
Kelių eismo taisyklių  

1 priedas 

 

KELIO ŽENKLAI 

 

I. ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI 

1. Įspėjamieji ţenklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruoţą, kuriuo vaţiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo 

priemonių, yra šie: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

101 Pervaţa su uţtvaru 

 

Geleţinkelio pervaţa su pakeliamuoju uţtvaru 

102 Pervaţa be uţtvaro 

 

Geleţinkelio pervaţa be pakeliamojo uţtvaro 

103 Pakeliamasis tiltas 

 

Pakeliamasis tiltas arba keltas 

104 Krantinė 

 

Įvaţiavimas į krantinę arba krantą 

105 Vaikai 

 

Kelio ruoţas prie vaikų įstaigos (mokyklos, ţaidimų aikštelės ir 

panašiai), kur vaţiuojamojoje dalyje gali būti vaikų 

106 Darbai 

 

Kelio ruoţas, kuriame dirbama. Jeigu darbai trumpalaikiai, ţenklas 

gali būti pastatytas 10–15 m atstumu nuo jų vietos arba pritvirtintas 

ant kelyje dirbančių transporto priemonių ir mechanizmų 

107 Sankryţa 

 

Lygiareikšmių kelių sankirta 

108 Sankryţa su šalutiniu keliu 

 

Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias 

109 Šalutinis kelias iš dešinės 

 

Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias 

110 Šalutinis kelias iš kairės 

 

Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias 

111 Eismas ratu 

 

Sankryţa, kurioje privaloma vaţiuoti ratu 

112 Šviesoforas 

 

Sankryţa, pėsčiųjų perėja arba kelio ruoţas, kuriame eismas 

reguliuojamas šviesoforais 

113 Vingis į dešinę 

 

Maţo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

114 Vingis į kairę 

 

Maţo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę 

115 Vingiai 

 

Kelio ruoţas su maţo spindulio arba riboto matomumo vingiais. 

Pirmasis vingis į dešinę 

116 Vingiai 

 

Kelio ruoţas su maţo spindulio arba riboto matomumo vingiais. 

Pirmasis vingis į kairę 

117 Stati nuokalnė 

 

 

118 Stati įkalnė 

 

 

119 Slidus kelias 

 

Kelio ruoţas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruoţe 

vaţiuojamąja dalimi 

120 Nelygus kelias 

 

Kelio ruoţas su vaţiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, 

kalneliai, duobės, nesklandţios sandūros su tiltais ir kita) 

121 Ţvyras 

 

Patobulintos dangos kelio ruoţas, kuriame iš po ratų gali būti 

išsviesta ţvyro, skaldos ir panašiai 

122 Pavojingas kelkraštis 

 

Kelio ruoţas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu 

123 Susiaurėjimas 

 

Vaţiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių 

124 Susiaurėjimas iš dešinės 

 

Vaţiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės 

125 Susiaurėjimas iš kairės 

 

Vaţiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš kairės pusės 

126 Dvipusis eismas 

 

Vaţiuojamosios dalies ruoţo su priešpriešiniu eismu pradţia 

127 Pėsčiųjų perėja 

 

Nurodomaisiais ţenklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 

ţenklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais ţenklais „Pėsčiųjų 

perėja“ paţymėta pėsčiųjų perėja  

128 Pėstieji 

 

Kelio ruoţas, kurio vaţiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba 

išilgai kelio vaikšto pėstieji 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

129 Sankirta su dviračių taku 

 

Kelią kerta dviračių takas 

130 Gyvulių pergina 

 

 

131 Laukiniai ţvėrys 

 

Įspėja apie kelio ruoţą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią 

gali eiti ţvėrys 

132 Krintantys akmenys 

 

Kelio ruoţas, kuriame galimos griūtys, nuošliauţos, krintantys 

akmenys 

133 Šoninis vėjas 

 

 

134 Lėktuvai 

 

Kelio ruoţas, virš kurio kyla arba leidţiasi lėktuvai 

135 Transporto grūstis 

 

Kelio ruoţas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku 

vaţiuoti 

136 Daug eismo įvykių 

 

Kelio ruoţas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių 

137 Kiti pavojai 

 

Kelio ruoţas, kuriame yra kitais ţenklais nenumatytų pavojų 

138 Vienkelis geleţinkelis 

 

Geleţinkelio pervaţa be pakeliamojo uţtvaro per vienkelį 

geleţinkelį. Ţenklas statomas prieš pat geleţinkelio pervaţą 

139 Daugiakelis geleţinkelis 

 

Geleţinkelio pervaţa be pakeliamojo uţtvaro per dviejų ir daugiau 

kelių geleţinkelį. Ţenklas statomas prieš pat geleţinkelio pervaţą 

140 Artėjama prie pervaţos 

 

Įspėja apie artėjimą prie geleţinkelio pervaţos. Ţenklas statomas 

toliausiai nuo pervaţos, dešinėje kelio pusėje 

141 Artėjama prie pervaţos 

 

Įspėja apie artėjimą prie geleţinkelio pervaţos. Ţenklas statomas 

dešinėje kelio pusėje 

142 Artėjama prie pervaţos 

 

Įspėja apie artėjimą prie geleţinkelio pervaţos. Ţenklas statomas 

arčiausiai pervaţos, dešinėje kelio pusėje 

143 Artėjama prie pervaţos 

 

Įspėja apie artėjimą prie geleţinkelio pervaţos. Ţenklas statomas 

toliausiai nuo pervaţos, kairėje kelio pusėje 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

144 Artėjama prie pervaţos 

 

Įspėja apie artėjimą prie geleţinkelio pervaţos. Ţenklas statomas 

kairėje kelio pusėje 

145 Artėjama prie pervaţos 

 

Įspėja apie artėjimą prie geleţinkelio pervaţos. Ţenklas statomas 

arčiausiai pervaţos, kairėje kelio pusėje 

146 Posūkio kryptis į dešinę 
 

Vaţiavimo kryptis ribotai matomo, maţo spindulio kelio vingyje, 

kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje 

147 Posūkio kryptis į kairę 
 

Vaţiavimo kryptis ribotai matomo, maţo spindulio kelio vingyje, 

kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje 

148 Eismo krypčių išsiskyrimas  

Vaţiavimo kryptys T formos sankryţoje, kelių atsišakojime arba 

kelio remonto, statybos darbų vietoje 

149 Nukreipiamoji gairė 

       

Kelio darbų vietoje ţymi eismo juostos ribas ir vaţiavimo 

trajektoriją 

150 Provėţos 

 

Kelio ruoţas, kuriame yra išilginių nelygumų 

 

2. Ne gyvenvietėse 101–137, 150 įspėjamieji ţenklai statomi 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu iki pavojingo ruoţo 

pradţios. Prireikus šie įspėjamieji ţenklai gali būti pastatyti kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 801 lentelėje „Atstumas iki 

objekto“. 

3. Ne gyvenvietėse 101–106 ţenklai kartojami. Antrasis kelio ţenklas statomas ne arčiau kaip 50 m iki pavojingo ruoţo. 

4. Jeigu įspėjamieji ţenklai statomi kartu su 805 lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas 

ruoţas, kuris prasideda uţ 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba uţ 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo ţenklo pastatymo vietos. 

 

II. PIRMUMO ŽENKLAI 

5. Pirmumo ţenklai, nurodantys vairuotojui vaţiavimo per nereguliuojamas sankryţas, vaţiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus 

kelio ruoţus pirmenybę, yra šie: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

201 Pagrindinis kelias 

 

Kelias, kuriame suteikta pirmenybė vaţiuoti per nereguliuojamas 

sankryţas 

202 Pagrindinio kelio pabaiga 

 
 

201 ţenklu paţymėto kelio pabaiga 

203 Duoti kelią 

 

Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, vaţiuojančioms 

kertamu keliu, o esant 843 lentelei „Pagrindinio kelio kryptis“ – 

vaţiuojančioms pagrindiniu keliu 

204 Stop 

 

Draudţiama vaţiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš 

kertamos vaţiuojamosios dalies kraštą. Vairuotojas privalo duoti kelią 

transporto priemonėms, vaţiuojančioms kertamu keliu, o esant 843 lentelei 

„Pagrindinio kelio kryptis“ – vaţiuojančioms pagrindiniu keliu. Jeigu 

ţenklas pastatytas prieš geleţinkelio pervaţą arba karantino postą, 

vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš 

ţenklą 

205 
Priešpriešinio eismo 

pirmenybė 

 

Įvaţiuoti į siaurą kelio ruoţą draudţiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį 

eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruoţe esančioms arba iš 

kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms 

206 
Pirmenybė priešpriešinio 

eismo atţvilgiu 

 

Siauras kelio ruoţas, kuriuo vaţiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš 

artėjantį priešpriešinį transportą 
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III. DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI 

6. Draudţiamieji ţenklai ką nors draudţia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

301 Įvaţiuoti draudţiama 

 

