
 

 

 

Ar kada nors pagalvojote  apie tai, kad eismas keliuose prasideda  ne tada, kai išeiname  į gatvę 

arba įsėdame į automobilį, ir net ne tada, kai uždarome  namų duris, išeidami į lauką? Eismas – ne 

tik autobusai  ar dviračiai, važiuojantys gatvėmis. Kiekvienas pėstysis, nesvarbu, kokio amžiaus, 

yra toks pat reikšmingas ir svarbus eismo dalyvis kaip ir bet kuris automobilis. Kelias prasideda  

daug anksčiau – kai tik imame pažinti savo kelią, pradedame suprasti, kas yra eismas, įgyjame 

žinių apie tai, kaip reikia elgtis kelyje. Kelias prasideda tada, kai išmokstame suvokti save ir savo 

vietą kelyje bei išsiugdome sugebėjimą įvertinti ir pastebėti kitus. 

Kad ir kas mes būtume – pėstieji, vairuotojai ar keleiviai – mes nesame vieni. Greta mūsų 

visuomet yra kiti eismo dalyviai – vaikai, kurių dar laukia ilgiausias – jų gyvenimo – kelias. 

Pradinių klasių moksleiviai dėl savo amžiaus ir išsivystymo paprastai sunkiai prisitaiko prie 

sudėtingų eismo keliuose situacijų ir greitai pavargsta. Negalima pamiršti, kad vaikų ir kojos 

trumpesnės, todėl eidami per gatvę turi žengti daugiau žingsnių ir tam jiems reikia daugiau 

laiko. Be to, tokio amžiaus  vaikai mato  ir girdi kitaip. Jų regos  laukas daug  siauresnis, todėl 

negali pastebėti besiartinančios  transporto priemonės  taip gerai kaip suaugusieji,  matantys  

„akies krašteliu“. Vaikai aiškiai neskiria ir įvairių garsų, todėl sunkiau nustato, iš kurios pusės 

koks garsas sklinda. Vaikai reaguoja ilgiau. Kad susiorientuotų ne itin sudėtingoje situacijoje, 

jiems prireikia 2,5–3 kartus daugiau  laiko nei suaugusiesiems. 

2014 m. Lietuvoje įvyko 626 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo vaikai. Tai yra 8 procentais 

eismo įvykių mažiau negu 2013 m.  Juose 24 vaikai žuvo, 669 vaikai sužaloti. Net 54 procentais 

padidėjo žuvusiųjų vaikų skaičius, bet 9,3 procentais sumažėjo sužeistųjų skaičius. Tarp 

žuvusiųjų - 14 berniukų ir 10 mergaičių, t. y. žuvo 12 automobilių keleivių, 5 pėstieji, 4 dviračių 

vairuotojai, 2 automobilių vairuotojai (17 metų vaikinas Telšių rajone ir 14 metų paauglys Biržų 

rajone) ir 1 motociklo keleivis (15 metų paauglys Anykščiuose). 

 



2014 m. įvykiai Lietuvoje, kurių metu nukentėjo vaikai  

 

 

 

2014 m. įvyko 263 eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo pėstieji vaikai, t.y. 14,1 procentų mažiau 

negu 2013 metais. Šių eismo įvykių metu žuvo 5 vaikai, 264 vaikai sužaloti. Tai 15,7 procentų 

mažiau negu 2013 metais. 

 

2014 m. eismo įvykių Lietuvoje, kurių metu nukentėjo pėstieji vaikai dinamika 

 

 

 

2014 m. įvyko 72 eismo įvykiai, kuriuose 4 vaikai dviratininkai žuvo, 68 vaikai sužaloti.  

2013 m. žuvo 2 vaikai.  

2014 sumažėjo nukentėjusių eismo įvykiuose vaikų dviratininkų skaičius 24,4 procentais. 
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2014 m. eismo įvykių Lietuvoje, kurių metu nukentėjo vaikai dviratininkai dinamika 
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Reikalavimai dviračių vairuotojams 

Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų 

asmenims, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą 

pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti 

važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje 

zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas. 

 

Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu 

dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš 

abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas 

važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą 

atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – 

raudonos šviesos žibintas. 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. Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas (vežamas) keliu, privalo 

būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų asmeniui, dviračiu 

važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą. 

Dviračio vairuotojui dviračio juosta leidžiama važiuoti tik ta pačia kryptimi, kuria vyksta kitų 

transporto priemonių eismas gretima eismo juosta. 

Dviračių vairuotojams draudžiama važiuoti pėsčiųjų perėjomis. 

Organizuota dviratininkų grupė gali važiuoti važiuojamąja dalimi. 

