

404

Važiuoti tiesiai arba
dešin

Pavyzdys

Paaiškinimas
Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas,
pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki
artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti
dešin , kai norima važiuoti šalia kelio
esan ias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas
prieš sankryž , galioja tik toje važiuojam
dali sankirtoje, prieš kuri jis pastatytas. Kelio
ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam
transportui
Leidžiama važiuoti tik rodykl s kryptimi. Kelio
ženklas galioja toje važiuojam
dali
sankirtoje, prieš kuri jis pastatytas. Kelio
ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam
transportui
Leidžiama važiuoti tik rodykl s kryptimi ir
apsisukti. Kelio ženklas galioja toje
važiuojam
dali sankirtoje, prieš kuri jis
pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi
maršrutiniam transportui
Leidžiama važiuoti tik rodykli kryptimis. Kelio
ženklas galioja toje važiuojam
dali
sankirtoje, prieš kuri jis pastatytas. Kelio
ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam
transportui

47
Numeris
Pavadinimas
405
Važiuoti tiesiai arba
kair

Pavyzdys

Paaiškinimas
Leidžiama važiuoti tik rodykli kryptimis ir
apsisukti. Kelio ženklas galioja toje
važiuojam
dali sankirtoje, prieš kuri jis
pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi
maršrutiniam transportui

406

Važiuoti dešin
arba kair

Leidžiama važiuoti tik rodykli kryptimis ir
apsisukti. Kelio ženklas galioja toje
važiuojam
dali sankirtoje, prieš kuri jis
pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi
maršrutiniam transportui

407

Apvažiuoti iš
dešin s

Kli

apvažiuoti leidžiama tik iš deši s pus s

408

Apvažiuoti iš kair s

Kli

apvažiuoti leidžiama tik iš kair s pus s

409

Apvažiuoti iš
dešin s arba kair s

Kli apvažiuoti leidžiama iš dešin s arba
kair s pus s

410

Eismas ratu

Leidžiama važiuoti tik rodykli kryptimi

411

Dvira

takas

Leidžiama važiuoti tik dvira iais

takas

Takas skirtas tik p stiesiems. Kai takas eina
išilgai kelio, p stieji privalo eiti tik juo

412

48
Numeris
413

Pavadinimas
ir dvira
takas

Pavyzdys

414

Ribotas minimalus
greitis

415

Minimalaus grei io
apribojimo pabaiga

416

Pavojinguosius
krovinius vežan
transporto priemoni
važiavimo kryptis

Paaiškinimas
Leidžiama eiti p stiesiems ir važiuoti dvira iais.
Jeigu dvira io ir p
simboliai kelio ženkle
yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir
skiriami vertikaliu baltu br kšniu, eismo
dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri
jiems skirta (parodyta kelio ženkle)

Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu
grei iu (km/h)

Pavojinguosius krovinius vežan ioms transporto
priemon ms, kurioms numatytas specialusis
ženklinimas oranžin mis lentel mis, leidžiama
važiuoti tik nurodyta kryptimi

V SKYRIUS
NURODOMIEJI KELIO ŽENKLAI
8. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikr eismo tvark ir yra šie:
Numeris
Pavadinimas
501
Automagistral

Pavyzdys

Paaiškinimas
Kelio, kuriame galioja automagistral se
nustatyta eismo tvarka, pradžia

49
Numeris
Pavadinimas
502
Automagistral s
pabaiga

503

Vienpusis eismas

504

Vienpusio eismo
pabaiga

505

važiavimas
vienpusio eismo
keli
važiavimas
vienpusio eismo
keli
Eismo kryptys
sankryžoje

506

507

Pavyzdys

Paaiškinimas
Kelio, kuriame galioja automagistral se
nustatyta eismo tvarka, pabaiga

Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto
priemoni eismas per vis plot vyksta viena
kryptimi

Nurodoma, kad važiuojama vienos krypties
eismo keli arba važiuojam dal
Nurodoma, kad važiuojama vienos krypties
eismo keli arba važiuojam dal
Nurodo eismo juost skai ir kryptis, kuriomis
leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai
leidžiama sukti kair , iš kair s kraštin s eismo
juostos leidžiama ir apsisukti

508

Eismo kryptis
sankryžoje tiesiai

Sankryžoje nurodo eismo krypt , kuria
leidžiama važiuoti šia eismo juosta

509

Eismo kryptis
sankryžoje dešin

Sankryžoje nurodo eismo krypt , kuria
leidžiama važiuoti šia eismo juosta

510

Eismo kryptis
sankryžoje kair

Sankryžoje nurodo eismo krypt , kuria
leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai
leidžiama sukti kair , iš kair s kraštin s eismo
juostos leidžiama ir apsisukti

50
Numeris
Pavadinimas
511
Eismo kryptis
sankryžoje tiesiai ir
dešin

Pavyzdys

Paaiškinimas
Sankryžoje nurodo eismo krypt , kuria
leidžiama važiuoti šia eismo juosta

512

Eismo kryptis
sankryžoje tiesiai ir
kair

Sankryžoje nurodo eismo krypt , kuria
leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai
leidžiama sukti kair , iš kair s kraštin s eismo
juostos leidžiama ir apsisukti

513

Eismo juostos
pradžia iš dešin s

514

Eismo juostos
pradžia iš kair s

Papildoma eismo juosta arba l jimo juostos
pradžia. Iš kelio išsukan ios transporto
priemon s turi persirikiuoti l jimo juost ,
kaln važiuojan ios transporto priemon s,
kurios negali važiuoti grei iau už važiuojan ias
paskui jas, turi persirikiuoti papildom eismo
juost
Papildomos eismo juostos važiuojamojoje
dalyje iš kair s pus s pradžia ir eismo juost
važiuoti ta kryptimi skai ius

515

Dešin s eismo
juostos pabaiga

Papildomos eismo juostos arba greit jimo
juostos pabaiga

516

Kair s eismo
juostos pabaiga

Eismo juostos, esan ios kair je važiuojamosios
dalies pus je, pabaiga

517

Eismo kryptys
eismo juostose

Nurodo eismo kryptis eismo juostose

518

Eismo kryptys
eismo juostose

Nurodo eismo kryptis eismo juostose

519

Eismo kryptys
eismo juostose

Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir
važiavimo trajektorij

520

Eismo kryptys ir
apribojimai

Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba
nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja
ta eismo juosta važiuojan ioms transporto
priemon ms ruože iki artimiausios sankryžos

