Pagrindinės priežastys yra šios: kelių eismo taisykles pažeidžia vairuotojai (važiuoja didesniu greičiu
už leistiną, nepaiso kelio ženklų bei signalų ir kt.); kelių eismo taisykles pažeidžia pėstieji (eina per kelią
neleistinose vietose, būna neatidūs ir kt.); techniniai transporto priemonių defektai (netvarkingi stabdžiai,
vairo mechanizmas ir kt.); bloga kelių būklė (slidi danga, blogas kelio apšvietimas ir kt.).
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Lietuvoje, per Nepriklausomybės dešimtmetį valstybė kasmet eismo įvykiuose neteko vidutiniškai
810 piliečių ir buvo sužaloti vidutiniškai 5637 žmonės. Dėl eismo įvykių šalis kiekvienais metais patiria
apytiksliai 800 mln. litų materialinius ir moralinius nuostolius. Lyginant su aukštą automobilizacijos lygį ir
geriausius eismo saugumo rezultatus pasiekusiomis Europos valstybėmis, avaringumo rodikliai Lietuvoje 3
– 4 kartus blogesni, o eismo įvykių pasekmių rodiklis 4 – 7 kartų viršija analogiškus Vakarų Europos šalių
rodiklius.
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1 PRATIMAS
Lietuvoje už eismo saugumą yra atsakingos įvairios organizacijos. Perskaitykite teorinė medžiagoje pateiktą
informaciją. Žemiau pateiktoje lentelėje surašykite, kokias pagrindines funkcijas kokia organizacija atlieka:
INSTITUCIJA

JOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS YRA...

1. Valstybinė eismo saugumo komisija 1.
2.
3.
2. Susisiekimo ministerija

1.
2.
3.

3. Socialinės

apsaugos

ir

darbo

ministerija

1.
2.
3.

4. Sveikatos apsaugos ministerija

1.
2.
3.

5. Švietimo ir mokslo ministerija

1.
2.
3.

6. Vidaus reikalų ministerija

1.
2.
3.

7. Žemės ūki ministerija

1.
2.
3.

8. Savivaldybių administracijos

1.
2.
3.

9. Specializuoti policijos padaliniai ir
1.
įgalioti policijos pareigūnai

2.
3.
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2 PRATIMAS
Remdamiesi teorinėje dalyje pateikta informacija, savo žiniomis bei patirtimi atsakykite į klausimus:
1. Apskaičiuojant eismo įvykio kainą, atsižvelgiama į penkis komponentus. Kokius?
2. Kodėl skaičiuojant eismo įvykio kainą svarbu atsižvelgti į visus penkis komponentus?
3. Kokios išlaidos vadinamos tiesioginėmis? Kodėl?
4. Kokios išlaidos vadinamos netiesioginėmis? Kodėl?
5. Kokių išlaidų grupei priskiriamos išlaidos, susijusios su žmonių sveikata? Kodėl?
6. Į kokias kategorijas skirstoma žala turtui?
7. Kokių išlaidų grupei priskiriamos išlaidos dėl produktyvumo praradimo?
8. Kas sudaro didžiausią eismo įvykių nuostolių dalį?
9. Kokių išlaidų atsitikus eismo įvykiui turi policijos eismo priežiūros tarnybos?
3 PRATIMAS
A. Perskaitykite eismo įvykio aprašymus:
1. Penktadienio vakarą neblaivus traktorininkas J.P, į cukraus fabriką veždamas

