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1. Įvadas
Eismo įvykiai su pėsčiaisiais sudaro gana didelę dalį visų eismo įvykių Lietuvoje ir dažnai
pasibaigia pėsčiųjų sužalojimais ar žūtimis. Kasmet įskaitinių eismo įvykių statistikoje išryškėja
žuvusiųjų pėsčiųjų skaičius ir sužeistų pėsčiųjų skaičius, šie skaičiai sudaro daugiau kaip 30% visų
eismo įvykiuose sužeistų ir žuvusiųjų.
Lengvai pažeidžiamais eismo dalyviais laikomi ne tik pėstieji, bet ir dviratininkai, nes šie
eismo dalyviai neturi jokios apsaugos, kuri apsaugotų eismo įvykio metu, išskyrus šalmą, kurį dėvi
tik kai kurie dviratininkai. Šie du faktoriai nulemia didelę tikimybę būti sužeistam ar žūti eismo
įvykio metu skirtingai nei transporto priemonių keleiviams.
Pėstieji sudaro nevienalytę žmonių grupę, kurioje amžiaus intervalas yra pats didžiausias.
Kai kurių judėjimo sugebėjimai yra riboti, klausos bei matomumo jautrumas sumažėjęs, taip pat
nepastovus kelių eismo taisyklių suvokimas bei jų laikymasis. Visi šie skirtumai daro pėsčiuosius
sunkiai apsaugomais. Taigi daugeliu atvejų pėsčiųjų apsaugojimas yra daug sudėtingesnis nei
motorinių transporto priemonių keleivių.
Šiame darbe tyrimo metu nustatoma pėsčiųjų eismo savybių per reguliuojamas ir
nereguliuojamas perėjas rizikos veiksniai ir eismo draudžiamojo signalo metu dažnumas. Tyrimai
atliekami dalyje nereguliuojamų ir dalyje reguliuojamų intensyviai naudojamų arba didžiausiu
avaringumu pasižyminčių pėsčiųjų perėjų Kaune ir Vilniuje. Šioje studijoje apžvelgiamos galimos
pėsčiųjų ir vairuotojų klaidos bei įvertinama jų įtaka pėsčiųjų saugumui. Taip pat atlikus stebėjimus
miesto pėsčiųjų perėjose nustatyti dažniausiai pasikartojantys eismo taisyklių pažeidimai ir kiti
pavojai, kurie dažnais atvejais tampa užvažiavimo ant pėsčiųjų priežastimi. Pateikiami galimi
sprendimai ir rekomendacijos pėsčiųjų perėjų saugai didinti.
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2. Teorinė dalis
2.1

Esama pėsčiųjų ir dviratininkų avaringumo situacija Lietuvoje

Nukentėjusiųjų skaičius

Kasmet Lietuvos keliuose žuvę pėstieji sudaro apie 35% visų eismo įvykiuose žuvusių
žmonių ir sužeisti pėstieji sudaro apie 29% visų eismo įvykiuose sužeistų žmonių. Šie skaičiai
atitinkamai sudaro virš 100 žuvusiųjų ir virš 1000 sužeistųjų. Didžioji dalis žuvusiųjų pėsčiųjų žuvo
tamsiu paros metu ir didžioji dalis sužeistųjų pėsčiųjų sužeista šviesiu paros metu. Šviesiu paros
metu didelę įtaką eismo įvykių kiekiui turi eismo intensyvumas, kuris dieną būna didesnis, nei
naktį, todėl eismo įvykių įvyksta daugiau. Tamsiu paros metu didžiausią įtaką eismo saugumui
keliuose turi matomumas. 2009 – 2012 metų žuvusiųjų ir sužeistų pėsčiųjų pasiskirstymas šviesiu ir
tamsiu paros metu pateiktas 2.1 paveikslėlyje.
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2.1 pav. Eismo įvykiuose šviesiu ir tamsiu paros metu nukentėjusių pėsčiųjų skaičius

Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų
skaičius

Užvažiavimas ant pėsčiojo dažniausiai pasitaikanti įskaitinio eismo įvykio rūšis. Šie eismo
įvykiai kasmet sudaro apie 35% visų eismo įvykių.
Nemaža dalis eismo įvykiuose nukentėjusių pėsčiųjų buvo sužeisti ar žuvo pėsčiųjų
perėjose. Žemiau 2.2 paveikslėlyje pateikta 2009 – 2012 metų eismo įvykių ir nukentėjusių skaičius
pėsčiųjų perėjose.
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2012 metais 68,55% įvykusių eismo įvykių kaltininkai buvo vairuotojai. Vairuotojai dažnai
viršija leistiną greitį, nesaugiai lenkia, nesilaiko eismo taisyklių, netinkamai vertina eismo sąlygas ir
t.t. Neigiamą įtaką eismo saugumui daro vairavimas išgėrus, apsvaigus ar pavargus. Tais pačiais
metais 10% įvykusių eismo įvykių kaltininkai buvo pėstieji. Pėstieji dažnai stokoja dėmesio,
įžengia į važiuojamąją dalį neapsidairę, nepaklūsta draudžiamiems signalams, neblaivūs tamsiu
paros metu eina ar guli važiuojamojoje dalyje.
2.2

