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Ruošiant 2015 metų vaikų nukentėjusių eismo įvykiuose analizę bendradarbiauta su Kauno
apskrities VPK, kelių policijos valdyba.

Leidinyje naudoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos ir Lietuvos
kelių policijos tarnybos eismo įvykių statistikos duomenys.

Ruošiant 2015 metų vaikų nukentėjusių eismo įvykiuose analizę bendradarbiauta su Kauno
apskrities VPK, kelių policijos valdyba.

Leidinyje naudoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos ir Lietuvos
kelių policijos tarnybos eismo įvykių statistikos duomenys.

Analizę parengė: metodininkė Zita Kuprienė, informacinių ir komunikacinių technologijų
specialistas Gvidas Valikonis.



Eismo dalyvis – kelių eisme dalyvaujantis asmuo (vairuotojas, pėsčiasis, keleivis).

Eismo įvykis – įvykis kelyje, viešose ar privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto
priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė,
krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

Įskaitinis eismo įvykis – eismo įvykis, kuriame žuvo arba buvo sužeisti žmonės.



Nustatyta, kad pati pavojingiausia veikla, kurią veikiame per savo gyvenimą taikos metu, yra
dalyvavimas eisme.

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad kasdien keliuose miršta daugiau nei 500 vaikų.
Tūkstančiai patiria sužalojimų, o Lietuvos statistika rodo, kad 1990–2014 metais žuvo 1 258
nepilnamečiai (sudarė 7,7 proc. visų žuvusiųjų), 28 487 nepilnamečiai buvo sužeisti. Taigi, Lietuva
patyrė didžiulę moralinę ir ekonominę žalą. Žinoma, visų žinybų pastangomis šis skaičius Lietuvoje
tendencingai mažėjo: jeigu 1991 metais buvo 84 žuvę nepilnamečiai, tai 2015 metais – 12.

Lietuvos policija informuoja, kad praėjusiais 2015 metais eismo įvykiuose žuvo 241 žmogus, tarp
jų – 12 nepilnamečių, 3 801 eismo dalyvis buvo sužeistas. Iš viso įvyko 3 185 eismo įvykiai.
Palyginus su 2014 metais- žmonių žuvo 26 arba 9,7 proc., mažiau, eismo įvykių skaičius sumažėjo
2,2 proc. Sužeistų eismo dalyvių skaičius šiek tiek padidėjo – 0,4 proc., t. y. sužeista 16 daugiau.
Žuvusių nepilnamečių skaičius sumažėjo perpus, t.y. 50 procentų.



Eismo įvykiuose nukentėję eismo dalyviai 2014-2015 m.

Metai
Eismo dalyviai

Vairuotojai Pėstieji Dviratininkai Keleiviai Kiti Iš viso

2014 Žuvo 76 109 19 61 2 267

Sužeista 1148 1011 307 1208 111 3785

2015 Žuvo 80 81 21 56 3 241

Sužeista 1209 955 260 1238 115 3777

Tarp žuvusiųjų daugiausia pėsčiųjų ir vairuotojų – atitinkamai 81 ir 80. Daugiau nei pusė pėsčiųjų –
74 proc. (arba 60) žuvo tamsiuoju paros metu. Taip pat žuvo 56 keleiviai, 21 dviračio vairuotojas, iš
jų 15 – šviesiuoju paros metu, 1 mopedo vairuotojas.

Dėl vairuotojų kaltės 2015 metais įvyko 2099 eismo įvykiai, t.y. 66,40 procentai visų įvykių.
Dėl pėsčiųjų kaltės įvyko 258 eismo įvykiai, dėl dviratininkų kaltės - 137. Tik 8,16 procentų
nukentėjusių eismo įvykiuose pėsčiųjų pripažinti kaltais dėl tų įvykių, 4,33 procentai dviratininkų.

Dėl neblaivių vairuotojų kaltės, pirminiais duomenimis, užregistruoti 236 eismo įvykiai –
ketvirtadaliu mažiau negu 2014 metais. Dėl tokių vairuotojų kaltės netekome 15 eismo dalyvių, t. y.
69,4 proc. gyvybių mažiau nei 2014 metais. Šiuose įvykiuose sužeista 350 žmonių (19,4 proc.
mažiau).



Dėl asmenų, neturinčių teisės vairuoti, kaltės įvyko 17,8 proc. mažiau eismo nelaimių nei 2014-
aisiais (2015 metais – 176 įvykiai, 2014 metais tokių eismo įvykių – 214). Juose žuvo 18 žmonių
(arba 28 proc. mažiau) ir 243 sužeisti (13,5 proc. mažiau).

