
VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

Į S A K Y M A S

DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ 
REIKALAVIMŲ

2008 m. liepos 29 d. Nr. 2B-290
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 
92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 26-946, Nr. 27; 2009, Nr. 76-3150) 1.2.2 punktu bei įgyvendindamas 2010 m. liepos 5 d. 
Komisijos direktyvą 2010/48/ES, kuria prie technikos pažangos pritaikoma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (OL 2010 L 173, 
p. 47):

1. T v i r t i n u Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus (pridedama).
2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.
3. Įsakymą nustatyta tvarka skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos 

interneto svetainėje.

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS VIDMANTAS ŽUKAUSKAS
______________

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 
2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290

XIII. MAITINIMO DUJOMIS (SND, SGD) SISTEMŲ, ĮRENGTŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE, 
REIKALAVIMAI

13.1. Suskystintų naftos dujų (toliau – SND) įranga, jos įrengimas motorinėje transporto priemonėje 
ir veikimas turi atitikti 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 (Žin., 2003, Nr. 68-3104). Jeigu SND 
įranga, jos įrengimas ir (ar) veikimas neatitinka šių reikalavimų arba SND įranga transporto priemonėje 
sumontuota iki 2006 m. lapkričio 1 d., SND įranga, jos įrengimas ir veikimas turi atitikti Suskystintų dujų 
kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 334/374 (Žin., 1999, Nr. 85-2552, Nr. 
93), nustatytus reikalavimus.

13.2. SND balionų, įrengtų motorinėje transporto priemonėje, eksploatacijos laikas, nurodytas 
gamintojo įrengtoje plokštelėje, neturi būti pasibaigęs. SND baliono eksploatacijos galiojimo laikas gali būti 
pratęstas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko nustatyta tvarka.

13.3. Suslėgtųjų gamtinių dujų (SGD) įranga ir jos įrengimas motorinėje transporto priemonėje turi
atitikti Suslėgtųjų gamtinių dujų įrangos ir šios įrangos montavimo į motorines kelių transporto priemones 
techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 
viršininko 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 2B-176 (Žin., 2010, Nr. 44-2167).

______________

Techninių motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų reikalavimų
1 priedo 1 priedėlis



13. PAPILDOMI TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOSE ĮRENGTA MAITINIMO DUJOMIS 
(SND, SGD) SISTEMA, REIKALAVIMAI

13.1. Tinkamo įrengimo patvirtinimas
Tikrinimo pozicija Tikrinimo 

būdas
Trūkumai Vertinimo 

kriterijai
NT DT DE

Įregistravimas (įrašai 
dokumentuose)
Pastaba. Transporto 
priemonėms su benzininiais 
varikliais, kurių įregistravimą 
patvirtinantys dokumentai 

Vizuali apžiūra Degalų rūšis (SND, SGD) nustatyta tvarka 
(a) neįregistruota – nėra atitinkamo įrašo 
registracijos liudijime 

X

(registracijos liudijimai) yra 
išduoti iki 2006 m. lapkričio 1 
d., šis reikalavimas 
netaikomas

13.2. Bendrųjų reikalavimų laikymasis 
Tikrinimo pozicija Tikrinimo būdas Trūkumai Vertinimo 

kriterijai
NT DT DE

13.2.1. Įrangos sandara Vizuali apžiūra ir 
veikimo patikrinimas

a) Variklis neveikia maitinamas dujomis, 
neveikia ir (ar) netinkamai veikia degalų 
pasirinkimo sistema 

X

b) Trūksta privalomų įrangos komponentų, 
jie turi akivaizdžių pažeidimų ir (ar) yra 
neveiksmingi(a)

X

c) Nėra saugiklio SND įrangos elektros 
grandinėje, nežinoma jo vieta ir (ar) dujų 
tiekimas varikliui nenutraukiamas išėmus 
saugiklį 

X

d) Neatitinka elektriniams komponentams ir 
elektros prietaisams nustatytų reikalavimų(a) X

e) Neatitinka vamzdžiams, žarnoms ir (ar) 
jungtims nustatytų reikalavimų(a) X

f) Neatitinka įrangos montavimui į 
transporto priemonę nustatytų reikalavimų(a) X

13.2.2. Dujų baliono 
užpildymo lygio 
indikatorius

Vizuali apžiūra ir 
tikrinimas

a) Baliono (-ų) užpildymo lygio 
indikatoriaus nėra arba jis
neatitinka nustatytų reikalavimų

13.3. Dujų balionas 
Tikrinimo pozicija Tikrinimo būdas Trūkumai Vertinimo 

kriterijai
NT DT DE

13.3.1. Dujų balionas Vizuali apžiūra a) Dujų balionas netinkamai remontuotas ar 
turi akivaizdžių pažeidimų X

b) Ant dujų baliono nėra pritvirtintos 
gamyklinės ženklinimo plokštelės, plokštelė 
pažeista arba SND dujų baliono plokštelė 
yra tokioje vietoje ar padėtyje, kad joje 
esantys įrašai negali būti perskaityti 
nenaudojant specialių įrankių ir (ar) atskirų 
dalių demontavimo

X

c) Dujų baliono eksploatacijos laikotarpis 
arba laikotarpis iki patikros yra pasibaigęs ir 
dujų balionas nustatyta tvarka (a)

nepatikrintas

X

d) Dujų balionas ir (ar) ant dujų baliono 
montuojama įranga neatitinka nustatytų 
reikalavimų (a)

X



13.3.2. Dujų baliono 
įrengimas

Vizuali apžiūra a) Dujų balionas įrengtas netinkamoje 
padėtyje ir (ar) vietoje, netinkamai sujungti 
du ar daugiau balionų

X

b) Dujų balionas įrengtas per žemai ir (ar) 
tinkamai neapsaugotas iš priekio ir šonų X

c) Dujų balionas pritvirtintas ne pagal 
nustatytus reikalavimus (a) X

13.4. Įrangos sandarumas 
Tikrinimo pozicija Tikrinimo būdas Trūkumai Vertinimo 

kriterijai
NT DT DE

Įrangos sandarumas Vizuali apžiūra

Tikrinant turi būti 
naudojamas prietaisas, 
skirtas dujų nuotėkiui 
nustatyti ir (ar) kitos 
specialios priemonės 
(pvz., specialios putos) 

Yra dujų nuotėkis X

_________________
(a) Šių Techninių reikalavimų „Bendrosiose nuostatose“ ir 1 priede nustatyti reikalavimai.
(b)

Taikoma transporto priemonėms, kurios privalomajai techninei apžiūrai Lietuvos Respublikoje 
pirmą kartą pateiktos po 2013 m. kovo 1 d.

(c) NETEKO GALIOS:
2015 02 05 įsakymu Nr. 2B-23 (nuo 2015 02 06)
(TAR, 2015, Nr. 2015-01792)

______________


