
 

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ CVP IS priemonėmis ketina vykdyti  

NAUJŲ ŽEMAGRINDŽIŲ SUJUNGTINIŲ HIBRIDINIŲ MIESTO TIPO AUTOBUSŲ 

PIRKIMĄ, ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDANT TARPTAUTINĮ PIRKIMĄ  
 

Teikiame techninės specifikacijos projektą svarstymui 
 

Pastabas ir pasiūlymus UAB „Vilniaus viešasis transportas“ dėl šio techninių specifikacijų projekto 

galima pateikti raštu žemiau nurodytais kontaktais ir per CVP IS iki 2018 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

11:00 val.  

Į gautas pastabas bei pasiūlymus, jas įvertinus, bus atsižvelgta rengiant pirkimo sąlygas bei sutarties 

projektą. 

Parengus pirkimo sąlygų projektą, numatoma su juo per CVP IS supažindinti tiekėjus bei surengti 

susitikimą su tiekėjais pirkimo sąlygų projektui aptarti. 

 

Prašome aktyviai reikšti pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktos techninės specifikacijos projekto. 

 

 

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: 

1. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus vadovas Linas Želvys, Žolyno g. 15, LT-

10209 Vilnius, 109 kab., tel. (8 5) 239 4708, faksas (8 5) 234 1935, el. paštas: 

linas.zelvys@vilniausvt.lt. 

2. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Technikos direktorius Mindaugas Žalkauskas, Žolyno g. 15, 

LT-10209 Vilnius, 221 b kab., tel. (8 5) 239 4607, faksas (8 5) 234 1935, el. paštas: 

mindaugas.zalkauskas@vilniausvt.lt. 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ 

TECHNIKOS TARNYBOS TECHNINIS SKYRIUS 

 

                            

  TVIRTINU 

 

                                                                                   Technikos direktorius 

 

                                                                                                        ___________________________ 

        (parašas) 

                                                                                       Mindaugas Žalkauskas 

 

 

 

 

NAUJŲ ŽEMAGRINDŽIŲ SUJUNGTINIŲ HIBRIDINIŲ MIESTO TIPO AUTOBUSŲ  

PIRKIMAS 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2018 m. rugsėjo 7 d. 

Vilnius 

I.  PIRKIMO OBJEKTAS 

 

1. 70 (septyniasdešimt) naujų žemagrindžių (angl. low floor) sujungtinių triašių vienaaukščių 

hibridinių miesto tipo autobusų (transporto priemonių kodas M3CG) keleiviams vežti (toliau - 

transporto priemonės, autobusai). Pirkimo objektas į dalis  neskaidomas. 

2. Autobusų  pristatymo, pateikimo ir perdavimo UAB “Vilniaus viešasis transportas” (toliau – 

Perkantysis subjektas) vieta – Perkančiojo subjekto Verkių transporto departamentas adresu – Verkių 

g. 52 Vilniuje. 

3. Autobusai turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti ES direktyvose, 

Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) taisyklėse ir kitus reikalavimus, 

nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.  

4. Autobusai privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, 

patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. 

liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 su pakeitimais (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2012, Nr. 7-257). 

5. Autobusai turi būti nauji, neeksploatuoti, tinkami vežti keleivius, neiškomplektuoti, atitinkantys 

jiems techninėse sąlygose keliamus reikalavimus. Jų techninė būklė turi užtikrinti saugią jų 

eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui.  

6. Perkančiajam subjektui išreiškus pageidavimą, Tiekėjai privalės sudaryti galimybę jos atstovams 

transporto priemonių gamybos metu jas apžiūrėtiir įvertinti jų techninę, estetinę būklę bei jų atitikimą 

Tiekėjo pasiūlyme pateiktiems aprašymams. 

7. Pristatyti ir Perkančiajam subjektui perduodami autobusai turės būti įregistruoti Perkančiojo 

subjekto arba lizingo bendrovės vardu Lietuvos Respublikoje VĮ „Regitra“; 

8. Perduodant autobusus Tiekėjas Perkančiajam subjektui privalės pateikti kiekvieno perduodamo 

autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros kortelę, kuri turi galioti 

ne mažiau nei 10 mėnesių nuo autobusų perdavimo Perkančiajam subjektui dienos. 
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II. TECHNIAI REIKLAVIMAI PERKAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

 

Žemagrindžių sujungtinių triašių vienaaukščių hibridinių miesto tipo autobusų (transporto 

priemonės kodas M3CG) privalomi techniniai reikalavimai 
 

1 lentelė 

Nr. Pavadinimas Aprašymas 

1. Transporto 

priemonė 

1.1. Žemagrindis (angl. low floor) sujungtinis triašis vienaaukštis miesto 

tipo autobusas (transporto priemonės kodas M3CG) (toliau – transporto 

priemonė/ autobusas), varomas dyzelinio ir elektros variklių; 

1.2. Pritaikyta dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +50ºC) 

temperatūros sąlygomis; 

1.3. Sertifikuota pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus; 

1.4. Nauja, pagaminta ne anksčiau nei 2018 m. 

1.5. Visos siūlomos transporto priemonės turi būti vieno gamintojo ir 

vieno modelio, surinktos naudojant tą patį technologinį procesą. 

2. Perkamas kiekis 70 vnt. 

3. Bendras ilgis Nuo 17 500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės  

atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. 

4. Plotis Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm. 

(išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus) 

5. Aukštis Ne daugiau nei 3 450 mm. 

(išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus) 

6. Grindų aukštis Žemagrindis (angl. low floor), belaiptis, įlipimo/išlipimo aukštis nuo 

kelio paviršiaus – ne didesnis nei 350 mm. 

7. Keleivių skaičius Ne mažiau nei 135 keleiviai (be vairuotojo), iš jų ne mažiau nei 40 

sėdimų vietų, kurių bent 1 vieta skirta neįgaliesiems / asmenims su 

specialiaisiais poreikiais su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar 

kita vežimėlio tvirtinimo įranga). 

8. Keleivių įlipimo 

durys 

8.1. Ne mažiau nei trejos dvivėrės durys dešinėje transporto priemonės 

pusėje; 

8.2. Dvivėrių durų angos plotis – ne mažesnis nei 1 200 mm; 

8.3. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų 

atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti); 

8.4. Su avariniais durų atidarymais išorėje. Avarinis visų durų atidarymas 

dengtas ir plombuotas; 

8.5. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje 

prietaisų skydelio dešinėje pusėje, su galimybe atidaryti pirmųjų durų 

(skaičiuojant nuo autobuso priekio) abi puses kartu arba atskirai bei 

galimybė darinėti duris kiekvienas atskirai ir visas kartu; 

8.6. Pirmosios durys rakinamos iš vidaus ir iš išorės, atidaromos iš išorės; 

8.7. Visos durys (išskyrus pirmąsias duris) rakinamos iš vidaus; 

8.8. Durų atidarymas, uždarymas turi įvykti per 3÷5 sekundes; 

8.9. Durims užsidarant prie tų durų (keleivių salone) turi įsijungti 

garsiniai ir šviesos signalai; 

8.10. Atidarius bet kurias duris privalo suveikti stabdžių sistema, 
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užtikrinanti, kad atidarytomis bent vienomis durimis transporto priemonė 

negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas 

blokuojamas automatiškai. 

9. Rampa vežimėliui 9.1. Rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui turi būti ties antrosiomis 

durimis; 

9.2. Rampa privalo išlaikyti mažiausiai 350 kg apkrovą; 

9.3. Mygtukai, skirti pranešimui dėl neįgaliojo ar vaiko vežimėlio 

įvažiavimo/išvažiavimo, turi būti prie durų išorėje, o viduje – prie 

neįgaliojo vietos. Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas 

šviesos signalu. 

10. Didžiausia leistina 

masė 

Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną 

galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

11. Varančiosios ašies 

apkrova 

Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną 

galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

12. Ašys Trys. 

13. Posūkio 

spindulys 

Ne didesnis nei 12,5 m. 

(išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 

EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus) 

14.                              Jėgos agregatai 14.1. Jėgos agregatai – dyzelinis variklis ir elektros variklis; 

14.2.Variklių galia  ir konstrukcijos turi garantuoti jų funkcionavimą 

dirbant šios specifikacijos 1.2 punkte nurodytomis sąlygomis; 

14.3. Dyzelinis variklis turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos 

standartą; 

14.4. Elektros variklis turi atitikti ne mažesnę kaip IP56 elektrinių 

prietaisų apsaugos klasę. 

15.                              Pavarų dėžė/ jėgos 

perdavimas 

Jėgos perdavimas į varančiuosius ratus turi būti pritaikytas miesto tipo 

autobusams. 

16. Ratai ir padangos 16.1.Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės turi atitikti Jungtinių 

Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 

reikalavimus. Privaloma pateikti sertifikatų kopiją. 

16.2.Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą 1222/2009 EB. 

16.3.Pagamintos ne anksčiau negu 2018m. 

16.4.Garantuota rida  ne mažiau 150000km. 

16.5.Padangos turi būti tinkamos visiems sezonams (M+S) ir pažymėtos 

 (3PMSF ženklas, privaloma kartu su pasiūlymu pateikti atitikties 

sertifikato kopiją). 

16.6.Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos 

indeksas ir greičio indeksas (angl. Speed index) turi atitikti miesto 

autobusui skirtoms padangoms keliamus reikalavimus. 

16.7.Padangos turi būti  pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam 

transportui miesto sąlygomis (C), privalo turėti papildomą šoninės dalies 

gumą skirtą nusidėvėjimui, turinčią nusidėvėjimo indikatorius, galimybę 

atnaujinti protektorių. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė 

kaip D, sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip B, išorinio 

riedėjimo triukšmo išmatuota vertė neviršijanti 72 dB; 

16.8. Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu 

rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos; 

16.9. Specialios ratų smeigės ir veržlės apsaugančios nuo savaiminio ratų 

atsilaisvinimo. 

17. Pakaba Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo bei 
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nusileidimo ir pasvyrimo į dešinę pusę funkcijomis. 

18. Pneumatinė 

sistema 

18.1.  Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos 

iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija; 

18.2. Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo 

elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. 

Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės 

jungtys (movos); 

18.3. Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis transporto 

priemonės priekyje, t. y. tarp priekinių žibintų žemiau priekinio stiklo, ir 

galinėje transporto priemonės dalyje; 

18.4. Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, 

ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų. 

19. Stabdžiai 19.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 

19.2. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo 

jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake 

System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų 

pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp 

transporto priemonės ašių; 

19.3. Turi būti įrengtas elektra valdomas stovėjimo stabdys, valdomas iš 

vairuotojo kabinos; 

19.4. Patogus priėjimas iš keleivių salono prie stabdžių 

energoakumuliatorių avariniam atblokavimui. 

20. Vairavimo 

sistema 

20.1. Sistema su stiprintuvu; 

20.2. Vairas kairėje pusėje; 

20.3. Vairo padėtis reguliuojama. 

21.                              Elektros sistema, 

akumuliatoriai 

21.1. Darbinė įtampa – 24 V DC; 

21.2. Įrengti 2 jungikliai, skirti akumuliatorių baterijos išjungimui, vienas 

vairuotojo kabinoje ir kitas akumuliatorių skyriuje; 

21.3. 12 V elektros lizdas su šakute vairuotojo darbo vietoje; 

21.4. Šiluminiai-automatiniai saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus 

dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba; 

21.5. Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų 

skyriuje transporto priemonei užvesti; 

21.6.  USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui: 

21.6.1. Vairuotojo darbo vietoje – 1 vnt.; 

21.6.2. Keleivių salone  – 4 vnt.; 

21.7. Radijo imtuvas su garsiakalbiais: 

21.7.1. Vairuotojo darbo vietoje – 1 garsiakalbis; 

21.7.2. Keleivių salone garsinio informavimo sistema turi turėti ne mažiau 

nei 6 garsiakalbius, išdėstytus proporcingai. Garsiakalbiai turi būti 

sumontuoti atskirose virš keleivių salono lubų sumontuotose dėžutėse 

(siekiant geresnio jų skambėjimo, garsiakalbių negalima tvirtinti tiesiai 

prie kėbulo konstrukcijos elementų). Garsiakalbiai turi veikti ir su 

diegiama e.bilieto įranga, pagal su Perkančiuoju subjektu suderintą 

schema; 

21.8. Vienas išorinis garsiakalbis prie pirmų durų (vieta derinama prieš 

pasirašant sutartį); 

21.9. Laikrodis vairuotojo darbo vietoje; 

21.10. Lankstaus tvirtinimo mikrofonas, įrengtas vairuotojo kairėje pusėje 

ir įjungiamas kaire koja arba ranka, veikiantis  su salono garsiakalbiais; 

21.11. Garsiniai atbulinės eigos ir užsidarančių durų signalai; 
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21.12. Variklio skyriaus apšvietimas; 

21.13. Elektros instaliacija e. bilieto įrangos prijungimui, pagal su 

Perkančiuoju subjektu suderintą schemą. 

21.14. Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių 

baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 220 Ah; 

21.15. Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos 

apsaugotame dėkle. 

   

22.                              Aušinimo sistema 22.1. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi 

būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. 

Variklis turi užsivesti, kai transporto priemonė ir akumuliatorių baterija 

yra atšalusi iki -35°C temperatūros; 

23.2. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagamintos iš korozijai 

atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo 

mechaninių pažeidimų. 

23. Energijos kiekis, 

degalų talpos ir 

pildymas 

23.1. Esantis energijos/ degalų kiekis turi užtikrinti ne mažesnę nei 500 

km ridą be papildymo, eksploatuojant transporto priemonę mieste; 

23.2.  Sukauptas elektros energijos kiekis turi užtikrinti ne mažesnę kaip 

200 metrų nepertraukiamą ridą; 

23.3. Degalų (dyzelino) užpildymo anga turi būti dešinėje transporto 

priemonės pusėje. Degalų užpildymo angos dangtelis turi būti paruoštas 

plombavimui vienkartinėmis plastikinėmis plombomis; 

23.4. Dyzelino priedo (AdBlue) talpa turi užtikrinti ne mažesnę nei 3000 

km ridą be papildymo; 

 23.5. Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) 

skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis 

sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios  žymos talpoje; 

23.6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti transporto priemonės 

normines vidutines energijos/degalų sąnaudas pagal “SORT-Hy” testo 

bandymo metodą. 

23.7.Visose transporto priemonėse turi būti įrengta faktinį degalų ir 

elektros energijos sunaudojimą fiksuojanti įranga; 

23.8.Visose transporto priemonėse turi būti įrengta vairavimo kokybę, 

identifikuojant vairuotoją,  fiksuojanti įranga. 

24. Centrinė tepimo 

sistema 

Priekabos sujungimo guolis turi būti tepamas per centrinę tepimo 

sistemą. Jeigu gamintojo yra numatyta daugiau tepimo taškų, visi taškai 

privalo būti tepami per centrinę tepimo sistemą. 

25. Kėbulas 25.1. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.2 punkte 

numatytoms klimato sąlygoms; 

25.2. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų 

garantinių įsipareigojimų įvykdymą; 

25.3. Išorinės šoninės transporto priemonių kėbulo apdailos turi būti iš 

atskirų apdailos plokščių; 

25.4. Vėliavėlių laikiklis transporto priemonės kairiojo šono viršutinėje 

priekinėje dalyje. 

26. Šildymas 26.1. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 

punkte numatytoms klimato sąlygoms; 

26.2. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas šildomi lubose sumontuota 

sistema (angl. roof heating) ir šoniniais šildytuvais; 

26.3. Esant neigiamai lauko temperatūrai, sistema turi užtikrinti ne 

žemesnę nei +10 °C temperatūrą keleivių salone. 
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27. Oro 

kondicionavimo 

sistema, 

ventiliacija 

27.1. Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono 

šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais 

vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui; 

27.2. Kondicionavimo sistema esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai 

transporto priemonėje turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus 

temperatūrą; 

27.3. Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai 

nerasotų; 

27.4. Keleivių salone turi būti įrengti ne mažiau nei 2 mechaniškai arba 

elektra valdomi stogo liukai su avariniu užraktu; 

27.5. Keleivių salone turi būti ne mažiau nei 6 langai su užraktais 

rakinamomis orlaidėmis; 

27.6. Pirmasis stiklas už pirmųjų įlipimo durų gali būti be orlaidės, jeigu 

jame sumontuota informacinės sistemos įranga. 