cukrinius runkelius,

posūkyje nesuvaldė savo vairuojamos transporto priemonės, išlaužė apsauginę kelio tvorelę, nuvažiavo
nuo skardžio ir atsitrenkė į pensininkės R.G. gyvenamąjį namą. Autoįvykio metu žmonės nenukentėjo,
tačiau buvo smarkiai apgadintas R.G. namas, įlūžo ne tik jo sienos, bet ir stogas, sudužo langai. Įvykio
metu buvo mirtinai sužalotas R.G. vokiečių aviganis. Cukraus fabrikui priklausantis traktorius buvo
ištrauktas tik pirmadienio rytą. Paaiškėjo, kad smarkiai apgadinta traktoriaus važiuojamoji dalis bei
priekaba. Traktorius krovinį darbininkai surinko dar po kelių dienų, ir išvežė į netoliese buvusį
sąvartyną.
2. Tamsiu paros metu, esant nepalankioms oro sąlygoms, lenkdamas dviratininką, sunkvežimio, vežančio
nuodingas chemines medžiagas, vairuotojas išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešais
važiuojančiu lengvuoju automobiliu. Abi transporto priemonės nuslydo nuo kelio, sunkvežimis kliudė ir
nuvertė elektros stulpą. Stulpas prakirto cisterną, iš jos ėmė sunktis aplinkai žalingos cheminės
medžiagos. Autoįvykio metu smarkiai nukentėjo lengvosios mašinos vairuotojas ir keleivis, jie abu buvo
išvežti į ligoninę. Dviratininkas nenukentėjo, tačiau patyrė didžiulį šoką.
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3. Ankstų sekmadienio rytą, smarkiai viršydama leistiną saugų greitį, pilietė S.M nesuvaldė savo
vairuojamo taksi automobilio, kirto apsauginę tilto tvorelę, ir nukrito į upę. Auto įvykio metu taksi
automobilyje keleivių nebuvo. Vairuotojai pavyko išsigelbėti, ji nepatyrė rimtų kūno sužalojimų.
Automobilis nuskendo, jį kitą dieną ištraukė priešgaisrinės apsaugos darbuotojai.
B. Pagalvokite, kas ir kokių nuostolių patyrė šiuose eismo įvykiuose? Galite naudotis eismo įvykių nuostolių
apskaičiavimo schema (1 pav).
C. Peržiūrėkite ir užpildykite žemiau pateiktą lentelę. Dar kartą pasitikrinkite, ar aptardami kiekvieną iš trijų
atvejų įvertinote visus galimus nuostolius.
Tiesioginės išlaidos

Žala turtui:
a. žala transporto
priemonėms
b. žala kelių
infrastruktūrai
c. žala aplinkai
d. žala vežamam
kroviniui
Gelbėjimo darbai

Netiesioginės išlaidos

Žala žmonių sveikatai
Išlaidos avarijos priežasčių ir
pasekmių tyrimui, kaltininko
nustatymui ir t.t.
Automobilio

produktyvumo

praradimas
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1 1ente1ė. Pagrindinės vairuotojo psichofiziologinės savybės
Vairuotojo psichofiziologinės
savybės
Suvokimas

Charakteristika
Aukščiausias jutimo organų funkcijų
išsivystymo lygis. Erdvinių proporcijų ir
laiko intervalų nustatymo tikslumas.
Informacijos apdorojimo greitis

Psichomotorinė reakcija

Vairuotojo reakcijos greitis ir tikslumas
kritinėse situacijose. Ryški
psichomotorinė koordinacija

Dėmesys

Didelė dėmesio apimtis ir paskirstymas,
greitas jo perkėlimas ir pastovumas,
teisingas dėmesio paskirstymas
manevruojant

Emocinė valia

Emocinis pastovumas. Nejautra
trukdžiams. Stiprios valios savybės:
savitvarda, ryžtingumas, atkaklumas

Įgūdžiai

Įgūdžių įgijimo ir pakeitimo lengvumas.
Jų pastovumas ir plastiškumas vairuojant
sudėtingomis kelio sąlygomis

Asmeniniai faktoriai, sugebėjimai

Asmenybės aktyvumas ir kryptingumas.
Geras fizinis išsivystymas,
ištvermingumas, vikrumas ir gera
judesių koordinacija. Sugebėjimas
lengvai įsisavinti judesių įgūdžius. Gerai
išsivysčiusios jutimo organų funkcijos,
ypač regėjimo organų bei raumenų
judesių pojūčiai. Judėjimo greičio ir
erdvinių proporcijų nustatymo greitumas
ir tikslumas. Sugebėjimas plačiai
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paskirstyti, greitai perkelti ir ilgai
išlaikyti dėmesį. Gera regimoji atmintis,
didelis atminties pasirengimo laipsnis.
Atkaklumas, ryžtingumas, drąsa.
Techniniai polinkiai, techninis
mąstymas, domėjimasis profesine
vairuotojo veikla. Emocinis pastovumas,
savitvarda, drausmingumas.
Iniciatyvumas, nuovokumas
Operatyvusis mąstymas

Kelio sąlygų įvertinimo ir sprendimo
greitis. Sugebėjimas greitai ir
profesionaliai prognozuoti. Gera
operatyvioji atmintis ir jos paruošimas