51
Numeris
Pavadinimas
521
Eismo juostos
pradžia ir
apribojimai

Pavyzdys

Paaiškinimas
Transporto priemon s, kurioms galioja kelio
ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti
prasid jusi eismo juost

522

Eismas juostose

Nurodo, kad kraštin eismo juosta sankryžoje
skirta keli važiuojan ioms transporto
priemon ms. Kitiems vairuotojams važiuoti j
leidžiama tik už sankryžos

523

Eismo juosta
maršrutiniam
transportui

524

Kelias su eismo
juosta
maršrutiniam
transportui

525

važiavimas keli
su eismo juosta
maršrutiniam
transportui

Nurodo eismo juost , skirt maršrutiniam
transportui, važiuojan iam ta pa ia kryptimi
kaip ir visas transporto priemoni srautas. Kai
kelio ženklas naudojamas su galiojimo laik
nurodan iomis papildomomis lentel mis,
nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta
eismo juosta galioja nurodytu laiku
Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja
specialiai skirta eismo juosta prieš transporto
priemoni sraut . Kai kelio ženklas naudojamas
su galiojimo laik nurodan iomis papildomomis
lentel mis, nurodo, kad maršrutiniam
transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu
laiku
Nurodo, kad važiuojama kelio ženklu „Kelias
su eismo juosta maršrutiniam transportui“
pažym keli

526

važiavimas keli
su eismo juosta
maršrutiniam
transportui

Nurodo, kad važiuojama kelio ženklu „Kelias
su eismo juosta maršrutiniam transportui“
pažym keli

527

Apsisukimo vieta

Apsisukimo ne sankryžoje vieta

52
Numeris
Pavadinimas
528
Stov jimo vieta

Pavyzdys

Paaiškinimas
Transporto priemoni stov jimo vieta

529

Stov jimo ribot
laik vieta

Stov jimo vieta, kurioje motorin ms transporto
priemon ms leidžiama stov ti ne ilgiau, negu
nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu
„Ne galusis“ arba ne gali asmen automobili
statymo kortele pažym tas transporto priemones

530

Stov jimo
nurodytu laiku
vieta

Stov jimo vieta, kurioje transporto priemon ms
leidžiama stov ti tik nurodytu laiku, išskyrus
skiriamuoju ženklu „Ne galusis“ arba ne gali
asmen automobili statymo kortele pažym tas
transporto priemones

531

Rezervuota
stov jimo vieta

Stov jimo vieta, kurioje transporto priemon ms
leidžiama stov ti tik su specialiais leidimais
(leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)

532

Stov jimo vieta ir
maršrutinis
transportas

Stov jimo vieta, prie kurios yra maršrutinio
transporto stotel . Palikus stov ti transporto
priemon , toliau galima važiuoti maršrutiniu
transportu

533

per ja

Per jimo per keli vieta

534

per ja

Per jimo per keli vieta

535

Požemin p
per ja

53
Numeris
Pavadinimas
536
Požemin p
per ja

537

Pavyzdys

Paaiškinimas

per ja virš
kelio

538

per ja virš
kelio

539

Rekomenduojamas
greitis

Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame
kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio
ženklas pastatytas kartu su sp jamuoju kelio
ženklu, rekomendacija galioja pavojingame
ruože

540

Zona, kurioje
draudžiama stov ti

Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, –
vis par transporto priemon ms draudžiama
stov ti visuose keliuose, esan iuose teritorijoje
už kelio ženklo, išskyrus specialiai stov ti
skirtas vietas, pažym tas atitinkamais kelio
ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu

541

Stov jimo zona

Transporto priemon ms galima stov ti visuose
keliuose, esan iuose teritorijoje už kelio ženklo.
Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik
tuo laiku

542

Riboto grei io
zona

Visuose keliuose, esan iuose teritorijoje už
kelio ženklo, draudžiama važiuoti grei iau
(km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai
nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo
laiku

543

Zonos, kurioje
draudžiama stov ti,
pabaiga

Pažymi viet , nuo kurios negalioja kelio ženklo
„Zona, kurioje draudžiama stov ti“ reikalavimai

54
Numeris
Pavadinimas
544
Stov jimo zonos
pabaiga

Pavyzdys

Paaiškinimas
Pažymi viet , nuo kurios negalioja kelio ženklo
„Stov jimo zona“ reikalavimai

545

Riboto grei io
zonos pabaiga

Pažymi viet , nuo kurios negalioja kelio ženklo
„Riboto grei io zona“ reikalavimai

546

Tunelis

Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam,
apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui,
vairuotojas privalo išjungti varikl

547

Tunelio pabaiga

Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo
„Tunelis“ reikalavimai

548

Stotel

Maršrutinio transporto sustojimo vieta

549

Taksi stotel

Lengv

550

Gyvenviet s
pradžia

Gyvenviet s, kurioje galioja eismo tvark
gyvenviet se nustatantys Keli eismo taisykli
(toliau – Taisykl s) reikalavimai, pradžia

automobili taksi stov jimo vieta

55
Numeris
Pavadinimas
551
Gyvenviet s
pabaiga

Pavyzdys

Paaiškinimas
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvark
gyvenviet se nustatantys Taisykli reikalavimai

552

Gyvenamoji zona

Už kelio ženklo esan ioje teritorijoje galioja
Taisykli reikalavimai, nustatantys eismo tvark
gyvenamosiose zonose

553

Gyvenamosios
zonos pabaiga

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvark
gyvenamosiose zonose nustatantys Taisykli
reikalavimai

554

„Stop“ linija

555

Automobili kelias

Nurodo viet , kur turi sustoti transporto
priemon s esant draudžiamajam šviesoforo
(reguliuotojo) signalui
Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta
eismo tvarka, pradžia

556

Automobili kelio
pabaiga

Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta
eismo tvarka, pabaiga

557

Iškili saugumo
salel

Kelyje rengta iškili saugumo salel

558

Priverstinio
(avarinio)
sustojimo vieta

Transporto priemon s priverstinio (avarinio)
sustojimo vieta

VI SKYRIUS
INFORMACINIAI KELIO ŽENKLAI
9. Informaciniai kelio ženklai yra šie:

56
Numeris
Pavadinimas
601
Išankstin kryp
rodykl

Pavyzdys

Paaiškinimas
Eismo kryptys kelio ženkle nurodytas
gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos
nurodomas kelio ženklo apa ioje

602

Išankstin kryp
rodykl

Eismo kryptys kelio ženkle nurodytas
gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos
nurodomas kelio ženklo apa ioje

603

Išankstin kryp
rodykl

Eismo kryptys kelio ženkle nurodytas
gyvenvietes ar j dalis. Atstumas iki
sankryžos nurodomas kelio ženklo apa ioje

604

Išankstin kryp
rodykl

Nurodo eismo kryptis kelio ženkle
nurodytas gyvenvietes

605

Krypties rodykl

Eismo kryptis gyvenvietes ir atstumas iki

606

Krypties rodykl

Eismo kryptis gyvenvietes ir atstumas iki

607

Krypties rodykl

608

Kryp

Eismo kryptis gyvenvietes ar j dalis ir
atstumas iki j
Nurodo kelet kryp ir atstum

609

Važiavimo schema

Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje
uždrausti manevrai, arba važiavimo
kryptis – sud tingoje sankryžoje

610

Važiavimo kryptis

611

Aklakelis

Rekomenduojama krovinini automobili ,
traktori ir savaeigi mašin važiavimo
kryptis, kai važiuoti viena iš galim
kryp sankryžoje draudžiama
Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo

rodykl

57
Numeris
Pavadinimas
612
Gyvenviet s pradžia

Pavyzdys

Paaiškinimas
Gyvenviet s, kurioje negalioja Taisykli
reikalavimai, nustatantys eismo tvark
gyvenviet se, pradžia ir pavadinimas
Gyvenviet s, pažym tos kelio ženklu
„Gyvenviet s pradžia“, pabaiga, kitos
gyvenviet s pavadinimas ir atstumas iki jos

613

Gyvenviet s pabaiga

614

Vandens telkinio
pavadinimas

Up s, ežero ar kokio nors kito vandens
telkinio pavadinimas

615

Objekto pavadinimas

616

Gatv s pavadinimas

Apskrities, rajono (savivaldyb s)
pavadinimas ir riba
Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryž ,
nurodo skersai einan ios gatv s
pavadinim

617

Gatv s pavadinimas

Nurodo gatv s pavadinim

618

Atstum rodykl

Atstumai (km) iki nurodyt gyvenvie
(miest )

619

Grei io ribojimo ir
kitos informacijos
rodykl

Informuoja apie grei io apribojimus ir
kitus reikalavimus

620

Kilometr ženklas

Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

621

Kilometr ženklas

Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

622

Kelio arba dvira
trasos numeris

Keliui (maršrutui) arba dvira trasai
suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio
ženklas nurodo tarptautinio, raudonos –
magistralinio, geltonos – krašto, o
lynos – rajoninio kelio numer . Kelio
ženklas su br kšniniu apvadu rodo
važiavimo t numer turint keli krypt .
Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris
naudojamas kartu su dvira tras
žymin iu kelio ženklu, nurodo

58
Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas
nacionalin s, o kelio ženklas su Europos
jungos v liavos simboliu – tarptautin s
dvira trasos numer
Keliui (maršrutui) arba dvira trasai
suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas
su br kšniniu apvadu rodo važiavimo t
numer turint keli krypt

623

Kelio arba dvira
trasos numeris ir
kryptis

624

Apylankos schema

Nurodo laikinai uždaryt kelio ruož ir
apvažiavimo maršrut

625

Apylankos kryptis

626

Apylankos kryptis

627

Persirikiavimo
rodykl

Nurodo krypt , kuria reikia apvažiuoti
laikinai uždaryt kelio ruož , ir informuoja
vairuotojus apie apylankos pradži . Kelio
ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina,
kuris iš esam
keli uždarytas. Toliau
maršrute reikia vadovautis kelio ženklu
Nr. 626
Nurodo pagal kelio ženkl Nr. 625
uždaryt kelio ruož apvažiuojan
transporto priemoni važiavimo krypt .
Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio
ženkl Nr. 625, informuojami, kad jie
pateko kit transporto priemoni
važiavimo maršrut
Nurodo važiavimo krypt keliuose, kur
vykdomi kelio darbai

59
Numeris
Pavadinimas
628
Krypties rodykl
lankytin viet

Pavyzdys

Paaiškinimas
Nurodo eismo krypt lankytin viet ir
atstum

629

Lankytinos vietos
pavadinimas

Lankytinos vietos pavadinimas

630

Krypties rodykl
nacionalinius,
regioninius parkus,
valstybinius gamtinius
rezervatus,
valstybinius gamtinius
ir kompleksinius
draustinius
Nacionalinio,
regioninio parko,
valstybinio gamtinio
rezervato, valstybinio
gamtinio ar
kompleksinio
draustinio pradžia
Nacionalinio,
regioninio parko,
valstybinio gamtinio
rezervato, valstybinio
gamtinio ar
kompleksinio
draustinio pabaiga
Krypties rodykl
istorinius
nacionalinius,
istorinius regioninius
parkus, valstybinius
kult rinius rezervatus,
muziejus

Kelio ženklas naudojamas rodyti kryp iai
nacionalinius, regioninius parkus,
valstybinius gamtinius rezervatus,
valstybinius gamtinius ir kompleksinius
draustinius

631

632

633

Kelio ženklas naudojamas rodyti kryp iai
istorinius nacionalinius, istorinius
regioninius parkus, valstybinius kult rinius
rezervatus

60
Numeris
Pavadinimas
634
Istorinio nacionalinio,
istorinio regioninio
parko, valstybinio
kult rinio rezervato,
muziejaus
pavadinimas
635
Lietuvos Respublika

636

Pavyzdys

Paaiškinimas

Kelio ženklas žymi valstyb s sienos
per jimo punkt

Automatin eismo
kontrol

Kelio ruožas, kuriame rengti nustatyto
grei io režimo ar kitus pažeidimus
fiksuojantys automatiniai prietaisai

VII SKYRIUS
PASLAUG KELIO ŽENKLAI
10. Paslaug kelio ženklai yra šie:
Numeris
Pavadinimas
701
Medicinos pagalba

