
SEAKĮ / 25 str. Bendrieji reikalavimai motorinėms transporto 
priemonėms ir priekaboms  
[NUO 2018-01-01]: 

4. Draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos 
eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms, kurios pritaikytos 
eismui kairiąja kelio puse, išskyrus motorines transporto priemones, kurios:  

   1) buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d.;  
   2) pripažintos istorinėmis motorinėmis transporto priemonėmis;  
   3) pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti;  
   4) turi pagal susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus 
numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo priekiniam 
matomumui pagerinti, – periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, taip pat kamerą su 
monitoriumi ir nepertraukiamu vaizdo įrašymu, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą 
šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas matomumas. Šios transporto priemonės taip pat 
privalo turėti šias eismo saugumą užtikrinančias priemones: eismui dešiniąja kelio puse 
pritaikytus šviesos prietaisus ir šoninius galinio vaizdo veidrodžius. Keleivius vežančių 
autobusų bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys privalo būti dešinėje pusėje. Krovininiai 

automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 7 500 kg ir kurie skirti ir 

suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo, privalo tam 
numatytose vietose turėti įrengtą papildomą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo 
matomumui pagerinti, – eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus plataus stebėjimo kampo ar 
(ir) artimo vaizdo veidrodžius. 

5. Dalyvauti viešajame eisme leidžiama laikinai (iki 90 dienų per vienus metus) Lietuvos 

Respublikoje esančioms užsienio valstybėje įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, 
kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms, 
kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse. 

6. Motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio 
metu, kai motorinės transporto priemonės neatitinka techninių reikalavimų (deformuotas statramstis 
ar lonžeronas, ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos, ar pakaba ir (ar) kai suveikė oro pagalvių 
sistema), o priekabos negali būti tempiamos, nustatyta tvarka panaikinamas privalomosios techninės 
apžiūros dokumentų galiojimas. Po atkuriamojo motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos 
remonto patvirtinus, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra žmonių sveikatai bei 
saugumui nepavojinga, ji vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik nustatyta tvarka panaikinus 

draudimą dalyvauti viešajame eisme. 

7. Panaikinti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros 
dokumentų galiojimą turi teisę:  
   1) policijos pareigūnai;  
   2) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai – motorinių 
transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, 
arba motorinių transporto priemonių, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti daugiau kaip aštuonis 
keleivius, neįskaitant vairuotojo;  
   3) muitinės įstaigų pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurios pritaikytos 
neteisėtam prekių (daiktų) gabenimui. 



8. Transporto priemonėje draudžiama įrengti greitį matuoti trukdančias priemones ir 
daiktus. 

9. Pradedantiesiems vairuotojams draudžiama vairuoti motorines transporto priemones, kurios 

pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

VIRŠININKAS 

  

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO 
MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 2B-515 „DĖL 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, JŲ PRIEKABŲ GAMYBOS IR 
PERDIRBIMO IR TECHNINĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“PAKEITIMO 

  

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 2BE-169 

Vilnius 

  

1. P a k e i č i u Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir 
techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos 
prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl 
Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės 
atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.1. papildau 29
1
 punktu ir jį išdėstau taip: 

„291. Transporto priemones, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi 
vairą dešinėje pusėje, galima perdirbti pagal Tvarkos aprašo 10 priede nurodytus reikalavimus.“ 

1.2. papildau 63
1
 punktu ir jį išdėstau taip: 

„631. Techninės ekspertizės metu transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui 
kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, nustatoma atitiktis Tvarkos aprašo 10 priede 
nurodytiems reikalavimams.“ 

1.3. papildau 10 priedu (pridedama). 

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių 
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. 

3. Šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

 



Suvestinė redakcija nuo 2018-05-20 

  

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 88-3550, i. k. 1082213ISAK002B-290 

  

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 

Į S A K Y M A S  

  

DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ 

REIKALAVIMŲ 

  

2008 m. liepos 29 d. Nr. 2B-290 

Vilnius 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MOTORINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, KURIOS PRITAIKYTOS EISMUI 
KAIRIĄJA KELIO PUSE IR (AR) TURI VAIRĄ DEŠINĖJE PUSĖJE 

 

1. Specialieji reikalavimai motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui 
kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, (toliau – Specialieji reikalavimai) taikomi visų klasių ir 
kategorijų transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje 
pusėje ir kurias ketinama įregistruoti Lietuvos Respublikoje, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo 
automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis. 

2. Transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą 
dešinėje pusėje ir kurias ketinama įregistruoti Lietuvos Respublikoje, atliekama techninė ekspertizė 
vadovaujantis Tvarkos aprašu. 

3. Transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje 
pusėje, konstrukcija ir techninė būklė turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 
reikalavimus ir Specialiuosius reikalavimus. 

4. Transporto priemonėse, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje 
pusėje, turi būti įrengti periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kamera su monitoriumi. 

5. Periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kamera su monitoriumi transporto priemonėje turi būti 
įrengti stacionariai. Jie turi būti išdėstyti taip, kad neturėtų įtakos saugos oro pagalvių veikimui. Įrengti 
staacionariai reikštų, kad priklijuoti prie paties stiklo, prisukti prie statramsčio ar kitos kėbulo 
konstrukcijos dalies – tvirtinimas vakuuminiais laikikliais nebūtų laikomas priimtinu tvirtinimo 
būdu.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.677E0A63A536


 

 

6. Periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kamera su monitoriumi neturi uždengti daugiau 
kaip 10 proc. priekinio vairuotojo ir keleivio valytuvų nuvalyto stiklo paviršiaus ploto II zonoje, kaip 
nurodyta Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų 1 priedo 1 priedėlyje. 

Priekinio automobilio lango zonos: 

 

7. Reikalavimai periskopiniams priekinio vaizdo veidrodžiams: 

7.1. periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai turi būti tokie, kad būtų užtikrinta apsauga nuo 
akinimo; 

7.2. periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai turi būti montuojami kairėje transporto priemonės pusėje 
taip, kad vaizdas būtų perduodamas pro šoninį langą arba pro tą priekinio lango dalį, kurią nuvalo priekinio 
lango valytuvai; Reikia suprasti, kad periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kita įranga turi būti 
sumontuoti taip, kad jie neturėtų įtakos saugos oro pagalvių veikimui. T. y., kad avarijos atveju 
besiskleidžianti keleivio saugos oro pagalvė nekliudytų esančių netiesioginio matymo priemonių ir 
nesužalotų automobilio salone esančių keleivių.  
7.3. periskopinio priekinio vaizdo veidrodžio sąranką sudarantys veidrodžiai turi būti sertifikuoti kaip I, II ar 
III klasės veidrodžiai pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 46. 
Suvienodintos nuostatos dėl netiesioginio matymo įtaisų ir variklinių transporto priemonių, kuriose 
montuojami minėti įtaisai, patvirtinimo (OL 2014 L 237, p. 24) arba kaip galinio vaizdo veidrodžiai pagal 
Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 81. Suvienodintos nuostatos dėl 

dviračių variklinių transporto priemonių su šonine priekaba arba be jos galinio vaizdo veidrodžių 
patvirtinimo atsižvelgiant į galinio vaizdo veidrodžių montavimą ant vairo rankenų (OL 2012 L 185, p. 1), 
arba veidrodžiai turi atitikti šių klasių veidrodžiams taikomus reikalavimus dėl kreivio spindulio ir 
atspindimojo paviršiaus ploto, šie veidrodžiai turi būti pagaminti iš beskeveldrio stiklo arba pagaminti taip, 
kad dūžio atveju liktų ant pagrindo. Nesertifikuotų veidrodžių atveju turi būti pateikti dokumentai, 

įrodantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. 

7.4. periskopinių priekinio vaizdo veidrodžių atspindimasis paviršius turi būti reguliuojamas. 



7.5. periskopinių priekinių vaizdo veidrodžių sąranką sudarančių veidrodžių atspindimojo 
paviršiaus kraštas turi būti įrėmintas į apsauginį korpusą. 