Draudţiama įvaţiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį 

transportą 

302 Eismas draudţiamas 

 

Draudţiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą 

ir skiriamuoju ţenklu „Neįgalusis“ paţymėtas transporto priemones 

303 

Motorinių transporto 

priemonių eismas 

draudţiamas 
 

Draudţiamas motorinių transporto priemonių eismas, išskyrus mopedus, 

motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir 

skiriamuoju ţenklu „Neįgalusis“ paţymėtas transporto priemones 

304 
Krovininių automobilių 

eismas draudţiamas 

 

Draudţiama vaţiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių 

junginiais, kurių leidţiama maksimali masė yra didesnė kaip 3,5 t arba 

didesnė uţ nurodytąją ţenkle, taip pat traktoriais, savaeigėmis mašinomis 

ir mechanizmais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą 

305 
Motociklų eismas 

draudţiamas 

 

Draudţiama vaţiuoti motociklais, lengvaisiais keturračiais motociklais ir 

keturračiais motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą 

306 
Traktorių eismas 

draudţiamas 

 

Draudţiama vaţiuoti traktoriais, savaeigėmis mašinomis ir mechanizmais, 

išskyrus aptarnaujantįjį transportą 

307 
Vaţiuoti su priekabomis 

draudţiama 

 

Draudţiama vaţiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su 

priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones 

308 
Veţimų eismas 

draudţiamas 

 

 

Draudţiama vaţiuoti veţimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius 

309 
Dviračių eismas 

draudţiamas 

 

Draudţiama vaţiuoti dviračiais  

310 
Pėsčiųjų eismas 

draudţiamas 

 

Draudţiama eiti pėstiesiems ta kelio puse, kurioje pastatytas ţenklas 

311 
Vaţiuoti su pavojingais 

kroviniais draudţiama 

 
 

Draudţiama veţti pavojingas medţiagas ir gaminius 

312 
Nurodyto transporto eismas 

draudţiamas 

 

Ţenklas atstoja kelis kartu pastatytus draudţiamuosius ţenklus ir draudţia 

vaţiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis vaţiuoti draudţia 

atitinkami ţenklai  

313 
Nurodyto transporto eismas 

draudţiamas 

 
 

Ţenklas atstoja kelis kartu pastatytus draudţiamuosius ţenklus ir draudţia 

vaţiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis vaţiuoti draudţia 

atitinkami ţenklai. Šis ţenklas naudojamas tik gyvenvietėse 

314 Ribota masė 

 

Draudţiama vaţiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto 

priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė uţ 

nurodytą ţenkle 

315 Ribota ašies apkrova 

 

Draudţiama vaţiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies 

apkrova yra didesnė uţ nurodytą ţenkle 



7 
Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

316 Ribotas aukštis 

 

Draudţiama vaţiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu 

ar be jo) didesnis uţ nurodytą ţenkle 

317 Ribotas plotis 

 

Draudţiama vaţiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be 

jo) yra platesnės, negu nurodyta ţenkle 

318 Ribotas ilgis 

 

Draudţiama vaţiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto 

priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) yra ilgesni, negu 

nurodyta ţenkle 

319 Ribotas atstumas  
Draudţiama vaţiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis maţesnio 

atstumo, negu nurodyta ţenkle 

320 Muitinė  

 

Draudţiama vaţiuoti nesustojus prieš ţenklą. Toliau vaţiuoti – tik 

pareigūnui leidus 

321 Kontrolė 

 

Draudţiama vaţiuoti nesustojus prieš ţenklą. Toliau vaţiuoti – tik 

tikrinančiajam pareigūnui leidus 

322 Sukti į dešinę draudţiama 

 

Galioja toje vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. 

Negalioja maršrutiniam transportui 

323 Sukti į kairę draudţiama  

 

Galioja toje vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. 

Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudţia apsisukti 

324 Apsisukti draudţiama  

 

Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudţia sukti į kairę 

325 Lenkti draudţiama 

 

Draudţiama lenkti vaţiuojančias transporto priemones, išskyrus pavienes, 

vaţiuojančias maţesniu kaip 30 km/h greičiu 

326 Lenkimo draudimo pabaiga 

 

 

327 
Krovininiais automobiliais 

lenkti draudţiama 

 

Krovininiais automobiliais, kurių didţiausioji leidţiamoji masė didesnė 

kaip 3,5 t, draudţiama lenkti vaţiuojančias transporto priemones, išskyrus 

pavienes, vaţiuojančias maţesniu kaip 30 km/h greičiu. Traktoriams, 

savaeigėms mašinoms ir mechnizmams draudţiama lenkti visas transporto 

priemones, išskyrus veţimus ir dviračius 

328 

Lenkimo krovininiais 

automobiliais draudimo 

pabaiga 
 

 

329 Ribotas greitis 

 

Draudţiama vaţiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ţenkle 

330 Greičio ribojimo pabaiga 

 

 

331 
Naudoti garso signalą 

draudţiama 

 

Draudţiama naudoti garso signalus, išskyrus atvejus, kai siekiama 

išvengti eismo įvykio 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

332 Sustoti draudţiama 

 

Draudţiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, 

kurioje yra kelio ţenklas. Negalioja skiriamuoju ţenklu „Neįgalusis“ arba 

neįgalių asmenų automobilių statymo kortele paţymėtoms transporto 

priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ţenklinimo linija, galioja iki 

šios linijos pabaigos 

333 Stovėti draudţiama 

 

Draudţiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra 

ţenklas. Negalioja skiriamuoju ţenklu „Neįgalusis“ paţymėtoms 

transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas 

kartu su 1.9 ţenklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos 

334 
Stovėti draudţiama 

nelyginėmis dienomis 

 

Draudţiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio 

dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra ţenklas. Kai 334 ir 335 ţenklai 

naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio 

pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos 

335 
Stovėti draudţiama 

lyginėmis dienomis 

 

Draudţiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis 

toje kelio pusėje, kurioje yra toks ţenklas. Kai 334 ir 335 ţenklai 

naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio 

pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos 

336 Apribojimų pabaiga  

 

Paţymi vietą, nuo kurios baigiasi 319, 325, 327, 329, 331–335 ţenklų 

galiojimo zona 

337 
Mopedų eismas 

draudţiamas 

 

Draudţiama vaţiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą 

338 

Transporto priemonių, 

veţančių daugiau negu 

nustatyta sprogmenų ar 

lengvai uţsiliepsnojančių 

medţiagų, eismas 

draudţiamas 
 

Draudţiama veţti sprogmenų, liepsniųjų dujų ir liepsniųjų skysčių 

daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių 

tarptautinio veţimo keliais (ADR) 

339 

Transporto priemonių, 

veţančių daugiau negu 

nustatyta medţiagų, 

galinčių uţteršti vandenį, 

eismas draudţiamas  

Draudţiama veţti medţiagų, galinčių uţteršti vandenį daugiau, negu 

nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio veţimo 

keliais (ADR) 

7. Galiojimo zoną turinčių ţenklų (319, 325, 327, 329, 331–335) draudimai galioja nuo ţenklo iki artimiausios sankryţos uţ 

ţenklo, o gyvenvietėse, kai nėra sankryţos, – iki gyvenvietės pabaigos. Draudţiamųjų ţenklų galiojimas nesibaigia ties išvaţiavimu iš šalia 

esančios teritorijos, taip pat ties lauko, miško ir kitais šalutiniais keliais, kuriuose nėra pirmumo ţenklų. 

8. Draudţiamųjų ţenklų galiojimo zona gali būti sumaţinta naudojant po jais galiojimo zonos ilgį ir kryptį nurodančias lenteles 

arba pastačius kelio ţenklus, panaikinančius atitinkamus apribojimus. 

9. Pastatytas prieš gyvenvietę, paţymėtą 550 ţenklu „Gyvenvietės pradţia“, 329 ţenklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio ţenklo, 

tačiau 329 ţenklo galiojimo zona gali būti sumaţinta pastačius kitą 329 ţenklą su kitokiu leidţiamu vaţiavimo greičiu. 

