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Vairuotojams skirta informacija apie Norvegijoje galiojančias taisykles.
Transporto priemonių vairuotojai, vykdydami kabotažą arba krovinius gabenantys
kombinuotu transportu, privalo žinoti keletą tik Norvegijai būdingų taisyklių.

Reikalavimai, keliami minimaliam darbo užmokesčiui ir dienpinigiams

Transporto priemonių vairuotojai, vykdydami kabotažą ir / arba krovinius gabenantys kombinuotu transportu Norvegijoje,
turi teisę gauti ne mažesnį kaip mažiausią nustatytą norvegišką darbo užmokestį ir dienpinigius.
Norvegijoje maistas yra brangus, todėl nepamirškite paprašyti juos sumokėti.
Transporto priemonių vairuotojai, vykdydami kabotažą ir / arba krovinius gabenantys kombinuotu transportu Norvegijoje,
be kita ko, turi teisę į:
•
•
•
•

raštišką darbo sutartį
už viršvalandžius turi būti mokamas ne mažesnis kaip 40 % darbo užmokesčio priedas;
darbo laiką būtina registruoti;
darbdavys privalo vairuotojui pasiūlyti kokybišką nakvynę.

Reikalavimai, keliami padangoms ir grandinėms

Norvegijoje vairavimo sąlygos gali būti išties sunkios, o ypač – žiemą. Maža to, jos greitai keičiasi.
Būtent todėl keliame specialius reikalavimus sunkiojo transporto padangoms ir grandinėms.
Žieminės padangos:
nuo lapkričio 16 d. iki kovo 31 d. (imtinai) visos padangos, kuriomis važiuojate, privalo būti žieminės ir atitinkamai paženklintos
(M+S, 3PMSF ir t. t.). Jos turi būti skirtos būtent važiavimui žiemą.
Padangų protektoriaus gylis ir grandinės:
laikotarpiu nuo spalio 16 d. iki balandžio 30 d. (imtinai), važiuojant trijose labiausiai į Norvegijos Šiaurę nutolusiose apskrityse,
padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis nei 5 mm. Be to, būtina vežtis ant ratų dedamas grandines. Likusioje šalies
dalyje ši taisyklė galioja nuo lapkričio 1 d. iki pirmojo pirmadienio po antros Velykų dienos (imtinai).
Visgi, nepaisant, kokiu metu važiuojate, jei oro sąlygos prastos, svarbu pasiimti grandines ir naudoti geras padangas.

Reikalavimai, keliami važiavimo ir poilsio laikui

Dirbti autotraukinio vairuotoju Norvegijoje, ypač žiemą, išties nelengva.
Kertant kalnų perėjas ar važiuojant siaurais, vingiuojančiais keliukais tiesiog būtina jaustis žvaliam ir neprarasti budrumo.
Norvegijoje galioja ES nuostatos, reglamentuojančios visų transporto priemonių iš ES / EEE šalių, važiavimo ir poilsio laiką.
Vietos, kuriose galite pailsėti dieną
Kviečiame vairuotojus šviesiu paros metu atsipūsti vietose, skirtose pailsėti dieną. Jose galite išnaudoti kassavaitinio poilsio laikotarpį.
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Reikalavimas turėti elektroninį kelių mokesčių įrenginį

Jei sunkusis transportas Norvegijoje bus naudojamas verslo tikslais, būtina Norvegijoje sudaryti sutartį dėl elektroninių kelių mokesčių
įrenginių. Ši įrenginį pritvirtinkite ant transporto priemonės priekinio stiklo. Jo numeris turi būti įregistruotas drauge su automobilio
registracijos numeriu.

Kokius dokumentus privalote turėti?

Važiuojant Norvegijos keliais pasiruoškite patikrinimui.
Jei turėsite šiuos dokumentus, patikra Jums ir tikrintojams bus sklandi ir greita:
•
•
•
•

vairuotojo pažymėjimą;
važtaraštį;
algalapį / darbo sutartį;
darbo valandų, dirbtų Norvegijoje, sąvadą.

Vykdant kabotažą, papildomai reikia turėti atvykstamojo tarptautinio krovinio pervežimo
ir kiekvienos Norvegijoje vyksiančios kabotažo kelionės dokumentus.

Naudinga informacija apie vairavimo sąlygas Norvegijoje

Kuomet kalnuose blogas oras arba vairavimo sąlygos sunkios, kelias gali būti išvis uždarytas arba Jums gali tekti važiuoti kolona.
Taigi, Jums gali tekti palaukti, kol vėl galėsite pajudėti keliu, todėl turėkite automobilyje šiltų drabužių, truputį maisto ir gėrimo. Prieš
važiuojant kalnų keliu rekomenduojame baką pakankamai pripildyti degalais.
Atsiminkite, kad keliu, kurį Jums siūlo rinktis GPS įranga, ne visuomet leidžiama važiuoti sunkiajam transportui. Visuomet pasitikrinkite,
ar kelias, kylantis kalno ar kalvos viršun, tinka Jūsų vairuojamai transporto priemonei.
Keliuose Jus gali patikrinti ne tik valdžios institucijos. Tam tikros bendrovės, dalyvaujančios projekte Trygg Trailer, tikrina padangas,
grandines ir vežamą krovinį. Jeigu bus nustatyta, kad nesilaikote taisyklių, galite jį prarasti.

Norvegijos valdžios institucijos ir transporto organizacijos linki Jums saugios kelionės.
www.motherpresents.org