Pėsčiųjų įpročiai ir ėjimo greitis

Nepaisant įprastų rekomendacijų sustok – apsižvalgyk – eik, suaugusieji dažnai planuoja
kelio perėjimo strategiją dar tik artėjant prie kelio. Todėl jie pasirenka perėjimo vietą ir greitį
artėdami prie kelio, dėl ko jiems nereikia sustoti ir laukti kelkraštyje. Tačiau vaikai dažnai susiduria
su nepaisymu veiksmų, apie kuriuos jie galvoja ir ką jie mato. Gerushat (2003) pastebėjo
suaugusiųjų elgesio ir vaizdo užfiksavimo metodikas kelio perėjimui:
1. Artėjimo fazė, kai pėsčiasis vizualiai apžvelgia perėjimo per kelią sprendimų elementus,
dažniausiai tai šviesoforai reguliuojamose perėjose ir artėjančios transporto priemonės
nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose;
2. Laukimo fazė, kai toks pat modelis kartojasi ir atliekamas transporto priemonių
stebėjimas;
3. Perėjimo fazė, kai pėsčiasis eidamas per kelią žvelgia tiesiai ar apžvelgia potencialias
pavojaus zonas.
Žiūrint iš inžinerinės pusės pats svarbiausias aspektas pėsčiojo elgsenoje yra pėsčiojo
perėjimo per kelią greitis. Žmogui senstant jo ėjimo greitis lėtėja ir reikiamas laiko tarpas pereiti
kelią ilgėja. Skirtingai nei vairuotojams, šis greitis tiesiogiai susijęs su tikimybe įvykti eismo
įvykiui, pėsčiųjų atveju lėtėjant ėjimo greičiui didėja traumų ar mirtinų eismo įvykių tikimybė. Yra
svarbu žinoti pėsčiųjų ėjimo greitį ir kokį poveikį turi greičio pokytis. Patogu būtų žinoti optimalų
ėjimo greitį, kuris būtų tinkamas daugumai pėsčiųjų. Taip pat pėsčiųjų greičio žinojimas svarbus
reguliuojamų pėsčiųjų perėjų šviesoforų fazių laiko nustatymui atsižvelgiant į kelio plotį.
Aplinka taip pat įtakoja pėsčiųjų greitį einant per kelią. Knoblauch (1996) atlikto tyrimo
metu pastebėta, kad pėstieji einantys degant raudonam šviesoforo signalui eina greičiau nei degant
žaliam signalui (tikėtina, kad tai yra dėl artėjančių automobilių savisaugos), taip pat kertant
platesnius kelius pėsčiųjų greitis būna didesnis. Galiausiai pėstieji prisiima pasvertą riziką ir
sąmoningai kerta kelią prieš artėjančias transporto priemones tikėdamiesi, kad jos sustos ir praleis
praeiti, tai ypač pastebima kai jie eina minioje.
2.3 Vairuotojų ir pėsčiųjų komunikacija
Remiantis Snyder ir Knoblauch (1971) tyrimais norint išvengti susidūrimo, pėstieji ir
vairuotojai turi matyti vienas kitą ir komunikuoti tarpusavyje, bent jau iš dalies. Šis komunikavimas
tarp artėjančio vairuotojo ir pėsčiojo kertančio kelią reikalauja abiejų įsitraukimo į šią veiksmų
seką:
1.
Pasirinkti norimą kelią;
2.
Vizualiai apžvelgti vienas kito judėjimo kryptį;
3.
Aptikti kitą ir nustatyti jo buvimo vietą;
4.
Įvertinti kito ketinimus;
5.
Nuspręsti tinkamų veiksmų eigą ir daryti tinkamus veiksmus, kad išvengti susidūrimo.
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Jeigu vairuotojas ar pėsčiasis laikosi nurodytų veiksmų teisingai, susidūrimas išvengiamas.
Tačiau jei abu klaidingai atlieka bent vieną iš nurodytų veiksmų, galimas susidūrimas. Nors
vairuotojams privaloma vairuojant apžvelgti aplinką dėl kitų eismo dalyvių ar galimų kliūčių, tai
nėra užtikrinama pėsčiųjų. Dažnai eismo įvykiai vyksta, nes vairuotojai per vėlai pamato sunkiai
pastebimus pėsčiuosius ar dėl to, kad pėstieji padaro netinkamus veiksmus.
Katz (1975) atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad vairuotojai dažniau sumažindavo greitį kai
per kelią eidamas pėsčiasis nesidairydavo ir nesistengdavo užmegzti akių kontakto su vairuotoju.
Kitu atveju pėsčiasis eidamas per kelią dairėsi į šonus ir stengėsi kontaktuoti su vairuotojais, tokiu
būdu rečiau vairuotojai buvo linkę sulėtinti važiavimo greitį. Daroma prielaida, kad pėsčiasis
nesidairydamas ir eidamas per kelią vairuotojus priversdavo sulėtinti greitį, nes vairuotojams
tekdavo prisiimti visišką atsakomybę už pėsčiųjų saugumą. Šis rezultatas neturėtų būti
interpretuojamas kaip rekomendacija pėstiesiems eiti per kelią nesidairant ir nesistengiant
komunikuoti su vairuotojais. Tai paprasčiausiai reiškia, kad pėsčiųjų ir vairuotojų komunikavimas
būtinas ir jeigu jo nėra vairuotojai tiesiog stengiasi prisitaikyti prie pėsčiųjų. Bet neesant
pakankamam atstumui sustabdyti transporto priemonę galimi susidūrimai su pėsčiaisiais. Norint
išvengti tokių situacijų pėsčiasis privalo prisiimti atsakomybę prieš įžengdamas į važiuojamąją
kelio dalį. Taip pat verta paminėti, kad Katz atlikto tyrimo metu ne visi vairuotojai sulėtindavo
greitį kai pėsčiasis eidamas per kelią nesidairė.
2.4

