
 

 

 

Priedas Nr. 2 

Draudžiamos transportuoti prekės 

 

1) Prekės, turinčios strateginę reikšmę, t.y. ginkluotės, šaudmenys, ginklai;  

2) Pavojingos prekės pagal Europos sutartį dėl tarptautinio pavojingų krovinių transportavimo keliais 

(ADR): 

• 1 klasė – sprogstamosios medžiagos ir gaminiai; 

• 2 klasė – dujos, kurių klasifikacija nėra UN1044, UN1057, UN1950 ir UN2037 (klasifikacijos kodai A 

ir F);  

• 4.1 klasė – savarankiškai reaktyvuojančios medžiagos, reikalaujančios kontroliuojamos 

temperatūros (klasifikacijos kodas SR2); savarankiškai reaktyvuojančios medžiagos, nereikalaujančios 

kontroliuojamos temperatūros, kurių UN numeriai: 3221, 3222 

• 4.2 klasė – I pakavimo grupės medžiagos (piroforinės medžiagos); 

• 5.2 klasė – organiniai peroksidai, kuriems reikalingas temperatūrinis rėžimas (klasifikacijos kodas 

P2), organiniai peroksidai, kuriems nereikalingas temperatūrinis rėžimas (klasifikacijos kodas P1) tipas A ir B 

(UN 3101, UN 3102) ir 6.2. klasės infekcinės medžiagos; 

• 6.1 klasė – I pakavimo grupės medžiagos tiek, kiek prekės yra gabenamos taip pat ir jūra ar oru; 

• 6.2 klasė – infekcinės medžiagos; 

• 7 klasė – radioktyviosios medžiagos; 

• 8 klasė – UN1790 PG I;  

• 9 klasė – įvairios aukštos temperatūros pavojingos medžiagos (klasifikacijos kodai M9 ir M10); 

• Medžiagos, kurių negalima transportuoti atskiruose įpakavimuose arba aukštos temperatūros 

medžiagos, kurios nurodomos kitose nei 9 klasėse.   

3) Birios medžiagos (pilni ir daliniai kroviniai/pakrovimai); 

4) Alkoholiniai gėrimai; 

5) Tabako gaminiai; 

6) Meno dirbiniai; 

7) Brangakmeniai ir juvelyriniai dirbiniai; 

8) Taurieji metalai; 

9) Juodoji anglis; 

10) Augalai ir gyvūnai; 

11) Vertybiniai popieriai; 

12) Žmonių palaikai; 

13) Atliekos; 

14) Asmeniniai daiktai; 

15) Prekės netinkančios gabenti kelių transportu; 

16) Greitai gendantys produktai, šaldytos prekės ir kitos prekės, kurioms reikalinga kontroliuojama  

 



 

 

 

 

temperatūra, kuri būtų palaikoma viso transportavimo metu (pvz. transportuojant ir perkraunant); 

17) Medicininės prekės; 

18) Prekės, kurioms reikalinga specializuota įranga ar perkrovimas; 

19) Prekės, kurių transportavimui vežėjas privalo turėti specialų teisinį status ir/arba specialius leidimus, 

pažymėjimus, patvirtinimus ar kitus administracinius aktus ; 

20) Prekės, kurių neleidžiama vežti pagal Kelių transporto kodeksą; 

21) Pašto siuntos. 

 