8. Reikalavimai kamerai su monitoriumi: 

8.1. kamera su monitoriumi turi būti tokie, kad būtų užtikrintas kitų eismo dalyvių matomumas 
šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui; 

8.2. kamera montuojama kairėje transporto priemonės pusėje ir nukreipiama transporto 
priemonės judėjimo kryptimi; 

8.3. monitorius montuojamas priekiniame transporto priemonės salono prietaisų skyde taip, 
kad patektų į vairuotojo matymo lauką, tačiau monitorius neturi patekti į priekinio vairuotojo ir keleivio 
valytuvų nuvalyto stiklo paviršiaus ploto I zoną, kuri nurodyta Techninių motorinių transporto priemonių ir 
jų priekabų reikalavimų 1 priedo 1 priedėlyje; 

8.4. monitoriaus funkciją gali atlikti transporto priemonės gamintojo įmontuotas monitorius, 
jei jis atitinka Specialiųjų reikalavimų 8.8 papunkčio reikalavimus; 

8.5. monitoriaus funkcijas gali atlikti transporto priemonės gamintojo įmontuotas monitorius, 
kuris nustatytas taip, kad pagrindinė jo funkcija transporto priemonei judant būtų vaizdo perdavimas iš 
kameros. Jei monitorius gali būti naudojamas ir kitoms funkcijoms valdyti, į pagrindinę funkciją turi 
nusistatyti automatiškai ne daugiau kaip per 30 sekundžių; Rėlė, kuri monitoriaus vaizdą nustatys į 
pagrindinę funkciją : www.siauliualtas.lt  dešiniavairiams (angliškiems) automobiliams. Rėlė 30S. 

8.6. monitoriaus funkcijos negali atlikti mobilusis telefonas, kompiuteris, navigacinis įrenginys 
ar kitas panašus įrenginys; 

8.7. reikalavimai kamerai: 

8.7.1. kameros perduodamas atstumas iki objektų turi sutapti su realiu; 

8.7.2. vaizdo jutiklio raiška turi būti ne mažesnė kaip 2 megapikseliai (skaitmeninė kamera) 
arba ne mažesnė kaip 520 televizinių eilučių (analoginė kamera); 

8.7.3. vaizdo jutiklio matricos dydis turi būti ne mažesnis kaip 1/3”; 

8.7.4. matymo kampas turi būti ne didesnis kaip 160°; 

8.7.5. bendri kameros ir jos tvirtinimo elementų matmenys turi būti ne didesni kaip: ilgis – 150 

mm, plotis – 100 mm, aukštis – 100 mm; 

8.7.6. vaizdo jutiklio jautrumas šviesai turi būti ne didesnis kaip 0,05 lx, o šviesos jutiklio 
diafragma turi būti ne didesnė kaip F/1,4; 

8.7.7. įrašymo greitis turi būti ne mažesnis kaip 30 kadrų per sekundę; 

8.7.8. svoris turi būti ne didesnis kaip 1000 g; 

8.7.9. darbinė temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip -20 °C ir ne žemesnė kaip +45 °C; 

8.7.10. turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros maitinimas; 

8.7.11. turi būti montuojama kairėje pusėje; 

8.8. reikalavimai monitoriui: 

http://www.siauliualtas.lt/


8.8.1. ekranas turi būti spalvotas; 

8.8.2. ekrano vaizdo atvaizdavimo greitis negali būti mažesnis kaip 30 kadrų per sekundę; 

8.8.3. ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 17 cm, bet ne didesnė kaip 30 cm; 

8.8.4. ekrano raiška turi būti ne mažesnė kaip 800 x 480 pikselių; 

8.8.5. ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 400 cd/m2
; 

8.8.6. kontrastas turi būti ne mažesnis kaip 350:1; 

8.8.7. turi turėti ryškumo arba kontrasto reguliavimo galimybę (išskyrus monitorius, kuriuose 
ryškumas arba kontrastas reguliuojamas automatiškai); 

8.8.8. darbinė temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip -20 °C ir ne žemesnė kaip +45 °C; 

8.8.9. turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros maitinimas. 