702

Ligonin

Pavyzdys

Paaiškinimas
Vieta, kur suteikiama pirmoji medicinos
pagalba

61
Numeris
Pavadinimas
703
Degalin

Pavyzdys

Paaiškinimas

704

Dirbtuv s

Transporto priemoni remonto dirbtuv s

705

Plovykla

706

Telefonas

707

Valgykla

Valgykla arba restoranas

708

Kavin

Kavin arba bufetas

709

Viešbutis

62
Numeris
Pavadinimas
710
Stovyklaviet

711

Gyvenam
transporto priemoni
stov jimo vieta

712

Stovyklaviet su
gyvenam
transporto priemoni
stov jimo vieta

713

Poilsio vieta

714

Policija

715

Tualetas

716

Maudymosi vieta

Pavyzdys

Paaiškinimas

63
Numeris
Pavadinimas
717
Radijo stotis

Pavyzdys

Paaiškinimas
Nuolat teikian ios informacij apie eism radijo
stoties bang dažnis

718

Geriamasis vanduo

719

Muitin

720

Oro uostas

721

Internetas

Viešieji interneto centrai, teikiantys interneto
paslaugas

722

Informacijos centras

Turizmo, kelioni ar kitokios informacijos
teikimo centras

723

Nakvyn s namai

Ne pasienyje esanti muitin s staiga

64
Numeris
Pavadinimas
724
Kaimo turizmo
sodyba

725

Lankytina vieta

726

Žvejybos vieta

727

Golfo aikštel

728

Žirg sportas

729

Slidinink keltuvas

Pavyzdys

Paaiškinimas

Viešam lankymui parengtas kult ros paveldo ar
gamtos objektas

65
Numeris
Pavadinimas
730
Autobus stotis

Pavyzdys

Paaiškinimas
Vieta, skirta keleiviams, vykstantiems
reguliariais reisais vietinio, tolimojo ir
tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnauti

731

Geležinkelio stotis

Vieta, skirta traukiniams priimti, skirstyti,
formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo
ar krovini siunt jams (gav jams) aptarnauti

732

Transporto priemoni
keltas, uostas arba
prieplauka

Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas transporto
priemon ms per j , ežer , up ar kit vandens
telkin kelti. Kelio ženklu gali b ti pažym tas
uostas arba prieplauka

733

Transporto priemoni
ir vairuotoj registras

Motorini transporto priemoni registravimo,
vairuotoj egzaminavimo ar vairuotojo
pažym jim išdavimo vieta

734

Privalomosios
technin s apži ros
stotis

Vieta, skirta privalomajai techninei apži rai
atlikti

735

Elektromobili
krovimo vieta

Vieta, skirta elektromobiliams ir kitoms elektros
varikliais varomoms transporto priemon ms
krauti

66
Numeris
Pavadinimas
736
Pramonin zona

Pavyzdys

Paaiškinimas
Vieta, kur sik rusios gamyklos ar kiti
pramoniniai objektai

VIII SKYRIUS
PAPILDOMOS LENTEL S
11. Papildomos lentel s (toliau – lentel s) patikslina arba apriboja kelio ženkl , su
kuriais jos naudojamos, galiojim ir yra šios:
Numeris
Pavadinimas
801
Atstumas iki objekto

Pavyzdys

Paaiškinimas
Nurodo krypt ir atstum iki objekto arba
pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentel je
nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai

802

Atstumas iki objekto

Nurodo krypt dešin ir atstum iki
objekto arba pavojingo kelio ruožo
pradžios

803

Atstumas iki objekto

Nurodo krypt kair ir atstum iki objekto
arba pavojingo kelio ruožo pradžios

804

Atstumas iki
sankryžos

Nurodo atstum iki sankryžos, prieš kuri
pastatytas kelio ženklas „Stop“

805

Galiojimo zona
priek

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kit
kelio ženkl , su kuriais ji naudojama,
galiojimo zonos ilg už kelio ženklo

806

Galiojimo zona
priek

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kit
kelio ženkl , su kuriais ji naudojama,
galiojimo zonos ilg už kelio ženklo

807

Galiojimo zona
priek ir atgal

Nurodo kelio ženkl galiojimo zon

67
Numeris
Pavadinimas
808
Galiojimo zonos
pabaiga

Pavyzdys

Paaiškinimas
Nurodo kelio ženkl galiojimo zonos
pabaig

809

Galiojimo zona
dešin

Nurodo kelio ženkl , draudžian sustoti
ar stov ti, ir kelio ženkl Nr. 528–532
galiojimo zonos krypt ( dešin ) ir ilg

810

Galiojimo zona kair

Nurodo kelio ženkl , draudžian sustoti
ar stov ti, ir kelio ženkl Nr. 528–532
galiojimo zonos krypt ( kair ) ir ilg

811

Galiojimo zona abi
puses

Nurodo kelio ženkl , draudžian sustoti
ar stov ti, ir kelio ženkl Nr. 528–532
galiojimo zonos krypt ( abi puses) ir ilg

812

Galiojimo kryptis
dešin

Nurodo kelio ženkl Nr. 135, 302–318,
pastatyt prieš sankryž , galiojimo kryptis
arba važiavimo esan ius prie pat kelio
objektus krypt

813

Galiojimo kryptis
kair

Nurodo kelio ženkl Nr. 135, 302–318,
pastatyt prieš sankryž , galiojimo kryptis
arba važiavimo esan ius prie pat kelio
objektus krypt

814

Galiojimo kryptis abi
puses

Nurodo kelio ženkl Nr. 135, 302–318,
pastatyt prieš sankryž , galiojimo kryptis
arba važiavimo esan ius prie pat kelio
objektus krypt

815

Krovininiai
automobiliai

816

Transporto priemon s
su priekaba

Kelio ženklas su lentele „Krovininiai
automobiliai“ galioja krovininiams
automobiliams ir j junginiams, kuri
didžiausioji leidžiamoji mas didesn kaip
3,5 tonos
Kelio ženklas su lentele „Transporto
priemon s su priekaba“ galioja
automobiliams ir traktoriams su priekaba

817

Lengvieji automobiliai

818

Autobusai

Kelio ženklas su lentele „Lengvieji
automobiliai“ galioja lengviesiems
automobiliams ir krovininiams
automobiliams, kuri didžiausioji
leidžiamoji mas ne didesn kaip 3,5 tonos
Nurodo transporto priemon s r , kuriai
galioja kelio ženklas