Eismo įvykių su pėsčiaisiais priežastys

Snyder ir Knoblauch (1971) atlikto tyrimo metu išstudijavus daugiau nei 2000 eismo įvykių
su pėsčiaisiais duomenis išsiaiškinta, kad 55% visų eismo įvykių nulėmė pačių pėsčiųjų klaidos.
Viena pagrindinių visų eismo įvykių priežasčių buvo staigus išėjimas į kelią prieš artėjančią
transporto priemonę (34%). Kitos svarbios eismo įvykių priežastys staigus išėjimas į sankryžą
(9%), dėmesio trūkumas transporto priemonei važiuojant į posūkį (7%) kuris charakterizuojamas į
eismo įvykį kai vairuotojas įvažiuodamas į posūkį dėl prasto matymo kampo nepastebėjo pėsčiojo
važiuojamojoje dalyje, ir kita svarbi priežastis, kai sustojusi transporto priemonė praleisti pėstįjį
užstojo matomumą kitoje gretimoje juostoje važiuojančiam vairuotojui (3%). Šiose situacijose
pėstieji neįvykdė pirmosios iš penkių aukščiau paminėtų nuoseklių užduočių. Dažnai eismo įvykį
nulemia ne vienas faktorius. Pavyzdžiui, pėsčiasis neteisingai pasirenka kelio perėjimo vietą (išeina
į kelią tarp dviejų pastatytų automobilių) ir vairuotojas nepastebi laiku pėsčiojo. Taigi susidūrimas
įvyksta tuomet kai padaromos pėsčiojo elgsenos klaidos ir vairuotojo klaidos ir jei bent vieno iš jų
klaidos pavyksta išvengti išvengiamas ir susidūrimas.
Snyder ir Knoblauch (1971) studija yra daugiau nei keturiasdešimties metų senumo ir
paremta to meto kultūra, keliais, transporto priemonėmis, ir buvusiomis eismo saugumo
priemonėmis, todėl negalima tiesiogiai taikyti rezultatų šios dienos eismo situacijai.
Vienas naujesnių tyrimų eismo įvykiams su pėsčiaisiais ištirti Jungtinėse Amerikos
Valstijose buvo atliktas Nacionalinės greitkelių eismo saugumo administracijos (NHTSA 2005). Šis
tyrimas parodė dar didesnę pėsčiųjų įtaką įvykusiems eismo įvykiams. 67% su pėsčiaisiais susijusių
eismo įvykių įvyko dėl pėsčiųjų kaltės. Šiuose eismo įvykiuose dominavo neteisingas kelio ar
sankryžos kirtimas 25%, vaikščiojimas, žaidimas, darbas kelyje ir t.t. 24%, pirmumo nesuteikimas
16%, staigus įbėgimas į kelią ir prastai matomas pėsčiasis po 11%. Eismo įvykių su pateiktomis
priežastimis bei procentine išraiška lentelė pateikta žemiau.
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2.1 lentelė. Pirminės eismo įvykių priežastys

Faktorius
Neteisingas kelio ar sankryžos kirtimas
Vaikščiojimas, žaidimas, darbas kelyje r t.t.
Pirmumo nesuteikimas
Prastai matomas pėsčias
Įbėgimas į kelią
Neatidumas (šnekėjimas, valgymas ir t.t.)
Nepaklusnumas ženklams ar šviesoforo signalams
Sutrikusi fizinė funkcija
Emocinė būsena (depresija, pyktis, susijaudinimas)
Akinimas
Įlipimas/išlipimas iš transporto priemonės
Stumiant transporto priemonę
Kiti faktoriai
Nepranešta
Nežinoma
Iš viso

Eismo įvykių
skaičius
1148
1119
727
521
500
122
78
48
25
22
20
7
156
1416
141
4641

Procentai
24,7
24,1
15,7
11,2
10,8
2,6
1,7
1,0
0,5
0,5
0,4
0,2
3,4
30,5
3,0
100,0

Dažniausiai pasitaikančias eismo įvykių priežastis dėl pėsčiųjų elgsenos galima
charakterizuoti pagal pėsčiųjų amžių. Vaikai ir paaugliai dažnai išbėga į kelią neapsidairę, žaidžia
kelio važiuojamojoje dalyje, vidutinio amžiaus pėstieji pakliūna į eismo įvykius būdami neblaivūs,
vyresnio amžiaus pėstieji neapdairiai kerta kelią. Žemiau lentelėje pateikiami charakteringi eismo
įvykių faktoriai pagal pėsčiųjų amžių.
2.2 lentelė. Pirminės eismo įvykių priežastys

Amžius
0-9
10 - 14

15 - 19
20 - 24
25 - 44
45 - 64
65+

Pirminiai pėsčiųjų veiksmai lėmę eismo įvykį
Įbėgo į kelią, bėgo iš už šalikelėj pastatytų automobilių, žaidė kelio
važiuojamoje dalyje.
Įbėgo į kelią, bėgo iš už šalikelėj pastatytų automobilių, žaidė kelio
važiuojamoje dalyje, nepakluso šviesoforo signalams, nesaugiai
manevravo riedlente ar riedučiais.
Nepakluso šviesoforo signalams, nesaugiai manevravo riedlente ar
riedučiais, ėjo/bėgo neteisinga kryptimi.
Ėjo neblaivus, ėjo/bėgo neteisinga kryptimi, kalbėjo/stovėjo kelyje,
gulėjo ant važiuojamosios kelio dalies, bėgiojo kelyje.
Ėjo neblaivus, kalbėjo/stovėjo kelyje, gulėjo ant važiuojamosios kelio
dalies.
Neapdairiai ėjo per kelią, ėjo neblaivus, matomumo stoka,
Neapdairiai ėjo per kelią, įžengė į važiuojamąją kelio dalį, nedavė kelio.