Eismo įvykių kaltininkai 2014-2015 m.

Metai Eismo įvykių kaltininkai
Vairuotojai Pėstieji Dviratininkai Kiti Iš viso

2014 2244 296 185 530 3255
% 68,94 9,09 5,68 16,28 100

2015 2099 258 137 667 3161
% 66,40 8,16 4,33 21,10 100

Eismo įvykių kaltininkai 2015 m.

Eismo įvykių, juose nukentėjusiųjų skaičius pagal mėnesius 2014–2015 m.

Mėnesiai Eismo įvykiai Žuvo Sužeista
2014 2015 2014 2015 2014 2015

Sausis 234 260 28 21 265 323
Vasaris 185 193 15 21 219 264
Kovas 210 200 14 12 255 229
Balandis 280 249 16 15 342 287
Gegužė 267 298 16 11 324 367
Birželis 304 302 30 17 360 365
Liepa 298 268 27 13 348 347
Rugpjūtis 320 363 16 21 380 454
Rugsėjis 266 299 21 16 310 368
Spalis 274 320 24 28 300 388
Lapkritis 235 324 24 31 259 355
Gruodis 380 341 36 29 23 3



Eismo įvykių, juose nukentėjusiųjų skaičius pagal regionus per 12 2014-2015 m. mėnesių

Apskritys
Eismo įvykiai per 12 mėn.

Eismo įvykiai Žuvo Sužeista
2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 %

Alytaus 133 141 6 12 12 0 152 168 10,5
Kauno 714 777 8,8 61 45 -26,2 818 957 17
Klaipėdos 470 413 -12,1 25 17 -32 551 476 -13,6
Marijampolės 158 118 -25,3 21 17 -19 180 158 -12,2
Panevėžio 318 300 -5,7 25 32 28 369 348 -5,7
Šiaulių 352 332 -5,7 26 23 -11,5 416 400 -3,8
Tauragės 87 86 -1,1 6 11 83,3 105 99 -5,7
Telšių 130 113 -13,1 21 18 -14,3 165 143 -13,3
Utenos 90 82 -8,9 15 16 6,7 119 97 -18,5
Vilniaus 803 799 -0,5 55 50 -9,1 910 931 2,3
Iš viso 3255 3161 -2,9 267 241 -9,7 3785 3777 -0,2

Vaikai iki maždaug 10 metų amžiaus pasižymi egocentrišku mąstymu – jie į situacijas žvelgia tik iš
savo perspektyvos.

Vaikas mato pats save ir galvoja, kad vairuotojas jį mato lygiai taip pat gerai, todėl eina per perėją
nė nestabtelėjęs. Tokio amžiaus moksleivis dar nesupranta, kad vairuotojas gali jo nepastebėti ir juo
labiau – nepraleisti einant pėsčiųjų perėja – juk jos paskirtis aiški! Todėl vairuotojams derėtų visada
sulėtinti automobilį artinantis prie perėjos, nes vaikas gali į ją tiesiog įbėgti.

Atidūs vairuotojai turėtų būti ir reguliuojamose sankryžose, kai suka į kairę arba kai suka į dešinę,
esant papildomai žaliai rodyklei, šviesoforo sekcijai. Pradinukas, pamatęs žalią šviesoforo signalą,
jį priima kaip užtikrintą leidimą eiti per gatvę, todėl ja žengia nesidairydamas, manydamas, kad yra
visiškai saugus. Jis nesitiki, kad tuo pat metu tą kelią gali kirsti kitos transporto priemonės ir kad jų
reikia saugotis.

Vyresni vaikai, maždaug nuo 10 metų jau supranta priežasties-pasekmės dėsnį, tad geba aiškiau
vertinti situacijas. Pavyzdžiui, artindamiesi prie perėjos, suvokia, kad reikia sustoti, o greitai
artėjantį automobilį verčiau praleisti arba įsitikinti, kad šis stabdo. Su vyresniais  moksleiviais
problemų gali kilti labiau dėl jų maištingesnio būdo, noro kovoti prieš taisykles, manymo, kad gali
spėti prabėgti

Ypač dėmesingi vairuotojai turėtų būti palei kelią pamatę moksleivių būrelį – išdykaudami jie gali
vienas kitą stumtelėti į gatvę. Be to, jeigu vienas iš vaikų išbėga į gatvę, vairuotojui derėtų
sustabdyti automobilį – likusieji taip pat gali neprognozuojamai sumanyti ją kirsti.