28. Triukšmo lygis Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 

dB. (Pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus) 

29. Vairuotojo 

darbo vieta ir 

sėdynė 

29.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto 

kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais 

lietuvių kalba. 

29.2. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, 

odometras;  

29.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama 

informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 

29.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; 

29.5. Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo 

nesankcionuoto paleidimo; 

29.6. Transporto priemonės turi būti aprūpintos alkoholine blokuote. Turi 

atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-2:2014. Autobusas nepradeda 

važiuoti vairuotojui neatlikus blaivumo tikrinimo procedūros; 

29.7. Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, 

su porankiu kairėje pusėje, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir 

atstumas nuo vairo; 

29.8. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota 

apsauga nuo saulės spindulių; 

29.9. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 

29.9.1. 12 V lizdas; 

29.9.2. Skyrius vairuotojo krepšiui; 

30.9.3. Reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko/dėtuvės 

apšvietimui; 

29.9.4. SOS mygtukas, skirtas vairuotojui užfiksuoti incidentą. Paspaudus 

mygtuką fiksuojamas įvykis vaizdo įraše, sistema turi 

išsiųsti aliarminį pranešimą į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą ar 

kelias vietas. Mygtukas skirtas fiksuoti įvykiui transporto priemonės 

salone. Operatorius turi turėti galimybę stebėti vaizdą tiesiogiai, girdėti 

garsą iš kameros; 

29.9.5. „A juostos“ mygtukas, skirtas vairuotojui užfiksuoti incidentui ar 

eismo taisyklių pažeidimui važiuojamos dalies „A“ juostoje. Paspaudus 

mygtuką fiksuojamas įvykis vaizdo įraše, sistema turi automatiškai išsiųsti 

pranešimą į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą ar kelias vietas, iš 

kameros, esančios transporto priemonės priekyje. Operatorius turi tūrėti 

galimybę vaizdą stebėti tiesiogiai iš kameros; 
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29.9.6. 3 vnt. „tiesioginio skambučio“ mygtukai, skirti vairuotojui 

inicijuoti skambutį iš transporto priemonės į su Perkančiuoju subjektu 

suderintas atitinkamas vietas (dispečerines), fiksuojamas įvykis vaizdo 

įraše, operatorius turi turėti galimybę stebėti vaizdą tiesiogiai, girdėti 

garsą iš vidaus kameros; 

29.10.  Dėl vairuotojų pokalbių : 

29.10.1. Pokalbio funkcijai užtikrinti negali būti naudojama atskira 

papildoma SIM kortelė. Ši funkcija turi būti integruota į nuotolinio vaizdo 

įrašų perkėlimo sistemą ar kitą sistemą, kurioje naudojama SIM kortelė 

duomenų ryšiui užtikrinti; 

29.10.2. vairuotojo ir dispečerių ar operatorių pokalbiai vykdomi per 

mikrofoną ir garsiakalbį. Pokalbis inicijuojamas „tiesioginio skambučio“ 

mygtuko paspaudimu arba dispečeriui ar operatoriui inicijavus skambutį 

iš Perkančiosios organizacijos dispečerio ar operatoriaus darbo vietos; 

29.10.3. dispečeris ar operatorius turi turėti galimybę inicijuoti pokalbį su 

tam tikro autobuso ar troleibuso vairuotoju ar visų transporto priemonių  

vairuotojais ar tam tikros grupės autobusų ir/ar troleibusų vairuotojais; 

29.10.4. pokalbio funkcijai užtikrinti negali būti naudojamas ragelis ar 

kitos priemonės, kurias vairuotojas turėtų laikyti rankose (turi 

neprieštarauti kelių eismo taisyklėms); 

29.10.5. mikrofonas ir garsiakalbis, kuris būtų sujungiamas su kamerų 

sistema, turi užtikrinti kokybišką garsą pokalbio su dispečeriu ar 

operatoriumi metu. 

29.11. Vairuotojo darbo vieta atskirta stikline kabina ar pertvara, 

neribojančia keleivių įlipimo per priekines duris. Kabinos ar pertvaros 

durys su langeliu bilietų pardavimui ir pinigų stalčiuku/dėtuve vairuotojui 

patogioje vietoje, pasiekiamoje dešine ranka nepakilus iš darbo vietos 

(sėdynės). Durys (arba erdvė nuo grindų iki lubų) turi būti ne žemesnės 

nei 1,8 m  ir ne mažiau nei 60% durų turi būti pagaminta iš skaidrios 

permatomos medžiagos. Turi būti galimybė kabinos/pertvaros duris 

užrakinti iš vidaus (vairuotojo darbo vietos) ir iš keleivių salono pusės;  

29.12. Prie kabinos/pertvaros sumontuotas lankstas atsidarantis į salono 

pusę ir neleidžiantis keleiviams prieiti prie priekinio lango stiklo; 

29.13. Pertvara už vairuotojo – nepermatoma, su vieta informacijai 

talpinti; 

29.14. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas stumdomas 

langas. 

30. Keleivių sėdynės 30.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2001/85/EB reikalavimus; 

30.2. Keleivių sėdynės individualios, iš atskirų atlošo ir paminkštintos 

sėdimos dalies pagrindo, pagamintų iš plastiko; 

30.3. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui; 

30.4. Dvi atlenkiamos vienvietės sėdynės, sumontuotos stovinčių keleivių 

skyriuje prie neįgaliojo vietos; 

30.5. Privalo būti įrengta vieta neįgaliųjų keleivių vežimėliui prieš antras 

duris. Prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas ir galimybė prisegti 

neįgaliųjų keleivių vežimėlį; 

30.6. Sėdynių išdėstymas ir spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. 

31. Apsaugos įranga 31.1. Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 6 kg milteliniai ugnies 

gesintuvai; 

31.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas; 
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31.3. Dvi ratų atsparos; 

31.4. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos 

rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, 

pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ 

reikalavimus; 

31.5. Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklinimas privalo būti 

lietuvių kalba; 

31.6. Variklio  skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos 

sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie 

gaisro signalizacijos variklio skyriuje suveikimą; 

31.7. Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus 

greitis apribotas – ne didesnis nei 80 km/h. 

32. Priekinio lango 

stiklas 

32.1. Priekinio lango stiklas apšildomas oru. 

32.2. Priekinė maršrutų rodyklė neturi būti integruota į priekinį 

panoraminį stiklą. 

33. Langai 34.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – 

stiklo paketai; 

34.2. Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50% durų ploto; 

34.3. Stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo; 

34.4. Pirmosios durys su stiklo paketu; 

34.5. Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra. 

34.6. Galinis ir paskutiniai šoniniai langai iš vidinės pusės padengti 

skaidria ir apsaugančia nuo subraižymų plėvele. 

34. Avariniai išėjimai 34.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“; 

34.2. Šalia avarinio išėjimo patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui 

sudaužyti. 

35. Vidaus 

apšvietimas/ 

išorinis 

apšvietimas, 

žibintai 

35.1. Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą; 

35.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje; 

35.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų 

pakankamą salono ir durų apšvietimą; 

35.4. Įlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų.  

Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir išsijungia jas uždarius; 

35.5. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – 

dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo 

režimas – esant išjungtam varikliui; 

35.6. Visas išorinis apšvietimas, išskyrus artimųjų ir tolimųjų šviesų 

žibintus, LED technologijos. Dienos šviesos žibintai turi būti LED 

technologijos. 

