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Ruošiant 2012 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 ir informacinių ir komunikacinių technologijų specialistė Indrė
Dilevičiūtė.





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.



Lietuvos teritorijos plotas 65300 km²

Gyventojų skaičius 3199324

Keliai:
Magistraliniai 1738,248 km

Krašto 4937,469 km

Rajoniniai 14591,184 km

Iš viso: 21266,901 km

Vietinės reikšmės keliai:
Keliai 54525 km

Gatvės 6339 km

Iš viso: 60864 km

Transporto priemonių skaičius: 2174024

Tame skaičiuje:

Lengvieji automobiliai 1747557

Krovininiai automobiliai 179093

Autobusai 14502

Įskaitinių eismo įvykių skaičius 3173

Žuvo 301

Sužeista 3712

(2012 m. sausio 1 dienos duomenys)

2012 metais mūsų šalyje eismo įvykiuose žuvo 301 žmogus, t. y. 5 eismo dalyviais daugiau

negu 2011-aisiais. Žuvo 225 vyrai ir 76 moterys, jų amžiaus vidurkis - 40 metų. Tarp žuvusiųjų -

14 nepilnamečių (5 mažiau negu 2011 metais), 6 iš jų žuvo dėl savo neatsargaus elgesio kelyje.

Per metus užregistruoti 3 173 eismo įvykiai, t. y. 2,9 proc. mažiau negu 2011 metais.

Sužeista 3 712 žmonių (207 arba 5,3 proc. mažiau). Eismo įvykių daugiausia įvyko lapkričio

mėnesį - 316, rugsėjo - 308 ir liepos - 302.

Eismo įvykiuose žuvo 105 pėstieji (5 mažiau negu 2011 metais), daugiau kaip pusė jų (69

proc.) žuvo tamsiuoju paros metu. Taip pat žuvo 103 vairuotojai, tarp jų 13 motociklų vairuotojų,

51 keleivis, 32 dviračių vairuotojai, 5 mopedų vairuotojai. Daugiausia žmonių žuvo lapkritį - 45,

rugpjūtį - 38 ir sausį - 28.

Daugiausia įvykiuose sužeista keleivių - 1 149 (51 mažiau negu 2011-aisiais) ir

vairuotojų bei pėsčiųjų - po 1 074. Daugiausia žmonių žuvo Vilniaus apskrityje - 78, iš jų 26 -

Vilniaus rajono savivaldybėje ir Vilniuje - 25.



Eismo įvykiuose nukentėję eismo dalyviai 2011-2012 m.

2012 metais daugiau nei trečdalį visų žuvusių eismo įvykiuose sudarė pėstieji - 105. Antrą

vietą pagal žuvusiųjų eismo įvykiuose eismo dalyvių skaičių užėmė vairuotojai – 103. Didžiausią

sužeistųjų eismo dalyvių dalį sudarė keleiviai – 1149.

Avaringumas labai priklauso nuo eismo intensyvumo keliuose, jis dėl žmonių vykdomos

kasdienės veiklos, darbo ritmo ir poilsio dienų keičiasi. Pasibaigus darbo savaitei – penktadieniais

ir savaitgaliais – žmonės daugiau keliauja: padidėja eismo intensyvumas, o kartu didėja ir eismo

įvykių tikimybė.

2012 metais avaringiausia savaitės diena – penktadienis, užregistruoti 563 eismo įvykiai.

2012m. daugiausia eismo įvykių įvyko vakarinio piko metu. Tarp 17.00-18.00 val. - 303,

tarp 16.00-17.00 val. - 264 įvykiai ir 18.00-19.00 val. - 240.

Metai
Eismo dalyviai

Vairuotojai Pėstieji Dviratininkai Keleiviai Kiti Iš viso

2011
Žuvo 92 110 26 61 7 296

Sužeista 1156 1108 347 1200 108 3919

2012
Žuvo 103 105 32 51 10 301

Sužeista 1074 1074 284 1149 131 3712



Eismo įvykių pasiskirstymas

pagal rūšis 2011-2012 m.

