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SEAKĮ: PAGRINDINIAI PAKEITIMO PROJEKTO SIŪLYMAI
Transporto priemonė (TP) ir jos naudojimas
TP, kurios gali dalyvauti viešajame eisme, klasifikavimas,
TP reikalavimai ir sąlygos, TP vairuotojų veiksmai ir kt.

Vairuotojų pažymėjimai

Pradedančiųjų vairuotojų pažymėjimų galiojimo laikas,
Galimybė vairuoti kitos kategorijos TP

Vieningas TP registras

Vairuotojų sveikatos tikrinimas

Periodiškas informavimas apie sveikatos sutrikimus

Vairuotojų mokymas
Reikalavimai mokomiems vairuoti asmenims,
Bendrieji reikalavimai egzaminuotojams

TP numerio ženklai
Trumpalaikiai numeriai,
Profesiniai numerio ženklai

Techninė apžiūra

Techninės apžiūrą atliekančios įmonės, reikalavimai,
pareigos, periodiškumas

Teisinės bazės pokyčiai

Valstybinės eismo saugumo komisijos atsisakymas
ANK ir BK pakeitimai
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ (TP) KLASIFIKAVIMAS

TP, dalyvaujančių viešajame eisme,
klasifikavimas nurodant:

•
•
•
•
•

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KLASIFIKAVIMAS
Transporto
priemonės
kategorija,
pavadinimas

TP kategoriją;
TP pavadinimą;
TP aprašymą;
TP vairavimo kategorijas;
TP registracijos privalomumą.

Transporto priemonės aprašymas

Transporto
priemonės
vairavimui
reikalingos
vairavimo
kategorijos

Transporto
priemonės
registracijos
privalomumas

MOPEDAI, MOTOCIKLAI, TRIRAČIAI, KETURRAČIAI

Pvz.

L1, (pavadinimas
Dviratė transporto priemonė, kurios vidaus degimo variklio
transporto priemonei darbinis tūris ≤ 50 cm3 ir transporto priemonės maksimalus
nepriskirtas)
konstrukcinis greitis ≤ 50 km/h, nepriklausomai transporto
priemonės variklio tipo.

AM, jei maksimalus
konstrukcinis greitis
≤ 45 km/h arba A1

L2, (pavadinimas
Triratė transporto priemonė, nesvarbu koks būtų ratų
transporto priemonei išdėstymas, kurios vidaus degimo variklio darbinis tūris ≤ 50
nepriskirtas)
cm3 ir transporto priemonės maksimalus konstrukcinis greitis
≤ 50 km/h, nepriklausomai transporto priemonės variklio tipo.

Jei 3 ratai:
AM, jei maksimalus
konstrukcinis greitis
≤ 45 km/h arba A1

Taip pat keturratė transporto priemonė, kurios paruoštos
eksploatacijai masė (be baterijų, jei tai elektromobilis) ne
didesnė kaip 350 kg, variklio darbinis tūris ne didesnis kaip
50 cm3 arba variklio galingumas ne didesnis kaip 4 kW ir
maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h.

Privaloma

Jei 4 ratai:
AM, jei maksimalus
konstrukcinis greitis
≤ 45 km/h arba A1
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ (TP) KLASIFIKAVIMAS (II)

Aiškesnis elektrinių transporto priemonių
(paspirtukų) klasifikavimas:

pagal išvystomą greitį.

pagal jų galią

Paprastu paspirtuku (be variklio) arba su paspirtuku važiuojantis asmuo būtų prilyginamas:
Pėsčiajam

Motoriniams
dviračiams

Mopedams

Jei didžiausias greitis
iki 6 km/h

Jei galia iki 1kw,
greitis iki 25 km/h

Jei galia nuo 1kw
greitis iki 45 km/h

Motociklams

Jei greitis
virš 45 km/h.

Šioms TP reikalavimai bei elgesio kelyje taisyklės bus taikomi analogiškai.
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VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS
Periodiškas vairuotojų sveikatos tikrinimas:
iki 55 metų
– 1 kartą per 10 metų, jei
siunčia teisę vairuoti
suteikianti institucija,
remdamasi asmens pateikta
Vairuotojo garbės deklaracija
(sveikatos patikrinimo
klausimynu);

nuo

56 iki 69 metų

1 kartą per 5 metus;

nuo

70 iki 79 metų

1 kartą per 3 metus;

nuo

80 metų

1 kartą per 2 metus.