36.  Turėklai 36.1. Keleivių salone privalo būti įrengti vamzdiniai turėklai; 

36.2. Papildomai prie horizontalių turėklų pritvirtinamos išilgai turėklo 

kabančios plastikinės rankenos laikymuisi (ne mažiau 10 vnt.), su 

galimybe patalpinti 90×170 mm (arba 85×125 mm) dydžio dvipusę 

spausdintą reklamą. Rankenų reklaminis paviršius turi būti orientuotas 

išilgai keleivių salono, kad neužstotų vaizdo vairuotojui; 

36.3. Prie kiekvienų durų turi būti įrengti ,,STOP’’ mygtukai ant 

vertikalių turėklų. Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas 

šviesos signalu; 

36.4.Šiukšlių dėžės, sumontuotos vairuotojo darbo vietoje ir prie 

kiekvienų keleivių įlipimo durų. 
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37. Užrašai Visi užrašai ir informacija salone lietuvių ir anglų kalbomis (Techninės 

specifikacijos 2 priedas). 

38. Grindys 38.1. Grindys padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia 

dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, 

viešajam transportui skirta PVC danga: 

38.1.1. bendrasis storis – ne mažiau 2,0 mm; 

38.1.2. dėvimasis storis su abrazyvu – ne mažiau 0,7 mm. 

38.1.3. liekamasis įspaudimas (pagal EN 433 arba lygiavertį) – ne daugiau 

0,1 mm; 

38.1.4. spalvų atsparumas (pagal EN ISO 105 BO2 metodą arba 

lygiavertį) – ne mažiau 6; 

38.1.5. atsparumas chemikalams (pagal EN 423 arba lygiavertį) – labai 

geras, be pasikeitimų; 

38.1.6. slidumas (pagal DIN 51130 arba lygiavertį) – ne žemiau R10; 

38.1.7. degumo klasė (pagal EN 13501 arba lygiavertį) – ne žemesnė nei 

Bfl – S1; 

38.2. PVC dangos spalva ir raštas turi būti praktiški, kad nesimatytų 

purvo. Spalva suderinama sudarant sutartį; 

38.3.  PVC dangos kraštai užleisti (pakelti) ant salono sienų; 

38.4. Grindų paviršiaus aukščių skirtumo sandūros pažymėtos ryškiu 

kontrastiniu žymėjimu; 

38.5. Ant grindų turi būti įrengti (sumontuoti) neregių įspėjamieji ir 

vedinimo paviršiai.  

38.6. Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas 

savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių). 

39. Galinio matymo 

veidrodžiai 

39.1. Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis; 

39.2. Išorėje – du vartomi, šildomi, išgaubti, stačiakampiai, reguliuojami 

elektra ir lengvai nuimami veidrodžiai. 

40. Vilkimo įtaisas Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį transporto 

priemonės priekyje ir gale. 

41. Išmetimo sistema Išmetimo sistema iš nerūdijančio plieno ir išmetimo vamzdis įrengtas 

gale, kairėje pusėje. 

42. Išorės dažymas, 

salono 

interjeras 

42.1. Ne daugiau nei dvi spalvos, aptariama ir suderinama prieš pasirašant 

sutartį. Galutiniai spalviniai sprendimai po sutarties pasirašymo. 

Planuojamos spalvos ir ornamento pavyzdys:  

 
42.2. Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti 

atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms; 

42.3. Emblemos ir užrašai klijuojami lipdukais arba dažomi (numatoma 

aptariant išorės išvaizdą); 

42.4. Salono interjero danga iš atsparios drėgnam valymui (panaudojant 
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chemines valymo priemones) medžiagos (plastikas, aliuminis ir pan.). 

43. Transporto 

priemonės 

sistemų 

borto 

kompiuteris 

Transporto priemonės sistemų borto kompiuteris turi registruoti ir kaupti 

techninius autobuso veikimo duomenis: nuvažiuotą atstumą, vidutinį ir 

maksimalų važiavimo greitį, avarinius stabdymus ir pagreitį, degalų ir 

energijos sąnaudas, variklio įjungimą/išjungimą, durų 

atidarymą/uždarymą, šildymo sistemos įjungimą/išjungimą, važiavimą 

laisva eiga. (Papildomai sumontuotas borto kompiuteris ar kompiuteriai, 

atliekantis(-ys) šias funkcijas, gali būti skirtingų gamintojų). 

44. Bilietų 

žymėjimo 

įrenginiai 

44.1. Turi būti įrengtas vienas elektromechaninis komposteris keleivių 

salone šalia vairuotojo kabinos, skirtas pažymėti 65×40 mm matmenų 

vienkartinį popierinį bilietą; 

44.2. Bilietų žymėjimo įrenginį (elektromechaninį komposterį) turi valdyti 

borto kompiuteris su blokavimo galimybe iš vairuotojo darbo vietos; 

44.3. Ant popierinių bilietų turi būti atspausdinta: data, laikas, maršruto 

numeris, transporto priemonės keturių skaitmenų garažo numeris; 

45. Keleivių 

skaičiavimo 

sistema 

45.1. Įranga turi būti sumontuota visose transporto priemonėse; 

45.2. Automatinės keleivių skaičiavimo sistemos įranga, sumontuota ties 

kiekvienomis transporto priemonės durimis, skaičiuojanti įlipančių ir 

išlipančių keleivių skaičių. Įranga turi užtikrinti duomenų apie pervežtų 

keleivių skaičių per pamainą, dieną ir/ar mėnesį, įlipančių ir išlipančių 

keleivių skaičių kiekvienoje stotelėje gavimą. Keleivių skaičiavimo 

tikslumas turi būti ne mažesnis kaip 95%; 

45.3. Keleivių srautų matavimo techninę įrangą (angl. Automatic 

Passenger Counting, toliau – APC TĮ)  sudaro: 

45.3.1. infraraudonųjų spindulių arba lygiaverčių technologijų keleivių 

matavimo jutikliai (angl. People Counting Unit, PCU); 

45.3.2. borto kompiuteriai. 

45.4. Transporto keleivių srautų matavimo įranga turi: 

45.4.1. fiksuoti viešojo transporto (toliau – VT) keleivių srautų duomenis 

(angl. Raw Data), susiejant juos su konkrečia vieta (stotele), laiku, 

transporto priemone ir transporto priemonės durimis bei apskaičiuoti 

keleivių srautą; 

45.4.2. turėti įdiegtą padėties nustatymo sistemos (GPS, Galileo ar 

lygiavertis) funkciją, kuri leistų nustatyti ir fiksuoti transporto priemonės 

buvimo koordinates ir jų fiksavimo laiką; 

45.4.3. susieti užfiksuotas transporto priemonės buvimo koordinates su 

konkrečiomis stotelėmis; 

45.4.4. užtikrinti kaupiamų viešojo transporto keleivių srautų duomenų, 

transporto  priemonių tvarkaraščių ir maršrutų stotelių informacijos 

saugumą; 

45.5. APC TĮ turi patikimai ir nepertraukiamai funkcionuoti sutarties 

metu. APC TĮ ir visi kabeliai, jungtys turi būti pritaikyti transporto 

priemonėms, turi būti atsparūs smūgiams, vibracijai, vandalizmo aktams, 

aplinkos poveikiui (dulkėms, vandeniui ir drėgmei, temperatūrai); 

45.6. Reikalavimai infraraudonųjų spindulių arba lygiaverčių technologijų 

keleivių matavimo jutikliams (toliau - jutikliai): 

45.6.1. jutikliai turi veikti infraraudonųjų spindulių principu ir gebėti 

trianguliacijos metodu detektuoti objektus, atstumą ir objektų judėjimo 

kryptį. Turi būti naudojami žmogaus akiai nematomi ir nekenksmingi 

infraraudonieji spinduliai; 

45.6.2. jutikliai turi būti sumontuoti transporto priemonėje virš durų angos 
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esančiose transporto priemonės konstrukcijose ir turi kokybiškai vykdyti 

funkcijas, esant tokiam montavimo aukščiui, koks yra naudojamose 

transporto priemonėse; 

45.6.3. jutikliai turi būti maitinami iš borto kompiuterio ir nenaudoti 

baterijų; 

45.6.4. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti įdiegta tiek borto 

kompiuterių, kiek reikia atitinkam durų kiekiui padengti. Jeigu diegiamas 

daugiau negu vienas borto kompiuteris, tarpusavyje jie turi veikti 

hierarchiniu pavaldumo (angl. Master-Slave) principu. 