Vairuotojo psichofiziologinės savybės tiriamos trimis etapais:
1) iki mokymo – iš medicininių ir psichofiziologinių tyrimų duomenų;
2) mokymo metu – iki išduodant vairuotojo teises;
3) profesinės veiklos metu.
Iki mokymo, darant išvadas apie tai, kad kandidatas į vairuotojų mokyklą netinkamas dėl
psichofiziologinių savybių, reikia remtis aiškiais ir staigiais nuokrypiais nuo vidutinių rodiklių
kompleksiškai ištyrus psichofiziologines savybes (pavyzdžiui, pavėluotą dėmesio perkėlimą ir nepastovumą,
staigų judėjimo reakcijos uždelsimą, nervinių procesų pusiausvyros nestabilumą ir kt.).
Kai kurie psichofiziologai, dirbantys automobilių transporto srityje, teigia, kad vairuotojo darbo gali būti
mokomas kiekvienas sveikas žmogus. Todėl, atrenkant vairuotojus, svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas
ne apskritai žmogaus tinkamumui šiai profesijai, o tinkamumui dirbti su įvairiais automobiliais priklausomai
nuo individualių ir psichologinių vairuotojų savybių. Vairuotojų profesinės atrankos metodika pradedama
įgyvendinti praktiškai.
Psichofiziologines žmogaus savybes geriausia tirti mokymo metu ir ypač formuojant profesinius
įgūdžius, taip pat profesinės veiklos metu. Tirti vairuotojo psichologines savybes darbo metu pirmiausia
reikia todėl, kad jam būtų galima parinkti darbo pobūdį (dirbti mieste, kur intensyvus transporto priemonių
eismas, ar važinėti tarpmiestiniais maršrutais), automobilio tipą, nustatyti darbo pamainos trukmę, užduoties
svarbą ir laiką, paros metą. Tokia apžiūra, vertinant vairuotojų psichofiziologines savybes, būdinga
profesinei atrankai.
Neigiamos vairuotojo psichologinės savybės gali būti kompensuojamos kitomis savybėmis ir reikštis tik
sudėtingomis eismo situacijomis. Patartina vairuotoją tikrinti periodiškai, naudojant specialius lavinimo
įrenginius, imituojant įvairia avarine situacija.
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Didelei jaunų vairuotojų avarijų rizikai paaiškinti Norvegijos instituto SINTEF atlikti tyrimai išaiškino
psichologinius ir socialinius faktorius įtakojančius jaunų vairuotojų polinkį į autoavarijas ir akcentavo tokius
pagrindinius veiksnius, kurie apibendrintai vadinami "jaunų vairuotojų sindromas":
- subjektyvus savo galimybių supratimas sąlygojantis didelį norą vairuoti autotransporto
priemones;
- perdėtas pasitikėjimas savimi bei pervertinimas turimų vairavimo įgūdžių;
- saviraiškos siekimas;
- noras įrodyti savo pilnavertiškumą bei atkreipti į save kitų dėmesį;
- aštrių pojūčių siekimas;
- vairavimas dėl malonumo, vakarais, tamsiu paros metu ir išeiginėmis dienomis;
- kolektyvo įtaka;
-

patirties stoka.

Alkoholio kiekis
kraujyje, promilėmis

Elgesys

Poveikis

0,1 ... 0,29

Vidutinis asmuo atrodo
normaliai

Nežymus poveikis, kurį
galima nustatyti specialiais
testais

0,3 ... 0,59

Lengva euforija, komforto
pojūtis, atsipalaidavimas,
kalbumas

Sumažėjęs dėmesingumas,
orientacija, koordinacija,
koncentracija

0,6 ... 1,0

Atbukę pojūčiai,
ekstravertiškumas,
padidėjęs seksualinis
potraukis

Kenčia refleksai,
susivokimas, atstumo
pojūtis, regos laukas,
atsiranda migla akyse

1,1 ... 2,0

Perdėtos emocijos, pyktis ar
nuovargis, nuotaikų kaita

Padidėja reakcijos laikas,
motorika, sutrinka kalba

2,1 ... 2,9

Sustingimas, dingsta
nuovoka

Rimtas motorikos
sutrikimas, ,,trūkinėja“
atmintis ir sąmonė

3,0 ... 3,9

Galimai mirtina dozė. Gili
depresija, nesąmoningumas

Nevaldoma šlapimo pūslė,
sutrinka kvėpavimas ir
širdies veikla

,,nebesuvokiama aplinka“.
> 4,0

Mirtis
P.s. Tačiau būna išimčių...
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1 PRATIMAS
Perskaitykite lentelėje pateiktus teiginius. Pažymėkite, ar šis teiginys yra teisingas, ar neteisingas. Jei teiginys,
jūsų manymu, yra neteisingas, paaiškinkite, kodėl taip manote, ir parašykite teisingą atsakymą.
ŠIS

TEIGINYS

YRA TEISINGAS

ŠIS

TEIGINYS

YRA
NETEISINGAS,
NES...