 

IV. NUKREIPIAMIEJI ŽENKLAI 

10. Nukreipiamieji ţenklai yra šie: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

401 Vaţiuoti tiesiai 

 

Leidţiama vaţiuoti tik tiesiai. Ţenklas, pastatytas kelio ruoţo pradţioje, 

galioja iki artimiausios sankryţos, nedraudţia sukti į dešinę, kai norima 

įvaţiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Ţenklas, pastatytas prieš 

sankryţą, galioja tik toje vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis 

pastatytas. Šio ţenklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui 

402 Vaţiuoti į dešinę 

 

Leidţiama vaţiuoti tik rodyklės kryptimi. Ţenklas galioja toje 

vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ţenklo 

reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui 

403 Vaţiuoti į kairę 

 

Leidţiama vaţiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Ţenklas galioja toje 

vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ţenklo 

reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui 

404 
Vaţiuoti tiesiai arba į 

dešinę 

 

Leidţiama vaţiuoti tik rodyklių kryptimis. Ţenklas galioja toje 

vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ţenklo 

reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui 

405 Vaţiuoti tiesiai arba į kairę 

 

Leidţiama vaţiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ţenklas galioja toje 

vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ţenklo 

reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

406 
Vaţiuoti į dešinę arba į 

kairę 

 

Leidţiama vaţiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ţenklas galioja toje 

vaţiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ţenklo 

reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui 

407 Apvaţiuoti iš dešinės 

 

Kliūtį apvaţiuoti leidţiama tik iš dešinės pusės 

408 Apvaţiuoti iš kairės 

 

Kliūtį apvaţiuoti leidţiama tik iš kairės pusės 

409 
Apvaţiuoti iš dešinės arba 

kairės 

 

Kliūtį apvaţiuoti leidţiama iš dešinės arba kairės pusės 

410 Eismas ratu  Leidţiama vaţiuoti tik rodyklių kryptimi 

411 Dviračių takas 

 

Leidţiama vaţiuoti tik dviračiais. Eiti pėstiesiems draudţiama. Kai takas 

eina išilgai kelio, dviračių vairuotojai privalo vaţiuoti tik jiems skirtu taku 

412 Pėsčiųjų takas 

 

Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo 

eiti tik juo 

413 Pėsčiųjų ir dviračių takas 
 

 

 

Leidţiama eiti pėstiesiems ir vaţiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų 

simboliai ţenkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami 

vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, 

kuri jiems yra skirta (parodyta ţenkle). Kai takas eina išilgai kelio 

vaţiuojamosios dalies, pėstieji ir `dviračių vairuotojai privalo naudotis tik 

juo 

414 Ribotas minimalus greitis 

 

Leidţiama vaţiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h) 

415 
Minimalaus greičio 

apribojimo pabaiga 

 

 

416 

Transporto priemonei su 

pavojingu kroviniu vaţiuoti 

tiesiai 

 
Transporto priemonei, veţančiai pavojingas medţiagas ir gaminius, 

leidţiama vaţiuoti tik tiesiai 

417 

Transporto priemonei su 

pavojingu kroviniu vaţiuoti 

į dešinę 

 
Transporto priemonei, veţančiai pavojingas medţiagas ir gaminius, 

leidţiama vaţiuoti tik į dešinę 

418 

Transporto priemonei su 

pavojingu kroviniu vaţiuoti 

į kairę 

 
Transporto priemonei, veţančiai pavojingas medţiagas ir gaminius, 

leidţiama vaţiuoti tik į kairę 
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V. NURODOMIEJI ŽENKLAI 

11. Nurodomieji ţenklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

501 Automagistralė 

 

Kelias, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka 

502 Automagistralės pabaiga 

 

Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga 

503 Vienpusis eismas 

 

Kelias arba vaţiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą 

plotį vyksta viena kryptimi 

504 Vienpusio eismo pabaiga 

 

 

505 
Įvaţiavimas į vienpusio 

eismo kelią 
 

Nurodoma, kad įvaţiuojama į vienos krypties eismo kelią arba 

vaţiuojamąją dalį 

506 
Įvaţiavimas į vienpusio 

eismo kelią 
 

Nurodoma, kad įvaţiuojama į vienos krypties eismo kelią arba 

vaţiuojamąją dalį 

507 Eismo kryptys sankryţoje  

Nurodo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidţiama vaţiuoti kiekviena 

juosta. Kai leidţiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės juostos leidţiama ir 

apsisukti 

508 
Eismo kryptis sankryţoje 

tiesiai 

 

Ţenklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos 

509 
Eismo kryptis sankryţoje į 

dešinę 

 

Ţenklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos 

510 
Eismo kryptis sankryţoje į 

kairę 

 

Ţenklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos 

511 
Eismo kryptis sankryţoje 

tiesiai ir į dešinę 

 

Ţenklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos 

512 
Eismo kryptis sankryţoje 

tiesiai ir į kairę 

 

Ţenklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos 

513 
Eismo juostos pradţia iš 

dešinės 

 

Papildoma eismo juosta įkalnėje arba lėtėjimo juostos pradţia. Iš kelio 

išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į stabdymo juostą, į 

kalną vaţiuojančios transporto priemonės, kurios negali vaţiuoti greičiau 

uţ vaţiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą juostą 

514 
Eismo juostos pradţia iš 

kairės 

 

Papildomos eismo juostos vaţiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradţia ir 

eismo juostų vaţiuoti ta kryptimi skaičius 

515 
Dešinės eismo juostos 

pabaiga 

 

Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga 

516 
Kairės eismo juostos 

pabaiga 

 

Eismo juostos, esančios kairėje vaţiuojamosios dalies pusėje, pabaiga 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

517 
Eismo kryptys eismo 

juostose 
 

Nurodo eismo kryptis eismo juostose. Ţenklas statomas uţ sankryţos. 

Vairuotojams draudţiama įvaţiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga 

kryptimi 

518 
Eismo kryptys eismo 

juostose 

 
 

Nurodo eismo kryptis eismo juostose. Ţenklas statomas uţ sankryţos. 

Vairuotojams draudţiama įvaţiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga 

kryptimi 

519 
Eismo kryptys eismo 

juostose 

 
 

Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir vaţiavimo trajektoriją. Šis ţenklas 

statomas prieš sankryţas. Vairuotojams draudţiama įvaţiuoti į eismo 

juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi 

520 
Eismo kryptys ir 

apribojimai 
 

Ţenkle pavaizduoto draudţiamojo arba nukreipiamojo ţenklo 

reikalavimai galioja ta eismo juosta vaţiuojančioms transporto 

priemonėms ruoţe iki artimiausios sankryţos 

521 
Eismo juostos pradţia ir 

apribojimai 

 

Transporto priemonės, kurioms galioja ţenkle nurodyti apribojimai, turi 

persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą 

522 Eismas juostose 

 

Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryţoje skirta į kelią 

įvaţiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvaţiuoti į 

ją leidţiama tik uţ sankryţos 

523 
Eismo juosta maršrutiniam 

transportui 
 

Nurodo eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, vaţiuojančiam 

ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas 

524 
Kelias su juosta 

maršrutiniam transportui 
 

Kelias, kuriame maršrutinis transportas vaţiuoja specialiai skirta eismo 

juosta prieš transporto priemonių srautą 

525 

Įvaţiavimas į kelią su 

eismo juosta maršrutiniam 

transportui 

 

Nurodo, kad įvaţiuojama į 524 ţenklu paţymėtą kelią 

526 

Įvaţiavimas į kelią su 

eismo juosta maršrutiniam 

transportui 

 

Nurodo, kad įvaţiuojama į 524 ţenklu paţymėtą kelią 

527 Apsisukimo vieta 

 

Apsisukimo ne sankryţoje vieta 

528 Stovėjimo vieta 

 

Transporto priemonių stovėjimo vieta 

529 Stovėjimo ribotą laiką vieta 

 

Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidţiama 

stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ţenklu „Neįgalusis“ 

arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele paţymėtas transporto 

priemones. Motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo gerai 

matomoje transporto priemonės vietoje palikti informaciją apie transporto 

priemonės atvykimo laiką 

530 
Stovėjimo nurodytu laiku 

vieta 

 

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidţiama stovėti tik 

nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ţenklu „Neįgalusis“ arba neįgalių 

asmenų automobilių statymo kortele paţymėtas transporto priemones 

531 Rezervuota stovėjimo vieta 

 

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidţiama stovėti tik su 

specialiais leidimais (leidimai tvirtinami uţ priekinio stiklo) 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

532 
Stovėjimo vieta ir 

maršrutinis transportas 

 

Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus 

stovėti transporto priemonę, toliau galima vaţiuoti maršrutiniu transportu 

533 Pėsčiųjų perėja 

 

Perėjimo per kelią vieta 

534 Pėsčiųjų perėja 

 

Perėjimo per kelią vieta 

535 Poţeminė pėsčiųjų perėja 

 

 

536 Poţeminė pėsčiųjų perėja 

 

 

537 Pėsčiųjų perėja virš kelio 

 

 

538 Pėsčiųjų perėja virš kelio 

 

 

539 Rekomenduojamas greitis 

 

Greitis, kuriuo rekomenduojama vaţiuoti tame kelio ruoţe iki 

artimiausios sankryţos. Kai ţenklas pastatytas kartu su įspėjamuoju 

ţenklu, rekomendacija galioja pavojingame ruoţe 

540 
Zona, kurioje draudţiama 

stovėti 

 

Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas – visą parą transporto 

priemonėms draudţiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje 

uţ ţenklo, išskyrus specialiai stovėjimui skirtas ir atitinkamais ţenklais 

paţymėtas vietas 

541 Stovėjimo zona 

 

Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose 

teritorijoje uţ ţenklo. Kai nurodytas laikas, ţenklas galioja tik tuo laiku 

542 Riboto greičio zona 

 

Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje uţ kelio ţenklo, draudţiama 

vaţiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ţenkle. Kai nurodytas laikas, 

ţenklas galioja tik tuo laiku 

543 
Zonos, kurioje draudţiama 

stovėti, pabaiga 

 

Paţymi vietą, nuo kurios negalioja 540 ţenklo reikalavimai 

544 Stovėjimo zonos pabaiga 

 

Paţymi vietą, nuo kurios negalioja 541 ţenklo reikalavimai 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

545 
Riboto greičio zonos 

pabaiga 

 

Paţymi vietą, nuo kurios negalioja 542 ţenklo reikalavimai 

546 Tunelis 

 

Tunelyje draudţiama vaţiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus 

eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį 

547 Tunelio pabaiga 

 

Vieta, nuo kurios negalioja 546 ţenklo reikalavimai 

548 Stotelė 

 

Maršrutinio transporto sustojimo vieta 

549 Taksi stotelė 

 

Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta 

550 Gyvenvietės pradţia  

 

Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių 

taisyklių reikalavimai, pradţia 

551 Gyvenvietės pabaiga  

 

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių 

taisyklių reikalavimai. Viršuje nurodomas kitos gyvenvietės pavadinimas 

ir atstumas iki jos 

552 Gyvenamoji zona 

 

Uţ ţenklo esančioje teritorijoje galioja šių taisyklių reikalavimai, 

nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose 

553 
Gyvenamosios zonos 

pabaiga 

 

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose 

nustatantys šių taisyklių reikalavimai 

554 „Stop“ linija 
 

Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudţiamajam 

šviesoforo (reguliuotojo) signalui 

555 Automobilių kelias  Kelias, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka 

556 Automobilių kelio pabaiga  Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga 

557 Iškili saugumo salelė 

 

Kelyje įrengta iškili saugumo salelė 
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VI. INFORMACINIAI ŽENKLAI 

12. Informaciniai ţenklai yra šie: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

601 Išankstinė krypčių rodyklė 

 
 

Eismo kryptys į ţenkle nurodytas gyvenvietes. Ţenkluose gali būti 

pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai 

ir kiti ţenklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ţenklas 

statomas automagistralėse iš anksto, atstumas iki sankryţos 

nurodomas ţenklo apačioje 

602 Išankstinė krypčių rodyklė 

 

Eismo kryptys į ţenkle nurodytas gyvenvietes. Ţenkluose gali būti 

pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai 

ir kiti ţenklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ţenklas 

statomas kituose keliuose ne gyvenvietėse iš anksto, atstumas iki 

sankryţos nurodomas ţenklo apačioje 

603 Išankstinė krypčių rodyklė 

 
 

Eismo kryptys į ţenkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Ţenkluose 

gali būti pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto 

simboliai ir kiti ţenklai, informuojantys apie eismo ypatumus. 

Ţenklas statomas gyvenvietėse. Jeigu gyvenvietėje statomame 

ţenkle visi nurodyti objektai yra ne gyvenvietėje ir į juos reikia 

vaţiuoti ne automagistrale, ţenklo fonas turi būti mėlynas. Ţalias 

intarpas kitokio fono ţenkle nurodo, kad į objektą reikia vaţiuoti 

automagistrale, mėlynas – kitu keliu ne gyvenvietėje. Ţenklas 

statomas iš anksto, atstumas iki sankryţos nurodomas ţenklo 

apačioje 

604 Išankstinė krypčių rodyklė 

 

Įrengiama virš vaţiuojamosios dalies, gyvenvietėse naudojama ir 

vietoj 603 ţenklo. Ţenklo fonas – kaip ir 601–603 ţenklų 

605 Krypties rodyklė 

 
 

Eismo kryptis į gyvenvietes bei objektus ir atstumas iki jų. Ţenklas 

statomas prieš sankryţą, kai nurodyta kryptimi vaţiuojama 

automagistrale. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro uosto ar 

kitokie simboliai 

606 Krypties rodyklė 

 
 

Eismo kryptis į gyvenvietes bei objektus ir atstumas iki jų. Ţenklas 

statomas prieš sankryţą, kai nurodyta kryptimi vaţiuojama kitu 

keliu ne gyvenvietėje. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro 

uosto ar kitokie simboliai 

607 Krypties rodyklė 

 
 

Eismo kryptis į gyvenvietes bei objektus ir atstumas iki jų. Ţenklas 

statomas prieš sankryţą, kai nurodyta vieta yra toje pačioje 

gyvenvietėje, kurioje statoma rodyklė. Gali būti pavaizduoti 

automagistralės, oro uosto ar kitokie simboliai 

608 Krypčių rodyklė 

 
 

Nurodo keletą krypčių ir atstumų. Ţenklas statomas prieš sankryţą. 

Jo fonas – kaip ir 605–607 ţenklų 

609 Vaţiavimo schema 

   

Vaţiavimo maršrutas, kai sankryţoje uţdrausti manevrai, arba 

vaţiavimo kryptis – sudėtingoje sankryţoje 

610 Vaţiavimo kryptis tiesiai 

 

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių, savaeigių 

mašinų ir mechanizmų vaţiavimo kryptis – tiesiai, kai vaţiuoti 

viena iš galimų krypčių sankryţoje draudţiama 

611 Vaţiavimo kryptis į dešinę 

 

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių, savaeigių 

mašinų ir mechanizmų vaţiavimo kryptis – į dešinę, kai vaţiuoti 

viena iš galimų krypčių sankryţoje draudţiama 

612 Vaţiavimo kryptis į kairę 

 

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių, savaeigių 

mašinų ir mechanizmų vaţiavimo kryptis – į kairę, kai vaţiuoti 

viena iš galimų krypčių sankryţoje draudţiama 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

613 Aklakelis tiesiai 

 
 

Kelias, neturintis viename gale išvaţiavimo 

614 Aklakelis į dešinę 

 

Kelias, neturintis viename gale išvaţiavimo 

615 Aklakelis į kairę 

 

Kelias, neturintis viename gale išvaţiavimo 

616 Gyvenvietės pradţia 
 

Gyvenvietės, kurioje negalioja šių taisyklių reikalavimai, 

nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradţia ir pavadinimas 

617 Gyvenvietės pabaiga 

 
 

Gyvenvietės, paţymėtos 616 ţenklu, pabaiga, kitos gyvenvietės 

pavadinimas ir atstumas iki jos 

618 
Vandens telkinio 

pavadinimas 
 

Upės, eţero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas. 

Ţenklo fonas gali būti mėlynas arba ţalias, atsiţvelgiant į pastatymo 

vietą 

619 Objekto pavadinimas 

 
 

Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba. Ţenklo fonas 

gali būti mėlynas arba ţalias, atsiţvelgiant į pastatymo vietą 

620 Gatvės pavadinimas 
 

 

BRAŠKIŲ g. 

 

Ţenklas, pastatytas prieš sankryţą, nurodo skersai einančios gatvės 

pavadinimą 

621 Gatvės pavadinimas 

 
 

Nurodo gatvės pavadinimą 

622 Atstumų rodyklė 

 

Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų). Ţenkle gali būti 

nurodytas kelio numeris. Ţenklo fonas gali būti mėlynas arba ţalias, 

atsiţvelgiant į pastatymo vietą 

623 Greičio ribojimo rodyklė 

 

Informacija apie maksimalaus greičio ribojimus, šių taisyklių 

nustatytus kurios nors rūšies transporto priemonėms Lietuvos 

gyvenvietėse, ne gyvenvietėse, automagistralėse, greitkeliuose ir 

kituose keliuose 

624 Kilometrų ţenklas 
 

Atstumas nuo kelio pradţios arba pabaigos 

625 Kilometrų ţenklas 
 

 

Atstumas nuo kelio pradţios arba pabaigos. Ţenklas statomas tik 

automagistralėse 

626 
Kelio arba dviračių trasos 

numeris 

 

 
 

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Ţenklas 

statomas uţ sankryţos. Ţalios spalvos ţenklas nurodo tarptautinio, 

raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio 

kelio numerį. 601–604 ţenkluose pavaizduotas kelio numeris. 

Ţenklas su brūkšniniu apvadu rodo vaţiavimo kryptį į tą numerį 

turintį kelią 

627 
Kelio arba dviračių trasos 

numeris ir kryptis 

 

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. 

Statomas prieš sankryţas. Ţenklų spalva tokia pat kaip ir 

626 ţenklų. Ţenklas su brūkšniniu apvadu rodo vaţiavimo kryptį į 

tą numerį turintį kelią 
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628 Apylankos schema 

 

Nurodo laikinai uţdarytą kelio ruoţą ir apvaţiavimo maršrutą. 

Ţenklas statomas prieš sankryţas 

629 Apylankos kryptis 
 

Nurodo kryptį tiesiai, kuria reikia apvaţiuoti laikinai uţdarytą kelio 

ruoţą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradţią. 613–

615 ţenklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uţdarytas. 

