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Pirmieji pėsčiųjų atšvaitai buvo sukurti Suomijoje 1960 

metais.  

Atšvaitai - maži, ypatingos konstrukcijos, šviesą atspindintys 

įtaisai.  

Jie ryškiai spindi automobilio žibintų šviesoje, įspėja 

vairuotoją apie priekyje einantį pėsčiąjį, važiuojantį 

dviratininką ar kitą eismo dalyvį. 

Kas turėtų nešioti atšvaitus? Kiekvienas gyvas žmogus, nes 

pavojinga keliauti tamsoje. Nesvarbu koks esate jaunas ar 

senas,  didelis ar mažas, be atšvaitų mes visi išnykstame 

tamsoje, tampame nesaugūs ir pavojingi. 

 



 

 

 

 



Faktai 
Beveik du trečdaliai nelaimingų atsitikimų kelyje įvyksta 

tamsiu paros metu. Rizika pakliūti po automobilio ratais 

tamsoje yra  tris kartus didesnė nei dieną. 40 procentų  eismo 

įvykių su pėsčiaisiais įvyksta tamsiu paros metu, nors daug 

mažiau yra naktį keliaujančių pėsčiųjų.  

Nelaimingi atsitikimai daugiausia įvyksta dėl to, kad 

vairuotojai negali pamatyti pėsčiųjų ar kitų eismo dalyvių, 

nepriklausomai nuo to ar jis geras ar blogas vairuotojas. Tai 

yra matomumo klausimas. Net apšviestose miesto gatvėse 

matomumas nėra pakankamas.  

 



Tamsiu paros metu kelyje pėsčiasis apšviečiamas automobilio 

šviesomis ir tampa matomas 30 metrų atstumu. Vairuotojas 

turi tik 1,3 sekundės, kad sureaguotų į susidariusią situaciją. 

O pėsčiasis su atšvaitu pastebimas jau 300 metrų atstumu ir 

vairuotojas jau turi 7 sekundes, kad apvažiuotų kliūtį ar kitaip 

išvengtų avarinės situacijos. 
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Kaip tai veikia? 

Apskaičiuota, kad kokybišką atšvaitą turintį pėsčiąjį mašinos 

artimųjų šviesų žibintai apšviečia maždaug už 120 metrų, o 

tolimosiomis šviesomis jis apšviečiamas už 250 metrų. 

To visiškai pakanka, kad vairuotojas spėtų sustabdyti. 

Važiuojant 90 km per val. greičiu stabdymo kelias yra 64 

metrai. O be atšvaito einantis pėsčiasis iš tamsos išnyra likus 

40–50 metrų, jei automobilis važiuoja su įjungtais artimųjų 

šviesų žibintais. Aišku, jei nėra rūko. Esant rūkui geriau 

matomi ryškiai geltoni atšvaitai.  



 

Jų ypatinga konstrukcija veikia taip, kad atšvaitams nereikia 

jokių elementų ar srovės šaltinio. Jie patys atspindi šviesą. 

 



Pagal ES ir Lietuvoje galiojantį standartą atšvaitas nuo 

stačiu kampu plieskiančio šviesos šaltinio turi atspindėti ne 

mažiau kaip 560 liuksų šviesos srauto. Kokybiški atšvaitai 

žymimi LST EN13356:2002 žyma. 

Atšvaitas turi būti ne mažesnis kaip 15 kvadratinių 

centimetrų, o reklaminiai užrašai negali užimti daugiau kaip 20 

proc. ploto. 

Perkant atšvaitą pirmiausia reikėtų pažiūrėti į etiketę. Tiek 

joje, tiek ant atšvaito turi būti užrašytas atitikties standartui 

kodas – LST EN13356:2002. 

Kokybiško atšvaito šviesą atspindinti plėvelė dažniausiai 

pažymėta vandens ženklais. 



 

 

 



 

Kaip tinkamai nešioti atšvaitą 

Tinkamai nešiojamas atšvaitas gali padidinti Jūsų matomumą 

iki kelių šimtų procentų. 