1. Einant be atšvaito neapšviestu keliu, rizika pakliūti į
nelaimingą atsitikimą išauga iki 3 kartų, lyginant su
pėsčiuoju, kuris naudoja atšvaitą.
2. Žmonės dažnai pervertina savo galimybes, nejaučia
avarijos rizikos ir remiasi netikru saugumo jausmu.
3. Jauni vairuotojai rečiau padaro avarijas, nei vyresni.
4. Tolimųjų šviesų žibintus perjungti į artimųjų reikia
likus

50

metrų

iki

priešais

atvažiuojančios

transporto priemonės.
5. Daugiau nei pusė pėsčiųjų sužeidžiami tamsiu paros
metus.
6. Tamsiu paros metu lengviau nustatyti tikslų atstumą
iki daiktų ar žmonių, nes tamsoje matosi mažiau
objektų, todėl mažiau kliūčių, trukdančių tiksliai
matyti.
7. Vidutinis vairuotojo reakcijos laikas stabdant yra
0,8 sekundės.
8. Vairuotojui svarbus ne tik techninis pasiruošimas,
vairavimo įgūdžiai, bet ir emocinis stabilumas.
9. Tokios savybės, kaip savitvarda ir kantrybė nėra
niekaip susijusios su vairavimo kokybe ir saugumu.
10. Dažniausiai avarijos įvyksta dėl žmogaus (pagrinde
– vairuotojo) kaltės, neapdairumo ar aplaidumo.
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2 PRATIMAS
Remdamiesi teorinėje dalyje pateikta informacija, savo žiniomis bei patirtimi atsakykite į klausimus:
1. Kodėl pėstieji privalo turėti atšvaitus ar prožektorius ne tik eidami keliu, bet ir gyvenamosiose
vietovėse?
2. Kodėl avarijas dažniau padaro jauno amžiaus žmonės?
3. Kokiais bruožais pasižymi avarijos, kurias padaro jauni (iki 25 metų) žmonės?
4. Kodėl pavojinga, kai vairuotoją akina priešpriešinių automobilių žibintų šviesa?
5. Pėstieji mano, kad tamsiu paros metu jie yra gerai matomi, ypač jei gatvė yra bent šiek tiek apšviesta.
Pėstieji teisūs, ar klysta?
6. Nuo kokių aplinkybių priklauso automobilio vairuotojo reakcijos laikas?
7. Paaiškinkite sąvoką „dėmesio paskirstymas“.
8. Kuo skiriasi valingas ir nevalingas dėmesys? Kuris dėmesys yra svarbesnis vairuojant?
9. Kokie pagrindiniai faktoriai lemia vairuotojo patikimumą?
10. Kodėl svarbus vairuotojo psichologinis pasiruošimas?
11. Kodėl svarbu, kad kiekvienas eismo dalyvis savo elgesį grįstų tarpusavio pagalba ir supratimu? Kodėl
svarbu rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais eismo dalyviais?