KET numatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi motorinių dviračių 

vairuotojams. 

http://www.delfi.lt/temos/dvira


Pagal Policijos departamento informaciją 2014 metais Lietuvoje eismo įvykiuose žuvo 265 ir 

sužeisti 3 889 žmonės. Iš viso užregistruoti 3 325 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. 

Lietuvoje 2014 metais, palyginus su 2013 m., duomenimis užregistruota 1,9 proc. mažiau eismo 

įvykių, 2,9 proc. mažiau sužeistųjų, tačiau žuvusiųjų- 3,5 proc. daugiau. Tuo tarpu eismo 

intensyvumas didėjo 4 proc., t.y. didėjo mobilumas, kuris lemia konfliktinių situacijų didėjimą. 

Išanalizavus preliminarius 2014 metų avaringumo duomenis, galima teigti, kad padėtis yra 

stabili, avaringumas, nors nežymiai, mažėja. 

 

 

 

 

2014 m. eismo įvykių kaltininkai 

 

Metai   
Eismo įvykių kaltininkai 

Vairuotojai Pėstieji Dviratininkai Kiti Iš viso 

2013 
  2377 350 195 469 3391 

% 70,1 10,32 5,75 13,83 100 

2014* 
  2136 267 174 748 3325 

% 64,24 8,03 5,23 22,50 100 

 

 

Eismo įvykių kaltininkai dažniausiai būna vairuotojai. Dėl jų kaltės kasmet įvyksta daugiau 

nei pusė visų šalies keliuose įvykusių eismo įvykių.  
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Daugiausia eismo įvykiuose žuvo pėsčiųjų – 108. Jie sudaro 40,8 proc. visų žuvusių žmonių. 

Daugiau negu pusė šių eismo dalyvių - 70 (arba 64,8 proc.) žuvo tamsiuoju paros metu. Pėsčiųjų 

perėjose žuvo 32 pėstieji.  

2014 m. Lietuvoje žuvusiųjų eismo dalyvių pasiskirstymas 

 

 

 

2014 m. Lietuvoje sužeistų eismo dalyvių pasiskirstymas  pagal rūšis 

 

 

Daugiausia eismo įvykiuose sužeista keleivių - 1 254, vairuotojų - 1 182, pėsčiųjų - 1034. 

2014 m. įvyko 267 eismo įvykiai dėl pėsčiųjų kaltės, kurių metų 40 žmonių žuvo ir 242 buvo 

sužeisti. 

Vairuotojų iš 
viso; 76 

Mopedų 
vairuotojų; 1 

Dviratininkų; 
19 Pėsčiųjų; 108 

Keleivių iš viso; 
60 

Motociklų 
keleivių; 3 

Vairuotojų iš 
viso; 1182 

Motociklų 
vairuotojų; 143 

Mopedų 
vairuotojų; 68 

Dviratininkų; 309 
Pėsčiųjų; 1034 

Keleivių iš viso; 
1254 

Motociklų 
keleivių; 23 

Mopedų keleivių; 
22 

Dviračių keleivių; 3 



KET (44 p.) nurodo, kad prieš įžengdami į važiuojamąją dalį pėstieji privalo įvertinti atstumą iki 

artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir žengti tik įsitikinę, kad tai bus saugu ir nebus 

trukdoma transporto priemonėms. Pėstiesiems KET 41 p. įvesta pareiga pasiženklinti: einant 

neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant 

blogam matomumui, privaloma neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su 

šviesą atspindinčiais elementais arba turėti kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisegtą 

atšvaitą. Šis KET punktas nenurodo, kad pėstiesiems yra privalu prisisegti atšvaitą einant 

šaligatviu (o paskui – ir pėsčiųjų perėja), tačiau sąmoningas pėsčiasis turėtų suprasti, kad 

tinkamoje vietoje prisegtas pakankamo dydžio atšvaitas gali turėti lemiamos įtakos kelionės 

saugumui nepaisant to, kad einama šaligatviu, kuris dar ir apšviestas. 

Vairuotojai ir pėstieji tikėdamiesi saugumo, turi suprasti, kad vien stropaus KET taikymo 

nepakanka – taip pat reikia sąmoningumo bei racionalaus mąstymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delfi.lt/temos/atsvaitas


 

 

2014 metais Kauno apskrityje įvyko 749 eismo įvykiai. Tai 15,1 proc. daugiau negu 2013 

metais. 

Jų metu  61  žmogus žuvo (52,5 proc. daugiau negu 2013 metais). 

Kauno miesto savivaldybėje eismo įvykiuose žuvo 14 žmonių.  

Džiugu, kad 2014 metais Kaune nežuvo nė vienas vaikas. 

Eismo įvykių metu buvo sužeisti 64 vaikai. Tai yra 19 procentų mažiau negu 2013 metais. 

