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3. Vairuotojų mandagumas
Vairuotojų etiketas turėtų būti bendras jausmas ir pagarba visiems, esantiems eismo dalyviams. Tai
pagrindinis reikalavimas, kad vairuoti būti saugu. Kai kurie čia minimi patarimai ir jei jų vairuotojai
nesilaiko – pažeidinėja eismo taisykles ir įstatymas leidžia bausti, nors tai rodo tiesiog vairavimo kultūros
nebuvimą.
Galvokite apie kitus
Visose situacijose turime atsižvelgti į kitus eismo dalyvius. Dešinė kelio pusė užkimšta pastatytais
automobiliais, kurie trumpam sustojo ar automobiliais, kurie tiesiog kažkas važiuoja labai lėtai. Puiku, kai
viskas vyksta sklandžiai, kai automobilių srautas juda greitai. Jei jau taip nutiko, kad Jūs esate kairėje kelio
dalyje, tai leiskite suprasti kitiems eismo dalyviams, ką jūs ruošiatės daryti. Parodykite tai signalais,
šviesomis, o jei reikia – pasitelkite ir signalus rankomis.
Pati paprasčiausia vairuojančių automobilį dalyvių etiketo taisyklė – „ačiū“. Paprastai pamojuokite ranka į
savo užpakalinio vaizdo veidrodėlį. Tai leis už jūsų važiuojančiam vairuotojui suprasti, jog jūs padėkojate už
tai, kad jie laukė ir leido jums išsisukti ir atsistoti į reikiamą kelio juostą.

Tarp mūsų vairuotojų gana paplitęs "ačiū" pamirksėjimas avariniu signalu bei rankos pakėlimą,
kaip "ačiū", kai kas nors įleidžia iš šalutinio kelio į pagrindinį ar užleidžia persirikiuojant.
Kuo daugiau žmonių dėkoja vienas kitam kelyje, tuo labiau jaučiamės linkę įsipareigoti kitiems
vairuotojams.
Venkite susidūrimų
Nesvarbu koks lėtas ar susierzinęs esate, turėtumėte vengti erzinti, kelti apmaudą kitiems vairuotojams:
nevokite stovėjimo vietos, kai tikrai žinote, kad kažkas ja naudojasi ar stovėjo prieš jus ir dabar jau jo eilė
buvo pastatyti automobilį. Nelenkite kito automobilio tik tam, kad aplenktumėt, o paskui lėtai važiuotumėt
priekyje. Nesistenkite išnirti kito automobilio priekyje, nes jam tenka sumažinti greitį, o jūs sukeliate
pavojingą situaciją.
Vairuojas atsako už saugumą, o jei lėksite nepaisydami leidžiamo greičio, sukelsite savo ir kitų gyvybei
pavojingas situacijas.
Ugdykite kantrybę.Kai mieste didelė automobilių spūstis, tikrai greičiau nebus, jei nuolat lenksite kitus ir
stengsitės įsiterpti. Taip tik labiau trikdote eismą ir didinate spūstį. Daug greičiau, kai judate darniai.
Jei keičiate kelio juostą, įjunkite (posūkio signalą pagal KET) signalinę lemputę.
Laikykitės rekomenduojamo saugaus atstumo. Nevažiuokite taip lėtai, kad taptumėte kliūtimi kitiems
eismo dalyviams.