3 PRATIMAS
Visiems eismo dalyviams yra numatytos tam tikros pareigos.
Pagrindinė kiekvieno eismo dalyvio pareiga – savo elgesį grįsti savitarpio pagalba ir supratimu, nekelti pavojaus
sau ir kitiems eismo dalyviams ar jų turtui.
Perskaitykite teoriniame įvade surašytas kiekvieno eismo dalyvio pareigas. Išnagrinėkite žemiau aprašytus
atvejus. Pagalvokite, kokių pareigų nesilaiko šie eismo dalyviai. Pacituokite konkrečią taisyklę, kurią šie eismo
dalyviai pažeidė:
1. Pirmadienio vakarą automagistralėje Vilnius – Kaunas įvyko avarija. Susidūrė du lengvieji automobiliai.
Keletui žmonių reikėjo suteikti pirmąją pagalbą, tačiau niekas nemokėjo to padaryti.
2. Vairuotojai ir keleiviai išlipo iš mašinų. Ryškiaspalves liemenes užsidėjo tik vairuotojai (nes daugiau
liemenių tiesiog nebuvo).
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3. Belaukdami policijos abiejų mašinų vairuotojai ir keleiviai bandė užfiksuoti avarijos detales. Tam reikėjo
dažnai išeiti į važiuojamąją kelio dalį. Pro šalį važiuojančios mašinos turėjo lėtinti greitį ir apvažiuoti
įvykio vietą.
4. Pro šalį automagistrale ėję pėstieji turėjo žibintą, jie padėjo apžiūrėti avarijos vietą, iškvietė policiją ir
greitąją pagalbą.
5. Sustojo pro šalį važiavęs dviratininkas, ir paklausė, ar nereikia pagalbos. Tai buvo 17 metų jaunuolis,
tačiau jis važiavo be šalmo. Ant dviračio „balnelio“ jis vežėsi jaunesnę sesutę (ji buvo su šalmu).
Pagalbos nereikėjo, todėl jaunuoliai nuvažiavo.
6. Vienos iš avariją patyrusių mašinų vairuotojas buvo šiek tiek išgėręs. Kai atvažiavo policija, vairuotojas
atsisakė tikrintis, ar yra neblaivus.
7. Be to, jo mašinoje neveikė rankinis stabdis.
8. Kitos mašinos vairuotojas neturėjo techninio automobilio paso.
9. Policija nustatė, kad tuo metu, kai įvyko avarija, vairuotojas kalbėjosi mobiliuoju telefonu.
10. Avarijos metu labiausiai nukentėjo mažametis vaikas, kuris sėdėjo ant galinės sėdynės, tačiau ne
specialioje kėdutėje ir nebuvo prisegtas saugos diržais.
PRATIMAS
Pabaikite sakinius:
1. JT Europos ekonominė komisija 1958 m. priėmė mechaninių transporto priemonių taisykles, kuriose
nustatė ........................................................................
2. Pasyviojo saugumo priemonės – tai .......................................................
3. Aktyviojo saugumo priemonės – tai ......................................................
4. Pasaulyje

pasyviojo

saugumo

priemonės

pirmiausia

buvo

įdiegtos

saugumo

priemonės

...................................................................
5. Kiekviename

naujame

automobilyje

turi

būti

įdiegtos

šios

.............................................................................................
6. Už

vaikų

saugumą

mašinoje,

sveikatą

ir

gyvybę

yra

atsakingi

..........................................................................................
2 PRATIMAS
Remdamiesi teorinėje dalyje pateikta informacija, savo žiniomis bei patirtimi atsakykite į klausimus:
1. Kodėl svarbu, kad keleivis, sėdintis galinėje sėdynėje, būtų prisisegęs saugos diržus?
2. Kokiais atvejais oro pagalvė yra labiau žalinga, nei naudinga? Kokių klaidų reikia vengti, kad oro
pagalvės teisingai atliktų savo funkciją?
3. Kas atsitinka avarijos metu, jei vaikas nėra prisegtas saugos diržais? Kodėl tai pavojinga tiek vaikui, tiek
ir automobilio priekyje sėdintiems asmenims?
4. Kodėl vaikui saugiausia važiuoti jo ūgiui pritaikytose automobilių kėdutėse ar naudojant sėdynespagalvėles?
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5. Kas turi užtikrinti suaugusių asmenų, esančių lengvojoje transporto priemonėje, saugumą?
6.

Kas turi užtikrinti vaikų, esančių lengvojoje transporto priemonėje, saugumą?