Ţenklas statomas prieš pat sankryţą, nuo kurios dėl uţdaryto ruoţo 

keičiasi vaţiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 

632–634 ţenklais 

630 Apylankos kryptis 
 

Nurodo kryptį į dešinę, kuria reikia apvaţiuoti laikinai uţdarytą 

kelio ruoţą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradţią. 613–

615 ţenklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uţdarytas. 

Ţenklas statomas prieš pat sankryţą, nuo kurios dėl uţdaryto ruoţo 

keičiasi vaţiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 

632–634 ţenklais 

631 Apylankos kryptis 
 

Nurodo kryptį į kairę, kuria reikia apvaţiuoti laikinai uţdarytą kelio 

ruoţą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradţią. 613–

615 ţenklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uţdarytas. 

Ţenklas statomas prieš pat sankryţą, nuo kurios dėl uţdaryto ruoţo 

keičiasi vaţiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 

632–634 ţenklais 

632 Apylankos kryptis 
 

Nurodo pagal 629–631 ţenklus uţdarytą kelio ruoţą apvaţiuojančių 

transporto priemonių vaţiavimo kryptį tiesiai. Ţenklas statomas 

prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryţą. Vairuotojai, kurie 

nepravaţiavo pro vieną iš 629–631 ţenklų, informuojami, kad jie 

pateko į kitų transporto priemonių vaţiavimo maršrutą ir jiems 

nebūtina vadovautis 632–634 ţenklais 

633 Apylankos kryptis 
 

Nurodo pagal 629–631 ţenklus uţdarytą kelio ruoţą apvaţiuojančių 

transporto priemonių vaţiavimo kryptį į dešinę. Ţenklas statomas 

prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryţą. Vairuotojai, kurie 

nepravaţiavo pro vieną iš 629–631 ţenklų, informuojami, kad jie 

pateko į kitų transporto priemonių vaţiavimo maršrutą ir jiems 

nebūtina vadovautis 632–634 ţenklais 

634 Apylankos kryptis 
 

Nurodo pagal 629–631 ţenklus uţdarytą kelio ruoţą apvaţiuojančių 

transporto priemonių vaţiavimo kryptį į kairę. Ţenklas statomas 

prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryţą. Vairuotojai, kurie 

nepravaţiavo pro vieną iš 629–631 ţenklų, informuojami, kad jie 

pateko į kitų transporto priemonių vaţiavimo maršrutą ir jiems 

nebūtina vadovautis 632–634 ţenklais 

635 Persirikiavimo rodyklė 

 

Nurodo vaţiavimo kryptį keliuose su skiriamąja juosta 

636 Persirikiavimo rodyklė 

 

Nurodo vaţiavimo kryptį keliuose su skiriamąja juosta 

637 
Krypties rodyklė į 

lankytiną vietą 

 
 

Nurodo eismo kryptį ir atstumą į lankytiną vietą. Ţenklas 

naudojamas rodant kryptį į visas lankytinas vietas, kultūros ir 

istorinius objektus. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryţą. 

Ţenklo fonas – rudas 

638 
Lankytinos vietos 

pavadinimas 

 

 

Lankytinos vietos, kultūros ir istorinio objekto pavadinimas. Ţenklo 

fonas – rudas 

639 

Krypties rodyklė į 

nacionalinius, regioninius 

parkus, valstybinius 

gamtinius rezervatus, 

valstybinius gamtinius ir 
kompleksinius draustinius 

 

Ţenklas naudojamas rodant kryptį į nacionalinius, regioninius 

parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir 

kompleksinius draustinius. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš 

sankryţą. Ţenklo fonas gali būti mėlynas arba ţalias, atsiţvelgiant į 
pastatymo vietą, o logotipas – rudas 
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640 

Nacionalinio, regioninio 

parko, valstybinio 

gamtinio rezervato, 

valstybinio gamtinio ar 

kompleksinio draustinio 
pradţia 

 

Ţenklo fonas gali būti mėlynas arba ţalias, atsiţvelgiant į pastatymo 
vietą, o logotipas – rudas 

641 

Nacionalinio, regioninio 

parko, valstybinio 

gamtinio rezervato, 

valstybinio gamtinio ar 

kompleksinio draustinio 

pabaiga 

 

Ţenklo fonas gali būti mėlynas arba ţalias, atsiţvelgiant į pastatymo 

vietą, o logotipas – rudas 

642 

Krypties rodyklė į 

istorinius nacionalinius, 

istorinius regioninius 

parkus, valstybinius 

kultūrinius rezervatus  

 

Ţenklas naudojamas rodant kryptį į istorinius nacionalinius, 

istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus. Jis 

įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryţą. Ţenklo fonas gali būti 

mėlynas arba ţalias, atsiţvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – 

rudas  

643 

Istorinio nacionalinio, 

istorinio regioninio parko, 

valstybinio kultūrinio 
rezervato pavadinimas 

 

Ţenklo fonas gali būti mėlynas arba ţalias, atsiţvelgiant į pastatymo 
vietą, o logotipas – rudas 

644 Lietuvos Respublika 

 

Lietuvos Respublikos valstybė. 

Kelio ţenklas statomas prie valstybės sienos perėjimo punktų 

 

 

VII. PASLAUGŲ ŽENKLAI 

13. Paslaugų ţenklai yra šie: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

701 Medicinos pagalba 

 

Vieta, kur suteikiama pirmoji medicinos pagalba 

702 Ligoninė 

 

 

703 Degalinė 

 

 

704 Dirbtuvės 

 

Transporto priemonių remonto dirbtuvės 

705 Plovykla 

 

 

706 Telefonas 

 

 

707 Valgykla 

 

Valgykla arba restoranas 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

708 Kavinė 

 

Kavinė arba bufetas 

709 Viešbutis 

 

 

710 Stovyklavietė 

 

 

711 
Gyvenamųjų transporto 

priemonių stovėjimo vieta 

 

 

712 

Stovyklavietė su gyvenamųjų 

transporto priemonių 

stovėjimo vieta 

 

 

713 Poilsio vieta 

 

 

714 Policija 

 

 

715 Tualetas 

 

 

716 Maudymosi vieta 

 

 

717 Radijo stotis 

 

Nuolat teikiančios informaciją apie eismą radijo stoties bangų 

daţnis  

718 Geriamasis vanduo 

 

 

719 Muitinė 

 

Ne pasienyje esanti muitinės įstaiga 

720 Oro uostas 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

721 Internetas 

 

Viešieji interneto centrai, teikiantys interneto paslaugas 

722 Informacijos centras 

 

Turizmo, kelionių ar kitokios informacijos teikimo centras 

723 Jaunimo nakvynės namai 

 

 

 

724 Kaimo turizmo sodyba 

 

 

725 Lankytina vieta 

 

Viešam lankymui parengtas kultūros paveldo ar gamtos objektas 

726 Ţvejybos vieta 

 

 

727 Golfo aikštelė 

 

 

728 Ţirgų sportas 

 

 

729 Slidininkų keltuvas 

 

 

730 Autobusų stotis 

 

Vieta, skirta aptarnauti keleivius, vykstančius reguliariais reisais 

vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnauti 

731 Geleţinkelio stotis 

 

Vieta, skirta traukiniams priimti, skirstyti, formuoti, praleisti ir 

išleisti, keleiviams, bagaţo ar krovinių siuntėjams (gavėjams) 

aptarnauti 

732 Transporto priemonių keltas 

 

Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas kelti transporto priemones per 

jūrą, eţerą, upę ar kitą vandens telkinį kelti 



20 
Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

733 
Transporto priemonių ir 

vairuotojų registras 

 

Motorinių transporto priemonių registravimo, vairuotojų 

egzaminavimo ar vairuotojo paţymėjimų išdavimo vieta 

734 
Privalomosios techninės 

apţiūros stotis 

 

Vieta, skirta motorinių transporto priemonių privalomajai techninei 

apţiūrai atlikti 

 

VIII. PAPILDOMOS LENTELĖS 

14. Papildomos lentelės patikslina arba apriboja kelio ţenklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios: 

Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

801 Atstumas iki objekto 

 

Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruoţo 

pradţios. Lentelėje nurodyto objekto (ruoţo) kryptis yra tiesiai 

802 Atstumas iki objekto 
 

Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio 

ruoţo pradţios 

803 Atstumas iki objekto 
 

Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio 

ruoţo pradţios 

804 Atstumas iki sankryţos 

 

Nurodo atstumą iki sankryţos, prieš kurią pastatytas ţenklas 

„Stop“. Lentelė naudojama tik kartu su ţenklu „Duoti kelią“ 

805 Galiojimo zona į priekį 
 

Nurodo pavojingo kelio ruoţo arba kitų ţenklų, su kuriais ji 

naudojama, galiojimo zonos ilgį uţ kelio ţenklo 

806 Galiojimo zona į priekį 

 