Jeigu turite vieną atšvaitą ir išsiruošėte į kelią tamsiu paros 

laiku, tai prisisekite jį taip, kad jis kabėtų automobilių žibintų 

aukštyje. Kodėl? Nes šis aukštis yra geriausias. Atvažiuojančio 

automobilio žibintai apšvies jūsų atšvaitą ir šis atspindėdamas 

šviesą taps matomu. Taip tapsite matomi ir jūs. 

 

 



 

 

 

 



 

Užmiesčio kelias 

Užmiesčio keliuose arba gatvėse, kur nėra šaligatvio, pėstieji 

privalo eiti kaire kelio puse, t.y. prieš atvažiuojantį transportą. 

Tokiu atveju, kad būtumėte geriau pastebimi tamsoje, atšvaitą 

reikia segėti dešinėje kūno pusėje. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Vaikiški vežimėliai 

Tamsioje gatvėje dažnai pastebime prieš save mamų 

stumiamus vežimėlius. Jie visiškai nematomi. 

Pakabinkite atšvaitus ant vaiko vežimėlio arba uždėkite šviesą 

atspindintį gaubtą, kad stumiamas vežimėlis būtų matomas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Dviračiai 

Dviratininkams atšvaitų niekada nebus per daug. Nes jie juda 

ir manevruoja daug greičiau nei pėstieji, todėl dar labiau turi 

būti matomi ir pastebimi kelyje. 

Dviratis turi būti su atšvaitais. Priekyje turi turėti baltos 

spalvos žibintą arba atšvaitą, gale - raudonos spalvos atšvaitą. 

Ant ratų stipinų - oranžinės spalvos atšvaitus. Dviračio 

vairuotojas tamsiu paros metu kelyje privalo dėvėti šviesą 

atspindinčią liemenę.  

Vaikai iki 18 metų amžiaus turi važiuoti užsidėję ir užsisegę 

šalmą. 



 

 

 

 



 

Tavo augintiniai 

Tavo šuniukas gali nukentėti tamsioje gatvėje taip pat kaip ir 

kiti eismo dalyviai. Todėl  užsek atšvaitą ant pavadėlio arba 

uždėk šviesą atspindintį antkaklį. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Arkliai 

Arkliai yra didžiuliai gyvūnai, tačiau lygiai taip pat nematomi, 

kaip ir žmonės tamsoje. Atšvaitai ant gyvūno kojų, uodegos, 

pakinktų padarys jį matomu. Raitelis privalo dėvėti atšvaitus 

arba šviesą atspindinčią liemenę. O jeigu arklys tempia vežimą, 

tai jo gale turi būti raudonos spalvos atšvaitas arba žibintas. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Tavo namai 

Tavo namas niekur nekeliauja. Ar jam reikalingi atšvaitai? 

Kodėl gi ne! Papuoškime savo namus atšvaitais. Pakabinkime 

juos ant pašto dėžutės, ant tvoros, prie durų skambučio. 

Pravažiuojančios mašinos apšvies atšvaitus ir Jūsų namai 

pradės spindėti. Namai bus matomi ir gražūs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Kaip padidinti matomumą 

Žinoma, ne visada transporto priemonės važiuoja tik iš priekio 

ar iš nugaros. Dažnai mašinos priartėja skirtingais kampais. 

Kuo daugiau atšvaitų jūs segėsite, tuo labiau matomi ir 

saugesni būsite. Jūs galite užsidėti atšvaitus ant įvairių kūno 

vietų: ant kojos, rankos, rankinės, kepurės ir t.t. Tiesiog 

nepamirškite atšvaito eidami iš namų. Leiskite jam laisvai 

kaboti ir gaudyti aplinkos šviesą, kad ją atspindėtų ir padarytų 

Jus matomais. Juostiniai atšvaitai dedami ant dešinės rankos 

ties alkūne ir ant dešinės kojos žemiau kelio. Ant rankinės ir 

kuprinės atšvaitai segami iš dešinės pusės. 

Pasirūpink, kad žmonės, kurie tau rūpi, būtų saugūs ir matomi 

kelyje.  



Prisek atšvaitą savo draugui, kaimynui, tėčiui, mamai. Primink 

apie atšvaito svarbą tamsoje. 

 

 



 

ATŠVAITAI 

 



 

 

 

 

 

 

 

Paruošė Jaunųjų dviratininkų būrelio mokytoja Zita Kuprienė 

2013 m. 


