
 
SPECIALIOJI TRANSPORTO PRIEMONö NUTEISTIESIEMS 

KONVOJUOTI  
 

TECHNINö SPECIFIKACIJA 
 

 
Perkamos specialiosios transporto priemon÷s (1 vnt.) nuomos technin÷s charakteristikos 
 

1. Automobilis ne mažesnis kaip K3.a. pagal UAB Rinkos projektai sudarytą Auto 
Tyrimų rinkos klasifikaciją (http//www.autotyrimai.lt/klasifikacija). 

2. Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybin÷s kelių 
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu 
Nr. 2B-290 „D÷l techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (su 
v÷lesniais pakeitimais) . 

3. Mark÷, modelis. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame 
pateikta visa informacija apie siūlomą prekę. 

4. Automobilis pagamintas ne v÷liau kaip 2005 metais. 
5. Automobilio rida ne daugiau kaip 150 000 km. 
6. Turi būti suteikiama garantija automobilio k÷bului nuo kiauryminio prarūdijimo 

visam automobilio nuomos laikotarpiui. Automobiliui turi būti suteikiama 3 metų garantija 
nuo pri÷mimo – perdavimo akto datos. Turi būti atlikta automobilio valstybin÷ periodin÷ 
technin÷ apžiūra ne ankščiau kaip 1 m÷n. iki pri÷mimo – perdavimo akto datos. 

7. Automobilio keleivių salonas gali būti be langų arba su langais. Jei su langais, 
tuomet  keleivių salono stiklai turi būti papildomai tonuoti 80% ir iš vidaus turi būti 
apsaugin÷s metalo grotos. 

8. Galin÷s dviv÷r÷s durys ir dešin÷je automobilio pus÷je stumdomos šonin÷s durys. 
Visos šios durys su langais, stiklai turi būti papildomai tonuoti 80%. 

9. 6 s÷dimos vietos (įskaitant vairuotojo) ir 1 vieta, skirta neštuvams pad÷ti, 
automobilio vidaus erdv÷ padalinta į 3 skyrius (skyrių išd÷stymas pridedamas):  

9.1. Vairuotojo skyrius: priekyje 3 s÷dimos vietos, įskaitant vairuotojo; 
9.2. Konvojaus skyrius: už vairuotojo skyriaus, 1 s÷dima vieta. Šiame skyriuje turi 

būti sulaikytųjų skyriaus apšvietimo ir durų valdymo pultas, stoglangis – avarinis iš÷jimas; 
9.3. Nuteistųjų skyrius: 2 s÷dimos vietos ( viena stacionariai įrengta, kita vieta -  

atlenkiama k÷d÷, kai nebus naudojami neštuvai, ar kitaip įrengta) nuteistosioms su natūraliu 
apšvietimu ir 1 vieta neštuvams pad÷ti su natūraliu apšvietimu. Skyrius nuo kitų skyrių 
atskirtas grotuota pertvara ir turi būti dengtas smūgiams atspariu plastiku (polikarbonatu), 
automobilio galin÷je dalyje turi būti slankios durys, kurių plotis turi būti pus÷ galin÷s 
automobilio dalies pločio, bet ne siauresn÷s kaip 900 mm. Durys, patekimui iš konvojaus 
skyriaus į nuteistųjų skyrių, gali būti slankios arba varstomos. Visos nuteistųjų skyriaus durys 
su elektromagnetiniais užraktais ir mechaniniais durų blokavimais. 

10. Grotų akut÷s dydis ne daugiau kaip 30 cm x 15 cm, storis – 160 mm. 
11. Nuteistųjų ir konvojaus skyriuose neslidi ir dr÷gmei atspari grindų danga, lengvai 

plaunamos medžiagos šoninių panelių ir lubų apmušalai. 
12. Pertvara tarp konvojaus skyriaus ir vairuotojo - metalin÷ su stikliniu stumdomu 

langeliu. 
13. Nuteistųjų ir konvojaus skyrių dirbtinis apšvietimas: nuteistųjų ir konvojaus 

skyriuose dirbtinis apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 50 lx., nuteistųjų skyriuje 
apsaugotas nuo išdaužimo, valdomas iš konvojaus skyriaus. 

14. S÷dyn÷s: su atlošais, nuteistųjų skyriuje pageidautina plastikin÷ (automobilio 
jud÷jimo kryptimi), konvojaus skyriuje - plastikin÷ aptraukta medžiaga (priešinga automobilio 
jud÷jimo krypčiai). Visos s÷dyn÷s turi tur÷ti tritaškius saugos diržus. 



15. Konvojaus ir nuteistųjų skyriaus v÷dinimo sistema - tiekianti ne mažiau kaip 15 
m3/h lauko oro vienam asmeniui, ir autonominis šildymas, valdoma vairuotojo. 

16. Visų k÷bulo paviršių šilumin÷ izoliacija. 
17. Greičių d÷ž÷ - mechanin÷. 
18. Variklis - dyzelinis, galingumas ne mažesnis kaip 85 kW. 
19. Variklio darbinis tūris - ne mažesnis kaip 2800 cm³. 
20. Išmetamų dujų norma turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 4 reikalavimus. 
21. ABS (stabdžių antiblokavimo sistema). 
22. Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalv÷s. 
23. Papildomas žieminių padangų komplektas su ratlankiais (4 vnt.). 
24. Vairo stiprintuvas. 
25. Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išor÷s veidrod÷liai. 
26. Papildomas šilumokaitis keleivių salone. 
27. Imobilizatorius. 
28. Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu. 
29. Signalizacija, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus Kasko draudimui. 
30. Gamyklin÷ audio sistema. 
31. Guminių kilim÷lių komplektas (priekyje, 2 vnt.). 
32. Du dviejų litrų gesintuvai (vienas vairuotojo kabinoje, antras – konvojaus skyriuje 

prie į÷jimo (iš÷jimo)). 
33. Avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemen÷. 
34. Du pirmosios pagalbos rinkiniai (vienas vairuotojo kabinoje, antras – konvojaus 

skyriuje).  
35. Normalaus dydžio atsarginis ratas. 
36. Nuomotojas įsipareigoja visam nuomos laikotarpiui apdrausti automobilį Kasko ir 

Įprastin÷s transporto priemonių valdytojų civilin÷s atsakomyb÷s privalomu draudimu ir atlikti 
automobilio valstybines periodines technines apžiūras. 

 
Pastaba. Spec. transporto priemon÷ nuteistosioms konvojuoti įrengimo schema pridedama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




