
Vilniaus miesto mokyklų 3 kl. mokinių 

viktorinos „Keliaudami saugiai 

 pažinkime Europą“ nuostatų  

1 priedas 

 
 

UŽDUOTIS „ELGESYS EISMO APLINKOJE“ 
 

1. Stebėti eismo dalyvį (ius) (pėsčiajį, pėsčiuosius) filmuotame epizode. 

2. Už kiekvieną teisingą pastebėjimą -1 taškas. 

3. Pastebėtus kelių eismo taisyklių, saugaus, kultūringo elgesio pažeidimus, įrašote į pateiktą lentelę: 

KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ 

PAŽEIDIMAI 

SAUGAUS ELGESIO 

PAŽEIDIMAI 

KULTŪRINGO ELGESIO 

PAŽEIDIMAI 
Pavyzdys Pavyzdys Pavyzdys 

Pėsčiasis perėjo per pėsčiųjų perėją, 

degant raudonam šviesof. signalui. 

Eina su neužrištais batų raišteliais. 

 

Eidamas numetė saldainio 

popierėlį. 

   

 
 

PĖSČIŲJŲ KET PAKARTOJIMUI 
Parengta pagal: www.keliueismotaisykles.info/)Galioja 2020 metais (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo nuo 2020-01-10) 

BENDROSIOS EISMO DALYVIŲ PAREIGOS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS: 
4. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu. 

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

49. Pėsčiasis – asmuo, esantis kelyje ne transporto priemonėje, taip pat 

važiuojantis neįgaliųjų vežimėliu, riedučiais, riedlente, paspirtuku, vedantis 

dviratį, mopedą, motociklą, traukiantis (stumiantis) rogutes, vaikišką ar 

kitokį vežimėlį. Pėsčiuoju nelaikomas kelyje dirbantis asmuo. 

PĖSČIŲJŲ PAREIGOS : 

 36. Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, 

kur jų nėra, – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba 

jais eiti negalima, leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu. 

41. Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu 

tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis 

šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių 

prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.  

42. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti tik pėsčiųjų (taip pat požeminėmis ir esančiomis virš 

kelio) perėjomis, o kur jų nėra, – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Pėstieji neturi peržengti 

perėjos ribų. Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti per kelią stačiu kampu į abi 

puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto 

priemonėms.  

44. Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių 

transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms. 

48. Pėstiesiems draudžiama: 

48.1. eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, o gyvenvietėse – ir ten, 

kur yra skiriamoji juosta (išskyrus pėsčiųjų perėjas ir sankryžas); 

48.2. eiti automagistrale ar greitkeliu; 

48.3. eiti skiriamąja juosta arba greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu; 

48.4. išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, 

kad nėra artėjančių transporto priemonių; 

48.5. eiti dviračių takais; 

48.6. pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo; 

48.7. važiuoti riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojamąja dalimi. 

 

SUDARĖ 

Vilniaus saugaus miesto centro 

Saugaus eismo metodininkė-specialistė  

Jolanta Dovidavičienė                                                      

https://www.keliueismotaisykles.info/ket-pakeitimai.html

