SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“
163934977
PATVIRTINTA
SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus
2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. (1.1.) V1-30

VIDAUS EISMO TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
SĮ „Kretingos komunalininkas“ (toliau – Įmonė) vidaus eismo taisyklės (toliau – Taisyklės)
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir Kelių
eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu Nr. 1950
(suvestinė redakcija >>>), reikalavimais.
1. SĮ „Kretingos komunalininkas“ vidaus eismo taisyklių privalo laikytis visi asmenys,
esantys Įmonės teritorijoje ir patalpose.
2. Taisyklės skelbiamos Įmonės skelbimų lentoje arba Įmonės internetinėje svetainėje
www.kretkom.lt
3. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
4. Eismas Įmonės teritorijoje ir gamybinėse patalpose organizuojamas vadovaujantis Kelių
eismo taisyklėmis ir Vidaus eismo schema (pridedama).
5. Įmonės vidaus eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti
pavojaus kitų eismo dalyvių, jų turto, aplinkos saugumui. Netrukdyti eismui, negadinti kelio,
avarinio ryšio linijų, želdinių.
6. Įmonės eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame
pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti – pranešti Įmonės vyr.
mechanikui arba jį pavaduojančiam asmeniui. Kliūtį ar pavojų pažymėti ir stengtis visais
įmanomais būdais įspėti kitus eismo dalyvius.
7. Įmonės eismo zonoje draudžiama išmesti iš transporto priemonės kokius nors daiktus,
šiukšles, pilti tepalus ne specialiai tam skirtose vietose ar kitaip teršti aplinką.
8. Draudžiama savavališkai užtverti judėjimo kelią, palikti kelyje kokių nors daiktų ar
kitaip trukdyti eismui.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
9. Eismo dalyvis – kelių eisme dalyvaujantis asmuo: vairuotojas, pėsčiasis, keleivis.
10. Pavojingos zonos – Įmonės teritorijos vietos, kuriose vykdomi darbai.
11. Krovos zona – teritorijos vieta, kurioje vykdomi iškrovimo, pakrovimo darbai, naudojant
auto krautuvą.
12. Pėsčiasis – asmuo, esantis Įmonės teritorijoje ne transporto priemonėje, taip pat
važiuojantis neįgaliųjų vežimėliu, vedantis dviratį, mopedą, motociklą. Pėsčiuoju nelaikomas kelyje
dirbantis asmuo.
13. Pėsčiųjų takas – pėstiesiems skirta teritorijos dalis arba takas, pažymėtas atitinkamais
kelio ženklais „Pėsčiųjų takas“ arba horizontaliuoju kelio ženklinimu.
14. Transporto priemonė – priemonė, skirta žmonėms arba kroviniams vežti. Ši sąvoka taip
pat apima traktorius, savaeiges mašinas, mašinas su kranais ir lengvuosius automobilius.
15. Transporto priemonės stovėjimas – iš anksto numatytas transporto priemonės sustojimas
ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ
VAIRUOTOJAMS
16. Bendrieji reikalavimai visoms transporto priemonėms Įmonės teritorijoje:
16.1. Įmonės teritorijoje draudžiama vairuoti transporto priemonę neturintiems šios teisės.
16.2. Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę, privalo laikytis vairuotojo pažymėjime
nurodytų sąlygų (gali vairuoti tik tos kategorijos transporto priemonę, kuri nurodyta vairuotojo
pažymėjime).
16.3. Transporto priemonių judėjimas Įmonės teritorijoje vyksta dešiniąja važiuojamojo
kelio puse.
16.4. Galioja eismo taisyklė „dešinės pirmenybė prieš kairę“.
16.5. Transporto priemonių eismas Įmonės teritorijoje reguliuojamas kelio eismo ženklais.
Teritorijos viduje į tikslo vietą privaloma važiuoti trumpiausiu keliu, vadovaujantis Taisyklėmis,
kelio eismo ženklais bei pirmenybę suteikiant Įmonės technikai, tarnybiniam transportui.
16.6. Įmonės teritorijoje transporto priemonės privalo judėti ne didesniu kaip 10 km/h
greičiu.
16.7. Draudžiama eksploatuoti techniškai netvarkingą, techninių reikalavimų neatitinkančią
transporto priemonę.
16.8. Pavojingose vietose, pvz., durys, vartai ir kitos neaiškios vietos, transporto priemonės
vairuotojai privalo sumažinti greitį ir jei reikia įspėjamai signalizuoti.
16.9. Draudžiama važiuoti, kai nematoma darbo zona.
16.10. Draudžiama užstatyti elektros skydines, judėjimo kelius, avarinius išėjimus,
gelbėjimosi kelius, ugnies gesintuvus ir priešgaisrinius vartus.