24 procentais sumažėjo sužeistų eismo įvykiuose vaikų pėsčiųjų (34 vaikai).  

2014 m. Kaune ne pėsčiųjų perėja ėjo ir buvo sužalota 13 vaikų. 

Pėsčiųjų perėjose nukentėjo 21 vaikas. 

Eismo įvykių metu nukentėjo 25 vaikai keleiviai. 

2014 m. eismo įvykiuose sužaloti 5 vaikai dviratininkai. 

 

Eismo įvykiuose Kaune nukentėjusiųjų vaikų pasiskirstymas 
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2014 metais Kaune eismo įvykiuose sužalota 50 mokyklinio amžiaus vaikų ir 14 ikimokyklinio 

amžiaus vaikų. Ikimokyklinio amžiaus vaikų nukentėjusių eismo įvykiuose skaičius išaugo 7 

procentais. Sužeistų mokinių skaičius palyginus su 2013 m. sumažėjo 20 procentų.  

Eismo įvykiuose Kaune nukentėjusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal amžių 

 

 

 

Eismo įvykiuose Kaune nukentėjusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal lytį 

 

 

2014 metais eismo įvykių metu  nukentėjo 35 berniukai ir 29 mergaitės. 
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Eismo įvykiuose Kaune nukentėjusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal mėnesius 

 

 

Avaringiausias 2014 metų mėnuo buvo spalis. Spalio mėnesį eismo įvykiuose nukentėjo 9 

vaikai. 

Eismo įvykiuose Kaune nukentėjusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal savaitės dienas 

 

 

Ketvirtadienis ir penktadienis buvo avaringiausios savaitės dienos. 

Daugiausia vaikų nukenčia pakeliui į mokyklą, t.y. ryte tarp 7.00-8.00 val.,  

po pamokų 13.00-15.00 val.  ir vakare 17.00-18.00 val. 

Peržiūrėjus įvykių ataskaitas sudarytas avaringiausių pėsčiųjų perėjų Kauno mieste dešimtukas: 

ties V. Krėvės pr. 26A, Sukilėlių pr. ir Žeimenos g. šviesoforu reguliuojama sankryža, ties Kovo 

11-osios g. 114, Breslaujos g. ties Kaišiadorių g., ties S. Žukausko g. 19, R. Kalantos g. 40, V. 

Krėvės pr. 97, Veiverių g. 150, Panerių g. 17, Šiaurės pr. 99. Tai perėjos, kuriose per eismo 

įvykius nukentėjo daugiausia žmonių.  
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Pėstieji dažniausiai nukenčia tamsiu paros metu, ypač pavojingos yra neapšviestos arba menkai 

apšviestos vietovės. 

Dažnas pėsčiasis nedėvi jokių šviesą atspindinčių atšvaitų, vilki tamsiais drabužiais, gatvę kerta 

neįsitikinęs, kad tai saugu. Trūksta ir vairuotojų atidumo, atsakingumo, drausmingumo. Dažnai 

viršijamas leistinas greitis. 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje vyksta pamokos - ekskursijos, kuriose 

plėtojamos vaiko, kaip pėsčiojo eismo dalyvio kompetencijos. Šiose pamokose per metus 

apsilanko vaikai ne tik iš Kauno miesto, bet ir visos Lietuvos. 

 

Kauno miesto mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų ugdytinių  skaičius Viso 

 

Ikimokyklinių 

įstaigų 

ugdytiniai 

 

Bendrojo ugdymo įstaigų / 

pradinių klasių / mokiniai 

 

Bendrojo ugdymo įstaigų V-XII 

klasių mokiniai 

 

1314 1383 305 3002 
Šalies mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius  

Viso 
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ugdytiniai 

 

Bendrojo ugdymo įstaigų / 

pradinių klasių / mokiniai 

 

Bendrojo ugdymo įstaigų V-XII 

klasių mokiniai 

 

 

131 396 259 786 
Iš viso apsilankė 3788 

 

 

2013-2014 metais Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos mokytojų ir mokinių 

organizuotuose prevenciniuose renginiuose miesto bendruomenei dalyvavo 1976 žmonės. 

 



 

Norintys dalyvauti saugaus elgesio edukacinėje programoje registruojasi tel. 8 (37) 323 

200. Sutartu laiku į Kauno miesto ugdymo įstaigas atvyksta mokyklos autobusas ir edukacinės 

programos mokytojas. Mokytojas susitinka su vaikais ugdymo įstaigos teritorijoje. Tvarkingai ir 

saugiai, vedami programos mokytojos, vaikai eina link autobuso. Pakeliui atkreipiamas dėmesys 

į aplinką ir su ja iškilusiais saugaus eismo klausimais. Autobuse vyksta diskusijos, keliami 

klausimai saugaus važiavimo transporto priemone tema. Kelionės metu kreipiamas dėmesys 

eismo aplinkai ir kultūrai. 

