DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠVIESOS PRIETAISŲ NAUDOJIMO
Atkreipiame transporto priemonių vairuotojų dėmesį į tai, kad
KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ
(Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530)
XII skyriuje „Šviesos prietaisų naudojimas“
nurodyta:
99. Tamsiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų
vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba tolimosiomis žibintų šviesomis.
100. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui tolimosios žibintų šviesos turi
būti perjungtos į artimąsias:
100.1. apšviestuose keliuose;
100.2. likus iki priešpriešiais atvažiuojančios transporto priemonės ne mažiau kaip 150 m
atstumui;
100.3. kitais atvejais, kai tolimosios žibintų šviesos gali akinti vairuotojus (net ir
važiuojančius ta pačia kryptimi) arba kai priešpriešiais atvažiuojantis vairuotojas duoda signalą
perjunginėdamas šviesas.
101. Akinamas vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją ir neįvažiuodamas į
kitą eismo juostą sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti.
102. Šviesiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų
vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba specialiai šiam metui skirtomis
žibintų šviesomis.
103. Rūko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogam matomumui, o priekinius – ir
sugedus priekiniam kairiajam artimųjų šviesų žibintui.
104. Sustojus neapšviestame kelio ruože tamsiuoju paros metu arba esant blogam
matomumui, būtina įjungti motorinės transporto priemonės avarinę šviesos signalizaciją. Jeigu
avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, motorinė transporto priemonė turi būti
pastatyta už kelio ribų. Jeigu to negalima padaryti, vietą būtina pažymėti taip, kaip numatyta šių
taisyklių 98 punkte.
Kelių eismo taisyklių 98 punktas:
Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, taip pat jeigu priverstinai
sustojama ten, kur sustojusią transporto priemonę kiti eismo dalyviai pamatytų likus iki jos mažiau
kaip 100 m, motorinės transporto priemonės (išskyrus mopedą, motociklą be priekabos, keturratį
motociklą ir lengvąjį keturratį motociklą), traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo
pastatyti avarinio sustojimo ženklą: gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse
– ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo sustojusios transporto priemonės.
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Už šviesos prietaisų naudojimo tvarkos pažeidimus administracinė atsakomybė numatyta
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1241 straipsnyje:
Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas
prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės, taip pat sustojimas (stovėjimas) neapšviestuose
kelių ruožuose tamsoje arba esant blogam matomumui be gabaritinių arba stovėjimo šviesų, arba
avarinės šviesos signalizacijos (avarinio sustojimo ženklo) –
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti
transporto priemones atėmimą nuo vieno iki šešių mėnesių.
Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais,
stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas,
kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui, tolimųjų šviesų neperjungimas į
artimąsias tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150
metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas –
užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiasdešimties iki aštuoniasdešimties litų.
Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse, –
užtraukia vairuotojams įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų.

