Eismo organizavimo sprendinių derinimas Lietuvos automobilių kelių direkcijoje teikiamas
Eismo saugos skyriui elektroninio pašto adresu eos@lakd.lt, laiško temoje nurodant kelio
numerį, km arba aktualų ruožą.
Žemiau pateikiami eismo organizavimo schemų pavyzdžiai ir informacija apie jų parengimą.
Svarbu: situaciją kelyje ir eismo organizavimo sprendinius siūloma žymėti A3 formato lapuose,
pasinaudoti www.lakd.lt tinklalapyje esančio žemėlapio fonu
https://gis.eismoinfo.lt/webappbuilder/apps/37.
Tikslų kelio numerį ir kilometrą galima surasti žemėlapio įrankiu (patarimai kaip naudotis pateikti
2 priede).
Schema rengiama vadovaujantis Kelių eismo1, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo2
taisyklėmis ir
Eismo organizavimo schemos taikomos kelio remontų, rekonstravimo, inžinerinių komunikacijų
statybos darbų vietose ir renginių rengiamos pagal Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir
eismo reguliavimo taisykles T DVAER 123

EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMOS TAIKOMOS KELIO REMONTŲ,
REKONSTRAVIMO, INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ VIETOSE IR
RENGINIŲ VYKDYMO METU SCHEMOJE TURI BŪTI NURODYTA:
1. Eismo ribojimo priežastis;
2. Kelio, kuriame ribojamas eismas, numeris, pavadinimas ir vieta (km nuo iki);
3. Eismo ribojimo data;
4. Eismo ribojimo trukmė;
5. Už eismo organizavimo schemos įgyvendinimą atsakingo asmens vardas, pavardė ir telefono
numeris;
6. Schemoje nurodomi keliai, kurie uždaromi, ir tie, kuriais nukreipiamas eismas (rekomenduotina
pažymėti skirtingomis spalvomis);
7. Schemoje parodomi eismo ribojimo, apylankos ir kiti būtini ženklai piktogramomis, nurodant jų
numerius pagal Kelių eismo taisykles. Esmines schemos vietas rekomenduojama išdindinti, kad
aiškiai matytųsi ženklų pastatymo eiliškumas ir vieta.
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Kelių eismo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/asr
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8/asr
3
Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.63F1C2F8CCC4/asr
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1 priedas
EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMOS, TAIKOMOS KELIO REMONTŲ, REKONSTRAVIMO, INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ VIETOSE IR RENGINIŲ VYKDYMO METU,
PAVYZDYS

Šio tipo schemose, dažniausiai pagal situaciją, nurodomos pastabos:
1. Visi kelio ženklai, prieštaraujantys šiai eismo organizavimo schemai, uždengiami;
2. Ženklų pastatymo vietą tikslinti vietoje atsižvelgiant į Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus;
3. Kelio ženklai Nr. 625 „Apylankos kryptis“ ir Nr. 626 „Apylankos kryptis“ įrengiami prieš pat sankryžas;
4. Kelio ženklai Nr. 624 „Apylankos schema“ įrengiami gyvenvietėje 50–100 m atstumu prieš sankryžas (ne gyvenvietėje 150–300 m);
5. Kelio ženkluose Nr. 624 „Apylankos schema“ rodoma tik uždaryta kryptis. Kitos laisvos kryptys sankryžose šiuose ženkluose nerodomos;
6. Šiai eismo organizavimo schemai prieštaraujantys ženklai uždengiami.

2 priedas

Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos (LAKIS) naudojimosi rekomendacija, rengiant eismo organizavimo schemas

