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1. P a k e i č i u  Techninius reikalavimus suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos 

montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtintus Valstybinės kelių transporto 
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl 

Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių 

transporto priemones patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3104): 

1.1. Išdėstau 4.3 punktą taip: 
„4.3. M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemonės – transporto priemonės, kurių 

sąvokos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal 

konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 

ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606).“ 
1.2. Išdėstau XIX skyrių taip: 

 

„XIX. BALIONŲ GALIOJIMAS IR JŲ PATIKRA 

 

115. Baliono eksploatacijos galiojimo laikas turi būti nurodytas ant baliono pritvirtintos gamintojo 
plokštelės. Jeigu ant gamintojo plokštelės nurodyta tik baliono pagaminimo data, laikoma, kad kita baliono 

patikra gali būti atlikta ne vėliau kaip po dešimt metų nuo jo pagaminimo datos. 

116. Pasibaigus gamintojo nurodytam baliono eksploatacijos galiojimo laikui, balionas turi būti 

pakeistas nauju arba turi būti pratęstas jo eksploatacijos galiojimo laikas. 
117. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu 

(Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742), balionus tikrinti ir pratęsti jų eksploatacijos galiojimo laiką 

gali įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – įgaliota įstaiga). 

118. Balioną, kurio eksploatacijos galiojimo laikas pasibaigęs, patikrinus ir nustačius, kad 
balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės turi būti daroma speciali žyma apie 

baliono eksploatacijos galiojimo laiko pratęsimą. Balionas turi būti paženklintas įgaliotos įstaigos 

žymeniu, šalia žymens turi būti įkaltas baliono galiojimo laikas (metai, mėnuo). 

119. Įgaliota įstaiga privalo Inspekcijai pateikti atnaujintus duomenis apie joms suteiktus 

žymenis.“ 
1.3. Papildau nauju XX skyriumi: 

 

„XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
120. Įrangos ir atskirų komponentų bandymai atliekami pagal JT EEK taisyklės Nr. 67 pirmos (01) 

redakcijos numatytą tvarką ir reikalavimus. 

121. Ant komponentų užrašai gali būti rašomi ir kitomis kalbomis.“ 

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto 
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BA3809EFB93
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385773CCCFE8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C40F7F89A7C3
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