Dauguma eismo įvykių su pėsčiaisiais įvyksta šviesiu paros metu, tačiau lyginant eismo
įvykių dažnumą su eismo intensyvumu tokių atvejų padaugėja tamsiu paros metu. Skirtingai nei
šviesiu paros metu eismo įvykiai įvyksta dėl daugelio skirtingų priežasčių, tamsiu paros metu eismo
įvykiai su pėsčiaisiais vyksta dėl blogo matomumo. Neesant gatvės apšvietimui labai sunku
8

pastebėti pėsčiąjį važiuojant su įjungtomis transporto priemonės artimosiomis šviesomis, nes jos
dažniausiai šviečia tik apie 35m į priekį. Tokiu būdu dažnai prasilenkiama ir pastebimas pėsčiasis
einantis šalia važiuojamosios kelio dalies ar jos kraštu tik paskutiniuoju momentu jį pravažiuojant.
Jeigu pėsčiasis būtų ne šalia važiavimo trajektorijos o joje ir įvertinus reakcijos laiką eismo įvykio
būtų sunku išvengti nes stabdymo kelias dažnai būna ilgesnis nei apšviečiamas atstumas
trumposiomis šviesomis. Stabdymo kelias ženkliai padidėja esant šlapiai kelio dangai. Taip pat
sudėtinga pastebėti pėsčiuosius kai yra akinamas vairuotojas iš priekio atvažiuojančios transporto
priemonės.
Pėsčiųjų apranga yra svarbi priemonė išlikti kuo labiau matomam tamsiu paros metu. Dėvint
tamsius drabužius praktiškai neįmanoma pastebėti pėsčiojo kelyje iki momento kol automobilio
šviesos jį apšviečia. Šviesūs drabužiai ar dėvimo atšvaitai padeda iš toliau vairuotojui pastebėti
tamsiu paros metu keliu ar šalikele einančius pėsčiuosius.
Svarbus komentaras dėl pėsčiųjų matomumo tamsiu paros metu tas, kad yra grupė žmonių
kurie jautriai reaguoja į jų matomumą kelyje, tai – kelių tiesimo darbuotojai. Šie žmonės visada
dėvi atspindinčias liemenes su šviesą atspindinčiomis medžiagomis kai dirba kelyje ir kiek
įmanoma labiau pažymi ruožą ženklais. Dėvint tokias liemenes tamsiu paros metu šie žmonės yra
labai gerai matomi artėjančių transporto priemonių vairuotojų
2.5