(http://www.madairgrozis.lt/temos/teciams-ir-mamoms/647-apsaugok-mane-kodel-vaikai-kelyje-neprognozuojami.html)



10 efektyviausių strategijų stiprinant kelių eismo saugą vaikams.

Nėra vienos priemonės, kuri galėtų sumažinti daugybę rizikos veiksnių, gresiančių vaikams
keliuose, tačiau yra tam tikri veiksmai, kurių gali imtis kiekviena šeima, bendruomenė ir šalis,
siekdamos sustiprinti kelių eismo saugą vaikams.
Pasaulio sveikatos organizacija skelbia 10 efektyviausių strategijų, taikytinų siekiant išsaugoti vaikų
ir kitų eismo dalyvių sveikatą ir gyvybes:

1. Greičio kontrolė. Maždaug trečdalis mirčių išsivysčiusiose šalyse įvyksta dėl nesaugaus
greičio, o vidutinio išsivystymo šalyse - maždaug pusė. Todėl greičio apribojimai ir inžineriniai
sprendimai yra būtini netoli mokyklų ir keliuose, kur didelė pėsčiųjų koncentracija.

2. Vairavimo apsvaigus nuo alkoholio prevencija. Eismo įvykio rizika pradeda reikšmingai
didėti nuo tos akimirkos, kai vairuotojo kraujyje alkoholio koncentracija pasiekia 0,04 gramus
decilitre kraujo. Todėl būtina visomis įmanomomis priemonėmis siekti, kad vairuotojai nesėstų prie
vairo išgėrę ir taip nesudarytų pavojaus kitiems eismo dalyviams.

3. Šalmų naudojimas. Dviratininkams teisingai dėvimas šalmas galvos traumos riziką sumažina
69 proc., motociklininkams mirties riziką - 40 proc., o rimtų galvos sužalojimų riziką - net 70 proc.
Šalmas gali išsaugoti ir vaiko sveikatą bei gyvybę.

4. Saugus vaikų vežimas transporto priemonėmis. Vaikai ir kūdikiai transporto priemonėmis
turi būti vežami automobilinėse kėdutėse, naudojant saugos diržus, atsižvelgiant į vaikų amžių, ūgį
ir svorį. Vaikų saugus vežimas transporto priemone yra suaugusiojo atsakomybė.

5. Vaikų galimybės matyti ir būti matomiems keliuose gerinimas. Tai yra esminis vaikų
saugos keliuose principas. Visi eismo dalyviai turi būti matomi, o ypač tai svarbu vaikams. Jiems
patariama dėvėti ryškius drabužius, segėti atšvaitus ar vaikščioti grupėmis lydint suaugusiesiems.

6. Kelių infrastruktūros gerinimas. Tai pagrindinis valstybės uždavinys. Keliai yra saugesni,
kai jie apšviesti, su šaligatviais ir kitais inžineriniais sprendimais, padedančiais užtikrinti saugą
keliuose.

7. Transporto priemonių dizaino adaptavimas. Daugumoje naujų transporto priemonių
diegiamos modernios saugos technologijos. Dauguma jų skirtos visiems eismo dalyviams, o kai
kurios specifiškai saugo vaikus.

8. Jaunų vairuotojų rizikos mažinimas. Jauni, nepatyrę vairuotojai sukelia labai daug transporto
įvykių keliuose. Dažniausiai tai nutinka dėl greičio viršijimo, vairavimo pavartojus alkoholio ar
narkotikų, telefono naudojimo vairuojant. Todėl jauniems vairuotojams turi būti taikomi griežtesni
eismo saugumo reikalavimai.

9. Suteikti tinkamą pagalbą sužeistiesiems. Šalyje turi veikti kokybiška ir kvalifikuota greitoji
medicinos pagalba, kad būtų galima išsaugoti kuo daugiau sužalotųjų eismo įvykiuose gyvybių.

10. Vaikų priežiūra keliuose. Maži vaikai turi ribotas galimybes adekvačiai įvertinti riziką, todėl
suaugusieji privalo rūpintis vaikų sauga, palydėti vaikus į mokyklą ir iš jos, pasirūpinti, kad jie
dėvėtų šalmą ir būtų tinkamai vežami transporto priemonėmis.



2015 m. Kauno apskrityje žuvo 39 žmonės, o 2014 metais – 50.

Kauno rajone 2015 metais žuvo 14 žmonių, 2014 metais – 17.

Kauno mieste 2015 metais žuvo 11 žmonių, 2014 metais – 14.

