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SaugauS eiSmo automobilių keliaiS įStatymaS ket i skirsnis. bendroSioS nuoStatoS

22. motorinių tranSporto priemonių kategorijoS  
ir minimalus vairuotojų amžius 

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;
   5) b1 kategorija – keturračiai;
   6) B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė 
kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis ke-
leivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, 
kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai 
taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė di-
desnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti 
ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžia-
moji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė 
didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos pati-
krinimo egzaminą valstybės įmonėje „regitra“; [...]
2. minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti motorines trans-
porto 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 tei-
sę vairuoti a kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų a2 kategorijos 
transporto priemonių vairavimo stažą. reikalavimas turėti dvejų metų a2 ka-
tegorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulau-
kusiems asmenims. teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, 
suteikiama nuo 21 metų;
   5) b1 kategorija – 16 metų;
   6) B kategorija – 18 metų;[...]

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

i. bendroSioS nuoStatoS

1. Kelių eismo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato eismo keliais tvarką visoje 
lietuvos respublikos teritorijoje.
2. instrukcijos, taisyklės ir kiti lietuvos respublikos saugaus eismo automo-
bilių keliais įstatymo ar kitų įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, nustatan-
tys eismą keliuose, negali prieštarauti taisyklėms.
 

ii. ŠiosE taisYKlĖsE vartojamos sĄvoKos

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 
3.1. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios 
draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstai-
goms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims 
ar atvežančios į tą zoną krovinius arba atvykstančios jų paimti, įskaitant len-
gvuosius automobilius taksi, atvežančius į tą zoną keleivius arba atvykstan-
čius jų paimti.
3.2. Duoti kelią – reikalavimas eismo dalyviui sustoti ar nepradėti važiuoti, 
nedaryti jokio manevro, kuris priverstų kitus eismo dalyvius keisti judėjimo 
kryptį arba greitį.
3.3. Eismo įvykio deklaracija – eismo įvykyje dalyvavusių transporto prie-
monių valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fik-
suojamas eismo įvykio faktas, aprašomos aplinkybės ir braižoma schema.
3.4. Elektromobilis – transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam ju-
desiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
3.5. Geležinkelio pervaža – kelio susikirtimas su geležinkeliu viename 
lygyje.
3.6. Gyvenamoji zona – teritorija ar kelias, kurių pradžia pažymėta kelio žen-
klu „Gyvenamoji zona“, o pabaiga – „Gyvenamosios zonos pabaiga“.
3.7. Kelias – eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta 
per visą jos plotį, įskaitant važiuojamąją kelio dalį (toliau – važiuojamoji da-
lis), sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamą-
sias kelio juostas.
3.8. Kelkraštis – šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos 
briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat kaip važiuojamoji dalis ar 
kitokia danga arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia 
horizontaliojo ženklinimo linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų 
taku, nei dviračių taku ar dviračių juosta, nei pėsčiųjų ir dviračių taku.
3.9. Lenkimas – vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių apva-
žiavimas įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.
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ii. Pirmumo žEnKlai

3. Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuoja-
mas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirme-
nybę, yra šie:

201 pagrindinis kelias
kelias, kuriame suteikta pirme-
nybė važiuoti per nereguliuoja-
mas sankryžas

202 pagrindinio kelio 
pabaiga

Kelio ženklu „Pagrindinis ke-
lias“ pažymėto kelio pabaiga

203 duoti kelią

Vairuotojas privalo duoti kelią 
transporto priemonėms, važiuo-
jančioms kertamu keliu, o esant 
papildomai lentelei nr. 843 
„Pagrindinio kelio kryptis“ – va-
žiuojančioms pagrindiniu keliu

204 Stop

Draudžiama važiuoti nesusto-
jus prieš „stop“ liniją, o jeigu 
jos nėra, – prieš kelio ženklą. 
Vairuotojas privalo duoti kelią 
transporto priemonėms, važiuo-
jančioms kertamu keliu, o jeigu 
yra papildoma lentelė nr. 843 
„Pagrindinio kelio kryptis“, – va-
žiuojančioms pagrindiniu keliu

205 Priešpriešinio  
eismo pirmenybė

Įvažiuoti į siaurą kelio ruo-
žą draudžiama, jeigu tai ap-
sunkintų priešpriešinį eismą. 
Vairuotojas privalo duoti kelią 
siaurame ruože esančioms arba 
iš kito galo prie jo artėjančioms 
transporto priemonėms

206
Pirmenybė prieš-
priešinio eismo 
atžvilgiu

siauras kelio ruožas, kuriuo 
važiuodamas vairuotojas turi 
pirmenybę prieš artėjantį prieš-
priešinį transportą

1 priedas. KElio žEnKlai • Pirmumo ženklai

iii. DrauDžiamiEji žEnKlai

4. Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panai-
kina ir yra šie:

301 Įvažiuoti 
draudžiama

Draudžiama įvažiuoti visoms 
transporto priemonėms, išsky-
rus maršrutinį transportą

302 eismas 
draudžiamas

Draudžiamas transporto prie-
monių eismas, išskyrus marš-
rutinį transportą ir skiriamuoju 
ženklu „neįgalusis” pažymėtas 
transporto priemones

303

motorinių trans-
porto priemo-
nių eismas 
draudžiamas

Draudžiamas motorinių trans-
porto priemonių, traktorių ir 
savaeigių mašinų eismas, iš-
skyrus mopedus, motociklus be 
priekabų, maršrutinį, aptarnau-
jantįjį transportą ir skiriamuoju 
ženklu „neįgalusis“ pažymėtas 
transporto priemones

304
krovininių auto-
mobilių eismas 
draudžiamas

Draudžiama važiuoti krovini-
niais automobiliais ir transporto 
priemonių junginiais, kurių di-
džiausioji leidžiamoji masė yra 
didesnė kaip 3,5 t arba didesnė 
už nurodytąją ženkle, taip pat 
traktoriais ir savaeigėmis maši-
nomis, išskyrus aptarnaujantįjį 
transportą

305 motociklų eismas 
draudžiamas

Draudžiama važiuoti motoci-
klais, išskyrus aptarnaujantįjį 
transportą. Kelio ženklo rei-
kalavimai taikomi triračiams, 
keturračiams, galingiems 
keturračiams

306 traktorių eismas 
draudžiamas

Draudžiama važiuoti trakto-
riais ir savaeigėmis mašino-
mis, išskyrus aptarnaujantįjį 
transportą

1 priedas. KElio žEnKlai • Draudžiamieji ženklai