Jei važiuojate naktį, neakinkite priešais važiuojančiųjų ilgosiomis šviesomis. Naudokite trumpąsias
šviesas.
Kai kas nors važiuoja paskui, itin erzina kai kuriuos vairuotojus, tad pasistenkite nesekti paskui kitą
automobilį.
Nerodykite jokių nepadorių gestų.
Jei kitas vairuotojas erzina ir provokuoja jus, stenkitės nurimti ir nesusierzinti; jei tik susigundote atsakyti
tuo pačiu, galite prarasti koncentraciją, o tai yra pavojinga.
Nepypsėkite kitiems ir negrūmokite, leiskite prieš jus esančiam vairuotojui susivokti, kas nutiko. Jei
užsimiršo ir užsidegė žalia šviesa, tai pyptelėkite keletą kartų švelniai, kad primintumėte. Pagarba ir
kantrybė rodo jūsų kultūros lygį. Pyktis, jei jo nevaldote, turi priežastį, o kokia ji, turite išsiaiškinti patys
savo viduje.
Kalbėjimas telefonu sumažina vairuotojo dėmesingumą. Jei reikia pasikalbėti, sustokite ir pasikalbėkite
arba važiuodami įsijunkite laisvų rankų įrangą. (kiek žinau kalbėti važiuojant mobiliu telefonu
galima kalbėti tik su laisvų rankų įranga, kalbant be laisvų rankų įrangos numatyta ATPK bauda)
Jei paskui važiuoja automobilis didesniu, nei leistina greičiu, leiskite jam aplenkti.
Dviejų juostų kelyje stenkitės atsižvelgti į kitą vairuotoją ir nerungtyniauti. Jei paskui važiuojantis
automobilis norės jus lenkti, sumažinkite greitį ir leiskite jus aplenkti. Ambicijoms čia ne vieta.
Mielos damos, makiažą ir šukuoseną reikia pasidaryti namuose, o ne automobilyje.
Jei mirksi šviesoforas geltona šviesa, įsitikinkite, jog niekas nevažiuoja iš šoninės juostos. Taip kartą
patekau į autoįvykį dėl šalutinio kelio vairuotojo neapdairumo.
Sankryžoje visada atsiranda gudraujančiųjų ir norinčiųjų aplenkti ar persirikiuoti į kitą eismo juostą net
degant geltonai šviesai.
Jei esate neišsimiegoję, tai tas pat, kas vairuojate apsvaigę nuo alkoholio ir sukeliate kitiems eismo
dalyviams grėsmę gyvybę. Čia taip pat iš neigiamos praktikos, kai patekome į autoįvykį, dėl nepakankamo
dėmesingumo.
Jei kitas automobilis išsuka iš aikštelės, leiskite jam išsukti ir parodykite ranka, jog praleidžiate.
Nebūtina praleisti visus norinčius įsilieti į eismo juostą. Užteks, jei kiekvienas vairuotojas praleis po vieną.
Kelių eismo taisyklės yra visų eismo dalyvių saugumui užtikrinti, jei jas pamiršote – pasikartokite ir
nesusireikšminkite, nes tai kainuoja kitų žmonių gyvybę ar sveikatą.
Ties pėsčiųjų perėja nesistenkite įvažiuoti į pėsčiųjų perėjos zoną, nes pėstiesiems tenka eiti prieš
automobilį ir jie atsiduria arčiau važiuojančių automobilių zonos.
Vairuotojui draudžiama įvažiuoti į pėsčiųjų perėją, jeigu už jos yra grūstis, dėl kurios reikėtų sustoti, o
sustojusi transporto priemonė trukdytų pėstiesiems (KET)
Neužblokuokite juostos, kurioje galima sukti į dešinę degant raudonai šviesai.
Nemandagu užimti automobiliu stovėjimo vietą, kai prieš jus kitas asmuo tos vietos jau laukė.
Jei atvykote į parduotuvę, suraskite laisvą automobilio stovėjimo aikštelę arba pasistatykite tolėliau, tai nėra
priežastis užimti neįgaliesiems skirtos vietos ar dar blogiau – pastatyti automobilį ant praeiviams
skirto šaligatvio. (pagal KET negalima aukščiau paminėtose vietose statyti ir už tai numatytos baudos)
Automobilių stovėjimo aikštelėse atkreipkite dėmesį, kaip statomi automobiliai, ir nepalikite automobilio
įstrižai užimdami per daug vietos. Visada galvokite apie kitus.
Nestatykite automobilio priekiu, jei kiti išrikiuoti priešingai. Stenkitės nekliudyti kitų stovinčių automobilių.

Įsipylę degalų, nepalikite automobilio prie kolonėlės jei dar planuojate degalinės parduotuvėje-kavinėje
pavalgyti ar apsipirkti.
Jei dalijatės vienu automobiliu, palikite jį švarų ir tvarkingą, taip pat įpilkite degalų, kad kitam nebūtų
”staigmens“. Jei kas nors sugedo ar reikia pataisyti, tačiau nespėjote nuvežti iki serviso, praneškite apie tai.
Visas šiukšles susirinkite ir nepalikite kitiems. Jūsų automobilis – Jūsų įvaizdžio dalis.
Ačiū, prašom, atsiprašau, atleiskite, nėra už ką, kuo galėčiau padėti – žodžiai, kuriuos visad turėtume
prisiminti! ☺
Šios svetainės turinys, tekstas ar bet kuri svetainėje esanti informacija negali būti kopijuojama, platinama,
retransliuojama, atgaminama jokia forma, elektronine ar mechanine, įskaitant kopijavimą, įrašymą, saugojimą
prieinamose informacinėse sistemose, perkėlimą ir naudojimą kitose internetinėse prieigose ir svetainėse ar kokiu kitu
būdu be išankstinio autorės sutikimo. Dėl leidimo naudotis tekstu ar jo dalimi galite kreiptis: el. p. aj@alvyda.com. O jei
norėsite cituoti ar patalpinti kitur, prašom nurodyti Alvydos Jasilionytės autorystę