68
Numeris
Pavadinimas
819
Traktoriai

Pavyzdys

Paaiškinimas
Nurodo transporto priemon s r , kuriai
galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su
lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir
savaeig ms mašinoms

820

Motociklai

Nurodo transporto priemon s r
galioja kelio ženklas

, kuriai

821

Dvira iai

Nurodo transporto priemon s r
galioja kelio ženklas

, kuriai

822

Ne darbo dienos

823

Darbo dienos

824

Savait s dienos

Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik
šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nustatyt
šven ir Lietuvos Respublikos
Vyriausyb s paskelbtomis ne darbo
dienomis
Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo
pirmadienio iki penktadienio skaitytinai,
išskyrus Lietuvos Respublikos darbo
kodekse nustatytas šven dienas ir
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
paskelbtas ne darbo dienas
Nurodo savait s dienas, kurias galioja kelio
ženklas

825

Savait s diena

Nurodo savait s dien , kuri galioja kelio
ženklas

826

Galiojimo laikas

Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien,
nurodytomis valandomis

827

Galiojimo laikas ne
darbo dienomis

Nurodo laik ne darbo dienomis, kada
galioja kelio ženklas

828

Galiojimo laikas
darbo dienomis

Nurodo laik darbo dienomis, kada galioja
kelio ženklas

829

Galiojimo laikas
savait s dienomis

Nurodo dienas ir laik , kada galioja kelio
ženklas

69
Numeris
Pavadinimas
830
Stov jimo b das

Pavyzdys

Paaiškinimas
Visoms transporto priemon ms stov ti
leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai
šaligatvio

831

Lengv
automobili
stov jimo b das

Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams

832

Lengv
automobili
stov jimo b das

833

Lengv
automobili
stov jimo b das

Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams. Transporto
priemon turi stov ti palei pat šaligatvio
krašt , esant ar iausiai prie
važiuojamosios dalies
Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams.

834

Lengv
automobili
stov jimo b das

Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams

835

Lengv
automobili
stov jimo b das

836

Lengv
automobili
stov jimo b das

Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams. Transporto
priemon turi stov ti palei pat šaligatvio
krašt , esant ar iausiai prie
važiuojamosios dalies
Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams

837

Lengv
automobili
stov jimo b das

Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams

838

Lengv
automobili
stov jimo b das

839

Stov ti išjungus
varikl

Stov ti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
tik lengviesiems automobiliams be
priekabos ir motociklams. Transporto
priemon turi stov ti palei pat šaligatvio
krašt , esant ar iausiai prie
važiuojamosios dalies
Stov jimo vietoje stov ti leidžiama tik
išjungus varikl
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Numeris
Pavadinimas
840
Mokamos paslaugos

Pavyzdys

Paaiškinimas
Nurodo, kad už paslaugas reikia mok ti.
Lentel , pastatyta kartu su kelio ženklu
„Kelio arba dvira trasos numeris“,
pažymi viet , nuo kurios kelias mokamas.
Jeigu lentel je nurodytas galiojimo laikas,
už paslaugas reikia mok ti nurodytu laiku

841

Pavojingas kelkraštis

sp ja, kad užvažiuoti ant kelkraš io
pavojinga

842

Pagrindinio kelio
kryptis

Nurodo pagrindinio kelio krypt
sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais
„Pagrindinis kelias“

843

Pagrindinio kelio
kryptis

Nurodo pagrindinio kelio krypt
sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais
„Duoti keli “ arba „Stop“

844

Neregiai

Nurodo, kad p
neregiai

845

Dr gna danga

Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo
naudojama lentel , galioja tada, kai
važiuojamosios dalies danga dr gna
(šlapia)

846

Ne galieji

847

Išskyrus ne galiuosius

Nurodo, kad stov jimo vieta skirta tik
Taisykl se nustatyt skiriam ženkl
„Ne galusis“ arba ne gali asmen
automobili statymo kortel turin ioms
transporto priemon ms
Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 322–324,
401–406 negalioja Taisykl se nustatyt
skiriam ženkl „Ne galusis“ turin ioms
transporto priemon ms

848

Apled

s kelias

per ja vaikšto

Taip pažym tas ruožas dažnai b na slidus
l ledo arba sniego
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Numeris
Pavadinimas
849
Susl gtosios gamtin s
dujos

Pavyzdys

Paaiškinimas
Naudojama su kelio ženklu „Degalin “ ir
nurodo, kad degalin je transporto
priemon s apr pinamos susl gtosiomis
gamtin mis dujomis

850

Suskystintosios naftos
dujos

Naudojama su kelio ženklu „Degalin “ ir
nurodo, kad degalin je transporto
priemon s apr pinamos suskystintosiomis
naftos dujomis

851

Degal r šys

Naudojama su ženklu „Degalin “ ir nurodo
degalin je esan degal r šis

852

Mopedai

Nurodo transporto priemon s r
galioja kelio ženklas

853

Išskyrus dviratininkus

Nurodo, kad kelio ženklai negalioja
dviratininkams

854

Elektromobiliai

Nurodo, kad stov jimo vieta skirta
elektromobiliams ir kitoms elektros
varikliais varomoms transporto
priemon ms krauti

855

Išskyrus
elektromobilius

Nurodo, kad kelio ženklai negalioja
elektromobiliams

, kuriai

12. Lentel galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Draudžiama prie kelio ženklo, jo stovo ar kurio nors kito eismo reguliavimo taiso
tvirtinti k nors, kas nesusij su to kelio ženklo ar taiso paskirtimi. Kelio ženkle draudžiama
nurodyti informacij , susijusi su asmens kine komercine, finansine ar profesine veikla,
skatinan ia sigyti preki ar naudotis paslaugomis (pavyzdžiui, mon s pavadinim , prek s
ženkl , teikiam paslaug r , adres , telefono numer ir kita).
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14. rengiamo kelio ženklo atvaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame priede, ta iau
padaryti kelio ženklo atvaizd pakeitimai turi atitikti Kelio ženkl rengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisykl se, patvirtintose susisiekimo ministro sakymu, nustatytus reikalavimus.