Priemonės pėsčiųjų eismo saugumui pagerinti

Pėsčiųjų elgsenos pokyčiai yra labai svarbūs norint sumažinti įskaitinių eismo įvykių skaičių
su pėsčiaisiais. Ypač skaudžių eismo įvykių, kurių metu nukenčia vaikai sumažinimui naudojamos
programos, kurių metu vaikai mokomi saugaus eismo. Hotz (2004) įvertino vienos savaitės trukmės
programos „WalkSafe“ poveikį, kurioje dalyvavo 6467 vaikai iš 16 mokyklų Floridoje, JAV.
Programos metu buvo naudojama video medžiaga, formaliojo mokymo programa, pratybos ir
simuliacinio pobūdžio veikla, kuomet buvo mokomasi pereiti įsivaizduojamą kelią mokyklos
teritorijoje. Mokomoji medžiaga buvo skirstoma pagal sudėtingumo ir įgūdžių lygius skirtingo
amžiaus vaikams. Programos efektyvumas buvo nustatomas palyginus vaikų supratimą, kaip reiktų
elgtis norint pereiti kelią, vos tik pabaigus mokymus ir praėjus trims mėnesiams po mokymų su
supratimu ir elgsena iki programos. Rezultatai buvo teigiami, parodę ženklų pagėrėjimą supratimo
ir elgsenos: vaikų skaičius, kurie sustojo šaligatvyje prieš pereidami kelią padaugėjo nuo 12,5%
prieš programą iki 19,5% po programos, taip pat sumažėjo bėgančių per kelią nuo 33,0% prieš
programą iki 24,4% po programos. Praėjus ilgesniam laikui ir įvertinus vaikų supratimą ir elgseną
pereinant kelią nauda programos neženkliai sumažėjo ir sudarė atitinkamai 17,3% ir 28,5%. Geroji
išvada ta, kad programa turėjo laikiną ženklų pokyti vaikų elgsenoje, o blogoji išvada ta, kad per
trumpą laiką labai sudėtinga pakeisti vaikų elgseną ilgam laikotarpiui, dėl to reikalingos nuolatinės
pastangos ilgalaikiams pokyčiams.
Lietuvoje taip pat vykdomos vaikams skirtos programos, kad supažindinti vaikus su saugaus
eismo taisyklėmis, kurios padėtų saugiai pereiti kelią. Viena iš plačiausiai naudojamų programų
vaikams yra konkursas „Šviesoforas“, šio konkurso metu vaikai mokomi saugaus eismo, mokomi
atpažinti kelio ženklus, sužino apie saugos diržų segėjimo transporto priemonėje svarbą ir t.t.
Kasmet vykdant šią programą tikimasi, kad vaikai įsisavins išmoktas taisykles ir panaudos žinias
ateityje.
Taip pat svarbus pėsčiųjų motyvavimas dėvėti šviesą atspindinčias medžiagas esant blogo
matomumo sąlygomis tamsiu paros metu. Šios šviesą atspindinčios medžiagos gali būti: atšvaitai,
liemenės, riešų ar kojų šviesą atspindinčios juostelės. Vis dažniau viršutinių drabužių gamintojai
šviesą atspindinčias medžiagas naudoja drabužių gamyboje, ypač vaikiškiems drabužiams siūti.
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Priversti pėsčiuosius laikytis saugaus eismo taisyklių yra labai sudėtinga, nes pėstieji (kartu
su dviratininkais) yra sunkiai kontroliuojami elementai kelių eismo sistemoje. Todėl dažniausiai
pastangos nukreipiamos kuo labiau kontroliuoti vairuotojus, o ypač jų važiavimo greitį. Deja
labiausiai paplitęs būdas kontroliuoti vairuotojų elgesį per kelio ženklus pažymint pėsčiųjų perėja
nėra veiksmingas. Dėl to gali būti naudojamos kitos priemonės – aktyvus policijos monitoringas,
greičio matavimo kameros ar kelių tinklo pokyčiai.
Kita priemonė galinti stipriai įtakoti pėsčiųjų eismą yra kelio aplinka. Yra svarbu, kad vaikai,
bei vyresnio amžiau žmonės turintys judėjimo, matymo ar klausos problemų būtų kuo lengviau
adaptuojami prie kelio aplinkos. Tai gali būti pasiekiama naudojant 4 strategijas Retting (2003):
1. Suderinti pėsčiųjų ir motorizuoto transporto eismą užtikrinant transporto priemonių
nedidelį važiavimo greitį (iki kritinio 40km/h greičio);
2. Suteikti pėsčiųjų laikiną atskyrimą nuo motorizuoto transporto reguliuojamais pėsčiųjų
perėjos signalais;
3. Suteikti pėsčiųjų erdvinį atskyrimą nuo motorizuoto transporto sukuriant pėsčiųjų zonas,
požemines perėjas ar pėsčiųjų viadukus;
4. Didinti pėsčiųjų matomumą kelyje.
Visos išvardintos priemonės yra veiksmingos esant atitinkamoms situacijoms.
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3. Stebėtos pėsčiųjų perėjos
Pėsčiųjų eismo savybių per reguliuojamas ir nereguliuojamas perėjas tyrime turi būti
nustatyti pėsčiųjų eismo per perėjas rizikos veiksniai ir eismo draudžiamojo signalo metu
dažnumas. Tyrimai buvo atliekami dalyje nereguliuojamų ir dalyje reguliuojamų intensyviai
naudojamų arba didžiausiu avaringumu pasižyminčių pėsčiųjų perėjų Kaune ir Vilniuje. Kaune
stebėta vienuolika pėsčiųjų perėjų, Vilniuje devyniolika. Stebėtų pėsčiųjų perėjų su jose 2013
metais įvykusiais įskaitiniais eismo įvykiais sąrašas pateiktas lentelėje (3.1 lentelė).
3.1 Lentelė Stebėtos pėsčiųjų perėjos

Eil. Nr.

Eismo įvykių
kiekis

Gatvė

Žuvusių
skaičius

Sužeistų
skaičius

Kaunas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K. Baršausko 66A
Šiaurės pr. 99
Veiverių 150
Baltijos 21
Baltų pr. 55
Kuršių - Jotvingių
Neries krantinė - Kuršėnų
Savanorių pr. - Kovo 11-osios (1)
Savanorių pr. 268
Taikos pr. - Kovo 11-osios

4
3
3
2
2
2
2
2
2
2

1
0
0
0
2
0
0
0
0
0

4
3
5
2
1
2
2
2
2
2
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Savanorių pr. - Kovo 11-osios (2)

2

0

2

2
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
5
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1

Vilnius
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Buivydiškių – Čiobiškio
Dariaus ir Girėno – Šaltkalvių
Fabijoniškių 2
Gedimino pr. - A. Jakšto
Gedimino pr. - Vasario 16-osios
Geležinkelio – Stoties
J. Jasinskio – Dainavos
Kalvarijų – Šeimyniškių
Kalvarijų – Žalgirio
Kareivių – Verkių
Laisvės pr. – Rygos
Laisvės pr. - T. Narbuto
Ozo-Kalvarijų-Kareivių
P. Lukšio - S. Žukausko
Saulėtekio al. 19
Savanorių pr. – Kedrų
Savanorių pr. - Gerosios Vilties
Žirmūnų 143
Olandų M. - K. Paco
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Pėsčiųjų perėjos Lietuvos didžiuosiuose miestuose buvo stebėtos ir filmuotos dvidešimt tris
valandas. Per šį laikotarpį, kirsdami gatves, perėjomis pasinaudojo 4257 pėstieji. 792 iš jų, tai yra
18,6% perėjose elgėsi neatsargiai arba pažeidė taisykles (3.1 pav).

3.1 pav.

Pagal taisykles ir ne pagal taisykles einančių pėsčiųjų skaičius

Nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos buvo stebėtos trylika valandų. Per stebėtą laikotarpį
perėjomis pasinaudojo 1785 pėstieji. 232 iš jų, tai yra 13% perėjose elgėsi neatsargiai arba pažeidė
taisykles (3.2 pav).

3.2 pav.

Nereguliuojamose perėjose pagal taisykles ir ne pagal taisykles einančių pėsčiųjų skaičius

Reguliuojamos pėsčiųjų perėjos buvo stebėtos dešimt valandų. Per stebėtą laikotarpį
perėjomis pasinaudojo 2472 pėstieji. 560 iš jų, tai yra 22,7% perėjose elgėsi neatsargiai arba
pažeidė taisykles (3.3 pav).