Metai

Eismo įvykių rūšys

Užvažiavimas
ant pėsčiųjų Susidūrimas Apvirtimas Užvažiavimas

ant kliūties

Kiti
eismo
įvykiai

Iš viso

2011 1132 1449 332 127 526 3266
% 35 35 10 4 16 100

2012
1112 1339 288 135 299 3173

% 35 42,2 9,1 4,3 9,4 100



Eismo įvykių kaltininkai 2011-2012 m.

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

daugiau nei pusė visų eismo įvykių. Dažnai vairuotojai viršija ar nepasirenka saugaus važiavimo

greičio. Neleistinai manevruoja, nesilaiko saugaus eismo taisyklių, tinkamai neįvertina kelyje

susidariusios situacijos, kelio sąlygų, imasi neteisingų, pavėluotų ar priešlaikinių veiksmų,

vairuodami automobilį nuolat kintančiose situacijose, nepagarbiai elgiasi kitų eismo dalyvių

atžvilgiu. Didelę įtaką daro vairavimas pavargus, išsiblaškymas ir, be abejo, alkoholio ar kitų

svaigalų poveikis.

Metai
Eismo įvykių kaltininkai

Vairuotojai Pėstieji Dviratininkai Kiti Iš viso

2011
2302 367 236 361 3266

% 70,5 11,2 7,2 11,1 100

2012
2107 325 182 559 3173

% 66 10 6 18 100



Keičiantis metų laikams keičiasi eismo sąlygos keliuose, kartu kinta ir eismo įvykių

kiekis. Eismo įvykiams įtakos turi intensyvumas, dalyviai, oro sąlygos. Rudenį ir žiemą

intensyvumas keliuose mažesnis, tačiau dažnai eismo įvykius nulemia nepalankios oro sąlygos.

2012m. daugiausia žmonių žuvo lapkričio mėnesį – 46, sužeista - 374 liepos mėnesį.

Eismo įvykiuose nukentėjusiųjų skaičius

pagal mėnesius 2011–2012 m.

Mėnesiai Eismo įvykiai Žuvo Sužeista
2011 2012 2011 2012 2011 2012

Sausis 155 284 13 28 194 341
Vasaris 162 193 19 17 195 221
Kovas 180 195 22 17 206 223
Balandis 213 221 22 15 240 267
Gegužė 290 287 25 22 364 345
Birželis 326 298 32 21 391 351
Liepa 314 306 22 25 416 374
Rugpjūtis 349 297 29 39 420 344
Rugsėjis 320 299 24 27 389 361
Spalis 292 301 22 26 349 349
Lapkritis 302 321 34 46 326 351
Gruodis 362 259 32 21 429 318



Eismo įvykių, juose nukentėjusiųjų skaičius pagal regionus

per 12 2011–2012 m. mėnesių

Apskritys
Eismo įvykiai per 12 mėn.

Eismo įvykiai Žuvo Sužeista
2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %

Alytaus 138 132 -4,30 18 15 -16,67 170 168 -1,20

Kauno 586 523 -10,80 49 54 10,20 722 642 -11,10

Klaipėdos 478 430 -10,04 26 29 11,54 560 487 -13,04

Marijampolės 235 218 -7,23 29 26 -10,34 300 278 -7,33

Panevėžio 332 321 -3,31 34 26 -23,53 396 372 -6,06

Šiaulių 349 383 9,74 25 23 -8 423 439 3,78

Tauragės 109 99 -9,17 10 15 50 125 114 -8,80

Telšių 134 147 9,70 9 11 22,22 188 188 –

Utenos 109 102 -6,42 21 24 14,29 111 108 -2,70

Vilniaus 796 818 2,76 75 78 4 924 916 -0,87

Iš viso 3266 3173 -2,85 296 301 1,69 3919 3712 -5,28

 2012 metais daugiausia eismo įvykių ir nukentėjusiųjų  buvo užfiksuota Vilniaus apskrityje

– 818 eismo įvykiai, 916 sužeistų ir 78 žuvę eismo dalyviai.