45.7. Borto kompiuteriai turi: 

45.7.1. suformuoti apskaičiuoto keleivių srautų ir kitų (padėties, durų 

uždarymo ir kt.) duomenų rinkmeną ir šiuos duomenis GSM ryšiu 

perduoti į aplikacijų serverį. Borto kompiuteris turi turėti galimybę 

išsaugoti bent 2 parų duomenis esant ryšio sutrikimams; 

45.7.2. siųsti duomenis apie komponentų būklę ir klaidas, gedimus. Borto 

kompiuteris turi gebėti įsidiegti programinės įrangos atnaujinimus (angl. 

Firmware) iš centrinės sistemos; 

45.7.3. turėti integruotą padėties nustatymo sistemos (GPS ar Galileo ar 

lygiavertis) įrenginį. Kartu su borto kompiuteriu turi būti pateikta padėties 

nustatymo sistemos įrenginio antena; 

45.7.4. turėti integruotą duomenų perdavimo judraus GSM ryšio tinklais 

(GPRS, EDGE, 3G ar lygiavertis) įrenginį, į kurį turi būti dedama 

standartinė SIM kortelė. Kartu su borto kompiuteriu turi būti pateikta 

GSM įrenginio antena; 

45.7.5. gebėti veikti kompiuteriniame tinkle (angl. Ethernet). Turi būti 

galima konfigūruoti borto kompiuterį per kompiuterinį tinklą (tiek 

prisijungus prie tinklo transporto priemonėje, tiek nuotoliniu būdu per 

GSM duomenų perdavimo ryšį), naudojant naršyklėje veikiančią (angl. 

web) naudotojo sąsają. Borto kompiuteris turi gebėti prisijungti prie 

transporto priemonės pagrindinio borto kompiuterio ir komunikuoti su 

kitais įrenginiais, naudodami UDP protokolą. 

45.8. APC TĮ turi būti įdiegta ir parengta eksploatacijai, t. y. turi būti 

patiekti ir įdiegti visi reikalingi laidai, kabeliai ir jungtys visų komponentų 

sujungimui. Visos jungtys turi būti tokios, kad nebūtų galima sujungti 

netinkamai. Jungtys ir kabeliai turi atitikti įrenginiams taikomus 

reikalavimus aplinkai (dulkėms, vandeniui, vibracijai); 

45.9. Reikalavimai duomenų  perdavimui: 

46.9.1. duomenys apie VT keleivių srautą turi būti perduodami į 

Perkančiojo  subjekto patalpose įrengtas tarnybines stotis, kuriose įdiegta 

APC IS, leidžianti peržiūrėti ir analizuoti gautus statistinius duomenis; 

45.9.2. duomenys iš APC TĮ į APC IS turi būti perduodami bevieliu IP 

tinklu, pvz., GPRS arba lygiaverčiais būdais. Perduodant duomenis turi 

būti sukurti atskiri LAN (angl. Local Area Network) tinklai, jei duomenys 

perduodami uždarame duomenų tinkle, ir atskiri APN (angl. Access Point 

Node) ar individualūs VPN tinklai, jei duomenys perduodami viešaisiais 

duomenų tinklais. 

45.10. Įrangos reikalavimai aplinkai: 

45.10.1. turi veikti, kai lauke esanti temperatūra yra ne mažesniame 

temperatūrų diapazone nei nuo -35° iki +50 C; 

45.10.2. turi turėti bent IP65 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę pagal 

IEC 60529 arba lygiavertį standartą; 

45.10.3. turi turėti bent IK08 apsaugos nuo vandalizmo klasę pagal IEC 
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62262, EN 50102 arba lygiavertį standartą; 

45.10.4. turi atitikti 1 kategorijos B klasės atsparumo smūgiams ir 

vibracijai reikalavimus pagal EN 61373 arba lygiavertį standartą. 

45.11. APC duomenys turi būti perduodamos automatiškai ne rečiau kas 

12 val. automatiškai; 

45.12. Duomenys ir jų formatai, kurie apima keleivių srautų skaičiavimo 

informaciją ir perduodami skaičiavimams privalo būti atviri; 

45.13. APC  turi užtikrinti duomenų apie pervežtų keleivių skaičių per 

pamainą, dieną ir/ar mėnesį, įlipančių ir išlipančių (vienu metu) keleivių 

skaičių kiekvienoje stotelėje gavimą. 

46. Keleivių 

informavimo 

sistema 

46.1. Keleivių informavimo sistema valdoma (toliau – KIS) borto 

kompiuterio, įrengto vairuotojo darbo vietoje, pasiekiamoje ranka 

nepakilus iš darbo vietos (sėdynės); 

46.2. Borto kompiuteris turi valdyti keleivių informavimo sistemą; 

46.3. KIS nominali nuolatinės srovės maitinimo įtampa – 24V, darbinė 

aplinkos temperatūra – nuo -35°C iki +50°C; 

46.4. Išorinės švieslentės šviesos diodo (SMD LED) technologijos skydai,  

kuriuose kiekvienas ženklus sudarantis taškas šviesos diodas. 

Šviesos  diodų spalva vienspalvė – balta  (angl. monocromatic white). 

Skydo apšvietimas įjungiamas kartu su borto kompiuterio įjungimu; 

46.5. Maršruto išorinės švieslentės su važiavimo krypties ir numerio 

pateikimu priekyje ir dešiniajame šone su galimybe rodyti informaciją 

dviem eilutėmis, transporto priemonės gale – maršruto numeris, valdomos 

ir programuojamos borto kompiuteriu, ir įrengta vidinė švieslentė; 

46.6.  Priekinė švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 160×19 taškų; 

46.7. Dešinėje pusėje priekinėje ir galinėje autobuso dalyje  dvi 

švieslentės, kurių dydis ne mažiau nei 160×19 taškų; 

46.8. Gale švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 32×19 taškų; 

46.9. Informavimo sistema turi turėti ne mažiau 4 monitorius (LCD TFT 

ekranus ne mažesnių kaip 18 coliu įstrižainės  ), turintį skaitmeninę sąsają 

su išorinėmis švieslentėmis. Tvirtinimo vieta turi būti suderinta su 

Perkančiuoju subjektu; 

 46.10. LCD ekrane turi būti galimybė atvaizduoti esamą stotelę ir 

sekančią stotelę,  transliuoti reklaminius vaizdo įrašus ir kitą informaciją; 

46.11. Duomenų atnaujinimo (garso, maršrutų informacijos, reklaminių 

vaizdo įrašų rodomų LCD TFT ekranuose) perdavimo būdai: 

46.11.1. WiFi ryšiu parkuose ir GSM ryšiu mieste; 

46.11.2. galimybė tiesioginio programavimo specialia kortele arba USB 

jungtimi, esančia borto kompiuterio priekyje. 

46.12. Keleivių informacinė sistema (borto kompiuteris) programuojamas 

lietuvių kalba, stotelių skelbimas sinchronizuotas su elektroninių 

švieslenčių darbu; 

46.13. Transporto priemonių gamintojas pasirinktinai švieslentes gali 

integruoti į montuojamą e. bilieto borto kompiuterį arba komplektuoti su 

gamyklinės informacijos atvaizdavimo įrangą. 

47. Instaliacija 

E.bilieto įrangai 

 ir įrangos  

montavimas 

 

Transporto priemonės turi būti paruoštos mieste naudojamų bilietų 

pardavimo ir žymėjimo aparatūros montavimui. Tai yra transporto 

priemonėse turi būti sumontuotos laidų pynės su antgaliais, paruoštos 

naudojamos mieste aparatūros pajungimui pagal Perkančiojo subjekto 

pridedamą schemą (Techninės specifikacijos 1 priedas). 

48. Vidaus vaizdo 48.1. Vaizdo kameros (min 3 keleivių salone)  sumontuotos lubose ir su 
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stebėjimo kameros 

(360°) 

ne mažiau kaip 3 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi. 