Nurodo pavojingo kelio ruoţo arba kitų kelio ţenklų, su kuriais ji 

naudojama, galiojimo zonos ilgį uţ kelio ţenklo. Lentelė 

naudojama tik su kelio ţenklais, draudţiančiais sustoti arba stovėti 

807 
Galiojimo zona į priekį ir 

atgal 

 

Informuoja vairuotojus, kad jie yra kelio ţenklų, draudţiančių 

sustoti ar stovėti, galiojimo zonoje 

808 Galiojimo zonos pabaiga 

 
 

Nurodo kelio ţenklų, draudţiančių sustoti ar stovėti, galiojimo 

zonos pabaigą 

809 Galiojimo zona į dešinę 
 

Nurodo kelio ţenklų, draudţiančių sustoti ar stovėti, galiojimo 

zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį 

810 Galiojimo zona į kairę 
 

Nurodo kelio ţenklų, draudţiančių sustoti ar stovėti, galiojimo 

zonos kryptį (į kairę) ir ilgį 

811 Galiojimo zona į abi puses 
 

Nurodo kelio ţenklų, draudţiančių sustoti ar stovėti, galiojimo 

zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį 

812 Galiojimo kryptis į dešinę 

 

Nurodo 135, 302–318 kelio ţenklų, pastatytų prieš sankryţą, 

galiojimo kryptis arba vaţiavimo į esančius prie pat kelio objektus 

kryptį 

813 Galiojimo kryptis į kairę 

 

Nurodo 135, 302–318 kelio ţenklų, pastatytų prieš sankryţą, 

galiojimo kryptis arba vaţiavimo į esančius prie pat kelio objektus 

kryptį 

814 Galiojimo kryptis į abi puses 

 

Nurodo 135, 302–318 kelio ţenklų, pastatytų prieš sankryţą, 

galiojimo kryptis arba vaţiavimo į esančius prie pat kelio objektus 

kryptį 

815 Krovininiai automobiliai 

 

Kelio ţenklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja 

krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių leidţiama 

maksimali masė didesnė kaip 3,5 tonos 

816 
Transporto priemonės su 

priekaba 
 

Kelio ţenklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja 

motorinėms transporto priemonėms su priekaba, išskyrus 

motociklus 

817 Lengvieji automobiliai 

 

Kelio ţenklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja 

lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių 

leidţiama maksimali masė ne didesnė kaip 3,5 tonos 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

818 Autobusai 

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ţenklas 

819 Traktoriai 

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ţenklas. 

Kelio ţenklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir 

savaeigėms mašinoms 

820 Motociklai 

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ţenklas 

821 Dviračiai 

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ţenklas. 

822 Ne darbo dienos 

 

Nurodo, kad kelio ţenklas galioja ne darbo dienomis 

823 Darbo dienos 

 

Nurodo, kad kelio ţenklas galioja darbo dienomis 

824 Savaitės dienos 

 

Nurodo savaitės dienas, kurias galioja ţenklas 

825 Savaitės diena 

 

Nurodo savaitės dieną, kurią galioja ţenklas 

826 Galiojimo laikas 

 

Nurodo, kad ţenklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis 

827 
Galiojimo laikas ne darbo 

dienomis 

 
 

Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja ţenklas 

828 
Galiojimo laikas darbo 

dienomis 

 
 

Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja ţenklas 

829 
Galiojimo laikas savaitės 

dienomis 
 

Nurodo dienas ir laiką, kada galioja ţenklas 

830 Stovėjimo būdas 

 
 

Visoms transporto priemonėms stovėti leidţiama tik 

vaţiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio 

831 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 

 

 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams 

832 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 
 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė 

turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie 

vaţiuojamosios dalies 

833 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 
 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams 

834 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 
 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams 

835 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 
 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė 

turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie 

vaţiuojamosios dalies 

836 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 
 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams 

837 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 
 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams 

838 
Lengvųjų automobilių 

stovėjimo būdas 
 

Stovėti leidţiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems 

automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė 

turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie 

vaţiuojamosios dalies 

839 Stovėti išjungus variklį 

 

Stovėjimo vietoje stovėti leidţiama tik išjungus variklį 
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Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas 

840 Mokamos paslaugos 

 

Nurodo, kad uţ paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su 

626 kelio ţenklu, paţymi vietą, nuo kurios kelias yra mokamas 

841 Pavojingas kelkraštis 

 

Įspėja, kad uţvaţiuoti ant kelkraščio pavojinga. Naudojama su 

įspėjamaisiais ţenklais 

842 Pagrindinio kelio kryptis 

 

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryţoje. Naudojama su ţenklais 

„Pagrindinis kelias“. Lentelėje nurodoma reali sankryţos 

konfigūracija. Gali būti naudojama ir su ţenklais „Sankryţa su 

šalutiniu keliu“ 

843 Pagrindinio kelio kryptis 

 

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryţoje. Naudojama su ţenklais 

„Sankryţa su pagrindiniu keliu“ arba „Vaţiuoti nesustojus 

draudţiama“. Lentelėje nurodoma reali sankryţos konfigūracija 

844 Neregiai 

 
 

Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai. Naudojama su 

įspėjamaisiais ir nurodomaisiais ţenklais „Pėsčiųjų perėja“ 

845 Drėgna danga 

 

Nurodo, kad ţenklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai 

vaţiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia) 

846 Neįgalieji 

 

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik šiose taisyklėse numatytą 

skiriamąjį ţenklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms 

847 Išskyrus neįgaliuosius 

 

Nurodo, kad 322–324, 401–406 ţenklai negalioja šiose taisyklėse 

nustatytą skiriamąjį ţenklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto 

priemonėms 

848 Apledėjęs kelias 

 

Taip paţymėtas ruoţas daţnai būna slidus dėl ledo arba sniego 

849 Gamtinės dujos 

 

Naudojama su ţenklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje 

transporto priemonės aprūpinamos gamtinėmis dujomis 

850 Suskystintosios dujos 

 

Naudojama su ţenklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje 

transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis dujomis 

851 Degalų rūšys 

 

Naudojama su ţenklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių 

degalų rūšis 

852 Mopedai 

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ţenklas 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Draudţiama prie kelio ţenklo, jo stovo ar bet kokio kito eismo reguliavimo įtaiso tvirtinti ką nors, kas nesusiję su to 

kelio ţenklo ar įtaiso paskirtimi. Kelio ţenkle draudţiama nurodyti informaciją, susijusią su asmens ūkine komercine, 

finansine ar profesine veikla, skatinančia įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis (pvz.: įmonės pavadinimą, prekės ţenklą, 

teikiamų paslaugų rūšį, adresą, telefoną ir kita).  

 
___________________ 

Kelių eismo taisyklių 

2 priedas 

 

Kelių eismo taisyklių  

2 priedas 

 

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI 

Kintamos informacijos kelio ţenklai priskiriami prie kelio ţenklų ir atitinka šių taisyklių 1 priede pateiktus kelio 

ţenklų paaiškinimus. 
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–––––––––––––––– 
 

Kelių eismo taisyklių  

3 priedas 

 

 
KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS 

 

I. HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

1. Horizontalusis ţenklinimas (linijos, strėlės, uţrašai ir kitokie simboliai ant vaţiuojamosios dalies) nustato tam tikrą eismo reţimą ir 

tvarką: 

1.1. Siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudţia paţenklintame kelio ruoţe vaţiuoti priešpriešinio eismo 

juosta; ţymi eismo juostų kraštus pavojingose kelio vietose, vaţiuojamosios dalies ruoţus, į kuriuos draudţiama įvaţiuoti, transporto 

priemonių stovėjimo vietų ribas ir vaţiuojamosios dalies kraštą keliuose, kurie pagal eismo sąlygas nepriskiriami automagistralėms. Šią liniją 

kirsti draudţiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji ţymi vaţiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą. 

 
1.2. Plati ištisinė linija ţymi vaţiuojamosios dalies kraštą ir ruoţų, į kuriuos draudţiama įvaţiuoti, ribas automagistralėse; atskiria 

vaţiuojamosios dalies juostą, skirtą maršrutiniam transportui; atskiria eismo juostą nuo maršrutinio transporto stotelės. Šią liniją kirsti 

draudţiama, išskyrus atvejus, kai ji ţymi vaţiuojamosios dalies kraštą. 

 
1.3. Dviguba ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus keliuose, turinčiuose keturias eismo juostas ir daugiau, ir 

draudţia paţenklintame kelio ruoţe vaţiuoti  priešpriešinio eismo juostomis. Šią liniją kirsti draudţiama. 

 
1.4. Geltona ištisinė linija ţymi vietas, kur uţdrausta sustoti (stovėti), gali būti naudojama eismo juostoms ţymėti darbų vietoje. 