3.3 pav.

Reguliuojamose perėjose pagal taisykles ir ne pagal taisykles einančių pėsčiųjų skaičius
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Išskirtos trys taisykles pėsčiųjų perėjose pažeidžiančių asmenų amžiaus grupės. Grupėje iki
20 m. elgėsi neatsargiai arba pažeidė taisykles 23,4% pėsčiųjų; grupėje nuo 20 iki 60 m. elgėsi
neatsargiai arba pažeidė taisykles 56,2% pėsčiųjų; grupėje virš 60 m. elgėsi neatsargiai arba pažeidė
taisykles 20,4% pėsčiųjų (3.4 pav).

3.4 pav.

Perėjose pažeidžiančių taisykles asmenų amžiaus grupės

Tyrime nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose nustatyti vyraujantys pažeidimai (3.5 pav).

3.5 pav.

Pažeidimai nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose

Tyrime reguliuojamose pėsčiųjų perėjose nustatyti vyraujantys pažeidimai (3.6 pav).

3.6 pav.

Pažeidimai reguliuojamose pėsčiųjų perėjose
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3.1

Pėsčiųjų perėja Kaune, Baltijos g. 21

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0 Eina pagal taisykles
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
8 šalia perėjos
Ėjimas ne per perėją (atstumas iki
9 perėjos apie 20 m)

Kaunas, Baltijos g., 492270, 6087125
2014-05-14, 10:15-11:15
Nereguliuojama
23
Amžiaus grupė
Kiekis (0–20–60–100)
15
3-6-6
1
0-1-0
1

0-1-0

0

0-0-0

-

-

1
0

0-1-0
0-0-0

0

0-0-0

4

0-3-1

1

0-0-1

Pastabos
1 pravažiavo perėją dviračiu nenulipęs.
Einant per perėją tinkamai nesižvalgė.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja gyvenamajame rajone, šalia prekybos centras, gatvė dviejų
eismo juostų kiekviena kryptimi. Pėsčiųjų nėra daug, tačiau 35% eina per pėsčiųjų perėją
neatsargiai arba pažeisdami taisykles, dažnais atvejais eina per gatvę ne perėjos zonoje.
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3.2

Pėsčiųjų perėja Kaune, Baltų pr. 55

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0 Eina pagal taisykles
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
7 arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
8 šalia perėjos
Ėjimas ne per perėją (atstumas iki
9 perėjos apie 20 m)

Kaunas, Baltų pr., 492253, 6087956
2014-05-14, 11:25-12:25
Nereguliuojama
46
Amžiaus grupė
Kiekis
(0–20–60–100)
30
3 - 18 - 9
0
0-0-0
3

0-3-0

6

6-0-0

-

-

0
0

0-0-0
0-0-0

0

0-0-0

5

3-2-0

2

1-1-0

Pastabos
3 dalyviai stūmėsi dviratį.

Visi dalyviai šnekėjo, naudojosi
telefonu.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja šalia prekybos centro, už parduotuvės automobilių stovėjimo
aikštelės yra autobusų stotelė. Gatvė dviejų eismo juostų, kiekviena kryptimi su skiriamąja juosta.
Nuo autobusų stotelės iki pėsčiųjų perėjos reikia eiti per automobilių stovėjimo aikštelę, todėl daug
pėsčiųjų gatvę kerta ne perėjos zonoje.
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3.3

Pėsčiųjų perėja Kaune, Kuršių g. – Jotvingių g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0 Eina pagal taisykles
Prieš įeidamas į perėją
1 neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
7 arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
8 šalia perėjos
Ėjimas ne per perėją (atstumas
9 iki perėjos apie 20 m)
10 Bėga per perėją
Pradeda eiti per perėją dar
11 degant draudžiamam signalui
Nesaugiai laukia prie perėjos su
12 vaiku

Kaunas, Jotvingių g., 493472, 6088828
2014-05-14, 12:35-13:35
Reguliuojama
110
Amžiaus grupė
Kiekis (0–20–60–100)
81
19 - 38 - 24
0

0-0-0

13

2-5-6

5

1-4-0

3

0-2-1

1
0

0-1-0
0-0-0

0

0-0-0

0

0-0-0

0
4

0-0-0
3-1-0

1

0-0-1

2

0-2-0

Pastabos
Apie 50 % dalyvių trūksta atidumo.

Visi dalyviai šnekėjo, naudojosi telefonu.

Neatsargiai įvažiavo į perėją dviračiu.

Laukimas per arti važiuojamosios dalies,
nepakankamas dėmesys vaikui.

Reguliuojama pėsčiųjų perėja gyvenamajame rajone, netoli pramogų centras. Perėja nėra
problemiška, tačiau pėstiesiems trūksta atidumo. Laukiant leidžiamo signalo stovima per arti
važiuojamosios dalies arba einama degant draudžiamam šviesoforo signalui.
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3.4

Pėsčiųjų perėja Kaune, Neries krantinė – Kuršėnų g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0 Eina pagal taisykles
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka telefonu,
3 valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas šalia
8 perėjos
Ėjimas ne per perėją (atstumas iki perėjos
9 apie 20 m)

Kaunas, Neries kr., 494114, 6087136
2014-05-14, 13:45-14:45
Nereguliuojama
30
Amžiaus grupė
Kiekis (0–20–60–100)
23
10 - 7 - 6
0
0-0-0
1
0-0-1
0

0-0-0

-

-

0
0

0-0-0
0-0-0

0

0-0-0

4

2-0-2

2

2-0-0

Pastabos
2 dalyviai stūmėsi dviratį.