48.2. Temperatūrų diapazonas nuo -35 °C iki +50 °C, kamera turi būti 

atspari dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams, IP65 arba 

lygiavertis, kamera turi atitikti EE 50155, EN 55024, EN 61000-6-1 arba 

lygiaverčius standartus; 

48.3. Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių, su ne mažiau 

kaip 200 valandų vaizdo įrašymo atmintimi, vaizdo įrašo kodavimui turi 

būti naudojamas MxPEG arba MJPEG  arba analogiškas kodeksas (kad 

įraše sustabdžius kadrą, judantis objektas būtų neišplaukęs ir aiškus); 

48.4. Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą 

bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (nereikalaujant atsisiųsti 

papildomų kodekų): 

48.4.1. Windows media player; 

48.4.2. VLC media player. 

48.5. Vaizdo kamerų sistema turi turėti galimybę WLAN ryšiu peržiūrėti 

surinktą medžiagą, įrašinėti vaizdą ir garsą iš ne mažiau kaip penkių 

kamerų, turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus 

transporto priemonės variklį ir sistemos išjungimas nustatant laiką po 

variklio užgesinimo, į įrenginio laikmeną turi tilpti ne mažiau kaip 200 

val. vaizdo medžiagos, užtikrinant 1024×768 vaizdo rezoliuciją ne 

mažesniu nei 8 unikalių fps (angl. Frames Per Second – kadrai per 

sekundę). Vaizdo medžiaga turi būti įrašoma į laikmeną, neturinčią 

mechaninių dalių; 

48.6. Kamera, fiksuojanti vaizdą transporto priemonės salono priekyje 

(viduje) prie vairuotojo kabinos, turi įrašinėti vaizdą su garsu; 

48.7. Kiekviena kamera turi turėti ne mažesnį nei 360° objektyvą tam, kad 

užtikrinti vaizdo stebėjimą visame transporto priemonės plote be aklos 

zonos (keleivio sėdynės užstojimas nėra laikomas akla zona), turi būti 

matymo kampo perdengimas, kad užtikrinti kitų kamerų ir transporto 

priemonės interjero saugumą nuo vandalizmo; 

48.8. Turi būti vaizdo perkėlimas bevielio ryšio technologija iš viešojo 

transporto priemonės į bendrą duomenų saugojimo saugyklą. Turi būti 

pateikta programinė įranga vaizdo peržiūrai ir administravimui 

49. Eismo vaizdo 

stebėjimo ir 

įrašymo sistema 

49.1. Sistemą sudaro vaizdo kameros ne mažesnės nei IP65 atsparumo 

klasės: 

49.1.1 kamera, fiksuojanti vaizdą transporto priemonės  priekyje (išorėje), 

turi turėti ne mažesnį nei 90° objektyvą tam, kad užtikrintų vaizdo 

stebėjimą eismo važiuojamoje dalyje; 

49.1.2. fiksuojanti vaizdą transporto priemonės gale (išorėje); 

49.1.3. fiksuojanti transporto priemonės dešiniojo šono vaizdą (išorėje); 

49.2. Visos kameros turi būti: 

49.2.1. su ne mažiau kaip 3 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos 

sensoriumi; 

49.2.2. skirtos veikti temperatūrų diapazone nuo -35 °C iki +50 °C, 

49.2.3. atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams; 

49.2.4. IP65 atsparumo klasės arba lygiavertės; 

49.2.5. turi atitikti EE 50155, EN 55024, EN 61000-6-1 arba lygiaverčius 

standartus; 

49.3. Turi būti vaizdo stebėjimo ekranas, ne mažesnis nei 10” LCD 

monitorius, vairuotojui ir vaizdo įrašymo įrenginys (su visomis 

reikiamomis komunikacijomis, būtinomis sistemos veikimui užtikrinti); 

49.4. Į stebėjimo ekraną vairuotojo darbo vietoje vaizdas išdidinamas ir 
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rodomas (angl. full screen) automatiškai: 

49.4.1. įjungus atbulinę pavarą, iš vaizdo kameros transporto priemonės 

gale. Vaizdo vėlavimas ne daugiau kaip 0,5 s; 

49.4.2. atidarius keleivių įlipimo duris, iš transporto priemonės šoninės 

vaizdo kameros. 

49.5. Objektyvai turi būti parinkti tokie, kad būtų užtikrintas aiškus ir 

kokybiškas vaizdas, gaunamas iš visų transporto priemonėje esančių 

vaizdo kamerų; 

49.6. Vairuotojo darbo vietoje tvirtinamas vaizdo stebėjimo ekranas turi 

būti ne mažesnės nei 1024×768 skiriamosios gebos, atsparus vibracijai, su 

LED pašvietimu ir automatiniu pašvietimo ryškumo reguliavimu 

(priklausomai nuo aplinkos apšvietimo); 

49.7. Fiksuojanti vaizdą transporto priemonės gale turi perduoti vaizdą į 

stebėjimo ekraną vairuotojo darbo vietoje 
 

50. Švieslenčių, 

multimedijos 

ekranų, vaizdo 

stebėjimo sistemos 

ir keleivių 

skaičiavimo 

sistemos 

aptarnavimas 

Tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo pažymas, nurodant įmones, kurios 

įgalioti atstovai Lietuvoje ir pateikti atstovo Lietuvoje sutikimą dalyvauti 

projekte ir vykdyti garantinį bei po garantinį aptarnavimą.  

51. Įranga vaizdo įrašų 

valdymui, 

parsisiuntimui ir 

peržiūrai 

51.1.Turi būti vieninga techninė ir programinė įranga vaizdo įrašų 

automatiniam parsisiuntimui ir peržiūrai (WLAN ryšiu konkrečiai 

transporto priemonei esant WLAN ryšio zonoje automatiškai būtų 

parsiunčiamas iš anksto programinėje įrangoje nurodyto laiko ir trukmės 

vaizdo įrašas); 

51.2. Vairuotojui paspaudus SOS, „A juostos“ ar bet kurį „tiesioginio 

skambučio“ mygtuką, būtų pažymima visų transporto priemonės vaizdo 

kamerų vaizdo įrašo dalis automatiniam perdavimui pagal programinėje 

įrangoje nustatomus parametrus (laiko tarpas sekundėmis prieš mygtuko 

paspaudimą ir laiko tarpas sekundėmis po mygtuko paspaudimo) ir turėti 

galimybę į programinę įrangą išsiųsti pavojaus signalą su ne trumpesniu 

nei 10 sekundžių įvykio vaizdo įrašu;  

51.3. Kartu su transporto priemonėmis turi būti pateikta visa reikiama 

programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš 

transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. Pateikiama programinė 

įranga turi būti suderinama su Perkančiojo subjekto naudojama kamerų 

sistema 2018m. įsigytose transporto priemonėse; 

51.4.Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų 

skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir 

aprašytu jos funkcionalumu. 

52. Programinė įranga 

veikimo/sutrikimų 

stebėjimui 

52.1. Transporto priemonėse turi būti įdiegta vieninga vidaus vaizdo 

kamerų bei eismo vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos veikimo stebėjimo 

(monitoringo) ir automatinio informavimo apie sutrikimus programinė 

įranga. Ši įrangos dalis turi būti automatiškai informuoti (įskaitant 

pasirenkamais el. pašto adresais) apie sistemos ar jos komponentų 

gedimus iš visų transporto priemonių; 

52.2 Keleivių informavimo sistemai valdyti turi būti pateikta programinė 

įranga LCD ekranuose rodomų reklaminių vaizdo įrašų ar kitos 
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informacijos sukėlimui ir atnaujinimui bei maršrutų informacijos (užrašų) 

kūrimui, sukėlimui bei atnaujinimui transporto priemonėse. Pateikiama 

programinė įranga turi būti suderinama su Perkančiojo subjekto 2018m. 

įsigytose transporto priemonėse naudojama keleivių informavimo sistema 

bei LCD ekranais; 

52.3. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų 

skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir 

pilnu jos funkcionalumu. 

53. ĮrengtasWi-Fi 

internetinis ryšys 

keleiviams 

transporto 

priemonėje 

53.1.Wi-Fi įrenginys montuojamas transporto priemonėje taip, kad būtų    

apsaugotas ir laisvai nepasiekiamas keleiviams; 

53.2. Internetinė prieiga viešojo transporto priemonėse, kurios dėka galima 

jungtis ir kompiuteriais, ir mobiliaisiais telefonais, jeigu įrangoje yra 

įdiegta „WiFi“ ryšio sąsaja; 

53.3. Wi-Fi įrenginys turi būti tinkamas naudoti transporto priemonėje, t. 

y. turi palaikyti darbinę temperatūra nuo -35°C iki +60°C, drėgmė - nuo 10 

%  iki 90 % ir įtampos svyravimus. 

