
EINANT PER PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ : 
 

1. Sustoti prie pėsčiųjų perėjos, toliau nuo važiuojamosios 

dalies krašto; 

2. Pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti; 

3. Pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti; 

4. Jei transporto priemonių arti nėra, dar kartą pažiūrėti į 

kairę pusę ir įsiklausyti; 

5. Įžengti į važiuojamąją dalį gali tik po to, kai įvertina 

atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį bei 

įsitikina, kad eiti saugu; 

6. Per pėsčiųjų perėją eiti tiesiai, ne įstrižai, neperžengti 

jos ribų, be reikalo joje nedelsti, nestoviniuoti. Visą laiką 

stebėti kelią ir klausytis; 

7. Nespėjęs pereiti važiuojamosios dalies, neturi blaškytis 

(pasimesti), o ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant 

paženklintos ar 

įsivaizduojamos 

linijos, skiriančios 

priešingų krypčių 

transporto srautus; 

1.8. Baigti eiti per 

kelią galima tik 

įsitikinus, kad eiti 

saugu.  

Atsiminkite: 

privalote visada įsitikinti, kad automobilis sustojo prieš 

pradedant jums eiti per kelią; 

jūs NEGALITE stoviniuoti ant bet kokio tipo perėjos. 

 

 EINANT PER ŠVIESOFORO REGULIUOJAMĄ 

SANKRYŽĄ: 
 

1. Sustoti prie pėsčiųjų perėjos, o kur pėsčiųjų perėjos 

nėra – pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją, toliau  nuo 

važiuojamosios dalies krašto; 

2. Pėstiesiems draudžiama eiti per kelią, kai įjungtas 

raudonas ar geltonas šviesoforo signalai; 

3. Sankryžoje, sulaukus šviesoforo signalo, leidžiančio 

eiti, turi pažiūrėti į visus kelius (į kairę, į dešinę, į 

šoninius kelius) ir įsiklausyti; 

4. Eiti per kelią, kai įjungtas žalias šviesoforo signalas. 

Eiti per sankryžą įvertinus, kad eiti saugu; 

5. Per važiuojamąją dalį eiti tiesiai, ne įstrižai, be reikalo 

joje nedelsti, nestoviniuoti. Visą laiką stebėti kelią ir 

šviesoforo signalus; 

6. Jei atvažiuoja transporto priemonė, reikia nesiblaškyti, 

ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar 

įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių 

transporto srautus, ir palaukti kol transporto priemonė 

sustos arba pravažiuos; 

7. Baigti eiti per kelią galima tik įsitikinus, kad įjungtas 

žalias šviesoforo signalas ir eiti saugu. 

 

VISUOMENINIS TRANSPORTAS 
 

 Prieš pradedant vaikui naudotis visuomeniniu 

transportu ar mokykliniu autobusu, reikia pasitreniruoti. 

Važiuokite keletą kartų kartu su vaiku ir pamokykite jį, 

kaip reikia elgtis visuomeniniame transporte, einant į 

stotelę ir laukiant.  

 Pasirūpinkite, kad vaikas iš namų išeitų laiku ir iki 

stotelės nueitų neskubėdamas. Jei vaikas skubės ir bijos 

pavėluoti, jo elgesys gali būti neprognozuojamas ir 

neapgalvotas.  

 Liepkite vaikui stotelėje neišdykauti. Jis neturėtų 

pamiršti, kad privalo laikytis saugaus atstumo iki 

važiuojamosios dalies, nesisprausti pro duris ir 

nesistumdyti lipdamas į transporto priemonę.  

 Paaiškinkite vaikui, kad garsiai šūkaudami, 

ginčydamiesi, išdykaudami ar kitaip panašiai 

elgdamiesi jie blaško vairuotojo dėmesį.  
 

SVETIMAS ŠUO 

PRIMINKITE SAVO VAIKAMS, KAD: 

 Reikia vengti šunų, kurie yra automobiliuose, už tvorų 

arba pririšti, ėda arba miega, turi žaislą ar kaulą arba 

rūpinasi mažais šuniukais. 