7. Neteisingas saugumą užtikrinančių priemonių naudojimas stipriai sumažina tų priemonių efektyvumą.
Kokios dažniausiai daromos klaidos, naudojant vaikų saugumą užtikrinančias priemones?
8. Kodėl svarbu nuo pat mažens mokyti vaiką teisingai prisisegti saugos diržus (ir laikytis kitų kelių eismo
taisyklių)?
3 PRATIMAS
Iš keleto pateiktų atsakymų išrinkite teisingą atsakymą:
1. Saugos diržus privaloma užsisegti:
a. sėdint automobilio priekyje, vairuotojo kėdėje,
b. sėdint automobilio priekyje,
c. sėdint ir priekinėse, ir galinėse sėdynėse.
2. Automobilio keleivio, neprisisegusio saugos diržais, rizika žūti yra:
a. 10 kartų didesnė, nei prisisegusio,
b. 3,5 kartų mažesnė, nei prisisegusio,
c. 3,5 kartų didesnė, nei prisisegusio.
3. Mažesnė rizika žūti yra:
a. sėdint automobilio priekyje,
b. sėdint automobilio galinėje sėdynėje,
c. abiem atvejais rizika vienoda.
4. Saugos oro pagalvės mirtinų sužalojimų tikimybę:
a. padidino,
b. sumažino 30 procentų,
c. sumažino 70 procentų.
5. Ant priekinės lengvojo automobilio sėdynės vaikus galima vežti, jei jie yra:
a. pakankamai dideli, kad galėtų matyti pro priekinį langą,
b. 12 metų ir 150 centimetrų ūgio,
c. tada, kai vaikas nori.
6. Vežti vaiką, prisegtą tik inertiniu saugos diržu galima:
a. nuo 7 metų,
b. nuo 4 metų,
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c. nuo tada, kai vaikas išmoksta tvirtai sėdėti.
7. Avarijos metu mirtinų sužeidimų tikimybė vaikams, kurie nesinaudoja saugos priemonėmis
(specialiomis kėdutėmis, sėdynėmis-pagalvėlėmis, inertiniais saugos diržais) yra:
a. beveik 8 kartus didesnė,
b. 2 kartus didesnė,
c. tokia pati, kaip ir tiems, kurie naudojasi saugos priemonėmis
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Sustojimo kelio priklausomybė nuo važiavimo greičio
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1 PRATIMAS
Šioje užduotyje siūloma apskaičiuoti, koks yra santykis tarp važiavimo greičio ir stabdymo kelio. Sustojimo
kelio ilgį lemia du faktoriai – reakcijos laikas (kuris kiekvienam žmogui yra individualus), ir atstumas, kurį
automobilis nuvažiuoja nuspaudus stabdžius (vadinamasis stabdymo kelias). Stabdymo kelio ilgis priklauso nuo
kelio dangos (ji sausa ar šlapia).
Pažiūrėkite į teoriniame įvade pateiktą lentelę.
1. Už kiek metrų sustosite, jei pradėsite stabdyti važiuodami 50 kilometrų per valandą greičiu?
2. Už kiek metrų sustosite, jei pradėsite stabdyti važiuodami 70 kilometrų per valandą greičiu?
3. Už kiek metrų sustosite, jei pradėsite stabdyti važiuodami 90 kilometrų per valandą greičiu?
4. Už kiek metrų sustosite, jei pradėsite stabdyti važiuodami 100 kilometrų per valandą greičiu?
5. Įsivaizduokite, kad važiuojate 50 kilometrų per valandą greičiu. 50 metrų prieš jūsų automobilį į gatvę
išeina žmogus. Jūs jį iškart pamatote. Ar spėsite sustabdyti?
6. Įsivaizduokite, kad važiuojate 60 kilometrų per valandą greičiu. 50 metrų prieš jūsų automobilį į gatvę
išeina žmogus. Jūs jį iškart pamatote. Ar spėsite sustabdyti?
7. Įsivaizduokite, kad važiuojate 90 kilometrų per valandą greičiu. 50 metrų prieš jūsų automobilį į gatvę
išeina žmogus. Jūs jį iškart pamatote. Ar spėsite sustabdyti?
8. Įsivaizduokite, kad važiuojate 100 kilometrų per valandą greičiu. 50 metrų prieš jūsų automobilį į gatvę
išeina žmogus. Jūs jį iškart pamatote. Ar spėsite sustabdyti?
9. Kaip įtakoja automobilio stabdymo kelią kelio dangos kokybė?
10. Kodėl svarbu žinoti, koks yra santykis tarp važiavimo greičio ir stabdymo kelio?
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2 PRATIMAS
A. Perskaitykite žemiau pateiktą informaciją apie važiavimo greičio ir laiko, per kurį nuvažiuosite tam tikrą
atstumą, santykį.
Važiuodami 50 km/h greičiu, 50 kilometrų atstumą nuvažiuosite per vieną valandą (60 minučių).
Važiuodami 60 km/h greičiu, 50 kilometrų atstumą nuvažiuosite per 50 minučių.
Važiuodami 90 km/h greičiu, 50 kilometrų atstumą nuvažiuosite per 33 minutes.
Važiuodami 100 km/h greičiu, 50 kilometrų atstumą nuvažiuosite per pusę valandos (30 minučių).
Važiuodami 130 km/h greičiu, 50 kilometrų atstumą nuvažiuosite per 23 minutes.
Važiuodami 150 km/h greičiu, 50 kilometrų atstumą nuvažiuosite 20 minučių.
B. Pagalvokite, kas yra svarbiau – galutinį tikslą pasiekti greitai (net jei važiuojant 100 ir 130 km/h sutaupomos
tik 3 minutės), ar saugiai?
C. Dar kartą pažiūrėkite į 1 pratimą. Pagalvokite, kokiu greičiu rekomenduojama važiuoti, kad laiku pamatytum
kliūtį ir spėtum sustabdyti automobilį?
Daugelio nelaimingų atsitikimų galima išvengti, o už savo bei kitų saugumą kelyje yra didžiąja dalimi atsakingi
patys eismo dalyviai. Ar pritariate teiginiui, jog viršijant greitį sutaupomas laikas yra minimalus, o rizika –
didžiulė? Pagalvokite, kaip į šį klausimą atsakytų pėstieji?