 Mažiausiai eismo įvykių ir sužeistųjųjų  buvo Tauragės apskrityje – 99 eismo įvykiai.

 Mažiausiai žuvusių eismo dalyvių užregistruota Telšių apskrityje.

 Mažiausiai sužeistųjų eismo įvykiuose – Utenos apskrityje – 108.



Kauno apskrityje eismo įvykiuose žuvo 54 žmonės (Kaune - 15, Kėdainių rajono

savivaldybėje - 12, Kauno rajono savivaldybėje - 11).

Kauno miesto policijos duomenimis avarijų skaičius Kaune mažėja jau kelintus metus iš

eilės. Pernai buvo užfiksuota maždaug trečdaliu mažiau eismo įvykių nei 2011 m.

Džiugu, jog nei 2011 m., nei 2012 m. Kauno gatvėse nežuvo nė vienas vaikas. Sužeistųjų

vaikų skaičius taip pat sumažėjo 60 proc.

2012 metais iš viso nukentėjo 25 vaikai.

 15 mergaičių ir 10 berniukų.

 5 ikimokyklinio amžiaus vaikai,

 20 mokinių.



Mergaitės
60%

Berniukai
40%

Ikimokyklinio
amžiaus; 5;

20%

Mokiniai
 20; 80%

Eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai,

pasiskirstymas pagal amžių

 5 ikimokyklinio amžiaus vaikai,

 20 – 7-18  metų mokinių.

 15 mergaičių,

 10 berniukų.

Eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai, pasiskirstymas

pagal lytį



Eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai, pasiskirstymas

pagal rūšis 2011-2012 m.

Iš viso pernai buvo užfiksuota 170 įskaitinių eismo įvykių.

Tai yra 81 įvykių mažiau nei 2011 metais.

Dviračių
vairuotojai

12%

Degant
raudonam
signalui

0%

Keleiviai
20%

Kiti įvykiai
8%

Gatvės
perėjimas ne

pėsčiųjų
perėjoje

12%

Pėsčiųjų
perėjoje

48%

Situacijos 2012 m. 2011 m.

Gatvės perėjimas ne pėsčiųjų perėjoje 3 5

Pėsčiųjų perėjoje 12 25

Dviračių vairuotojai 3 9

Degant raudonam signalui 0 0

Keleiviai 5 28

Kiti įvykiai 2 1

25 68



 Daugelio eismo įvykių kaltininkai buvo vairuotojai. Tik 3 vaikai nukentėjo dėl savo

neatsargumo: du pėstieji ir vienas dviratininkas.

 2012-09-03 Juozapavičiaus pr., ties 65 namu, krovininis automobilis partrenkė ir sužalojo iš

kairės pusės iš už sustojusio stotelėje maršrutinio autobuso ( ne pėsčiųjų perėjoje) išbėgusį 13

metų paauglį. Jis dėl galvos traumos paguldytas į Kauno klinikas.

 2012-06-11 kelyje A5 staiga į važiuojamąją dalį išėjo 17 metų pėsčiasis, kurį kliudė vilkikas.

Jaunuolis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į Kauno klinikas.

 2012-09-24 Kaune Europos pr. automobilis partrenkė ir sužalojo priešinga kryptimi važiavusią

ir į kairę sukusią 17 metų dviratininkę, kuri dėl daugybinių lūžimų paguldyta į Kauno klinikas.

 Iki šiol vaikus nuo 3 metų amžiaus ant galinės automobilio sėdynės buvo galima prisegti

saugos diržu, skirtu suaugusiesiems. Tačiau toks saugos diržas negali tinkamai apsaugoti vaikų

dėl jų mažesnio ūgio, kitokio kūno sudėjimo, svorio.

 Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Kelių eismo taisyklių pakeitimas (toliau-KET), pagal

kurį, visi vaikai iki 135 cm ūgio, turi būti vežami naudojant tik specialias jų ūgiui ir svoriui

pritaikytas saugos sistemas, kaip to reikalauja bendros Europos Sąjungos taisyklės.