 Jei šuo urzgia arba ima persekioti, bėgimas nuo jo 

arba šaukimas gali išprovokuoti plėšrūniškus instinktus. 

Tokioje situacijoje reikia tapti „medžiu“ – atsistoti 

vietoje suglaudus kojas, o rankas prispaudus prie 

krūtinės. Žvilgsnis turi būti nukreiptas žemyn į savo 

pėdas. Taip reikia stovėti tol, kol šuo nustos domėtis 

vaiku ir nueis šalin. 

 Jeigu šuo parvers jį ant žemės, būtina apsimesti 

„rąstu“. Reikia įbesti veidą į žemę, į kumščius 

suspaustomis plaštakomis prisidengti ausis, o alkūnes 

prispausti prie kūno. Tokioje pozoje būtina ramiai gulėti 

tol, kol šuo nueis šalin. 

 Niekada neliesti  sužeisto šuns. Reikia 

skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 

ir skambutis bus nukreiptas į tarnybą, kuri 

pasirūpins sužeistu gyvūnu. 

 
Parengė Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos metodininkė  

Daiva Piličiauskienė 

 

(www.eismoklase.lt, www.elektromagija.lt, www.atšvaitas.lt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiko saugumas – esminis poreikis 

ir pamatinė jo teisė, todėl niekas 

negali jų atimti 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.eismoklase.lt/
http://www.elektromagija.lt/
http://www.atšvsitas.lt/


VAIKAS NORI BŪTI SAVARANKIŠKAS. 

MOKYKITE JĮ 

 Nebūkite abejingi, kai matote vienišą 

pasimetusį ar išsigandusį vaiką, pasistenkite jam kaip nors 

padėti. Turėkite galvoje, kad vaikas gali būti įbaugintas ir 

jam prisakyta nekalbėti su nepažįstamaisiais.  

 Liepkite savo vaikui nekalbėti su žmonėmis, kurių jie 

gerai nežino, kai jie yra vieni ir ne namuose.  

 Jie neturėtų niekur ir su niekuo išeiti iš namų prieš tai 

nepasakę Jums ar kam nors iš suaugusiųjų, su kuo išeina.  

 Paaiškinkite vaikui, ką daryti, jeigu jis pasimestų. 

Liepkite jam kreiptis į policininką, parduotuvės pardavėją 

ar kokį suaugusįjį, turintį mažų vaikų. Liepkite vaikui 

nenueiti toli nuo tos vietos, kur paskutinį kartą Jus matė.  

 Kalbėkite su vaiku apie saugų elgesį namuose, kelyje 

jau nuo pat mažens ( elgesys su elektros prietaisais, 

sutikus svetimą šunį, pereinant kelią ir k.t.) 

 

VAIKAS NAMUOSE 

 

Namuose galima nusideginti, paslysti, parkristi, 

susimušti, įsipjauti, gauti elektros smūgį. 

Mokykite, kad: 

 Baigęs žaisti surinktų žaislus, nes galite ant jų 

suklupti.. 

 Maudytųsi vonioje sėdėdami. 

 Nevaikščiotų tamsoje. 

 Be suaugusiųjų priežiūros neatidarytų langų. 

 Neneštų vienu metu daug daiktų. 

 Laiptų turėklai skirti prisilaikyti, bet ne čiuožti. 

 Nedėtų arti stalo krašto nei karšto gėrimo, nei karšto 

maisto! 

 Pritvirtinkite besidraikančius elektros laidus, o 

elektros lizdus uždengtų apsauginiais kištukais. 

 Vaikas, būdamas vienas namuose, turi aiškiai žinoti, 

kad  jūs ir visi giminaičiai, kuriems reikia, turi raktus. 

Todėl, mokymas niekam neatidaryti durų, reiškia  - 

NIEKAM. 