––––––––––––––––––––

Keli eismo taisykli
2 priedas

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKL PAVYZDŽIAI

Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženkl ir atitinka Taisykli
1 priede pateiktus kelio ženkl paaiškinimus.

––––––––––––––––––––

Keli eismo taisykli
3 priedas

KELI ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

I SKYRIUS
HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
1. Horizontalusis ženklinimas (linijos, str s, užrašai ir kitokie simboliai ant
važiuojamosios dalies) nustato tam tikr eismo režim ir tvark :
1.1. Siaura ištisin linija skiria priešing kryp
transporto srautus ir draudžia
paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juosta; žymi eismo juost kraštus,
važiuojamosios dalies ruožus, kuriuos draudžiama važiuoti, transporto priemoni stov jimo
viet ribas ir važiuojamosios dalies krašt . Ši linij kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus,
kai ji žymi važiuojamosios dalies krašt arba stov jimo viet .

1.2. Plati ištisin linija žymi važiuojamosios dalies kraštus automagistral se ir
greitkeliuose; atskiria važiuojamosios dalies eismo juost , skirt maršrutiniam transportui;
atskiria eismo juost nuo maršrutinio transporto stotel s; atskiria dvira
juost . Ši linij
kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies krašt arba kelio
ženklai „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir „Kelias su eismo juosta maršrutiniam
transportui“ negalioja.

1.3. Dviguba ištisin linija skiria priešing kryp
transporto srautus keliuose ir
draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juostomis. Ši linij kirsti
draudžiama.

1.4. Geltona ištisin linija žymi vietas, kur uždrausta sustoti (stov ti), gali b ti
naudojama eismo juostoms žym ti darb vietoje. Ši linij kirsti draudžiama. Jeigu geltona
ištisin linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žymin iomis eismo juostas, reikia
vadovautis geltona ištisine linija.
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1.5. Siaura br kšnin linija, kurios br kšniai tris kartus trumpesni už tarpus, skiria
priešing kryp
transporto srautus ir žymi eismo juost ribas. Ši linij leidžiama kirsti iš
abiej pusi .

1.6. Art jimo linija – siaura br kšnin linija, kurios br kšniai tris kartus ilgesni už
tarpus, – sp ja, kad art jama prie 1.1, 1.3 arba 1.10 ištisin s ženklinimo linijos, kuri atskiria
priešing kryp
arba tos pa ios krypties transporto srautus. Ši linij leidžiama kirsti iš
abiej pusi .

1.7. Siaura br kšnin linija, kurios br kšni ir tarp ilgis vienodas, žymi eismo juostas
sankryžoje, važiavimo keli (išvažiavimo iš kelio) viet ir gali žym ti važiuojamosios dalies
krašt . Ši linij leidžiama kirsti iš abiej pusi .

1.8. Plati br kšnin linija, kurios br kšni ilgis tris kartus trumpesnis už tarpus, žymi
ribas tarp greit jimo, l jimo juostos ir važiuojamosios dalies pagrindin s eismo juostos
(sankryžose ir skirting aukš keli sankirtose). Ši linij leidžiama kirsti iš abiej pusi .

1.9. Geltona br kšnin linija žymi vietas, kur draudžiama stov ti, gali b ti naudojama
eismo juostoms žym ti darb vietoje. Ši linij leidžiama kirsti iš abiej pusi . Jeigu geltona
br kšnin linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žymin iomis eismo juostas,
reikia vadovautis geltona br kšnine linija.

1.10. Dviguba linija, susidedanti iš dviej siaur lygiagre
linij , kuri viena yra
ištisin , o kita – br kšnin , skiria priešing arba t pa
kryp
transporto srautus keli
ruožuose, kur persirikiuoti leidžiama tik iš vienos juostos; žymi vietas, skirtas apsisukti,
važiuoti stov jimo aikšteles ir iš j išvažiuoti, kur leidžiama važiuoti tik viena kryptimi. Ši
linij leidžiama kirsti iš br kšnin s linijos pus s, taip pat iš ištisin s pus s, bet tik baigiant
lenkti arba apvažiuoti.
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1.11. Plati linija, br žiama skersai važiuojamosios dalies („Stop“ linija), rodo viet ,
kur vairuotojas privalo sustoti esant kelio ženklui „Stop“ (kai sankryža nereguliuojama) arba
draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui.

1.12. Iš trikampi sudaryta linija rodo viet , kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir
duoti keli kertamu keliu važiuojan ioms transporto priemon ms.

1.13. P
per jos:
1.13.1. „Zebras“ žymi nereguliuojam p

1.13.2. „Zebras“ žymi nereguliuojam p

per

per

.

, o rodykl s – p

jimo

krypt .

1.13.3. Dvi lygiagre ios linijos, sudarytos iš sta iakampi , žymi p
kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu.

per

,

1.14. Dvi lygiagre ios linijos, sudarytos iš kvadrat , žymi viet , kur dvira
takas,
dvira juosta kerta važiuojam dal , arba žymi dvira juostos dal važiuojamojoje dalyje.
Šias linijas leidžiama kirsti iš abiej pusi .
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1.15. Užbr kšniuotas arba uždažytas plotas žymi nukreipimo saleles, kuriomis
važiuoti draudžiama.

1.16. Rodykl s nurodo leistinas važiavimo kryptis juostoje. Aklakelio ženklas sp ja,
kad draudžiama sukti artimiausi važiuojam
dal . Ženklinimas, leidžiantis iš kair s
kraštin s juostos sukti kair , leidžia ir apsisukti.

1.17. Rodykl s su lenktu kotu sp ja, kad art jama prie važiuojamosios dalies
susiaur jimo arba 1.1 ar 1.3, 1.10 ištisin s ženklinimo linijos, kuri atskiria priešing kryp
transporto srautus.

1.18. Trikampis praneša, kad art jama prie sankryžos su pagrindiniu keliu.

1.19. Užrašas „STOP“ praneša, kad art jama prie 1.11 ženklinimo linijos, kai ji
naudojama kartu su kelio ženklu „Stop“.

1.20. Raid s ir skai iai nurodo kelio numer (maršrut ).

1.21. Raid „A“ žymi eismo juost , skirt tik maršrutiniam transportui, arba
maršrutinio transporto stotel , išskyrus Taisykli 184 ir 185 punktuose nustatytus atvejus.
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1.22. Plati br kšnin linija, kurios br kšni ir tarp tarp br kšni ilgis vienodas, žymi
eismo juost , skirt maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotel tose vietose,
kur j leidžiama važiuoti (išvažiuoti iš jos).