3 PRATIMAS
1. Kokių taisyklių reikia laikytis aukštesnę pavarą perjungiant į žemesniąją? (arba, kaip teisingai aukštesnę
pavarą perjungti į žemesniąją?).
2. Kokių taisyklių reikia laikytis aukštesnę pavarą perjungiant į žemesniąją slidžiame kelyje? (arba, kaip
teisingai slidžiame kelyje aukštesnę pavarą perjungti į žemesniąją?).
3. Kokius veiksmus reikia atlikti, norint išlaikyti teisingą automobilio kryptį ir nenuslysti nuo kelio?
4. Kaip valdyti automobilį, kuris pradėjo slysti nuo kelio? Kokios dažniausiai daromos klaidos?
5. Kaip slidžiame kelyje mažinti automobilio greitį? Kokios dažniausiai daromos klaidos?

16

1 PRATIMAS
Remdamiesi teorinėje dalyje pateikta informacija atsakykite į klausimus:
1. Kada Lietuvoje įsigaliojo Kelių eismo konvencija?
2. Koks konvenciją pasirašiusių šalių tikslas?
3. Kodėl svarbu, kad įvairiose šalyse galiotų tos pačios kelių eismo taisyklės?
4. Kada Lietuvoje įsigalėjo Kelio ženklų ir signalų konvencija?
5. Koks konvenciją pasirašiusių šalių tikslas?
6. Kodėl svarbu, kad įvairiose šalyse galiotų tokie patys kelio ženklai?
7. Kada Lietuvoje įsigaliojo Konvencija dėl eismo įvykiams taikytinos teisės?
8. Koks konvenciją pasirašiusių šalių tikslas?
9. Kodėl svarbu, kad įvairiose šalyse galiotų bendros nuostatos dėl teisės, taikytinos nustatant civilinę
atsakomybę už eismo įvykius?
2 PRATIMAS
Daugelis Europos sąjungos valstybių 1998 m. birželio 17 d. pasirašė Vairuotojų teisių atėmimo konvenciją.
Konvencijoje teigiama, kad siekiant kelių eismo saugos Europos Sąjungoje nepaprastai svarbu, jog tinkamomis
priemonėmis vairuotojų teisių atėmimą būtų galima taikyti visos Sąjungos mastu.
A. Pagalvokite:
1. Kodėl tai svarbu?
2. Kodėl kilo poreikis pasirašyti tokią konvenciją?

