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VIDAUS EISMO TAISYKLĖS
1. Siekiant užtikrinti darbuotojų bei pacientų saugą dėl vidaus eismo, parengtos
VšĮ Marijampolės ligoninės vidaus eismo taisyklės.
2. Vidaus eismo taisyklių privalo laikytis visi asmenys, esantys teritorijoje.
3. Visada pirmumo teisę suteikti greitosios medicinos pagalbos automobiliams.
4. Asmenys, atvykę transporto priemone į VšĮ Marijampolės ligoninę, privalo palikti
transporto priemones įrengtoje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje pažymėtoje ženklu

5. Įvažiavimas į teritoriją:
5.1. greitosios medicinos pagalbos automobiliai į ligoninės teritoriją per bet kuriuos
vartus įvažiuoja laisvai, budintiems asmenims (apsaugos darbuotojams, sargams ir pan.)
atidarius/pakėlus vartų užtvarą;
5.2. administracijos darbuotojai ar kitas ligoninės personalas į teritoriją įvažiuoja
pateikę įstaigos vadovo ar jo paskirto asmens išduotą leidimą (kurių pavardės ir automobilių
valstybiniai numeriai nurodyti įstaigos vadovo patvirtintame sąraše);
5.3. transporto priemonės, lydinčios greitosios medicinos pagalbos automobilius,
vežančius ligonius į priėmimo skyrių, įvažiuoja paskui greitosios medicinos pagalbos
automobilius ir pastato transporto priemonę leistinoje vietoje;
5.4. kiti transporto priemonių vairuotojai, norintys įvažiuoti į ligoninės teritoriją
(vežantys judėjimo negalią turinčius pacientus, pasiimantys ligonius ir t.t.), privalo sustoti prie
budinčiųjų posto ir informuoti budinčius apie apsilankymo tikslą.
6. VšĮ Marijampolės ligoninės vidaus eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų
atsargumo priemonių, nekelti pavojaus sau ir kitiems eismo dalyviams ar jų turtui, aplinkos
saugumui. Netrukdyti eismui, negadinti kelio, avarinio ryšio linijų, želdinių.
7. Eismas teritorijoje organizuojamas vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis.
8. VšĮ Marijampolės ligoninės eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę
ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti –
pranešti įstaigos vadovui arba jo paskirtam asmeniui. Kliūtį ar pavojų pažymėti ir stengtis visais
įmanomais būdais įspėti kitus eismo dalyvius.
9. VšĮ Marijampolės ligoninės eismo zonoje, teritorijoje draudžiama savavališkai
užtverti judėjimo kelią, palikti kelyje kokius nors daiktus ar kitaip trukdyti eismui, išmesti iš
transporto priemonės kokius nors daiktus, šiukšles, pilti tepalus ne specialiai tam skirtose vietose
ar kitaip teršti aplinką. Budintis sargas gali pareikalauti patraukti transporto priemonę į kitą
laisvą vietą (esant gamybiniam būtinumui).
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10. Transporto judėjimas ir parkavimas ligoninės teritorijoje turi vykti pagal kelio
ženklus:

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

Įvažiuoti draudžiama

Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms

Eismas draudžiamas

Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus
skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto
priemones

Sustoti draudžiama

Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje
kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja
skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų
automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto
priemonėms.

Stovėti draudžiama

Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio
pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu
„Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo
kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su
įjungtu taksometru.

Stovėjimo vieta

Transporto priemonių stovėjimo vieta

Pėsčiųjų perėja

Perėjimo per kelią vieta

Zona, kurioje
draudžiama stovėti

Zonos, kurioje
draudžiama stovėti,
pabaiga

Neįgalieji

Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą
transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose,
esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai
stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais
ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona,
kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą
skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų
automobilių statymo kortelę turinčioms transporto
priemonėms
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11. VšĮ Marijampolės ligoninės teritorijoje:
11.1. įvažiavus į teritoriją, į tikslo vietą važiuoti trumpiausiu keliu, pirmenybę
suteikiant greitosios medicinos pagalbos automobiliams;
11.2. judėdami įstaigos teritorijoje vairuotojai privalo atsižvelgti į eismo, kelio dangos,
klimatines sąlygas ir pasirinkti saugų greitį. Įstaigos teritorijoje transporto priemonės gali judėti
ne didesniu kaip 10 km/h greičiu. Galioja eismo taisyklė ,,dešinės pirmenybė prieš kairę“;
11.3. automobiliams leidžiama stovėti tik nurodytose stovėjimo vietose;
11.4. pavojingose vietose, pvz.: kur yra durys, vartai ir kitose neaiškiose vietose,
transporto priemonės vairuotojai privalo sumažinti greitį ir, jei reikia, įspėjamai signalizuoti;
11.5. draudžiama užstatyti elektros skydines, judėjimo kelius, avarinius išėjimus,
gelbėjimosi kelius, ugnies gesintuvus ir priešgaisrinius vartus;
11.6. draudžiama sustoti ten, kur transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams
kelio ženklus, kliudytų kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui;
11.7. draudžiama vairuoti transporto priemonę neblaiviam (girtam) ar apsvaigusiam
nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotinių, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų).
12. Pėsčiųjų eismas:
12.1. pėstieji privalo vaikščioti tik pėstiesiems skirtais takais, o kur jų nėra – eiti
kairiuoju kelkraščiu ar kiek galima toliau nuo važiuojamosios dalies, prieš transporto priemonių
važiavimo kryptį, atidžiai stebint iš priekio atvažiuojantį transportą ir laiku pasitraukti nuo kelio į
kairę pusę;
12.2. pėstiesiems, leidžiama kirsti transporto priemonių judėjimo kelią tik į abi puses
gerai apžvelgiamose vietose ir įsitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto
priemonėms;
12.3. pėstiesiems draudžiama išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos
kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių.
13. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba kelių eismo įvykiui, vairuotojas ar asmuo
nedelsiant privalo apie tai pranešti budinčiajam ar ligoninės administracijai.
14. Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių reikalavimų budinčiųjų įspėjami, įrašant
pažeidėjo pavardę, automobilio modelį, valstybinį numerį registracijos žurnale. Pakartotinai
pažeidus šių taisyklių reikalavimus, atimamas leidimas patekti į ligoninės teritoriją.
15. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako už įvykdytus pažeidimus ir
traukiami drausminei, materialinei ar baudžiamajai atsakomybei, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
16. Sargas už paliktų automobilių ir juose esančių daiktų saugumą neatsako.
________________

