
  

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras primena keletą taisyklių, 

kurių reikia laikytis, norint saugiai 

dalyvauti eisme. 

Greitis mieste   km/val. 

Vairuotojas privalo būti blaivus ir 

neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių 

medžiagų. 

Naudoti įspėjamuosius signalus: 

rodomi posūkių, stabdžių šviesos signalais 

arba ranka; garso signalas; avarinio 

sustojimo ženklo pastatymas. 

Važiuodami transporto priemone su 

įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir 

keleiviai privalo juos užsisegti. 

Vairuotojų pareigos pėstiesiems 

Vairuotojai visais atvejais privalo duoti 

kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas. 

Vairuotojas artėdamas prie 

nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, privalo 

sulėtinti greitį arba sustoti prieš kelio 

ženklą „Pėsčiųjų perėja“ ir praleisti 

einantį, stovintį ar laukiantį galimybės 

žengti pėsčiąjį. 

Transporto priemonių vairuotojai 

privalo imtis papildomų atsargos 

priemonių tamsiuoju paros metu, esant 

blogam matomumui ar kitais atvejais, kai 

pėsčiųjų perėja iš vairuotojo pusės nėra 

gerai apžvelgta. 
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Pėsčiųjų/dviratininkų pareigos 

Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems 

leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą 

iki artėjančių transporto priemonių ir jų 

greitį ir įsitikinti, kad saugu. 

Pėstieji prieš įžengdami į važiuojamąją 

dalį ir eidami ja, turi vengti bet kokių 

veiksmų (naudotis mobiliojo ryšio 

priemonėmis, klausytis muzikos ir pan.), 

kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir 

eismo situacijos kelyje stebėjimo ir 

trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu. 

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. 

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. 

Dviratininkai ir pėstieji turi laikytis 

„Pėsčiųjų ir dviračių tako“ ženklinimo 

taisyklių. 
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