53.4. Wi-Fi įrenginys privalo: 

 53.4.1. Užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps duomenų parsiuntimo ir 

nemažiau kaip 50 Mbps išsiuntimo greitaveiką;  

 53.4.2. Wi-Fi paslauga nemokamai leisti naudotis ne mažiau kaip 45 

keleivių - vartotojų; 

 53.4.3. Palaikyti 802.11b/g/n standartus arba lygiaverčius; 

 53.4.4. Palaikyti 2, 3 ir 4 G ryšio standartą; 

53.4.5. Palaikyti įstatomą Lietuvos ryšio operatorių SIM kortelę. 

54.                              Mokymai 54. 1. Pristatęs transporto priemones, tiekėjas Perkančiojo subjekto 

patalpose pagal savo sudarytą programą privalo savo sąskaita apmokyti 4  

remonto meistrus ir 10 šaltkalvių.  Mokymų datos ir grafikai turi būti 

suderinti su Perkančiuoju subjektu. Tiekėjas turi pateikti mokymų 

metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai 

mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, 

patvirtinančius mokymo metu  išklausytą kursą. Jeigu tiekėjas pasiūlo kitą 

nei dabar naudoja Perkantysis subjektas programinę įrangą, papildomai į 

mokymo programą įtraukti ir mokymus darbui su medios (vaizdo bei 

garso) įranga.  

54.2. Tiekėjas turi perduoti Perkančiajam subjektui visą medžiagą-

instrukciją, skirtą vairuotojams apie transporto priemonių sandoros ir 

eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba. 

54.3. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau nei per 3 darbo dienas, 

tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip  20 

Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško 

vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su 

Perkančiuoju subjektu. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę 

medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą 

užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus; 

54.5.  Visi mokymai turi vykti lietuvių kalba. 

55.                              Techninė 

dokumentacija 

55.1. Per 5 darbo dienas po pirmosios transporto priemonių  perdavimo 

Perkančiajam subjektui dienos Tiekėjas privalo: 

55.1.1. pateikti išsamius transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto technologijų vadovus lietuvių kalba (4 egz.), kuriais 

vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai atlikti transporto priemonių  

techninės priežiūros ir remonto darbus (įskaitant variklio, pavarų dėžės, 
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tiltų ir kitų agregatų), kur būtų nurodytos techninės priežiūros bei remonto 

technologija, diagramos, dalių jungimo brėžiniai, matmenys, tolerancijos 

ir kita informacija; 

55.1.2. pateikti darbuotojų saugos instrukcijas diagnozuojant, 

remontuojant ir techniškai prižiūrint  transporto priemones, jei nebuvo 

pateiktos prie techninės informacijos. 

 55.1.3.  pateikti atsarginių dalių katalogus su paveikslėliais lietuvių arba 

anglų kalba, kuriuose būtų pavaizduotos visos transporto priemonės 

atsarginės dalys pagal atskirus mechanizmus, komponentus ar sistemas ir 

vadovaujantis vaizdine medžiaga galima būtų identifikuoti šių atsarginių 

dalių gamyklinius numerius; 

55.1.4. suteikti legalią internetinę prieigą prie transporto priemonių  

gamintojo atsarginių dalių elektroninio katalogo (5 prieigos raktai) arba 

pateikti transporto priemonių  gamintojo atsarginių dalių elektroninius 

katalogus elektroninėje laikmenoje (5 vnt.); 

55.1.5. pateikti bendras transporto priemonių elektrinės, pneumatinės, 

mechaninės sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas 

su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų 

dydžiais, diagramomis, suteikiančiais galimybę kontroliuoti, remontuoti, 

kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą transporto priemonę ir jos 

sudedamąsias dalis. Turi būti pateikti 4  komplektai schemų; 

55.1.6. kiekvienas autobusas turi būti aprūpintas autobuso eksploatacijos 

instrukcijomis vairuotojui lietuvių kalba. 

55.2. Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai 

signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių arba  

anglų kalba; 

55.3.  Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus 

bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal 

gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Atnaujinimai turi būti 

atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 15 metų, terminą skaičiuojant  nuo 

paskutinės transporto priemonės perdavimo Perkančiajam subjektui 

dienos; 

55.4. Kartu su transporto priemonėmis turi būti pateikta visa reikiama 

techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, 

persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai.;  

55.5. Tiekėjas turi pateikti išsamią transporto priemonėse sumontuotos 

techninės ir programinės įrangos dokumentaciją, įskaitant įrangos 

techninius parametrus, lietuvių ar anglų kalba. Tiekėjas turi pateikti 

konfigūravimo failus, kuriais vadovaujantis galima būtų pilnai atlikti 

įrangos pakartotinio pajungimo / konfigūravimo darbus; 

 55.6. Tiekėjas turi pateikti trumpą naudotojo gidą lietuvių kalba (1 egz.) 

kuriuo vadovaujantis būtų galima atlikti įprastus veiksmus sistemoje. 

55.7. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų 

skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir 

pilnu jos funkcionalumu; 

55.8.  Visa techninė dokumentacija, esant techninės ir programinės 

įrangos apsikeitimams garantinės priežiūros vykdymo metu, turi būti 

atnaujinama. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau nei 

to reikalauja garantijos laikotarpis. 

57.                              Įrankiai 57.1. Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis turi pateikti: 

57.1.1. Apsaugotus nuo smūgių diagnostinius kompiuterius su programine 



18 

 

 

 

įranga ir programomis pilnai transporto priemonės diagnostikai  atskirų 

sistemų: variklio, pavarų dėžių bei kitų sistemų diagnostikos bei darbo 

parametrų nustatymo programas – 4 komplektus; 

57.1.2. 70 vnt. ratų paveržimo raktų– (po 1 vnt. kiekvienai transporto 

priemonei). 

58. Garantija,  

privalomoji techninė 

priežiūra, remontas, 

pogarantinis 

laikotarpis, servisas  

Bus aprašyta kartu su pirkimo sąlygomis pridedamame pirkimo sutarties 

projekte. 

 

PASTABA. Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 

prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas 

nurodytajam. 
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Techninės specifikacijos 1 priedas 
  

ESAMOS ELEKTRONINIO BILIETO SISTEMOS APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI 

INSTALIACIJAI IR ELEKTRONINIO BILIETO ĮRANGOS MONTAVIMUI 

 

I. Esama elektroninio bilieto techninė įranga ir bendrieji reikalavimai instaliacijai ir įrangos 

montavimui 

1. Tiekėjas turės atlikti instaliavimo darbus ir sumontuoti perkančiojo subjekto (toliau – PS) 

pateiktą elektroninio bilieto įrangą (toliau – Įrangą) į visas transporto priemones.  

2. Į triašę transporto priemonę montuojamas vienas borto kompiuteris ir keturi elektroninių kortelių 

skaitytuvai. 

3. Įrangos pagrindinės charakteristikos pateiktos IV-me ir V-me skyriuje, principinės montavimo 

schemos pavyzdžiai III-me skyriuje, reikalavimai instaliavimo ir montavimo darbams pateikti II 

skyriuje. 

 

 

II. Reikalavimai instaliavimo  darbams ir įrangos montavimui 

Pateikiami tik tie reikalavimai, kurie reikalingi Techninės specifikacijos 48 punkte nurodytiems 

darbams atlikti. 

 

Nr. Įranga / 

priemonės 

Pateikia Reikalavimai įrangai / priemonėms 

1.  Borto kompiuteris 

ir komutatorius 

PS Vienai transporto priemonei – vienas borto kompiuteris su 

programine įranga ir komutatorius 

2.  GPS ir GPRS 

antenos 

Tiekėjas Vienai transporto priemonei – viena antena 

3.  Elektroninis 

kortelių skaitytuvas 

su laikikliu 

PS Vienai trijų ašių transporto priemonei – 4 (keturi) 

elektroninių kortelių skaitytuvai su programine įranga. 

