
17.1  

       

   

Korozijos pažeistas 1995 m. gamybos autobuso MERCEDES BENZ kėbulo rėmas ir tepalo nuotėkis iš 

vairo reduktoriaus techninės apžiūros metu įvertinti: 

 

DT - Važiuoklė (laikantysis kėbulas, rėmas) ir prie jos tvirtinami mazgai. Laikančiosios konstrukcijos 

išilginiai ir (ar) skersiniai lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę.  

 

DT - Vairo pavaros (reduktoriaus) ir vairo veleno būklė. Yra eksploatacijos skysčių nuotėkis. 

 

<……………………….> 

 

 

 

 

 

 

 



17. 

    

 

Pasislinkęs 1993 m. gamybos autobuso STEYR išorinis skydas, kito išorinio skydo tvirtinimas bei 

netvarkingai suremontuota keleivių sėdynė techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Išorinio paviršiaus skydas, sudedamoji dalis turi pažeidimų, yra atsiknoję, nepatikimai pritvirtinti ar 

tokios formos, kad padidėja sužalojimo pavojus. 

DT - Keleivių sėdynės (įskaitant palydovų sėdynes). Neatitinka nustatytų reikalavimų (netinkamai 

suremontuota). 

DT - Važiuoklė (laikantysis kėbulas, rėmas) ir prie jos tvirtinami mazgai. Pernelyg didelis korozijos 

poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui). 

 

    

Pakartotinės techninės apžiūros metu trūkumai buvo tinkamai pašalinti. 

<……………………….> 



17.3.  

     

     

1997 m. gamybos autobuso MERCEDES BENZ neapsaugoti priekinių ratų varžtai, bėgantis tepalas iš 

variklio bei suplyšusi guminė vairo trauklės apsauga techninės apžiūros metu įvertinti: 

DT - Išorinio paviršiaus skydas, sudedamoji dalis turi pažeidimų, yra atsiknoję, nepatikimai pritvirtinti ar 

tokios formos, kad padidėja sužalojimo pavojus. 

DT – Bet koks skysčio nuotėkis, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai (gamtai) arba sukeltas pavojus 

kitiems kelių eismo dalyviams. 

DT - Vairo traukių ir svirčių būklė. Purvasaugių nėra, trūksta, jie netinkamai įrengti arba turi pažeidimų, 

dėl kurių sumažėjęs jų veiksmingumas.   

<……………………….> 

 

 

 

 

 



17.4  

  

Šviečianti 1999 m. gamybos automobilio AUDI saugos oro pagalvių lemputė bei nesandarus (pažeistas 

korozijos) degalų tiekimo vamzdelis techninės apžiūros metu įvertinti: 

DT - Saugos diržai ir sagtys, kitos apsaugos sistemos. Gedimų indikatoriaus lemputė (MIL) rodo sistemos 

gedimą, veikimo sutrikimą. 

DT – Bet koks skysčio nuotėkis, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai (gamtai) arba sukeltas pavojus 

kitiems kelių eismo dalyviams. 

<……………………….> 

17.5.  

   

Perdarytas 1995 m. gamybos automabilio PEUGEOT galinių durų uždarymo mechanizmas bei stipriai 

korozijos pažeistas kėbulas techninės apžiūros metu įvertinti: 

DT - Durų, statramsčių, vyrių, spynų nėra (trūksta), jie yra išklibę arba turi kitų pažeidimų, galinčių turėti 

įtakos saugiam transporto priemonės eksploatavimui. 

DT - Važiuoklė (laikantysis kėbulas, rėmas) ir prie jos tvirtinami mazgai. Pernelyg didelis korozijos 

poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui). 

<……………………….> 

 



17.6   

 

Šviečianti 2001 m. gamybos automobilio AUDI A6 saugos oro pagalvių lemputė techninės apžiūros metu 

įvertinta: 

DT - Saugos diržai ir sagtys, kitos apsaugos sistemos. Gedimų indikatoriaus lemputė (MIL) rodo sistemos 

gedimą, veikimo sutrikimą. 

<……………………….> 

17.7   

     

Nešviečiantis 2003 m. gamybos automobilio MITSUBISHI valstybinio numerio ženklo apšvietimo 

žibintas bei šviečianti saugos oro pagalvių lemputė techninės apžiūros metu įvertintos: 

DT - Galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas. Nešviečia arba netinkamas šviesos šaltinis 

DT - Saugos diržai ir sagtys, kitos apsaugos sistemos. Gedimų indikatoriaus lemputė (MIL) rodo sistemos 

gedimą, veikimo sutrikimą. 