Jaunimas kirto kampą bėgte.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja šalia autobusų stotelių. Vienoje gatvės pusėje gyvenamasis
kvartalas, kitoje Neries krantinė. Pagrindinis pažeidimas yra ėjimas ne per perėją. Dažniausiai
pėstieji ne per perėją eina iš ir į autobusų stoteles. Gatvė yra dviejų eismo juostų kiekviena
kryptimi, vyrauja paliginti dideli transporto priemonių važiavimo greičiai, todėl gatvės kirtimas
neleistinoje vietoje ir neatidumas itin pavojingi.
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3.5

Pėsčiųjų perėja Kaune, Veiverių g. 150

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eina pagal taisykles
Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam šviesoforo
signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
įvažiuoja dviračiu)
Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai arti
(nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas šalia
perėjos
Bėgo per perėją
Neblaivus

Kaunas, Veiverių g., 492744, 6080814
2014-05-14, 15:00-16:00
Nereguliuojama
74
Amžiaus grupė
Kiekis (0–20–60–100)
59
2

25 - 20 - 14
0-1-1

5

2-2-1

2

1-1-0

-

-

2
0

0-2-0
0-0-0

0

0-0-0

2
1
1

1-0-1
1-0-0
0-1-0

Pastabos
6 dalyviai stūmėsi dviratį, 1 pervažiavo
nenulipęs.

Visi dalyviai šnekėjo, naudojosi
telefonu.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja šalia įmonių per gatvę vedančią į užmiestį. Gatvėje yra po
dvi eismo juostas kiekviena kryptimi. Tarp ne pagal taisykles einančiųjų per perėją, vyrauja
neatidūs pėstieji.
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3.6

Pėsčiųjų perėja Kaune, K. Baršausko 66 A

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
1
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka telefonu,
3 valgo, kt.)
5
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
6
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
2
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Kita

Kaunas, K. Baršausko 66A, 497913, 6084989
2014.05.14
Nereguliuojama
257 (1 valanda)
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-1-0
2-3-0
3-3-0
0-0-2
0-0-0

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja prie prekybos centro. Perėja per trijų eismo juostų gatvę su
skiriamąja juosta. Stebėta per perėją sąlyginai daug su dviračiais važiuojančių jauno amžiaus
žmonių. Kai kuriems per perėją einantiems pėstiesiems trūksta atidumo.
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3.7

Pėsčiųjų perėja Kaune, Šiaurės pr. 99

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
Prieš įeidamas į perėją
1 neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis
pavojingai arti (nevertina
7 atstumo ir greičio)
8 Kita

Kaunas, Šiaurės pr. 99, 495602, 6088192
2014.05.15

Kiekis

Nereguliuojama
303 (1 valanda)
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)

0

0-0-0

2

0-2-0

9

6-2-1

0

0-0-0

4
0

4-0-0
0-0-0

1

1-0-0

Pastabos

Daug vaikų ir paauglių kerta gatvę šioje
perėjoje.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per keturių eismo juostų kiekviena kryptimi gatvę su
skiriamąja juosta. Gatve vyksta intensyvus transporto eismas palyginti dideliais važiavimo greičiais.
Pėsčiųjų perėja intensyviai naudojama ypatingai jaunų žmonių, nes šalia dvi mokymo įstaigos ir
prekybos centras. Pėstiesiems trūksta dėmesio į perėją dažnais atvejais greitai įeinama ar įbėgama.
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3.8

Pėsčiųjų perėja Kaune, Savanorių pr. 268

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
Kiekis
Prieš įeidamas į perėją
1 neapsidairo
0
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
0
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
1
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
0
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
0
6
7

Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
arti (nevertina atstumo ir greičio)

8

Kita

Kaunas, Savanorių pr. 268, 496606, 6086769
2014.05.15
Nereguliuojama
56 (1 valanda)
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-0

0

0-0-0

0

0-0-0
.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per trijų eismo juostų kiekviena kryptimi gatvę. Perėją į dvi
dalis dalina iškilioji saugaus eismo salelė. Perėjoje pėsčiųjų pažeidimų beveik neužfiksuota tačiau
dažnai pasitaiko situacijos kai vieni vairuotojai praleidžia pėsčiuosius, o kita juosta važiuojantys jų
nemato ir per vėlai pradeda stabdyti, taip sukeldami pavojingas situacijas.
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3.9

Pėsčiųjų perėja Kaune, Savanorių pr. - Kovo 11-osios g. (1)

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
7 arti (nevertina atstumo ir greičio)
8 Kita

Kaunas, Savanorių pr. Kovo 11-osios g., 497626, 6087546
2014.05.14

Kiekis
0

Reguliuojama
230 (0,5 valandos)
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
0-0-0

0

0-0-0

4

1-2-1

6

6-0-0

2
1

1-1-0
1-0-0

0

0-0-0

Pastabos

Jaunuoliai eina per perėją degant
raudonam šviesoforo signalui.