4.  Borto kompiuterio  

laikiklis 

PS Vienai transporto priemonei – vienas laikiklis 

5.  Mobilusis 

duomenų ryšys 

PS Vienai transporto priemonei (borto kompiuteriui) – viena 

SIM kortelė su aktyvinta mobilaus duomenų ryšio paslauga 

Nr. Pavadinimas Aprašymas 

1.  E. bilieto įrangos 

(toliau – Įrangos) 

sudėtis 

 

 

 

1.1. Borto kompiuteris; 

1.2. GPS ir GPRS antenos; 

1.3. Borto kompiuterio laikiklis; 

1.4. Elektroninis kortelių skaitytuvai su laikikliais; 

1.5. Komutatorius - sujungti e.bilieto sistemos įrenginius; 

1.6. Instaliaciniai kabeliai. 

2.  Instaliavimo ir 

Įrangos 

montavimo 

darbai 

 

 

 

 

 

2.1 Prijungti elektros maitinimą prie montuojamos įrangos vietų; 

2.2 Atlikti laidų išvedžiojimą transporto priemonės viduje iki 

montuojamos įrangos vietų; 

2.3 Atlikti laikiklių montavimą ir ant jų pritvirtinti įrangą transporto 

priemonėje; 

2.4 Atlikti Įrangos užkrovimą (boot), paleidimą (sujugimą su E. bilieto 

sistema) ir patikrinti, ar nėra klaidų; 

2.5 Atlikti Įrangos testavimą kartu su PS. 
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6.  Maitinimas ir kiti 

instaliaciniai 

kabeliai 

Tiekėjas 6.1. Nominali maitinimo įtampa 24 V DC (0,5 - 4 A); 

6.2. Rekomenduojamas įtampos stabilizatorius. 

7.  Eksploatacinė 

transporto 

priemonės aplinka 

Tiekėjas Reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 54 punkte 

8.  Transporto 

priemones 

paruošimas e. 

bilieto įrangos 

montavimui ir 

reikalavimai 

instaliavimui 

Tiekėjas 8.1. Užtikrinta ne mažesnė kaip 315 x 170 mm (ilgis x 

plotis) montavimo vieta borto kompiuteriui 

(sėdėdamas už vairo, vairuotojas turi pasiekti borto 

kompiuterio mygtukus); 

8.2. Užtikrinta montavimo vieta elektroniniam kortelių 

skaitytuvui ir skaitytuvo laikikliui šalia durų, kur 

keleivis galėtų patogiai priliesti kortelę ir perskaityti 

informaciją skaitytuvo ekrane; 

8.3. Numatyta montavimo vieta išorinei antenai (apsaugos 

klasė IP67, montuojama vienu M14 varžtu); 

8.4. Visi sujungimo laidai pravesti ir paslėpti (borto 

kompiuteris – elektroninių kortelių skaitytuvas, 

garsiakalbiai, išorinė antena, ir pan.). 

9.  Įrangos montavimo 

darbai 

Tiekėjas 9.1. Montavimo darbus atlieka tiekėjas, jei šalys nesusitaria 

kitaip; 

9.2. Montavimo darbai atliekami su PS suderintoje vietoje 

ir grafiku. 

10.  Garantija Tiekėjas Instaliavimo darbams ir sumontuotiems komponentams 

(laidai, jungtys, kitos medžiagos reikalingos Įrangos 

tinkamam veikimui, išskyrus pačią Įrangą) tiekėjas suteikia 

ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją, kaip nurodyta kartu 

su pirkimo sąlygomis pridedamame pirkimo sutarties 

projekte. 

 

III.  Principinių montavimo schemų pavyzdžiai:  

 

 

Triašė transporto priemonė. Konkrečias Įrenginių montavimo vietas tiekėjas privalės suderinti su 

PS. 
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IV. Esamo borto kompiuterio techniniai duomenys: 

 

 



 

V. Esamo elektroninio kortelių skaitytuvo techniniai duomenys: 
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Techninės specifikacijos 2 priedas 
 

PRIVALOMIEJI LIPDUKAI IR INFORMACIJOS LAIKIKLIAI 

I. Transporto priemonės išorė 

Lipduko vaizdas Matmenys Aprašymas 

 

 

 

Pagal transporto priemonės 

modelį 

Transporto priemonės dešinėje 

pusėje virš priekinių durų 

klijuojamas baltos spalvos 

lipdukas su Vilniaus miesto 

simboliu (Karūna) 

Transporto priemonės kairėje 

pusėje gale klijuojamas baltos 

spalvos lipdukas VILNIUS 
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Vieno lipduko matmenys 

65x130 mm 

Lipdukai klijuojami transporto 

priemonės išorėje prie kiekvienų 

durų prie kurių yra įrengtas 

avarinis durų atidarymo 

mechanizmas (?). 

Klijuojami lipdukai su 

informacija lietuvių ir anglų 

kalbomis. 

 

Vieno lipduko matmenys 75x75 

mm 

Lipdukai klijuojami prie 

vidurinių transporto priemonių 

durų (arba ten, kur yra rampa). 

Dešinėje durų pusėje. 

 

 
 

75x75 mm Lipdukas žymintis įėjimą 

klijuojamas: 

 1 vnt. prie priekinių 

durų 

 1 vnt. prie vidurinių 

durų (kairėje durų 

pusėje) 

 2 vnt. prie galinių durų 

(abiejose durų pusėse) 
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75x75 mm Lipdukas „Draudžiama vežti 

dviratį“ klijuojamas: 

 1 vnt. prie vidurinių 

durų (kairėje durų 

pusėje) 

 1 vnt. prie galinių durų 

(dešinėje durų pusėje) 

 

II. Transporto priemonės vidus 

Lipduko vaizdas Matmenys Aprašymas 

 

130x130 mm Lipdukai klijuojami transporto 

priemonės salone ir žymi vietas 

kuriuose yra saugomi gesintuvai. 

 

200x130 mm Lipdukas klijuojamas virš 

vairuotojo kabinos autobuso 

priekyje. 
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Vieno lipduko diametras 130 

mm 

Lipdukai klijuojami virš 

vairuotojo kabinos autobuso 

priekyje. 

 

50x50 mm Lipdukas klijuojamas vairuotojo 

kabinoje. 

 

130x130 mm Lipdukas klijuojamas ant 

vairuotojo kabinos keleivių salono 

pusėje. 
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Vienas lipdukas 65x130 mm Lipdukai klijuojami prie 

kiekvieno avarinio durų 

atidarymo įrenginio autobuso 

viduje. Klijuojami du lipdukai su 

informacija anglų ir lietuvių 

kalbomis. 

 

 

Vienas lipdukas 127x127 mm 

 

Dvipusis lipdukas klijuojamas ant 

avarinių išėjimų langų (vaizdas 

matomas transporto priemonės 

viduje ir išorėje). Lipdukai 

klijuojami ties lango kraštu akių 

lygyje. 

Lipdukai klijuojami ant liukų 

esančių stoge. 

 

 

Vieno lipduko diametras 130 

mm. 

Lipdukai klijuojami virš langų. 

Pažymimos vietos skirtos garbaus 

amžiaus keleiviams, neįgaliems, 

keleiviams su vėžimėliais. 
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Vieno lipduko diametras 130 

mm. 

Lipdukai klijuojami aikštelėje po 

langu. Žymimos vietos skirtos 

neįgaliam, keleiviui su vėžimėliu. 

Klijuojami du lipdukai su 

informacija lietuvių ir anglų 

kalbomis. 

 

Vienas lipdukas 65x130 mm Skaidrūs lipdukai klijuojami ant 

atidaromų orlaidžių autobuso 

viduje. Klijuojami du lipdukai su 

informacija anglų ir lietuvių 

kalbomis. 
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75x75 mm Lipdukas klijuojamas virš 

priekinių durų. 

 

75x75 mm Lipdukai klijuojami virš visų durų 

išskyrus priekinės. 

 

 

480x670 mm Rėmas keičiamai informacijai už 

vairuotojo kabinos 

 

210x900 mm Virš langų kairėje autobuso 

pusėje ties vidurinėmis durimis 3 

rėmeliai su skaidriu plastiku 

keičiamai vežėjo informacijai 

talpinti.  
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