Vaikas turi žinoti pagalbų telefonus: 
112 – Bendrasis pagalbos centras 

01 - Gaisrinė 

02- Policija 

03 – Medicinos pagalba 
 

KOMPIUTERIS VAIKUI – NE DRAUGAS 

 

Priklausomybės požymiai 

 Vis daugiau laiko praleidžiama prie kompiuterio 

 Prarandamas laiko pojūtis 

 Vis dažniau naktį sėdima prie kompiuterio, o 

dieną miegama 

 Keičiasi charakteris, socialiniai ryšiai 

 Vystosi nekritiškumas, dirglumas 

 Neinama iš namų 

 Žmogų erzina šviesa, garsai 

 

Ilgo sėdėjimo prie kompiuterio padariniai 

 Laikysenos sutrikimai 

 Stuburo iškrypimai 

 Raumenų atrofija, distrofija 

 Klausos pakenkimai 

 Nutukimas 

 Nuovargis 

 Galvos skausmai 

 Epilepsijos priepuoliai 

 Mėšlungis 

 Padidėjęs dirglumas 

 

 

ELEKTRA 

 

Vaikams reikia paaiškinti, kur namuose yra elektros 

skydinė ir išmokyti, įvykus nelaimei, išjungti elektros 

tiekimą.  
Atsiminkite, kad drėgmėje elektra gali kelti  didelį 

pavojų? Taip yra dėl to, kad vanduo yra puikus elektros 

laidininkas. Todėl labai svarbu visus elektros prietaisus 

laikyti kuo toliau nuo vandens, o juos liečiant įsitikinti, 

kad tai darome sausomis rankomis ir aplinkui nėra prilieta 

vandens. 

 

Labai dažnai nutinka skaudžių nelaimių, kurių kaltininkė 

– neklaužada elektra. Todėl kiekvienam labai svarbu 

žinoti, ką daryti, jeigu žmogų nutrenkia elektra.  

Iškart skambink bendruoju pagalbos telefonu 112 ! 

1. Kviesk greitąją medicinos pagalbą. 

2. Pranešk jiems, kas nutiko, ir nurodyk kuo 

tikslesnę įvykio vietą. 

3. Jei su savimi neturi telefono, paprašyk praeivių 

ar netoliese esančių žmonių pagalbos. 

SAUGUS KELIAS ,,NAMAI – MOKYKLA – NAMAI“ 

 

Kartu su savo vaiku aptarkite kelią ,,Namai – mokykla – 

namai“, nupieškite kelionės planą (ėjimas per perėją, 

šviesoforo reguliuojamą sankryžą, požeminę pėsčiųjų 

perėją, elgesį stotelėje laukiant autobuso) 

 

 

ATŠVAITAI 

 

Esant prastam orui bei tamsiam paros metui, svarbu ne 

tik turėti atšvaitą, tačiau ir tinkamai jį nešioti.  

Atšvaitą ant vaikų drabužių pritvirtinkite suaugusio 

žmogaus kelių lygyje. Šioje vietoje prikabintas atšvaitas 

maksimaliai atspindės autotransporto šviesas ir siųs 

įspėjamąjį signalą automobilio vairuotojui.  

Labai svarbu, kad atšvaitas būtų prisegtas dešinėje 

drabužių pusėje, kad jį matytų iš priekio atvažiuojantys 

vairuotojai.  

Leiskite vaikams pasirinkti labiausiai patinkančius, 

tegul tai tampa smagia ir linksma aprangos detalė, tačiau 

labai reikšminga, apsaugančia nuo nelaimingų atsitikimų 

kelyje.  

 

Saugaus kelio į mokyklą! 

KUPRINĖ 
 

Tuščia kuprinė turi sverti: pradinių klasių 

mokiniams – ne daugiau kaip 700 g, vyresnių klasių 

mokiniams – ne daugiau kaip 1000 g. 

Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų 

sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno 

masės.  

Sunkiausius daiktus dėkite į tą kuprinės dalį, 

kuri arčiausiai nugaros. 

Tvarkingai sudėkite daiktus, kad jie neslidinėtų 

po kuprinės vidų. 

Paraginkite vaiką dažniau susitvarkyti kuprinę: 

išpurtyti jos turinį ir atrinkti, kas jam reikalinga. 
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