 

Atvykus į Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą, aptariama kelionė autobusu, 

pakartojamos keleivių pagrindinės saugaus elgesio taisyklės bei tęsiama edukacinės programos 

dalis „Saugus vaikas“, kurioje plėtojamos vaiko, kaip pėsčiojo eismo dalyvio, saugaus elgesio 

buityje, kompetencijos. Tam  naudojama vaizdo – garso - kompiuterinė technika, maketai. 

Žinių apibendrinimui ir įtvirtinimui demonstruojami Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos Vaizdo studijos sukurti filmai saugaus eismo, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos 

temomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IŠVADOS: 

1. 2014 metais Kaune nežuvo nė vienas vaikas. 

2. Eismo įvykių metu buvo sužeisti 64 vaikai. Tai yra 19 procentų mažiau negu 

2013 metais. 

3. Eismo įvykiuose buvo sužeisti 34 vaikai pėstieji. Tai yra 24 procentais 

mažiau negu 2013 m. 

4. 2014 m sužalota 50 mokyklinio amžiaus vaikų  ir 14 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų.  

5. 2014 metais eismo įvykiuose nukentėjo 35 berniukai ir 29 mergaitės. 

6. Avaringiausias 2014 metų mėnuo buvo spalis. Spalio mėnesį eismo 

įvykiuose nukentėjo 9 vaikai. 

7. Ketvirtadienis ir penktadienis buvo avaringiausios savaitės dienos. 

8. Daugiausia vaikų nukenčia pakeliui į mokyklą, t.y. ryte tarp 7.00-8.00 val., 

po pamokų 13.00-15.00 val.  ir vakare 17.00-18.00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014-2015 m.m. Kauno bendrojo lavinimo mokyklų 7-8 klasių mokinių rašinio konkurso 

„Laiškas vairuotojui“ nugalėtojos Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos 7a klasės mokinės 

Martinos Abdulinos laiškas vairuotojui. 

 

 

Mielas vairuotojau, 

tu vis kažkur skubi, lėki, tačiau skubėdamas, atrodo, nieko nematai, leki lyg visa kita pasaulyje 

neegzistuotų. Bet ar tu susimąstai, kad nuo tavęs gali priklausyti kito žmogaus ir tavo paties 

gyvybė? Kelias yra ne vien tik linksmų kelionių ir nuotykių vieta, bet ir milžiniškos atsakomybės 

teritorija.  

Įsivaizduok savo mylimus vaikus, savo mažąją šešerių metų dukrelę, kurios 

šviesios garbanos leidžiasi draikomos vėjo, jos šypsena kuri tave džiugina kiekvieną rytą, o du 

pamesti priekiniai dantukai daro ją dar žavesne. Tavo vyresnysis sūnus, į kurį dedi tiek daug 

vilčių, kuris galbūt taps savo šalies čempionu...  

Įsivaizduok juos linksmai ir nerūpestingai žygiuojančius iš mokyklos, susikibusius 

rankomis, skubančius sugrįžti namo,  pasidalinti dienos įspūdžiais ir pasidžiaugti šiandien gautu 

pažymiu su savo mama ir tėčiu, praleisti vakarą kartu su mylinčia šeima. Bet jie namo negrįš.  

Jau niekada. Ir tai vien tik dėl apsvaigusio vairuotojo, kuris sėsdamas į savo automobilį išgėręs, 

nepagalvojo apie pasekmes ir, žinoma, nerūpestingai vairuodamas nepastebėjo nei kelio ženklų, 

nei šviesoforo šviesų, nei per perėją einančių tavo vaikų.  

O dabar tau reikės visam laikui palikti savo vaikus, kurie žuvo tik dėl neatsakingo, 

apsvaigusio vairuotojo kaltės. Tavo sūnus, kuris turėjo pasiekti gyvenime užsibrėžtus tikslus ir 

išpildyti savo, o galbūt ir tavo slaptas svajones. Tavo mažoji princesė, kuri galėjo tapti mylinčia 

mama. Bet tai niekada neįvyks. Kaip tu su tuo gyvensi?  

Vairuotojau, visada pagalvok prieš sėsdamas už vairo apsvaigęs, nors tai, tavo 

manymu, visai nereikšminga ir nepavojinga, tačiau net ir nedidelis nusižengimas gali lemti tavo 

ir kitų žmonių gyvybės ir mirties klausimą. 

Būk atsakingas, gerbk įstatymus. Gyvenk. 

Martina 

 