„Jaučiama mažėjimo tendencija, tačiau šie skaičiai vis tiek neleidžia atsipalaiduoti. Ypač skaudu,
kad praėjusiais metais Kauno apskrityje žuvo du vaikai, abu jie buvo į eismo įvykius
patekusių automobilių keleiviai.“- sako Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių
policijos valdybos viršininkas Danas Česnauskas.

2015 m. Kauno mieste žuvo 1 vaikas, 84 buvo sužeisti.

Nors 2015 metais stebimas bendras nukentėjusių  eismo įvykiuose mažėjimas, tačiau  Kaune
palyginus su praėjusiais metais  nukentėjo 21vaiku daugiau, t.y. 25% išaugo sužalotų vaikų
skaičius.

2015 metais birželio 7 dieną R.Kalantos gatvėje ties 4 namu įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo
17 metų amžiaus motociklo keleivė.

Daugiausia, 32 vaikai, nukentėjo transporto priemonėse kaip keleiviai. Tai sudaro 38% visų eismo
įvykiuose sužalotų vaikų. Palyginus su 2014 m. nukentėjusių vaikų keleivių skaičius išaugo 28%.

Einant per pėsčiųjų perėjas, buvo sužaloti  27 vaikai, t.y. 32 proc. visų 2015 m. eismo įvykiuose
nukentėjusių vaikų. 2014 m. pėsčiųjų perėjose buvo sužalotas 21 vaikas, 2015 m. šių nelaimių
padidėjo 28 procentais.

Išėjus į važiuojamąją kelio dalį ne pėsčiųjų perėjoje nukentėjo 18 vaikų, t.y. 21% visų sužalotų
vaikų eismo įvykiuose. 2014 m. ne pėsčiųjų perėjose buvo sužalota 13 vaikų. 2015 metais
užfiksuotas 38 procentų tokių įvykių augimas.

2015 metais eismo įvykiuose nukentėjo 8 vaikai dviratininkai, t.y. 3 daugiau negu pernai.



Kauno miesto eismo įvykiuose nukentėję eismo dalyviai 2014-2015 m.

2014 m. 2015 m.
Ne pėsčiųjų perėjoje 13 18
Pėsčiųjų perėjoje 21 27
Dviratininkai ir mopedo vairuotojai 5 8
Keleiviai 25 32
Iš viso: 64 85



Kauno mieste nukentėjusių vaikų pasiskirstymas pagal eismo įvykių rūšis
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2015 metais eismo įvykiuose Kaune nukentėjo 20 (24%) ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 65 (76%)
mokiniai.Tarp dvidešimties mažamečių 13 iš jų nukentėjo eismo įvykiuose kaip keleiviai, 7 – kaip
pėstieji. 3 iš jų  sužaloti einant per pėsčiųjų perėjas, 4 – ne pėsčiųjų perėjose.

20

65

Eismo įvykiuose nukentėjusių vaikų
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2015 m. Kauno mieste eismo įvykiuose nukentėjo 45 berniukai ir 40 mergaičių.

Eismo įvykiuose nukentėjusių vaikų pasiskirstymas pagal mėnesius

Daugiausia- 12 vaikų- sužalota rugsėjo mėnesį. Tam įtakos turėjo po vasaros atostogų į mokyklas
sugrįžusių mokinių išsiblaškymas.
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Eismo įvykiuose nukentėjusių vaikų pasiskirstymas pagal savaitės dienas

Penktadienis ir trečiadienis buvo avaringiausios savaitės dienos.

Avaringiausias paros laikas – po pamokų nuo 15.00 iki 19.00 val. Šiuo metu nukenčia

daugiausia vaikų.
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IŠVADOS:

1. 2015 metais eismo įvykiuose Lietuvoje žuvo 241 žmogus, tarp jų – 12 nepilnamečių,

3 801 eismo dalyvis buvo sužeistas.

2. 2015 metais Kauno mieste žuvo 1 vaikas ir 84 buvo sužeisti.

3. Eismo įvykiuose nukentėjo 65 mokyklinio amžiaus vaikai ir 20 ikimokyklinukų.

4. 2015 m. Kauno mieste eismo įvykiuose nukentėjo 45 berniukai ir 40 mergaičių.

5. Penktadienis ir trečiadienis buvo avaringiausios savaitės dienos.

6. Daugiausia vaikų sužalota rugsėjo mėnesį.

7. Avaringiausias paros laikas – po pamokų nuo 14.00 iki 19.00 val.