 

<……………………….> 

 

 



17.8  

Techninės apžiūros metu šiam 1995 m. gamybos krovininiam automobiliui SCANIA nebuvo įrengta 

pakankamo skaičiaus šoninių gabaritinių žibintų, buvo sulaužytas priekinis dešinysis sparnas ir tekėjo 

tepalas iš variklio. Nustatyti trūkumai buvo įvertinti: 

DT – Priekiniai ir galiniai gabarito žibintai, šoniniai ir galinio kontūro gabarito žibintai. Žibintas, jo 

skleidžiamos šviesos spalva arba stiprumas, žibinto padėtis, išdėstymas neatitinka nustatytų reikalavimų 

(trūksta šoninių gabaritinių žibintų). 

DT – Bet koks skysčio nuotėkis, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai (gamtai) arba sukeltas pavojus 

kitiems kelių eismo dalyviams. 

NT - Ratų gaubtai (sparnai), purvasaugiai, purslų taškymą ribojantys įtaisai. Nėra (trūksta), nepatikimai 

pritvirtinti ar stipriai paveikti korozijos (pažeistas priekinis dešinysis sparnas) 

 

   

 

   

Pakartotinės techninės apžiūros metu minėti trūkumai buvo tinkamai pašalinti. 

<……………………….> 

 



17.9  

   

Nesandarus 1991 m. gamybos automobilio AUDI ventiliacinės užpylimo žarnos sujungimas su dėžutės 

korpusu ir neįrengtas dujų baliono užpildymo lygio indikatorius techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT -. Įrangos sandara. Neatitinka vamzdžiams, žarnoms ir (ar) jungtims nustatytų reikalavimų (jungtis 

prie baliono) 

DT -. Baliono (-ų) užpildymo lygio indikatoriaus nėra arba jis (jo įrengimas) neatitinka nustatytų 

reikalavimų (nėra). 

<……………………….> 

17.10.  

1987 m. gamybos automobilio FORD SIERRA dujinės įrangos dujų baliono patikros galiojimo laikas 

techninės apžiūros metu buvo pasibaigęs ir šis trūkumas buvo įvertintas: 

DT - Dujų baliono eksploatacijos laikotarpis arba laikotarpis iki patikros yra pasibaigęs ir dujų balionas 

nustatyta tvarka nepatikrintas. 

 

    

Pakartotinės techninės apžiūros metu minėtas trūkumas buvo tinkamai pašalintas. 

<……………………….> 

 



17.11   

 

Sulaužytas priekinis 1999 m. gamybos automobilio VW PASSAT priekinis buferis techninės apžiūros 

metu buvo įvertintas: 

DT - Buferiai, šoninė apsauga ir galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone. Sudedamoji dalis 

atsipalaidavusi, nepatikimai pritvirtinta ar turi pažeidimų ir dėl to užkliudžius arba susidūrus galima 

susižaloti 

<……………………….> 

17.12.  

 

Pramuštas 2013 m. gamybos krovininio automobilio MERCEDES BENZ degalų bakas techninės 

apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - Degalų bakas ir vamzdeliai (įskaitant šildymo sistemos degalų baką ir vamzdelius, žarneles). Bakas 

ir (arba) vamzdelis, žarnelė nepatikimi (nesaugūs) (pažeistas). 

<……………………….> 



17.13.  

 

Pažeistas 1996 m. gamybos automobilio AUDI užpakalinio vaizdo veidrodis techninės apžiūros metu 

įvertintas: 

 

DT - Veidrodis arba netiesioginio matymo įtaisas neveiksmingas, pažeistas, pritvirtintas netinkamai arba 

nepatikimai.  

<……………………….> 

 

17.14.  

    

Sugadinta 2004 m. gamybos krovininio automabilio MAN langų valytuvo mentė ir neįrengtas privalomas 

papildomas veidrodis techninės apžiūros metu įvertinti: 

DT - Veidrodžio arba netiesioginio matymo įtaiso nėra arba jie (jų įrengimas) neatitinka nustatytų 

reikalavimų (neįrengtas IV klasės veidrodis dešinėje pusėje) 

DT - Priekinio ir galinio (jei privaloma) stiklo valytuvai. Nėra valytuvo mentės arba ji sugadinta. 

<……………………….> 

 



17.15.  

     

 

   

Šiam 2001 m. gamybos automobiliui BMW kelių policija panaikino techninės apžiūros galiojimą dėl 

priekiniuose gabaritiniuose žibintuose naudojamo netinkamo šviesos šaltinio (geltonos spalvos). 

Techninės apžiūros metu geltonos spalvos lempučių panaudojimas priekiniuose gabaritiniuose žibintuose 

vertinamas: 

 

DT - Priekiniai ir galiniai gabarito žibintai, šoniniai ir galinio kontūro gabarito žibintai. Žibintas, jo 

skleidžiamos šviesos spalva arba stiprumas, žibinto padėtis, išdėstymas neatitinka nustatytų reikalavimų 

(priekiniai gabaritiniai žibintai šviečia ne baltai). 

<……………………….> 

 

 