Naudojama atskirai arba kartu su ţenklu „Sustoti draudţiama“ ir nudaţoma palei vaţiuojamosios dalies kraštą (darbų vietoje ir 

vaţiuojamojoje dalyje) arba gatvės bortelio viršuje. Šią liniją kirsti draudţiama. Jeigu geltona ištisinė linija panaudota su baltomis 

ţenklinimo linijomis, ţyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona ištisine linija. 

 
1.5. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus trumpesni uţ tarpus, skiria priešingų krypčių transporto srautus keliuose, 

turinčiuose dvi arba tris juostas, ir ţymi eismo juostų ribas, esant dviem juostoms ar daugiau juostų, skirtų vaţiuoti viena kryptimi. Šią liniją 

leidţiama kirsti iš abiejų pusių. 
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1.6. Artėjimo linija – siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus ilgesni uţ tarpus, – įspėja, kad artėjama prie 1.1, 1.3 arba 1.10 

ištisinės ţenklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių arba tos pačios krypties transporto srautus. Šią liniją leidţiama kirsti iš abiejų 

pusių. 

 
1.7. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas, ţymi eismo juostas sankryţoje, įvaţiavimo į kelią (išvaţiavimo iš 

kelio) vietą ir vaţiuojamosios dalies kraštą keliuose, kurie pagal eismo sąlygas nepriskiriami automagistralėms ir tarptautiniams keliams. Šią 

liniją leidţiama kirsti iš abiejų pusių. 

 
1.8. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ilgis tris kartus trumpesnis uţ tarpus, ţymi ribas tarp greitėjimo, lėtėjimo juostos ir 

vaţiuojamosios dalies pagrindinės juostos (sankryţose ir skirtingų aukščių kelių sankirtose). Šią liniją leidţiama kirsti iš abiejų pusių. 

 
1.9. Geltona brūkšninė linija ţymi vietas, kur draudţiama stovėti, gali būti naudojama eismo juostoms ţymėti darbų vietoje. 

Naudojama viena arba kartu su ţenklu „Stovėti draudţiama“ ir brėţiama palei vaţiuojamosios dalies kraštą arba gatvės bortelio viršuje. Šią 

liniją leidţiama kirsti iš abiejų pusių. Jeigu geltona brūkšninė linija panaudota su baltomis ţenklinimo linijomis, ţyminčiomis eismo juostas, 

reikia vadovautis geltona brūkšninė linija. 

 
1.10. Dviguba linija, susidedanti iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, kurių viena yra ištisinė, o kita – brūkšninė, skiria priešingų arba tų 

pačių krypčių transporto srautus kelių ruoţuose, kur persirikiuoti leidţiama tik iš vienos juostos; ţymi vietas, skirtas apsisukti, įvaţiuoti į 

stovėjimo aikšteles ir iš jų išvaţiuoti, kur leidţiama vaţiuoti tik viena kryptimi. Šią liniją leidţiama kirsti iš brūkšninės linijos pusės, taip pat 

iš ištisinės pusės, bet tik baigiant lenkti arba apvaţiuoti. 

 
1.11. Plati linija, brėţiama skersai vaţiuojamosios dalies („Stop“ linija), rodo vietą, kur vairuotojas privalo sustoti esant kelio ţenklui 

„Stop“ (kai sankryţa nereguliuojama) arba draudţiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui. 

 
1.12. Iš trikampių sudaryta linija rodo vietą, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelią kertamu keliu vaţiuojančioms 

transporto priemonėms. 

 
1.13. Pėsčiųjų perėjos: 

1.13.1. „Zebras“ ţymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją. 

 
1.13.2. „Zebras“ ţymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, o rodyklės – pėsčiųjų ėjimo kryptį. 

 
1.13.3. Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių, ţymi pėsčiųjų perėją, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu. 

 
1.14. Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų, ţymi vietą, kur dviračių takas kerta vaţiuojamąją dalį. 

 
1.15. Nukreipimo salelės: 

1.15.1. Uţbrūkšniuotas arba baltai uţdaţytas plotas ţymi nukreipimo saleles, kurios atriboja priešingų krypčių transporto srautus arba 

ţymi vaţiuojamojoje dalyje esančią kliūtį. 
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1.15.2. Uţbrūkšniuotas arba baltai uţdaţytas plotas ţymi nukreipimo saleles tos pačios vaţiavimo krypties transporto srautų 

atsišakojimo vietose. 

 
1.15.3. Uţbrūkšniuotas arba baltai uţdaţytas plotas ţymi nukreipimo saleles tos pačios vaţiavimo krypties transporto srautų susiliejimo 

vietose. 

 
1.16. Rodyklės nurodo leistinas vaţiavimo kryptis juostoje. Ţenklinimas naudojamas vienas arba kartu su ţenklais „Eismo kryptys 

sankryţoje“, „Eismo kryptis sankryţoje“; aklakelio ţenklas įspėja, kad draudţiama sukti į artimiausią vaţiuojamąją dalį; ţenklinimas, 

leidţiantis iš kairės kraštinės juostos sukti į kairę, leidţia ir apsisukti. 

 
1.17. Rodyklės su lenktu kotu įspėja, kad artėjama prie vaţiuojamosios dalies susiaurėjimo arba 1.1 ar 1.3, 1.10 ištisinės ţenklinimo 

linijos, kuri atskiria priešingų krypčių transporto srautus. Gali būti naudojama kartu su bet kuriuo iš ţenklų „Susiaurėjimas“ arba tarpuose 

tarp 1.6 (1.5) linijos brūkšnių. 

 
1.18. Trikampis praneša, kad artėjama prie sankryţos su pagrindiniu keliu. 

 
1.19. Uţrašas „STOP“ praneša, kad artėjama prie 1.11 ţenklinimo linijos, kai ji naudojama kartu su ţenklu „Stop“. 

 

 
1.20. Raidės ir skaičiai nurodo kelio numerį (maršrutą). 

 
1.21. Raidė „A“ ţymi vaţiuojamosios dalies juostą, skirtą tiktai maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę. 

 
1.22. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų tarp brūkšnių ilgis vienodas, ţymi vaţiuojamosios dalies juostą, skirtą tik 

maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę tose vietose, kur į ją leidţiama įvaţiuoti (išvaţiuoti iš jos). 

 
1.23. Dviračio simbolis ţymi dviračių eismui skirtą tako dalį arba dviračių taką. 

 
1.24. Neįgaliojo su veţimėliu simbolis ţymi stovėjimo vietą, kurioje gali stovėti tik transporto priemonės, paţymėtos skiriamuoju 

ţenklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele. 

 
1.25. Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai ţymi dirbtinius kalnelius (nelygumus), įrengtus vaţiuojamojoje dalyje vaţiavimo greičiui 

maţinti. 

 
1.26. Dviguba brūkšninė linija ţymi reversines eismo juostas, kuriose eismo kryptis keičiasi į priešingą, skiria priešingų krypčių 

transporto srautus. Šią liniją, skiriančią priešingų krypčių transporto srautus, draudţiama kirsti. Jeigu ši linija skiria tos pačios vaţiavimo 
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krypties srautus, kai įjungtas ţalias reversinio šviesoforo signalas, šią liniją leidţiama kirsti iš abiejų jos pusių, o kai įjungtas geltonas 

reversinio šviesoforo signalas – tik tada, kai ši linija yra vairuotojui iš dešinės. 

 

 

 

 

1.27. Geltona linija paţymėtas zigzagas ţymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uţdrausta sustoti (stovėti). Brėţiamas 

vaţiuojamojoje dalyje palei jos kraštą. Gali būti naudojamas kartu su ţenklinimo raide „A“ arba kelio ţenklu „Stotelė“ maršrutinio transporto 

sustojimo ir stovėjimo vietai paţymėti, kurioje kitoms transporto priemonėms draudţiama stovėti. 

 
1.28. Uţrašu „TAKSI“ paţymėta maršrutiniam transportui skirta vaţiuojamosios dalies eismo juosta leidţiama vaţiuoti lengviesiems 

automobiliams taksi. Uţrašas „TAKSI“ naudojamas kartu su raide „A“. 

 
 

II. VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS 

2. Vertikalusis ţenklinimas, susidedantis iš pakaitomis einančių baltų ir juodų juostų ant kelio statinių ir kelio įrangos elementų, nurodo 

jų gabaritus, padeda orientuotis ir ţymimas taip: 

2.1. Įstriţos juodos ir baltos juostos ţymi kelio statinių (tiltų, viadukų atramų, aptvėrimų (atitvarų) galinių dalių ir t.t.) vertikaliuosius 

elementus, kai šie elementai kelia pavojų vaţiuojančioms transporto priemonėms. 

 

 

 

 

 

2.2. Vertikalios juodos ir baltos juostos ţymi tiltų, viadukų, tunelių konstrukcijų apatinį kraštą. 

 
2.3. Horizontalios juodos ir baltos juostos ţymi signalinius įrenginius, pastatytus skiriamosiose juostose arba saugumo salelėse. 

