
 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. 

NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. 1077 

Vilnius 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

Pakeisti Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„57. Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba 

dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu. 

Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra 

dviračių juostos, kelkraščio, taip pat tais atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir 

panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine 

eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus Taisyklių 106 punkte nurodytus 

atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos 

leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, 

dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o 

pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui  

(3–7 km/h), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.“ 

2. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„61. Dviračio vairuotojui dviračio juosta arba kelkraščiu leidžiama važiuoti tik ta 

pačia kryptimi, kuria vyksta kitų transporto priemonių eismas gretima eismo juosta.“ 

3. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„62. Dviračių taku ar dviračių juosta dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau 

tako ar juostos dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje horizontaliuoju 

ženklinimu (dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, 

dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto.“  

4. Pakeisti 64.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„64.9. kirsti važiuojamąją dalį važiuojant pėsčiųjų perėjomis.“ 

5. Pakeisti 108 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„108. Reikia sukti taip, kad įvažiuodama į važiuojamųjų dalių sankirtą ir 

išvažiuodama iš jos transporto priemonė neatsidurtų priešpriešinio eismo juostoje. Jeigu sukti 
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leidžiama keliomis eismo juostomis, vairuotojas privalo sukti taip, kad nekliudytų 

sukančiajam gretima eismo juosta.“ 

6. Pakeisti 131.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„131.1. lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji 

leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse nuo 

balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip 130 km/h greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 

31 d. – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, greitkeliuose nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – 

ne didesniu kaip 120 km/h greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip 

110 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, 

kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;“. 

7. Pripažinti netekusiu galios 131.2 papunktį.  

8. Pakeisti 131.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„131.6. velkant motorines transporto priemones – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu 

(velkant lanksčia vilktimi – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu);“. 

9. Pakeisti 134 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„134. Pradedantiesiems vairuotojams, taip pat asmenims, kurie mokosi vairuoti, 

leidžiama važiuoti automagistralėse ir greitkeliuose ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, 

keliuose su asfalto ar betono danga ir kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu.“  

10. Pakeisti 217.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„217.2. lanksčia vilktimi transporto priemonę, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, 

kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi, taip pat transporto priemonę, kurios pagrindiniai 

stabdžiai sugedę;“. 

11. Pakeisti 226 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„226. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka 

įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių privalomoji techninė 

apžiūra atlikta ir galioja (įskaitant transporto priemones, turinčias leidimą nuvykti į transporto 

priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros) ir kurių 

valdytojai yra apsidraudę privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su 

transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.“  

12. Pakeisti 230 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„230. Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto 

priemones, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius, ir priekabas su 

vasarinėmis padangomis. Mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius eksploatuoti 

su vasarinėmis padangomis draudžiama gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio 

mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar 

apledėjusi.“  

13. Pakeisti 231 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„231. Eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje (išskyrus mopedą, 

motociklą be priekabos), traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti avarinio sustojimo ženklas 

ir tiek gesintuvų ir pirmosios pagalbos rinkinių, kiek nustato techniniai motorinių transporto 
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priemonių ir jų priekabų reikalavimai. Kiekvienoje eisme dalyvaujančioje motorinėje 

transporto priemonėje, traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti ryškiaspalvė liemenė su 

šviesą atspindinčiais elementais.“ 

14. Pakeisti 1 priedą: 

14.1. Pakeisti 9 punktą: 

14.1.1. Pakeisti kelio ženklą Nr. 623 ir jį išdėstyti taip: 

 
 

„623 Kelio arba dviračių 

trasos numeris ir 

kryptis  

 

 

Keliui (maršrutui) arba dviračių 

trasai suteiktas numeris ir kryptis. 

Kelio ženklas su brūkšniniu 
apvadu rodo važiavimo į tą 

numerį turintį kelią kryptį“. 

 

 

14.1.2. Pakeisti kelio ženklą Nr. 625 ir jį išdėstyti taip: 
 

 
 

„625 Apylankos kryptis 

 
 

Nurodo kryptį, kuria reikia 

apvažiuoti laikinai uždarytą kelio 

ruožą, ir informuoja vairuotojus 
apie apylankos pradžią. Kelio 

ženklo „Aklakelis“ simbolis 

patikslina, kuris iš esamųjų kelių 

uždarytas. Toliau maršrute 
galima vadovautis kelio ženklu 

Nr. 626“. 

 

14.1.3. Pakeisti kelio ženklą Nr. 628 ir jį išdėstyti taip: 
 

 
 

„628 Krypties rodyklė į 

lankytiną vietą  

 

Nurodo eismo kryptį į lankytiną 

vietą ir atstumą“. 
 

 

14.1.4. Pakeisti kelio ženklą Nr. 629 ir jį išdėstyti taip: 
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„629 Lankytinos vietos 

pavadinimas  

Lankytinos vietos pavadinimas“. 

 

14.2. Pakeisti 10 punktą ir kelio ženklą Nr. 732 išdėstyti taip: 

 
 

„732 Transporto 

priemonių keltas, 

uostas arba 
prieplauka 

 

Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas 

transporto priemonėms per jūrą, ežerą, 

upę ar kitą vandens telkinį kelti. Kelio 
ženklu gali būti pažymėtas uostas, 

prieplauka arba valčių nuleidimo vieta“.  

 

15. Pakeisti 3 priedo 1.27 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.27. Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį 

uždrausta stovėti.  

“. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 

 

 

 

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius 