1.23. Dvira io simbolis žymi dvira
dvira tak .

juost , dvira

eismui skirt tako dal arba

1.24. Ne galiojo su vežim liu simbolis žymi stov jimo viet , kurioje gali stov ti tik
transporto priemon s, pažym tos skiriamuoju ženklu „Ne galusis“ arba ne gali asmen
automobili statymo kortele.

1.25. Šachmat tvarka išd styti langeliai žymi grei io mažinimo priemones, rengtas
važiuojamojoje dalyje.

1.26. Dviguba br kšnin linija žymi reversines eismo juostas, kuriose eismo kryptis
kei iasi priešing , skiria priešing kryp
transporto srautus. Ši linij , skirian priešing
kryp
transporto srautus, draudžiama kirsti. Jeigu ši linija skiria tos pa ios važiavimo
krypties srautus, kai jungtas žalias reversinio šviesoforo signalas, ši linij leidžiama kirsti iš
abiej jos pusi , o kai jungtas geltonas reversinio šviesoforo signalas, – tik tada, kai ši linija
yra vairuotojui iš dešin s.

1.27. Geltona linija pažym tas zigzagas žymi kelio viet (pus ), kur per vis zigzago
ilg uždrausta stov ti.
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1.28. Užrašu „TAKSI“ pažym ta maršrutiniam transportui skirta važiuojamosios
dalies eismo juosta leidžiama važiuoti lengviesiems automobiliams taksi.

1.29. 4+ simboliu pažym ta maršrutiniam transportui skirta eismo juosta leidžiama
važiuoti automobiliais, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvi .

1.30. Elektromobili simboliu pažym ta maršrutiniam transportui skirta eismo juosta
leidžiama važiuoti elektromobiliams. Elektromobili simboliu gali b ti žymimos stov jimo
vietos, skirtos tik elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto
priemon ms krauti.

1.31. P

simbolis žymi p

tak ar p

eismui skirt tako dal .

1.32. Geltonomis linijomis pažym tas plotas važiuojam
dali sankirtoje žymi viet ,
kuri važiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kli tis, kuri priverst vairuotoj sustoti
važiuojam
dali sankirtoje ir trukdyti kit transporto priemoni eismui, išskyrus tuos
atvejus, kai sankryžoje reikia pasukti kair .
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II SKYRIUS
VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS
2. Vertikalusis ženklinimas, susidedantis iš pakaitomis einan
balt ir juod juost
ant kelio statini ir kelio rangos element , nurodo j gabaritus, padeda orientuotis ir žymimas
taip:
2.1. strižos juodos ir baltos juostos žymi kelio statini (tilt , viaduk atram ,
aptv rim (atitvar ) galini dali ir taip toliau) vertikaliuosius elementus, kai šie elementai
kelia pavoj važiuojan ioms transporto priemon ms.

2.2. Vertikalios juodos ir baltos juostos žymi tilt , viaduk , tuneli
apatin krašt .

konstrukcij

2.3. Horizontalios juodos ir baltos juostos žymi signalinius renginius, pastatytus
skiriamosiose juostose arba saugumo salel se.

2.4. striža plati juoda juosta žymi signalinius stulpelius, užtvarus, aptv rim (atitvar )
atramas ir panašiai.
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2.5. Horizontalios pla ios br kšnin s linijos žymi šoninius aptv rim (atitvar )
paviršius staigiuose pos kiuose, sta iose nuokaln se ir kituose pavojinguose ruožuose.

2.6. Horizontali ištisin juoda linija žymi šoninius aptv rim
kituose keli ruožuose.

(atitvar ) paviršius

2.7. Horizontalios br kšnin s baltos ir juodos linijos žymi gatv s bortelius
pavojinguose ruožuose ir iškilias saugumo saleles.

––––––––––––––––––––
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Keli taisykli
4 priedas

TRANSPORTO PRIEMONI SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI
TRANSPORTO PRIEMON SE

1. Valstybinio numerio ženklus draudžiama uždengti apsaugin mis medžiagomis,
lankstyti ar kitaip keisti j form , jie neturi b ti apgadinti, užteršti ar sur dij . Valstyb s
mon s „Regitra“ išduodama lentel su valstybiniu numeriu turi b ti pritvirtinta gerai
matomoje vietoje motorin s transporto priemon s ir (ar) priekabos gale, vežant prie motorin s
transporto priemon s, priekabos galin s dalies pritvirtint dvirat (dvira ius), kuris (kurie)
uždengia valstybinio numerio ženkl .
2. Lietuvos Respublikoje registruotos ir kitas valstybes išvykstan ios motorin s
transporto priemon s galas ir jos priekabos galas turi b ti paženklinti Lietuvos Respublikos
skiriamuoju ženklu, jeigu trumpinio „LT“ ra valstybinio numerio ženkle. Tai baltas elips s
formos ženklas su juodomis raid mis „LT“ viduryje. Ženklo horizontalioji ašis turi b ti ne
trumpesn kaip 175 mm, vertikalioji – ne trumpesn kaip 115 mm, raid s – ne mažiau kaip
80 mm aukš io ir ne mažiau kaip 10 mm storio.

3. Iš kitos valstyb s Lietuvos Respublik atvykusi transporto priemon turi b ti
paženklinta tos valstyb s, kurioje ji registruota, skiriamuoju ženklu, jeigu šio ženklo n ra
valstybinio numerio ženkle.
Lietuvos Respublik atvykstan
užsienyje registruot
transporto priemoni skiriamieji ženklai nustatomi tarptautin mis sutartimis.
4. Draudžiama Lietuvos Respublikoje registruot transporto priemon eksploatuoti su
kitos valstyb s skiriamuoju ženklu.
5. Automobilio su dygliuotomis padangomis gale turi b ti priklijuotas skiriamasis
ženklas – baltas lygiakraštis trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu
viduryje. Trikampio kraštin s ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštin s ilgio.