16.11. Draudžiama vairuoti transporto priemonę neblaiviam (girtam) ar apsvaigusiam nuo
psichiką veikiančių medžiagų (narkotinių, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų).
16.12. Vairuojant draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu (išskyrus naudojant laisvų rankų
įrangą).
16.13. Statybos, remonto, įrenginių, technikos priežiūros vykdymo ar kitais tikslais
transporto priemonės įleidžiamos į Įmonės teritoriją tik su vyr. mechaniko ar Įmonės direktoriaus
leidimu.
16.14. Įmonės vidaus transporto priemonės ir kita technika Įmonės teritorijoje, privalo būti
su įjungtais švyturėliais.
16.15. Įmonės darbuotojams su transporto priemonėmis galima sustoti bei stovėti įvažiavus į
Įmonės teritoriją kairėje pusėje prie pakėlimo vartų.
IV. REIKALAVIMAI PĖSTIESIEMS
17. Pėstieji privalo vaikščioti važiuojamosios dalies pakraščiu, prieš transporto priemonių
judėjimo kryptį.
18. Pėstiesiems leidžiama kirsti transporto priemonių judėjimo kelią tik į abi puses gerai
apžvelgiamose vietose ir įsitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.
19. Pėstiesiems draudžiama:
19.1. išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti
vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių;
19.2. būti automobilių ir kitų transporto priemonių judėjimo (darbo) kelyje;
19.3. būti technikos darbo zonoje, išskyrus dirbantiems, tiesiogiai vadovaujantiems
darbuotojams.
V. REIKALAVIMAI ĮVYKUS EISMO ĮVYKIUI
20. Įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis
privalo:

20.1. nedelsiant sustoti matomoje / saugioje vietoje, nesukeliant papildomo pavojaus eismui
ir netrukdant kitų transporto priemonių judėjimui;
20.2. įjungti avarinius žibintus;
20.3. pastatyti avarinio sustojimo ženklą blogiausio / mažiausio matomumo kryptimi;
20.4. nedelsiant apie įvykį pranešti vyr. mechanikui mob. tel. Nr. 8 655 32 793 arba Įmonės
Administracijai tel. Nr. 8 445 78 608.
20.5. neturint ryšio priemonių, įvertinant susiklosčiusią faktinę situaciją, pranešti vyr.
mechanikui ar Administracijai per arčiausiai esantį asmenį;
20.6. pagal galimybes imtis visų reikiamų priemonių saugiam eismui užtikrinti eismo įvykio
vietoje.
21. Eismo dalyviams draudžiama pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu jie yra susiję su
įvykusiu eismo įvykiu.
VI. REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS
22. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti Įmonės teritorijoje:
22.1. dėvint šviesą atspindinčią liemenę ar drabužį su šviesą atspindinčiais elementais arba
dviračio priekyje degant baltos šviesos žibintui, o gale – raudonos šviesos žibintui;
22.2. naudojant tvarkingą dviratį;
22.3. užsidėjus ir užsisegus dirželiu apsauginį šalmą ar pakietintą kepurę (darbo metu);
22.4. viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo
krašto.
22. Dviračio vairuotojas privalo duoti kelią kitoms transporto priemonėms.
22. Dviračių vairuotojams draudžiama:
22.1. važiuoti nelaikant vairo abiem rankom;
22.2. vežti keleivius;
22.3. vežti, vilkti ar stumti krovinius bei važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones;
22.4. būti velkamiems kitų transporto priemonių;
22.5. važiuojant naudotis mobiliuoju telefonu (išskyrus naudojant laisvų rankų įrangą);
22.6. statyti dviračius, ne jiems skirtose vietose;
22.7. važiuojant dviračiu naudotis ausinėmis ant abiejų ausų;
VII. ATSAKOMYBĖ
23. Asmenys, nesilaikantys Taisyklių reikalavimų, už smulkius pažeidimus Įmonės
vadovaujančių ar Administracijos darbuotojų įsėjami žodžiu, o už pažeidimus surašomas Taisyklių
pažeidimų aktas, kuriame nurodoma: pažeidėjo vardas ir pavardė, automobilio modelis, valstybinis
numeris ir Įmonės pavadinimas ar skyriaus pavadinimas, kuriame asmuo dirba.
34. Asmenims, išskyrus Įmonės darbuotojams, šiurkščiai pažeidus arba pakartotinai
pažeidus Taisyklių reikalavimus, yra uždraudžiama patekti į Įmonės teritoriją 3 mėnesius iš eilės.
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