 
2.4. Įstriţa plati juoda juosta ţymi signalinius stulpelius, uţtvarus, aptvėrimų (atitvarų) atramas ir panašiai. 

  
2.5. Horizontalios plačios brūkšninės linijos ţymi šoninius aptvėrimų (atitvarų) paviršius staigiuose posūkiuose, stačiose nuokalnėse ir 

kituose pavojinguose ruoţuose. 

 
2.6. Horizontali ištisinė juoda linija ţymi šoninius aptvėrimų (atitvarų) paviršius kituose kelių ruoţuose. 

 
2.7. Horizontalios brūkšninės baltos ir juodos linijos ţymi gatvės bortelius pavojinguose ruoţuose ir iškilias saugumo saleles. 

 
–––––––––––––––– 

Kelių eismo taisyklių  

3 priedas 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE 

1. Transporto priemonės valstybinio numerio ţenklai dieną turi būti įskaitomi iš ne maţesnio kaip 40 m atstumo, o galinio numerio 

apšvietimas turi būti toks, kad naktį numerį būtų galima perskaityti iš ne maţesnio kaip 20 m atstumo. 

2. Valstybinio numerio ţenklus draudţiama uţdengti apsauginėmis medţiagomis, lankstyti ar kitaip keisti jų formą, jie neturi būti 

apgadinti, uţteršti ar surūdiję. 

3. Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir į kitas valstybes išvykstančios motorinės transporto priemonės galas ir jos priekabos galas 

turi būti paţenklinti Lietuvos Respublikos skiriamuoju ţenklu. Tai baltas elipsės formos ţenklas su juodomis raidėmis „LT“ viduryje. Ţenklo 

horizontalioji ašis turi būti ne trumpesnė kaip 175 mm, vertikalioji – ne trumpesnė kaip 115 mm, raidės – ne maţiau kaip 80 mm aukščio ir 

ne maţiau kaip 10 mm storio. 

TAKSI 
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4. Iš kitos valstybės į Lietuvos Respubliką atvykusi transporto priemonė turi būti paţenklinta tos valstybės, kurioje ji įregistruota, 

skiriamuoju ţenklu, jeigu šio ţenklo nėra valstybiniame numeryje. Į Lietuvos Respubliką atvykstančių uţsienyje registruotų transporto 

priemonių skiriamieji ţenklai nustatomi tarptautinėmis sutartimis. 

5. Draudţiama Lietuvos Respublikoje įregistruotą transporto priemonę eksploatuoti su kitos valstybės skiriamuoju ţenklu. 

6. Motorinės transporto priemonės su dygliuotomis padangomis gale turi būti priklijuotas skiriamasis ţenklas – baltas lygiakraštis 

trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės 

ilgio. 

 
7. Veţančio vaikų grupes autobuso priekis ir galas turi būti paţymėti kvadratiniais geltonais skiriamaisiais ţenklais su raudonu 

apvadu ir juodu kelio ţenklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. 

 
8. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti paţymėti kvadratiniais geltonais skiriamaisiais ţenklais su raudonu apvadu ir juodu 

kelio ţenklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Ant abiejų autobuso šonų turi būti uţrašas 

„MOKYKLINIS“ iš šviesą atspindinčios medţiagos (šviesos atspindys – 50 cd/lx/m), raidţių aukštis – 200 mm. Mokyklinis autobusas 

ţenklinamas išryškinančiu autobuso gabaritus linijiniu ţymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos (šviesos atspindys – 300–

450 cd/lx/m): priekyje – balta, ant abiejų šonų – geltona, gale – raudona juosta. 

9. Kurčnebylių ar kurčiųjų vairuojamų automobilių priekis ir galas turi būti paţymėti skritulio formos 160 mm skersmens 

skiriamuoju ţenklu su trimis 40 mm skersmens juodais skrituliukais, išdėstytais įsivaizduojamo lygiakraščio trikampio, nukreipto smaigaliu 

ţemyn, kampuose. 

 
10. Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ţenklą „Neįgalusis“ turintys neįgalieji arba juos veţantys asmenys, 

priekis ir galas turi būti paţymėti kvadratiniais mėlynais skiriamaisiais ţenklais „Neįgalusis“ su baltu apvadu ir baltu kelio ţenklo 

„Neįgalieji“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 100 mm, apvado plotis – 10 mm. Teisę naudoti skiriamąjį ţenklą „Neįgalusis“ turintys 

asmenys turi turėti tai patvirtinantį dokumentą. 

 
11. Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti paţymėti baltu lygiakraščio 

trikampio formos skiriamuoju ţenklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis 

– 1/10 kraštinės ilgio. 

 
12. Transporto priemonių, veţančių pavojingus ar sunkius krovinius, transporto priemonių (jų junginių), kurių matmenys (su 

kroviniu ar be jo) yra didesni uţ Susisiekimo ministerijos nustatytuosius, taip pat motorinių transporto priemonių, kurių maksimalus greitis 

pagal techninę charakteristiką maţesnis uţ maksimalų greitį, leidţiamą šiose taisyklėse toms transporto priemonėms, gale, kairėje pusėje, turi 

būti skiriamasis greičio ribojimo ţenklas – spalvotas ţenklas „Ribotas greitis“, kuriame nurodytas leidţiamas greitis. Ţenklo skersmuo – 

160–250 mm (nelygu transporto priemonės rūšis), apvado plotis – 1/10 ţenklo skersmens. 

 
13. Priekyje arba gale uţ transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m išsikišantys, arba bent kiek į šoną išsikišantys tolimiausi 

krovinio arba platesnių kaip 2,6 m transporto priemonių kraštiniai taškai turi būti paţymėti skiriamaisiais ţenklais – 400 mm ilgio kraštinės 

kvadratais su pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstriţomis baltomis ir raudonomis 50 mm pločio juostomis. Šie ţenklai ant 

transporto priemonės turi būti pritvirtinti ne ţemiau kaip 0,4 m ir ne aukščiau kaip 1,6 m nuo ţemės paviršiaus. Tamsiuoju paros metu arba 

esant blogam matomumui nurodytose transporto priemonės vietose turi degti ţibintai – balti iš priekio, oranţiniai – iš šonų ir raudoni – iš 

galo. 
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14. Transporto priemonės, veţančios pavojingus krovinius, turi būti paţenklintos Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių veţimo 

keliais (ADR) nustatyta tvarka. Reikalavimai ţenklams taip pat pateikiami šioje sutartyje. 

15. Ilgesnės kaip 18,75 m transporto priemonės su priekaba (išskyrus lankstaus rėmo autobusus ir troleibusus) gale, 250–2100 mm 

aukštyje nuo ţemės paviršiaus, turi būti įrengtas vienas (horizontalus), du (horizontalūs arba vertikalūs) arba keturi (du vertikalūs ir du 

horizontalūs) simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos skiriamieji ţenklai, padengti geltona medţiaga, 

atspindinčia šviesą, ir turintys raudoną 40 mm pločio fluorescencinį apvadą. Bendras šių skiriamųjų ţenklų ilgis turi būti nuo 1130 mm iki 

2300 mm, skiriamojo ţenklo plotis – nuo 195 mm iki 230 mm.  

   
16. Ilgesnės kaip 12 m transporto priemonės be priekabos (išskyrus autobusus) gale turi būti įrengti simetriškai transporto priemonės 

ašiai išdėstyti stačiakampio formos nuo 130 mm iki 150 mm pločio skiriamieji ţenklai su įstriţomis (45° kampu) raudonomis 

fluorescencinėmis ir geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis ir tvirtinami taip, kad ţemyn einančios įstriţos juostos būtų nukreiptos 

transporto priemonės krašto link. Tiek raudonų, tiek geltonų juostų plotis – 100 mm. Šių skiriamųjų ţenklų skaičius, išsidėstymas ir bendras 

ilgis turi atitikti 16 punkte numatytus reikalavimus. 

   
17. Motorinėse transporto priemonėse, išskyrus mopedus, motociklus be priekabos, keturračius motociklus ir lengvuosius keturračius 

motociklus, turi būti avarinio sustojimo ţenklas – lygiakraštis trikampis, kurio 450–500 mm ilgio kraštinės pagamintos iš 50 mm pločio 

šviesą atspindinčios medţiagos. 

18. Kiekviena kelių eisme dalyvaujanti motorinė transporto priemonė ir jos priekaba turi būti paţymėtos nustatytos formos ţenklu, 

patvirtinančiu, jog atlikta valstybinė techninė apţiūra. 

19. Autobusuose, kuriuose įrengti saugos dirţai, priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje 

gali būti pavaizduotas informacinis ţenklas ,,Uţsisek saugos dirţą“. Ţenklas yra juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, o 

balto apvado plotis – 3 mm.  

 
20. Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo staţo, privaloma ant automobilio priekinės ir galinės dalių turėti kvadratinį ţalią 

klevo lapo formos skiriamąjį ţenklą. Kvadrato kraštinės ilgis – nuo 150 mm iki 200 mm. 

 
–––––––––––––––– 

 