6. Vežan io vaik grupes autobuso priekis ir galas turi b ti pažym ti kvadratiniais
švies atspindin io geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio
ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštin s ilgis – 400 mm, apvado plotis – 40 mm.
Autobuso priekyje gali b ti naudojamas mažesnis skiriamasis ženklas, kurio kvadrato
kraštin s ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm.
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7. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi b ti pažym ti kvadratiniais švies
atspindin io geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo
„Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštin s ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Ant abiej
autobuso šon turi b ti užrašas „MOKYKLINIS“, raidži aukštis – ne mažesnis kaip
200 mm. Mokyklinis autobusas ženklinamas išryškinan iu autobuso gabaritus linijiniu
žym jimu iš švies atspindin ios 50 mm plo io juostos: priekyje – balta, ant abiej šon –
geltona, gale – raudona juosta. Ant transporto priemon s stogo keturiuose kampuose turi b ti
rengtos papildomos sp jamosios mirksin ios oranžin s šviesos, kurios jungiamos tik
mokini laipinimo (išlaipinimo) metu ir mirk ioja paeiliui kairiajame ir dešiniajame
transporto priemon s šonuose.
8. Kur nebyli ar kur
vairuojam automobili priekis ir galas turi b ti pažym ti
skritulio formos 160 mm skersmens skiriamuoju ženklu su trimis 40 mm skersmens juodais
skrituliukais, išd stytais sivaizduojamo lygiakraš io trikampio, nukreipto smaigaliu žemyn,
kampuose.

9. Transporto priemon s, kuri vairuoja teis naudoti skiriam ženkl „Ne galusis“
turintys ne galieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir galas turi b ti pažym ti kvadratiniais
lynais skiriamaisiais ženklais „Ne galusis“ su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo
„Ne galieji“ simboliu. Kvadrato kraštin s ilgis – 100 mm, apvado plotis – 10 mm. Teis
naudoti skiriam
ženkl „Ne galusis“ turintys asmenys turi tur ti tai patvirtinant
dokument .

10. Motorini transporto priemoni (j jungini ), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir
galas turi b ti pažym ti baltu lygiakraš io trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu
apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštin s ilgis – 200–300 mm, apvado plotis –
1/10 kraštin s ilgio.
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11. Transporto priemoni (j jungini ), kuri matmenys (su kroviniu ar be jo) yra
didesni už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytuosius, taip pat motorini
transporto priemoni , kuri maksimalus greitis pagal technin charakteristik mažesnis už
maksimal greit , leidžiam Taisykl se toms transporto priemon ms, gale, kair je pus je, turi
ti skiriamasis grei io ribojimo ženklas – spalvotas ženklas „Ribotas greitis“, kuriame
nurodytas leidžiamas greitis. Ženklo skersmuo – 160–250 mm (nelygu transporto priemon s
šis), apvado plotis – 1/10 ženklo skersmens.

12. Priekyje arba gale už transporto priemon s gabarit daugiau kaip 1 m išsikišantys
arba bent kiek šon išsikišantys tolimiausi krovinio arba platesni kaip 2,6 m transporto
priemoni kraštiniai taškai turi b ti pažym ti skiriamaisiais ženklais – 400 mm ilgio kraštin s
kvadratais su pakaitomis einan iomis švies atspindin iomis strižomis baltomis ir
raudonomis 50 mm plo io juostomis. Šie ženklai ant transporto priemon s turi b ti pritvirtinti
ne žemiau kaip 0,4 m ir ne aukš iau kaip 1,6 m nuo žem s paviršiaus. Tamsiuoju paros metu
arba esant blogam matomumui nurodytose transporto priemon s vietose turi degti žibintai –
balti iš priekio, oranžiniai – iš šon ir raudoni – iš galo.

13. Pavojinguosius krovinius vežan ios transporto priemon s turi b ti paženklintos ir
pažym tos Europos sutartyje d l pavojing krovini vežimo keliais (ADR) ir jos A ir B
techniniuose prieduose nustatyta tvarka.
14. Ilgesn s kaip 18,75 m transporto priemon s su priekaba (išskyrus lankstaus r mo
autobusus ir troleibusus) gale, 250–2 100 mm aukštyje nuo žem s paviršiaus, turi b ti
rengtas vienas (horizontalus), du (horizontal s arba vertikal s) arba keturi (du vertikal s ir du
horizontal s) simetriškai transporto priemon s ašiai išd styti sta iakampio formos skiriamieji
ženklai, padengti geltona medžiaga, atspindin ia švies , ir turintys raudon 40 mm plo io
fluorescencin apvad . Bendras ši skiriam
ženkl ilgis turi b ti nuo 1 130 mm iki 2 300
mm, skiriamojo ženklo plotis – nuo 195 mm iki 230 mm.
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15. Ilgesn s kaip 12 m transporto priemon s be priekabos (išskyrus autobusus ir
troleibusus) gale turi b ti rengti simetriškai transporto priemon s ašiai išd styti sta iakampio
formos nuo 130 mm iki 150 mm plo io skiriamieji ženklai su strižomis (45° kampu)
raudonomis fluorescencin mis ir geltonomis švies atspindin iomis juostomis ir tvirtinami
taip, kad žemyn einan ios strižos juostos b
nukreiptos transporto priemon s krašto link. Ir
raudon , ir gelton juost plotis – 100 mm. Ši skiriam
ženkl skai ius, išsid stymas ir
bendras ilgis turi atitikti 14 punkte nustatytus reikalavimus.

16. Motorin se transporto priemon se, išskyrus mopedus ir motociklus be priekabos,
turi b ti avarinio sustojimo ženklas – lygiakraštis trikampis, kurio 450–500 mm ilgio
kraštin s pagamintos iš 50 mm plo io švies atspindin ios medžiagos.

17. Autobusuose, kuriuose rengti saugos diržai, priešais kiekvien s dyn arba ant
autobuso s dyn s ar šalia jos matomoje vietoje gali b ti pavaizduotas informacinis ženklas
„Užsisek saugos dirž “. Ženklas yra juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo –
60 mm, o balto apvado plotis – 3 mm.

18. Pradedantiesiems vairuotojams privaloma automobilio galin s dalies kair je
pus je tur ti balt kvadrato formos skiriam ženkl su žaliu apvadu ir žaliu klevo lapu
viduryje. Kvadrato kraštin s ilgis – nuo 100 mm iki 150 mm, apvado plotis – 1/10 kraštin s
ilgio.
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