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(SEAKĮ)/ 23 str. Motorinių transporto priemonių kategorijos:

1. Motorinių transporto priemonių, jų junginių su 
priekabomis kategorijos:

1) AM kategorija – mopedai ir lengvieji 
keturračiai;

2) A1 kategorija – motociklai, kurių variklio 
darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 
125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis 
ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne 
didesnė kaip 15 kW;

3) A2 kategorija – motociklai, kurių galia ne 
didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis 
kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus 
galingesnės transporto priemonės;

4) A kategorija – triračiai, kurių galia didesnė kaip 
15 kW, ir motociklai kurių galia didesnė virš 35 kW ;

5) B1 kategorija – keturračiai; NEREIKIA TURETI A 
kategorijos užtenka B1 kategorijos



(SEAKĮ)/ 23 str. Minimalus vairuotojų amžius

2. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę 
vairuoti motorines transporto priemones, jų junginius 
su priekabomis ir galima išduoti vairuotojo 
pažymėjimus:

1) AM kategorija – 15 metų;

2) A1 kategorija – 16 metų;

3) A2 kategorija – 18 metų;

4) A kategorija – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti 
triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos 
motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos 
transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas 
turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto 
priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų 
sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių 
galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų;

5) B1 kategorija – 16 metų;



▪ TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJŲ, SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ 
PAREIGOS IR REIKALAVIMAI

▪ 19. Mopedą, motociklą, triratį, taip pat lengvąjį keturratį, keturratį, 
galingąjį keturratį ir sunkųjį keturratį (toliau – visų rūšių keturračiai) privalu
vairuoti abiem rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai ranka rodomas signalas).

▪ 22. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos
vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus
stovėti skirtas vietas, išlipęs iš transporto priemonės, privalo vilkėti
ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

▪ 26. Transporto priemonių vairuotojams draudžiama įsiterpti tarp 
mokinio, besimokančio vairuoti mopedą, motociklą, triratį, bet kurios rūšies
keturratį (išskyrus sunkųjį), ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus vairuojamų
transporto priemonių.



VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMS

▪ 30. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, 
vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš kelio ženklą
„Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties
eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi
– į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš
pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir
laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį.

▪ 32. Vairuotojui draudžiama įvažiuoti į pėsčiųjų perėją, kol
pėstieji, kuriuos privaloma praleisti, neišėjo iš jo užimamos eismo
juostos, taip pat jeigu už jos yra kliūtis (grūstis ir panašiai), dėl
kurios reikėtų sustabdyti transporto priemonę.

▪ 38. Asmenys, kurie kelkraščiu arba važiuojamosios dalies
pakraščiu važiuoja neįgaliųjų vežimėliais, vedasi motociklą, 
mopedą, dviratį, traukia (stumia) rogutes ar vežimėlį, privalo
judėti tik viena eile ir tik transporto priemonių judėjimo
kryptimi.



REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS

56. Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo
dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais
arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale –
raudonos šviesos žibintas. Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 
metų, važiuodamas (vežamas) keliu, privalo būti užsidėjęs ir
užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų asmeniui, 
dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir
užsisegus dviratininko šalmą.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR 

INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Valstybinio numerio ženklus draudžiama uždengti
apsauginėmis medžiagomis, lankstyti ar kitaip keisti jų formą, jie
neturi būti apgadinti, užteršti ar surūdiję. Valstybės įmonės
„Regitra“ išduodama lentelė su valstybiniu numeriu turi būti
pritvirtinta gerai matomoje vietoje motorinės transporto
priemonės ir (ar) priekabos gale, vežant prie motorinės transporto
priemonės, priekabos galinės dalies pritvirtintą dviratį (dviračius), 
kuris (kurie) uždengia valstybinio numerio ženklą.



EISMO REGULIAVIMO SIGNALAI

▪ 73.2. žalias rodyklės (rodyklių) formos signalas tamsiame fone leidžia
eismą tik rodyklės (rodyklių) nurodyta kryptimi (kryptimis); tą pačią
reikšmę turi ir žalia rodyklė papildomoje šviesoforo sekcijoje (kai 
leidžiama sukti į kairę, leidžiama ir apsisukti);

▪ 73.6. žalias signalas su juoda (-omis) rodykle (rodyklėmis) leidžia
važiuoti jame pažymėtos rodyklės (rodyklių) kryptimi (kryptimis);

▪ 76. Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta
lentelė su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į 
dešinę ir degant draudžiamam šviesoforo signalui, tačiau prieš
įvažiuodami į sankryžą jie privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ 
ir (ar) „Stop“ liniją, jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir vėl
pradėti važiuoti tik įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus trukdoma kitoms
transporto priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo kryptį jie kerta.



ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI

83. Posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta
ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka.

84. Posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną
ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka. 

85. Stabdymo signalas rodomas aukštyn iškelta kaire arba dešine ranka.

86. Posūkių šviesos signalai nerodomi įvažiuojant į sankryžą, kurioje
eismas vyksta ratu.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠSIDĖSTYMAS KELYJE

125. Draudžiama transporto priemonėms (išskyrus dviračius) 
apvažiuoti ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones iš
dešinės (išskyrus leistiną sukančių į kairę, apsisukančių transporto
priemonių apvažiavimą iš dešinės) važiuojant kelkraščiu, lėtėjimo ar
greitėjimo juosta. Ta pačia kryptimi lėčiau važiuojančias transporto
priemones rekomenduojama apvažiuoti iš kairės.

126. Rekomenduojama, kad motorinių transporto priemonių
vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, tarp transporto
priemonių paliktų ne mažesnį kaip 1,0 m šoninį atstumą, kai motorinių
transporto priemonių važiavimo greitis ne didesnis kaip 50 km/h, ir ne 
mažesnį kaip 1,5 m šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių
greitis didesnis kaip 50 km/h.



LENKIMAS IR EISMAS JUOSTOSE

▪ 137. Jeigu priekyje važiuojantis vairuotojas rodo kairįjį posūkio
signalą ir yra persirikiavęs posūkiui į kairę (apsisukimui), 
važiuojantysis paskui jį privalo apvažiuoti sukančią transporto
priemonę iš dešinės arba palaukti, kol priekyje važiuojantis
vairuotojas atlaisvins eismo juostą.

▪ 138. Lenkiamos transporto priemonės vairuotojui draudžiama
trukdyti aplenkti didinant važiavimo greitį arba kitais veiksmais.

▪ SUSTOJIMAS IR STOVĖJIMAS

▪ 143. Neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba
esant blogam matomumui leidžiama stovėti tik stovėjimo
aikštelėse arba už kelio ribų.

▪ 145. Motociklus be priekabos, mopedus ir dviračius leidžiama
statyti dviem eilėmis, jeigu tai nekliudo eismui.

▪ EISMAS PER GELEŽINKELIŲ PERVAŽAS

▪ 173.2. draudžiama apvažiuoti kitas transporto priemones, 
kurios sustojo prieš geležinkelio pervažą praleisti bėginės
transporto priemonės;



▪ VAŽIAVIMAS PER SANKRYŽAS

▪ 158. Sukdamas sankryžoje į kairę arba į dešinę, vairuotojas
privalo duoti kelią eismo dalyviams (dviračių vairuotojams ir
kitiems), kertantiems važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, 
eismo juostas. Sukdamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena
kryptimi, vairuotojas privalo duoti kelią eismo dalyviams
(dviračių vairuotojams ir kitiems), kertantiems bet kurią
važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostą.

▪ KELEIVIŲ VEŽIMAS

▪ 195.3. vežti mopedais, motociklais (išskyrus motociklus su
priekabomis), triračiais, visų rūšių keturračiais vaikus iki 12 
metų;

▪ SAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

▪ 204. Važiuodami mopedu, motociklu, triračiu, visų rūšių
keturračiais, vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti
motociklininkų apsaugas (motociklininkų šalmus, akių apsaugos
nuo sužeidimo priemones). Leidžiama važiuoti be motociklininkų
apsaugų, jeigu mopedas, motociklas, triratis, bet kurios rūšies
keturratis turi kėbulą (kabiną) ar įmontuotus stogo saugos
lankus, kurių paskirtis apsaugoti vairuotoją, keleivį nuo smūgių, 
ir yra įrengti saugos diržai.

▪ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VILKIMAS IR VEŽIMAS

▪ 217.7. vilkti motociklais be priekabos ir tokius motociklus; 

▪ 217.8. mopedais ir mopedus;



▪ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOTAVIMO REIKALAVIMAI

▪ 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.

▪ GRUODĮ, SAUSI, VASARĮ motociklus eksplotuoti su vasarinėmis 
padangomis draudžiama. 

▪ LAPKRITĮ ir KOVĄ - galima jei važiuojamoje kelio dalyje nėra
sniego.

▪ 231. Kiekvienoje eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto
priemonėje (motociklas yra motorinė transport priemonė), traktoriuje, 
savaeigėje mašinoje turi būti ryškiaspalvė liemenė su šviesą
atspindinčiais elementais.

▪ 233. Transporto priemonėje draudžiama įrengti greitį matuoti
trukdančias priemones ir daiktus.

▪ 235. Motorinių transporto priemonių, vairuotojai privalo
užtikrinti, kad jų transporto priemonės neviršytų teisės aktuose
nustatyto triukšmo lygio. Norma 91-106 decibelai



 Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, 

išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju 

ženklu „Neįgalusis“pažymėtas transporto priemones. 

 Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo 

reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams galingiems keturračiams. 

Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo 

reikalavimai taikomi lengviesiems keturračiams 

Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia 

važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai 

Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia 

važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai. 

 

KELIO ŽENKLAI KURIE TURI SVARBĄ IR  

NUMATO KITOKIAS PAREIGAS  

MOTOCIKLININKAMS: 