9. Ekspertizei turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys kameros ir monitoriaus atitiktį 
8.7.1–8.7.9 ir 8.8.1–8.8.8 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams.  

10. Transporto priemonėse, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, turi 
būti įrengti artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, skirti eismui dešiniąja kelio puse.  Dašiniavairio automobilio 

priekiniai  žibintai turės būti pakeisti į žibintus, skirtus įprastiniams mūsų rinkoje naudojamiems 
automobiliams – turėti atitinkamą ženklinimą, o jų skleidžiama asimetrinė šviesa turės užtikrinti 
tinkamą kelkraščio apšvietimą. Arba naujesniems automobiliams ,kuriuose yra skleidžiamos šviesos 
pakeitimo funkcija žibintų keisti nereikės o tik perstatyti , kad jų skleidžiama šviesa tiktų eismui 
dešinąja kelio puse. 
 

11. Transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, 
galinis rūko žibintas turi būti įrengtas kairėje pusėje (jei transporto priemonės gamintojas įrengia vieną 
galinį rūko žibintą). 

12. Transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje 
pusėje, skirtų keleiviams vežti, bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys turi būti dešinėje transporto 
priemonės pusėje. Ši nuostata netaikoma M1 klasės transporto priemonėms, turinčioms po vienas šonines 
duris iš abiejų transporto priemonės pusių.  

13. Išoriniai II ir / ar III klasės veidrodžiai, rodantys galinį vaizdą, turi būti įrengti abiejose 
transporto priemonės pusėse. Kitų veidrodžių įrengimas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos 
komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 46 reikalavimus. IV, V ir VI klasių veidrodžiai montuojami kairėje transporto 
priemonės pusėje. 
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X SKYRIUS 

PAPILDOMI TRANSPORTO PRIEMONIŲ, TURINČIŲ VAIRAVIMO ĮRANGĄ 
DEŠINĖJE PUSĖJE, REIKALAVIMAI 

  

10.1. Šio skyriaus reikalavimai taikomi transporto priemonėms, nurodytoms Lietuvos 
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 4 punkte. 

10.2. Transporto priemonių, turinčių vairavimo įrangą dešinėje pusėje, priekiniame 180
O
 

vairuotojo matymo lauke negali būti jokių kliūčių, išskyrus dėl įrengtų periskopinių veidrodžių arba 
priekinio matymo kameros, priekinių statramsčių ir (arba) pakreipiamojo vėdinimo langelio 
skiriamųjų juostų, išorinių radijo antenų, galinio vaizdo veidrodžių ir priekinio stiklo valytuvų 
atsirandančias nematomas zonas. 

10.3. Numatytoje vietoje turi būti įrengta netiesioginio matymo įranga, skirta vairuotojo 
priekiniam matomumui pagerinti, – periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai, taip pat kamera su 

monitoriumi, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas 
matomumas. Transporto priemonėje taip pat turi būti įrengti ir tinkamai sureguliuoti visi privalomi 
veidrodžiai, kaip nustatyta Techninių reikalavimų 1 priedo 2 priedėlyje. 

10.4. Transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi būti pritaikyti 
eismui dešiniąja kelio puse. 

10.5. M2 ir M3 klasių transporto priemonėse keleiviams skirtos durys turi būti įrengtos 
dešinėje transporto priemonės pusėje. Kiek tai neprieštarauja šio punkto reikalavimui, durys turi 
atitikti šio priedo IX skyriuje nustatytus reikalavimus. 

10.6. Transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, turi atitikti Perdirbimo 
reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEIDRODŽIŲ IR (AR) NETIESIOGINIŲ MATYMO PRIETAISŲ SKAIČIAUS IR 
IŠDĖSTYMO M, N IR L KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE REIKALAVIMAI 

 

  

 

1
Veidrodis – bet koks įtaisas, išskyrus periskopus, skirtas aiškiai matyti vaizdą gale, šone ar priekyje iš transporto 

priemonės. 

2Transporto priemonėse įrengtų veidrodžių modifikavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 

ministerijos viršininko 2008 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 2B-270 „Dėl transporto priemonėse įrengtų veidrodžių modifikavimo“. 

3Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir 

transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Direktyvą 
71/127/EEB. 

 

 

Transporto 

priemonės 
kategorija ir 

klasė 

  

Vidinis 

veidrodis
1
, 

I klasė 

 

Pagrindinis 

veidrodis
1
 

(didelis), 

II klasė 

 

  

Pagrindinis 

veidrodis
1
 

(mažas), 

III klasė 

Plačiakampis 
veidrodis

1
, 

IV klasė 

 

Artimojo vaizdo 

veidrodis
1
, 

V klasė   

 

Priekinis 

veidrodis
1
, 

VI klasė  

 

  

M1 irN1 

 

Privaloma 

(neprivalomas, 

jei nerodo 

galinio vaizdo) 

Neprivaloma Privaloma 

(vienas 

vairuotojo 

pusėje, o kitas 
keleivio 

pusėje. Kaip 

alternatyvagali 

būti 
sumontuoti II 

klasės 
veidrodžiai) 

Neprivaloma 

(gali būti 
įrengtas vienas 
vairuotojo ir 

(arba) vienas 

keleivio pusėje) 

Neprivaloma 

(gali būti įrengtas vienas 
vairuotojo, ir (arba) 

vienaso kitas keleivio 

pusėje, tačiau jei įrengtas 
(-i), turi būti ne žemiau 
kaip 2 m nuo žemės 
paviršiaus) 

Neprivaloma 

(gali būti įrengtas (-i), 
tačiau, jei įrengtas  

(-i), turi būti ne 
žemiau kaip 2 m nuo 
žemės paviršiaus) 

III klasės (kaip alternatyva II klasės) 
veidrodis keleivio pusėje privalomas:

1) transporto priemonėse, pirmą kartą 
r

s

2) transporto priemonėms, kurių 
užpakalinis langas uždengtas, 
užtamsintas arba dėl kitų 
priežasčių

3) transporto priemonėse, kuriose 
įrengtas sukabintuvas.



 

3. MATOMUMAS 

  

3.1. Matymo laukas 

Tikrinimo pozicija Tikrinimo būdas 

  

Trūkumai Vertinimo 

kriterijai 

NT DT PT 

Matymo laukas Vizuali apžiūra 
sėdint transporto 
priemonės 
vairuotojo vietoje 

Vairuotojo matymo lauke yra 

kliūčių, trukdančių stebėti vaizdą, 
esantį transporto priemonės 
priekyje arba šonuose (už stiklo 
valytuvais valomo ploto ribų) 

Yra kliūčių patenkančių į 
valytuvais valomą stiklo sritį arba 
išorinių veidrodžių apžvalgos 
lauką 

  

  

X 

  

  

  

  

X 

  

3.3. Veidrodžiai ir netiesioginio matymo įtaisai 
Tikrinimo pozicija Tikrinimo būdas 

  

Trūkumai Vertinimo 

kriterijai 

NT DT PT 

Veidrodžiai ir 
netiesioginio matymo 

įtaisai  

Vizuali apžiūra a) Veidrodžio arba netiesioginio 
matymo įtaiso nėra arba jie (jų 
įrengimas) neatitinka nustatytų 
reikalavimų (a)

 

    

X 

  

b) Veidrodis arba netiesioginio 

matymo įtaisas nežymiai pažeistas 
arba atsilaisvinusi paslanki jungtis 

Veidrodis arba netiesioginio 

matymo įtaisas neveiksmingas, labai 

pažeistas, pritvirtintas netinkamai 
arba nepatikimai 

X   

  

  

X 

  

(a) Šių Techninių reikalavimų „Bendrosiose nuostatose“ ir 1 priede nustatyti reikalavimai. 
NT nedideli trūkumai. 
DT dideli trūkumai. 
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Į S A K Y M A S 

