Priminimas automobilių, dviračių vairuotojams ir pėstiesiems
Sekmadienis, 02 Lapkritis 2014 15:20

Lietuvos kelių policijos tarnyba primena vairuotojams, kad, vadovaujantis Kelių eismo
taisyklėmis, nuo lapkričio 10-osios (iki kovo 31 d.) draudžiama eksploatuoti motorines transporto
priemones ir priekabas su vasarinėmis padangomis.

Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti lengvaisiais
automobiliais, motociklais ir triračiais automagistralėse ne didesniu kaip 110 km/val.
greičiu, greitkeliuose - ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.
Lietuvos kelių policijos
tarnyba primena vairuotojams, kad, vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, nuo lapkričio
10-osios (iki kovo 31 d.) draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones ir priekabas
su vasarinėmis padangomis.
Su dygliuotomis padangomis galima važinėti nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 10 d. Naudojant
tokias padangas būtina prisiklijuoti skiriamąjį ženklą, informuojantį apie tai (Kelių eismo taisyklių
4 priedas).
Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. lengvųjų automobilių (M1 klasė) padangų protektoriaus rašto
gylis turi būti ne mažesnis kaip 3 milimetrai.
Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti lengvaisiais automobiliais,
motociklais ir triračiais automagistralėse ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu, greitkeliuose - ne
didesniu kaip 110 km/val. greičiu.
Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas, sustojęs tamsiuoju
paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs iš transporto
priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Vairuotojai taip pat turi nepamiršti pasirūpinti savo transporto priemonės:
● apšvietimo ir šviesos signalizacija, vairavimo sistema, stabdžiais, stiklo valytuvais ir plovikliais,
užpakalinio vaizdo veidrodėliais (vidinis, išoriniai).
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► Dar kartą atkreiptinas pėsčiųjų dėmesys: privalomas atšvaitų ar kitų šviesą atspindinčių
elementų naudojimas tamsiuoju paros metu.
Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu
arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę
su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams
matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su
atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio - baltu, o iš galo - raudonu.
► Dviračių vairuotojams:
Leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi
būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų - oranžiniai
šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.
Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su
šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale raudonos šviesos žibintas.
Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi
degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale - raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas
privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas (vežamas) keliu, privalo būti užsidėjęs ir
užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu,
rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.
Dviračių vairuotojams draudžiama važiuoti pėsčiųjų perėjomis.
► Vadeliotojams:
Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui vadeliotojas (gyvulių ar paukščių varovas,
raitelis) privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų - oranžiniai, gale - raudoni šviesos
atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo ar rogių gabaritus.
Visų eismo dalyvių prašome kelyje elgtis atsakingai, paisyti Kelių eismo taisyklių reikalavimų,
rūpintis savo ir kitų saugumu kelyje.
Vairuotojai, atsižvelgę į eismo sąlygas, važiuokite tik saugiu greičiu, ypač atidūs būkite
tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui prieš pėsčiųjų perėjas, keliuose, kurie
neapšviesti, važiuodami per tiltus, viadukus, miškingas vietoves lyjant, sningant ar esant
plikledžiui.
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