
 

 

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŲJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS 

Transporto priemonės: 

- didžiausioji leidžiamoji masė > 3,5 tonos; 

- naudojamos transporto priemonės; 

- naujos transporto priemonės. 

                         

 

 

 



 

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŲJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS 

 

VILKIKAS - PUSPRIEKABĖ 

Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis: 

: maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus 

: min. 900 mm nuo žemės paviršiaus 

 

 

 

Balno ašis 
 Ženklinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis: 

- vilkiko kabina: pirmajame metre  nuo vilkiko priekio 

- puspriekabė : pirmajame metre nuo balno ašies 

Ženklinimo vieta gale: dešiniau nuo transporto priemonės išilginės ašies 



 

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŲJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS 

 

 

 

AUTOTRAUKINYS 

Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis: 

 
: maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus 

 : min. 900 mm nuo žemės paviršiaus 

 

Ženklinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis: 

- vilkiko kabina: pirmajame metre  nuo vilkiko priekio 

- priekaba : pirmajame metre nuo priekabos priekinės sienelės 

 
Ženklinimo vieta gale: dešiniau nuo transporto priemonės išilginės ašies 

 



 

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŲJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS 

 

 

 

SUNKVEŽIMIS 

Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis: 

 
: maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus 

 : min. 900 mm nuo žemės paviršiaus 

 

Ženklinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis: 

 sunkvežimio kabina: pirmajame metre  nuo vilkiko priekio 

Ženklinimo vieta gale: dešiniau nuo transporto priemonės išilginės ašies 

 



 

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŲJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS 

 

 

 

AUTOBUSAS 

Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis: 

 : maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus 

 
: min. 900 mm nuo žemės paviršiaus 

 

Ženklinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis: 

 pirmajame metre  nuo autobuso priekio 

Ženklinimo vieta gale: dešiniau nuo transporto priemonės išilginės ašies 

 



                                                     

Motorinėse ir velkamosiose transporto priemonėse, kuriose techniškai neįmanoma laikytis ženklinimo dėl  aukščio reikalavimų, 

signaliniai ženklai turi būti įrengti ne didesniame, kaip 2,10 metrų aukštyje. 

Transporto priemonėse, kuriose dėl stiklų nėra galimybės uždėti signalinių ženklų, jie turi būti išdėstyti nuo transporto priemonės 

priekio kuo arčiau, bet ne didesniu nei 3 metrų atstumu.  

3 metrų atstumo galima nesilaikyti, kai transporto priemonės konstrukcija neleidžia išdėstyti ženklų pagal šių reikalavimų 

nuostatas, neuždengiant stiklinių dalių. 

Signalinių ženklų transporto priemonių gale reikalavimai netaikomi motorinėms ir velkamoms transporto priemonėms, kuriose 

tai padaryti techniškai neįmanoma. Tai liečia konteinerių duris, autovežius, cisternas, puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir 

pan. 

Motorinėms ir velkamoms transporto priemonėms, kuriose pagal konstrukciją negalima uždėti signalinių ženklų šonuose arba 

gale - šie reikalavimai netaikomi.      

                                                                _________________________________________________       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NUKRYPIMAI NUO REIKALAVIMŲ 

 