Informavimas apie sveikatos sutrikimus:
• ASPĮ nustačius, kad asmuo dėl sveikatos būklės vairuoti negali (tiek
terminu apibrėžtą, tiek neapibrėžtą laikotarpį), Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apie tai informuoti teisę vairuoti
transporto priemones suteikiančią instituciją.
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VAIRUOTOJŲ MOKYMAS

M

Mokytis vairuoti motorinę TP asmuo galėtų būdamas
jaunesnis ne daugiau kaip 2 metais negu nustatytas
amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos
TP.
Mokytis vairuoti TP asmuo galėtų ne tik vairavimo
mokykloje, bet ir su šeimos nariu ar individualiai
dirbančiu vairavimo mokytoju.

Vairavimo mokytojas turės atitikti šiuos reikalavimus:

•
•
•
•

turėti teisę vairuoti tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) motorinę TP ne mažiau kaip 5 metus (šis reikalavimas taikomas ir šeimos nariui);
būti baigęs vairavimo mokytojų rengimo kursus;
būti išlaikęs vairavimo mokytojo kompetencijų egzaminą Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
naudoti TP, atitinkančias tų kategorijų transporto priemones, kuriomis mokys mokinius vairuoti.
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VAIRUOTOJŲ PAŽYMĖJIMAI
Vairuotojo pažymėjimai galios 10 metų:
• kiekvienam asmeniui, įgijusiam teisę vairuoti, išduodamas 10 metų galiojantis
vairuotojo pažymėjimas (priešingai nei dabar pradedantiesiems vairuotojams
išduodamas 3 metus galiojantis).

Galimybė vairuoti kitų kategorijų TP:

B

• Numatoma, kad turint teisę vairuoti B kategorijos
transporto priemones, bus galima vairuoti sunkiuosius
keturračius motociklus.

Atsakomybė:
•

atsisakius nuostatų dėl draudimo 10 metų grąžinti teisę
vairuoti asmenims, kurie pakartotinai vairavo TP
neblaivūs, siūloma tokiems asmenims nustatyti ilgesnį, nei
šiuo metu nustatytas, teisės atėmimo terminą, t. y. nuo 5
iki 7 metų.
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TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖ APŽIŪRA

Techninės apžiūros
monopolio
panaikinimas.

Techninės apžiūros
periodiškumo
patikslinimas.

Duomenų apie technines
apžiūras teikimas
Transporto priemonių
registrui.

Pareiga fiksuoti
ridą.
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VIENINGAS TRANSPORTO PRIEMONIŲ (TP) REGISTRAS

Vairuotojų sveikatos
duomenys

TP rida
Vieningas
TP
registras

Registruojamos visos TP
(įskaitant traktorius (žemės ūkio
techniką) ir savaeiges mašinas)

Kaupiami duomenys,
susiję su TP ekspertizėmis
ir technine apžiūra
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TRANSPORTO PRIEMONĖ (TP) IR JOS NAUDOJIMAS
Įgytų ar perleistų TP nuosavybės teisių deklaravimas:
• Siūloma per 5 d. d. Transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruoti
apie įgytą, parduotą ar kitu pagrindu perleistą nuosavybės teisę į TP.

5 d. d.

• Neįvykdžius šios pareigos naujasis TP savininkas negalės registruoti TP,
dalyvauti eisme, o ankstesnis TP savininkas bus baudžiamas
administracine tvarka.

TP savininko laidavimas už vairuotoją dėl paskirtų ir nesumokėtų baudų.
Konkretesnės nuostatos dėl automobilio valdymo metu atliekamų vairuotojo veiksmų:

•

Vairuotojams būtų draudžiama atlikti bet kokius su transporto priemonės
vairavimu ir jos įrangos valdymu nesusijusius veiksmus.

•

Vairavimo metu elektroniniu ryšiu vairuotojams naudotis leidžiama KET
nustatytais atvejais ir tvarka.
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TRANSPORTO PRIEMONĖS NUMERIO ŽENKLAI

Dalyvavimas viešajame eisme su profesiniais
numerio ženklais.
Dalyvavimas viešajame eisme su trumpalaikiais
numerio ženklais.
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DAUGIAU INFORMACIJOS:
vrm.lrv.lt
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