DĖL NETIESIOGINIO MATYMO ĮTAISŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOSE ĮRENGTI NETIESIOGINIO 
MATYMO ĮTAISAI, TIPO PATVIRTINIMO TAISYKLIŲ 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.19. kamera – įtaisas, kuris išorės vaizdą lęšiu perduoda į šviesai jautrų elektroninį detektorių, kuris 
paverčia tą vaizdą vaizdo signalu; 
1
 – Netiesioginio matymo sistema yra skirta svarbiems eismo dalyviams aptikti. Eismo dalyvio svarbumas apibrėžiamas 

jo padėtimi ir (potencialiu) greičiu. Beveik proporcingai pėsčiojo, dviratininko, mopedo vairuotojo greičiui didėja ir šių 
eismo dalyvių matmenys. Detekcijos tikslais 40 m atstumu esantis mopedo vairuotojas (D = 0,8 m) prilygsta 25 m 

atstumu esančiam pėsčiajam (D = 0,5 m). Atsižvelgiant į greitį, detekcijos dydžio kriterijumi būtų pasirinktas mopedo 
vairuotojas, todėl detekcijos gebai nustatyti naudojamas 0,8 m dydžio objektas. 

3.27. monitorius – įtaisas, kuris vaizdo signalą verčia vaizdu, pateikiamu regimuoju spektru; 

3.28. netiesioginio matymo įtaisai – įtaisai, skirti stebėti greta transporto priemonės esančią eismo 
erdvę, kurios negalima matyti tiesiogiai; tai gali būti įprastiniai veidrodžiai, kameros ir monitoriai ar kiti 
įtaisai, galintys teikti vairuotojui informaciją apie netiesioginio matymo lauką; 

3.30. netiesioginio matymo kameros ir monitoriaus įtaisas – netiesioginio matymo įtaisas, kuriame 
matymo laukas gaunamas kameros ir monitoriaus junginiu, apibrėžtu 3.19 ir 3.27 punktuose; 

 

6. NETIESIOGINIO MATYMO ĮTAISAI, NE VEIDRODŽIAI 

6.1. Netiesioginio matymo įtaiso eksploatacinės charakteristikos turi būti tokios, kad aprašytame 
matymo lauke, atsižvelgiant į kritinį suvokimą, būtų galima matyti kritinį objektą. 

6.2. Netiesioginio matymo įtaiso sudaroma kliūtis tiesioginiam vairuotojo matymui turi būti kuo 
mažesnė. 

6.3. Kameros ir monitoriaus netiesioginio matymo įtaisų detekcijos atstumas nustatomas pagal šių 
Taisyklių 13 priedo skaičiavimus. 

6.4. Monitoriaus rodymo kryptis turi būti apytikriai tokia pat kaip ir vieno iš pagrindinių veidrodžių.  

6.5. M2 bei M3 kategorijų transporto priemonių ir N2> 7,5 t bei N3 kategorijų sukomplektuotų ar 
pabaigtų transporto priemonių su specialiu kėbulu šiukšlėms rinkti kėbulo galinėje dalyje gali būti įrengtas 
netiesioginio matymo įtaisas, ne veidrodis, užtikrinantis 6.6 punkte nurodytą matymo lauką. 



6.6. Matymo laukas (šio priedo 7 paveikslas) turi būti toks, kad vairuotojas galėtų matyti bent tokio 
pločio plokščią ir horizontalią kelio dalį, kurią riboja: 

6.6.1. vertikali plokštuma, einanti per toliausiai gale esantį sukomplektuotos transporto priemonės 
tašką ir statmena transporto priemonės išilginei vertikaliai simetrijos plokštumai; 

6.6.2. vertikali plokštuma, lygiagreti ir esanti 2 000 mm už ankščiau nurodytos plokštumos 
(transporto priemonės galo kryptimi); 

6.6.3. dvi išilginės vertikalios plokštumos, einančios per tolimiausius transporto priemonės šonų 
kraštus ir lygiagrečios transporto priemonės išilginei vertikaliai simetrijos plokštumai. 

6.7. Jei šių kategorijų transporto priemonės negali atitikti šio priedo 6.6 punkte išdėstytų 
reikalavimų naudojant kameros ir monitoriaus įtaisus, galima naudoti kitokius netiesioginio matymo įtaisus. 
Toks įtaisas turi gebėti aptikti šio priedo 6.6 punkte aprašytame lauke esantį 50 cm aukščio ir 30 cm pločio 
objektą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