 KET 202 straipsnis nurodo, kad važiuojant transporto priemone su įrengtais saugos diržais,

būtina juos užsisegti.

 KET 202(1) straipsnis nurodo, kad saugos diržas privalo būti užsegtas juosiant jį per petį ir per

juosmenį arba kaip numatė transporto priemonės gamintojas.

 KET 204 straipsnis nurodo, kad žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu

automobiliu turi būti vežami tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose atitinkamos grupės

sėdynėse.

 KET 205 straipsnis nurodo, kad draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės

sėdynės vežti vaiką specialioje jo ūgiui ir svoriui pritaikytoje sėdynėje, kurios atlošas atsuktas į

priekinį motorinės transporto priemonės stiklą, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos

pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas

išjungtas.





Sausis
Vasaris

Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis

Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis

Spalis
Lapkritis
Gruodis

2012 m.
2011 m.

Eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai, pasiskirstymas

pagal mėnesius

2012 metais avaringiausi buvo sausio mėn.:

 7 sužaloti vaikai;

 kovo mėn. – 5;

 rugsėjo mėn. - 4 sužaloti vaikai.

Mėnesiai 2012 m. 2011 m.

Sausis 7 1
Vasaris 0 5
Kovas 5 1
Balandis 2 7
Gegužė 2 8
Birželis 1 8
Liepa 1 8
Rugpjūtis 1 9
Rugsėjis 4 5
Spalis 1 3
Lapkritis 0 4
Gruodis 1 9

25 68
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Eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai, pasiskirstymas

pagal savaitės dienas

Avaringiausios savaitės dienos: antradienis, trečiadienis ir sekmadienis, kai eismo įvykiuose

atitinkamai nukentėjo 7, 6 ir 6 vaikai.

Savaitės dienos 2012 m. 2011 m.

Pirmadienis - 5
Antradienis 7 12
Trečiadienis 6 17
Ketvirtadienis 4 11
Penktadienis 2 6
Šeštadienis - 4
Sekmadienis 6 12

25 67
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Eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai, pasiskirstymas

pagal valandas

2012 metais saugiausios buvo vakaro ir nakties valandos. Daugiausia vaikų sužalota pakeliui

į mokyklą, t.y.  nuo 7.00 iki 10.00 valandos. Tuo metu gatvėse sužeista 10 vaikų. 5 iš jų buvo

kliudyti automobilių, kai ėjo per pėsčiųjų perėjas, 4 nukentėjo kaip keleiviai, vienas nesaugiai

važiavo dviračiu.



Eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai, pasiskirstymas

pagal sužalojimų pobūdį

Eismo įvykiuose vaikai patyrė įvairias fizines traumas. Net 44 procentai sudarė galvos

traumos, o tai yra labai pavojinga besivystančiam žmogui.

Bendri kūno
sužalojimai

32%

Rankos lūžimai
16% Kojų lūžimai

8%

Galvos traumos
44%

Pilvo traumos
0%

Situacijos 2012 m. 2011 m.

Galvos traumos 11 25

Pilvo traumos 0 0

Kojų lūžimai 2 10

Rankos lūžimai 4 3

Bendri kūno sužalojimai 8 30

25 68



Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje vyksta pamokos ekskursijos,

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

apsilanko apie 5000 vaikų ne tik iš Kauno miesto, bet ir visos Lietuvos.

Norintys dalyvauti saugaus eismo 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 mokytojas, 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.



Pamokų ekskursijų organizavimo miesto ir šalies vaikams
2010-2011 ir 2011-2012 m.m. STATISTIKA

Mokslo
metai

Dalyvavo pamokose ekskursijose
Iš Kauno ir Kauno rajono ugdymo įstaigų Iš šalies ugdymo įstaigų

Iš
visoIkimokyklinukai Pradinukai V-VIII kl.

mokiniai Ikimokyklinukai Pradinukai V-VIII kl.
mokiniai

2010-2011 1259 2152 559 8 115 359 4452

2011-2012 1746 2154 95 424 4419

Skirtumas +487 +2 -559 +87 +309 -359 +33

2012-2013m.m. I pusmetyje pamokose ekskursijose dalyvavo 3219 vaikų.  Iš jų: 1409

ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai, 1810 mokinių.