B. Paskaitykite ištraukas iš Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos:
...Dėl laisvo asmenų judėjimo ir didėjančio tarptautinio kelių eismo, vairuotojo teises dažnai atima ne toji
valstybė narė, kurioje vairuotojas gyvena, o kita valstybė narė,... o nuostatas dėl vairuotojų pažymėjimų
atėmimo, laikino atėmimo ir panaikinimo turėtų taikyti toji valstybė narė, kurios teritorijoje pažymėjimo
turėtojas paprastai gyvena;
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KADANGI vairuotojai, kuriems atimta vairavimo teisė ne toje valstybėje, kurioje jie paprastai gyvena, o kitoje
valstybėje narėje, neturėtų išvengti tokios nuobaudos, kai jie yra ne toje valstybėje narėje, kurioje nusižengė, o
kitoje valstybėje narėje;
KADANGI dėl to ypač rimtų nusižengimų atvejais ir tam tikromis sąlygomis vairuotojo gyvenamosios vietos
valstybė narė turėtų vykdyti kitos valstybės narės skirtą vairuotojo teisių atėmimą, taikydama priemones,
kuriomis vairuotojo pažymėjimas yra atimamas, laikinai atimamas ar panaikinamas;
KADANGI dėl to, kad vairuotojo gyvenamosios vietos valstybė narė vykdo tokį kitos valstybės narės skirtą
vairuotojo teisių atėmimą, turėtų būti imamasi būtinų priemonių bausti už motorinės transporto priemonės
vairavimą teisių atėmimo laikotarpiu pagal bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės, kurios teritorijoje tai
įvyksta, įstatymus,
2 straipsnis
Šia Konvencija valstybės narės įsipareigoja bendradarbiauti pagal šios Konvencijos nuostatas, siekdamos, kad
vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti kitoje, o ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, neišvengtų
teisių atėmimo pasekmių, kai jie išvyksta iš nusižengimo valstybės.
3 straipsnis
Nusižengimo valstybė nedelsdama praneša vairuotojo gyvenamosios vietos valstybei apie bet kurį vairuotojo
teisių atėmimą, skirtą už nusižengimą dėl priede nurodytų veiksmų.
4 straipsnis
...Vairuotojo gyvenamosios vietos valstybė, gavusi pranešimą pagal 3 straipsnį, nedelsdama vykdo nusižengimo
valstybės sprendimą dėl vairuotojo teisių atėmimo vienu iš šių būdų:
a) tiesiogiai vykdo sprendimą dėl teisių atėmimo...
c) vietoj sprendimo dėl vairuotojo teisių atėmimo priima savo teismo ar administracinį sprendimą...
6 straipsnis
2. Vairuotojo gyvenamosios vietos valstybė gali atsisakyti atimti vairuotojo teises, jei:
a) veiksmai, už kuriuos vairuotojo teisių atėmimas skirtas nusižengimo valstybėje, nėra nusižengimas vairuotojo
gyvenamosios vietos valstybėje;
c) vairuotojo teisių atėmimas nėra numatytas pagal vairuotojo gyvenamosios vietos valstybės įstatymus už tuos
veiksmus, už kuriuos nusižengimo valstybė skyrė vairuotojo teisių atėmimą.
11 straipsnis
Vairuotojo gyvenamosios vietos valstybės sprendimai neturi įtakos nusižengimo valstybės teisei savo teritorijoje
vykdyti visą vairuotojo teisių atėmimo terminą, kurį nustato nusižengimo valstybė.
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C. Pabaikite sakinius:
1. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos tikslas - ......................................
2. Vairuotojų teisių atėmimo konvencija galioja tik ....................................valstybėse.
3.

„Nusižengimo valstybė“ – tai valstybė, kurioje.......................................

4. Nusižengimo

valstybė

turi

pranešti

vairuotojo

gyvenamosios

vietos

valstybei

.............................................
5. Vairuotojo

gyvenamosios

vietos

valstybė

gali

atsisakyti

atimti

vairuotojo

teises,

jei

...........................................

3 PRATIMAS
Šis pratimas skirtas aptarti Lietuvos Respublikos įstatymams, reglamentuojantiems saugų eismą.
Užpildykite žemiau pateiktą lentelę. Kairėje lentelės pusėje surašyti dalykai, kuriuos reglamentuoja tam tikri
Lietuvos Respublikoje veikiantys įstatymai. Kairėje lentelės pusėje reikia įrašyti konkretų įstatymą, kuris
reglamentuoja šiuos dalykus.
SRITYS, KURIAS REGLAMENTUOJA

KOKS ĮSTATYMAS REGLAMENTUOJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS

ŠIĄ SRITĮ?

EISMO ĮSTATYMAI
1. Keleivių, krovinių, pašto siuntų ir
vežimo

organizavimas

ir

vykdymas.
2. Kelių plėtojimas.
3. Transporto

infrastruktūros

plėtojimas ir jos valdymo funkcijų
bendrųjų principų nustatymas.
4. Eismo

saugumas

automobilių

keliais.
5. Kelių priežiūra.
6. Visuomenės

aptarnavimo

įsipareigojimų,

saugaus

eismo

užtikrinimo reglamentavimas.
7. Valstybės

ir

savivaldybių
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institucijų

pareigų

įgyvendinant

saugaus eismo politiką nustatymas.
8. Transporto

priemonių

valdytojų

civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sistemos funkcionavimo
teisinių

pagrindų

ir

principų

nustatymas.
9. Eismo dalyvių mokymas.
10. Už

kelių

priežiūrą

atsakingų

asmenų, policijos ir kitų pareigūnų
teisių ir pareigų nustatymas.
11. Automobilių

techninės

būklės,

registravimo ir pan. reikalavimų
nustatymas.
12. Naudojimosi

keliais

teisinių

pagrindų nustatymas.
13. Eismo

saugumo

reikalavimų

nustatymas.
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