
 

 

       

 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL INFORMACINIŲ SKYDŲ, INFORMUOJANČIŲ APIE VAIZDO 

STEBĖJIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, ĮRENGIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

 

2020 m.  gegužės  11  d. Nr. V-70 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – 

Kelių direkcija) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 

30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

nuostatų patvirtinimo“, 11.12 ir 20.7 papunkčiais, 

t v i r t i n u  Informacinių skydų, informuojančių apie vaizdo stebėjimą valstybinės reikšmės 

keliuose, įrengimo tvarkos aprašą (pridedama). 

 

Direktorius  Vitalijus Andrejevas 

 

 



PATVIRTINTA 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. 

įsakymu Nr. V-70 

 

 

INFORMACINIŲ SKYDŲ, INFORMUOJANČIŲ APIE VAIZDO STEBĖJIMĄ 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Informacinių skydų, informuojančių apie vaizdo stebėjimą valstybinės reikšmės keliuose, 

įrengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacinių skydų, informuojančių apie 

vaizdo stebėjimą valstybinės reikšmės keliuose (toliau – informaciniai skydai), įrengimo ir taikymo 

tvarką. 

2. Informaciniai skydai yra naudojami informuoti vairuotojus apie kelio ruožą, kuriame 

vykdomas vaizdo stebėjimas iš stacionariai sumontuotų vaizdo kamerų valstybinės reikšmės 

keliuose. 

3. Apie vaizdo stebėjimą valstybinės reikšmės keliuose informaciniais skydais informuojama 

tais atvejais, kai vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir 

viešąją tvarką; vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją; atskleisti ir 

tirti nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus; prižiūrėti eismą automobilių keliais; 

teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims. 

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos  atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos 

Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos policijos įstatyme, 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir 

kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II. INFORMACINIŲ SKYDŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI  

 

5. Informaciniai skydai gali būti įrengiami tik atitinkantys šiame Apraše patvirtintą pavyzdį. 

6. Gyvenvietėje informaciniai skydai montuojami 50–100 metrų iki įrengtų vaizdo stebėjimo 

kamerų, ne gyvenvietėje – stebimo kelio ruože, ten, kur vairuotojai galėtų saugiai sustoję perskaityti 

detalią informaciją, pvz., ties poilsio aikštelėmis). 

7. Informacinių skydų atramos projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08. Informaciniai skydai gali būti 

įrengi ir ant esamų apšvietimo ar kelio ženklų atramų, jei atitinka Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklių reikalavimus. 

8. Siekiant įrengti informacinius skydus, būtina jų maketus (parengtus pagal priede pateiktą 

pavyzdį) ir jų įrengimo vietas (pastatymo schemą) suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija 

prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) ir pagal suderintą schemą gauti leidimą riboti 

eismą valstybinės reikšmės keliuose darbams atlikti. 
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III. INFORMACINIŲ SKYDŲ DERINIMAS IR ĮRENGIMAS 

 

9. Prašymai dėl informacinių skydų įrengimo teikiami Kelių direkcija elektroniniu paštu 

eos@lakd.lt. Prašyme nurodoma: kelias ir stebimo kelio ruožo kilometrai, informacinių skydų 

pastatymo vietos (nurodant kelio kilometrus ir vietą žemėlapyje) ir skydo maketas. Kartu su prašymu 

rekomenduojama pridėti vietos nuotraukas, kuriuose prašoma įrengti informacinius skydus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Informaciniai skydai rengiami pareiškėjų lėšomis. 

 

___________________ 

 

mailto:eos@lakd.lt


 
 

Informacinių skydų, informuojančių apie vaizdo 

stebėjimą valstybinės reikšmės keliuose, įrengimo 

tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu 

Nr. V-70 priedas 

 

 

Informacinių skydų, informuojančių apie vaizdo stebėjimą valstybinės reikšmės keliuose, pavyzdys 

 

 

___________________ 

 