Kauno miesto ugdymo įstaigos, kurių ugdytiniai lankėsi pamokose ekskursijose
2012-2013m.m. I pusmetyje

Ikimokyklinės įstaigos Dalyvių skaičius Mokyklos Dalyvių skaičius
Garliavos l/d 82 „Paparčio“ pradinė 75
l/d „Rasytė“ 36 „Vėtrungės“ pradinė 42
l/d „Šarkelė“ 58 Humanitarinė pradinė 48
Šančių l/d 38 J. ir P.Vileišių pagrindinė 75
l/d „Pasaka“ 59 Martyno Mažvydo pagrindinė 53
l/d „Linelis“ 68 Prano Mašioto pradinė 83
l/d „Žvangutis“ 33 Veršvų vidurinė 39
Aleksoto l/d 35 Stulginskio vidurinė 29
l/d „Volungėlė“ 49 Vinco Bacevičiaus pradinė 47
l/d „Pagrandukas“ 37 Motiejaus Valančiaus pradinė 45
l/d „Girstutis“ 27 J. Dobkevičiaus vidurinė 32
l/d „Pušinėlis“ 136 L. Žemaičio progimnazija 26
l/d „Vaivorykštė“ 79 J. Grušo meno vidurinė 44
l/d „Žilvitis“ 140 „Versmės“ vidurinė 33
l/d „Čiauškutis“ 12 Milikonių vidurinė 45
l/d „Vilnelė“ 37 Daivavos vidurinė 82
l/d „Malūnėlis“ 60 „Ryto“ pradinė 26
l/d „Vyturėlis“ 83 m/d „Rūtelė“ 122
l/d „Vėrinėlis“ 72 „Ryto“ pradinė 46
l/d „Svirnelis“ 36 Palemono vidurinė 29
l/d „Mažylis“ 40 „Varpelio“ pradinė 66
l/d „Čiauškutis“ 14 Vaižganto vidurinė 23
Viso: 1231 Kovo 11-osios vidurinė 23

Žaliakalnio progimnazija 65
Tirkiliškių pradinė 27
Senamiesčio progimnazija 110
Simono Daukanto vidurinė 103
Julijanavos vidurinė 72
Vinco Kudirkos progimnazija 29
Vaidoto pagrindinė 22
Šv. Kazimiero vidurinė 70
J. Naujalio muzikos mokykla 22
J. Griniaus pagrindinė 12
Šančių vidurinė 10
Viso: 1675



IŠVADOS:

 2012 metais Lietuvoje žuvo 301 žmogus, t.y. 5 eismo dalyviais daugiau negu 2011 metais.

 2012 metais Lietuvoje žuvo 14 nepilnamečių, t.y. 5 mažiau negu 2011 metais.

 2012 metais Lietuvoje daugiausia eismo įvykiuose sužeista keleivių – 1149 (51 mažiau

negu 2011metais).

 2012 metais Lietuvoje daugiau nei trečdalį visų žuvusiųjų eismo įvykiuose sudarė pėstieji –

105.

 2012 metais Kaune nežuvo nė vienas vaikas.

 2012 metais Kaune eismo įvykiuose sužeisti 25 vaikai.

 2012 metais Kaune beveik pusė (48 proc.) vaikų sužaloti, kai ėjo per pėsčiųjų perėjas.

 2012 metais Kaune 20 proc. vaikų nukentėjo būdami keleiviais.

 2012 metais Kauno miesto gatvėse tik 3 vaikai nukentėjo dėl savo neatsargumo. Jie

pripažinti kaltais dėl eismo įvykių.

 2012 metais Kaune eismo įvykiuose sužeisti 3 dviratininkai. Iš jų vienas nukentėjo dėl savo

neatsargumo.

 2012 metais Kaune net 88 proc. atvejų dėl eismo įvykių kalti vairuotojai.


