
 

 

14. PAPILDOMI REIKALAVIMAI ISTORINEI MOTORINEI TRANSPORTO 

PRIEMONEI 

 

14.1. Dokumentai 

Tikrinimo pozicija 

 

Tikrinimo 

būdas 

 

Trūkumai Vertinimo kriterijai 

NT DT PT 

Privalomi pateikti 

istorinės motorinės 

transporto 

priemonės 

dokumentai 

Vizuali apžiūra  a) Nepateikti privalomi 

dokumentai  
X  

b) Dokumentai neatitinka 

nustatytų reikalavimų  
X  

c) Pateiktuose dokumentuose 

nurodyti duomenys nesutampa  
 

X  

d) Nėra galimybės nustatyti 

transporto priemonės gamintojo 

ir (ar) patikrinti transporto 

priemonės autentiškumo 

 

X  

e) Nėra galimybės nustatyti 

pagaminimo metų arba 

laikotarpio 

 

X  

f) Transporto priemonė yra 

savadarbė (vienetinės gamybos),  

surinkta (pagaminta) naudojant 

jos gamybos laikotarpio 

neatitinkančias sudedamąsias 

dalis: laikančiąją konstrukciją, 

kėbulą ir (ar) jo įrangą, variklį, 

transmisiją ar jos mazgus, 

stabdžių sistemos dalis 

 

X  

 

14.2. Transporto priemonės ir jos modelio amžius 

Tikrinimo pozicija 

 

Tikrinimo 

būdas 

 

Trūkumai Vertinimo kriterijai 

NT DT PT 

14.2.1. Transporto 

priemonės amžius 

Vizuali apžiūra  a) Pagaminta anksčiau nei prieš 

30 metų  
X  

b) Nėra galimybės nustatyti 

transporto priemonės amžiaus  
X  

14.2.2. Transporto 

priemonės modelio 

gamybos pabaiga 

(amžius) 

Vizuali apžiūra  Nuo modelio pagaminimo 

pabaigos yra praėję mažiau kaip 

15 metų 
 

X  

 

14.3. Transporto priemonės išvaizda ir konstrukcija 

Tikrinimo pozicija 

 

Tikrinimo 

būdas 

 

Trūkumai Vertinimo kriterijai 

NT DT PT 

14.3.1. Transporto 

priemonės išvaizda 

Vizuali apžiūra a) Transporto priemonės išorinė 

išvaizda neatitinka autentiškos 

išvaizdos  
 

X  
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b) Salono, kabinos vidaus 

išvaizda neatitinka autentiškos 

išvaizdos 

 

X  

14.3.2. Transporto 

priemonės 

konstrukcijos ir (ar) 

techninių sprendimų  

atitiktis nustatytiems 

reikalavimams 

Vizuali apžiūra a) Neleistini laikančiosios 

konstrukcijos, kabinos ir (ar) 

kėbulo pakeitimai 
 

X  

b) Neleistini vidaus įrangos 

pakeitimai  
X  

c) Neleistini variklio arba jo 

įrangos pakeitimai  
X  

d) Pakeista degalų rūšis ir (ar)  

neatitinka  transporto priemonės 

pagaminimo  laikotarpiu naudotų 

technologijų, įrengta papildoma 

variklio maitinimo įranga  

 

X  

e) Neleistini transmisijos 

pakeitimai  
X  

f) Neleistini vairo pavaros 

pakeitimai   
X  

g) Neleistini stabdžių sistemos 

pakeitimai   
X  

h) Neleistini pakabos pakeitimai   X  

14.3.3. Ratai ir 

padangos 

Vizuali apžiūra Ratų konstrukcija neatitinka 

nustatytų reikalavimų 
 

X  

14.3.4. Apšvietimo 

ir šviesos 

signalizacijos 

prietaisai 

Vizuali apžiūra 

ir veikimo 

patikra 

a) Neatitinka transporto 

priemonės pagaminimo 

laikotarpio  

 

X  

b) Papildomai įrengti prietaisai 

nesuderinami su autentiška 

transporto priemonės išvaizda 

 

X  

c) Skleidžiamos šviesos srauto 

(spindulio) pokrypis (žibinto 

sureguliavimas) neatitinka 

nustatytų reikalavimų 
(a)

 

 

X  

14.3.5. 

Netiesioginio 

matymo įtaisų 

(veidrodžių) 

įrengimas 

Vizuali apžiūra a) Neatitinka transporto 

priemonės pagaminimo 

laikotarpio  

 

X  

b) Papildomai įrengti prietaisai 

nesuderinami su autentiška 

transporto priemonės išvaizda 

 

X  

14.3.6. Bendra 

konstrukcija 

Vizuali apžiūra a) Transporto priemonė 

pagaminta naudojant jos 

pagaminimo laikotarpio 

neatitinkančias sudedamąsias 

dalis 

 

X 

 

 

b) Transporto priemonei yra 

padaryti neleistini pakeitimai 
 

 X 

 

14.4. Transporto priemonės sistemų veiksmingumas 
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Tikrinimo pozicija 

 

Tikrinimo 

būdas 

 

Trūkumai Vertinimo kriterijai 

NT DT PT 

14.4.1. Darbinių 

stabdžių sistema 

Patikra 

atliekama 

kelyje, 

palaipsniui 

didinant ir 

pasiekiant 

didžiausią 

stabdymo jėgą. 

a) Darbiniai stabdžiai neveikia 

 

 X 

b) Nei vienos ašies ratai 

neužsiblokuoja arba lėtėjimo 

pagreitis, stabdant sausame 

kelyje, nesiekia 4,5 m/s
2 

 

X  

c) Vienas arba daugiau ratų 

nestabdo, stabdymo kelyje metu 

transporto priemonė pernelyg 

nukrypsta nuo tiesios linijos 

 

X  

14.4.2. Stovėjimo 

stabdžių sistema, jei 

įrengta arba turi būti 

įrengta 

Vizuali apžiūra 

ir veikimo 

patikrinimas 

Neveikia 

 

X  

 