Reguliuojama pėsčiųjų perėja per Kovo 11-osios gatvę prieš jai įsiliejant į Savanorių
prospektą. Didelis transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo intensyvumas. Vyraujantys pažeidimai
perėjoje, ėjimas per ją degant draudžiamam šviesoforo signalui. Perėjoje stebėti šį pažeidimą
darantys, išskirtinai jauni žmonės.
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3.10 Pėsčiųjų perėja Kaune, Savanorių pr. - Kovo 11-osios g. (2)

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
1
2
3
4
5
6
7
8

Kaunas, Savanorių pr. Kovo 11-osios g., 497632, 6087577
2014.05.14

Kiekis

Reguliuojama
252 (0,5 valandos)
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos

Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
įvažiuoja dviračiu)

0

0-0-0

0

0-0-0

5

1-3-1

7

4-3-0

0

0-0-0

Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
arti (nevertina atstumo ir greičio)
Kita

0

0-0-0

0

0-0-0

Jaunuoliai eina per perėją degant
raudonam šviesoforo signalui.

Reguliuojama pėsčiųjų perėja per transporto intensyvumu pasižyminti Savanorių prospektą.
Gatvėje trys eismo juostos kiekviena kryptimi, perėjoje yra saugaus eismo salelė. Perėjoje
pėstiesiems trūksta dėmesingumo, bei dažnais pažeidimų atvejais gatvė kertama degant
draudžiamam šviesoforo signalui.
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3.11 Pėsčiųjų perėja Kaune, Taikos pr. - Kovo 11-osios g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1
2
3
4
5
6

Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
įvažiuoja dviračiu)

7

Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
arti (nevertina atstumo ir greičio)

8

Kita

Kaunas, Taikos pr. Kovo 11-osios g., 498322, 6086394
2014.05.14
Nereguliuojama
45 (0,5 valandos)
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos

0

0-0-0

0

0-0-0

1

0-1-0

-

-

0

0-0-0

0

0-0-0

0

0-0-0
.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per dviejų eismo juostų gatvę, šalia traukos objekto,
Dainavos parko. Perėjoje pastebėtų pažeidimų nėra daug, tačiau daug pėsčiųjų su vežimėliais ir
mažais vaikais eina link Dainavos parko ir atgal iš jo, todėl šioje perėjoje eismo saugumas itin
aktualus.

24

3.12 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, J. Jasinskio g. – Dainavos g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
14
3 Eina atitrauktu dėmesiu
2
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
0
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
0
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8
9

Eina ne per perėją
Kita

Vilnius, J. Jasinskio g.–Dainavos g.,581668, 6061997
2014-05-15 12:54-13:34
nereguliuojama
113
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-10-4
0-2-0

Šneka telefonu.

0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0

6
0

0-3-3
0-0-0

Prie pat perėjos autobusų
stotelė.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per intensyvaus eismo gatvę. Šalia autobusų stotelė,
autobusai stoja beveik perėjos zonoje. Palyginus daug pėsčiųjų į ir iš autobusų stotelės eina ne per
pėsčiųjų perėją.
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3.13 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Kalvarijų g. – Šeimyniškių g.

Vilnius, Kalvarijų g. – Šeimyniškių g., 582610,
6062797
2014-05-14 14:05-14:45
reguliuojama
95
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-5-0
Šneka telefonu.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
5
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
3
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
1
6 Stovi perėjoje
1
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
11
9 Kita
0

0-3-0
0-1-0
0-0-1
0-0-0
2-6-3
0-0-0

Reguliuojama pėsčiųjų perėja per keturių eismo juostų gatvę, kiekviena kryptimi, yra
saugaus eismo salelė. Pėsčiųjų perėja neproblemiška, tačiau pasitaiko nedėmesingų bei ne per
perėją einančių pėsčiųjų, taip pat pasitaiko iš saugaus eismo salelės, baigiančių kirsti gatvę jau
degant draudžiamam šviesoforo signalui.
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3.14 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Kalvarijų g.– Žalgirio g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
1
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
5
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
5
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
40
9 Kita
0

Vilnius, Kalvarijų g.– Žalgirio g., 582745, 6063814
2014-05-14 09:29-10:09
reguliuojama
183
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-1-0
Šneka telefonu.
0-3-2
0-5-0
0-0-0
0-0-0
0-26-14
0-0-0

Prie pat perėjos autobusų stotelė.

Itin intensyvaus eismo gatvėje esanti reguliuojama pėsčiųjų perėja. Šalia autobusų stotelė,
kitoje gatvės pusėje prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelė. Didelis procentinis skaičius
pėsčiųjų gatvę kerta ne perėjos zonoje. Pasitaiko einančių per perėją degant draudžiamam
šviesoforo signalui bei važiuojančių su dviračiu.

27

3.15 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Kareivių g. – Verkių g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
3
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
4
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
4
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
4
9 Kita
0

Vilnius, Kareivių g. – Verkių g., 583398, 6065288
2014-05-14 16:32-17:12
reguliuojama
47
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
1-1-1
Šneka telefonu.
2-2-0
2-2-0
0-0-0
0-0-0
2-0-2
0-0-0

Reguliuojama pėsčiųjų perėja per penkių eismo juostų gatvę. Yra saugaus eismo salelė, šalia
autobusų stotelė. Stotelėje stojantys keli iš eilės autobusai kartais blokuoja pėsčiųjų perėją, todėl
pėstieji tuo atveju, būna priversti gatvę kirsti ne perėjos zonoje.
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3.16 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Laisvės pr. – Rygos g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkama nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
1
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
22
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
7
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
8
9 Kita
0

Vilnius, Laisvės pr. – Rygos g., 579294, 6065093
2014-05-14 14:08-14:48
reguliuojama
117
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-1-0
Šneka telefonu.
4-15-3
2-4-1
0-0-0
0-0-0
2-5-1
0-0-0

Reguliuojama pėsčiųjų perėja gatvėje su skiriamąja juosta. Viena kryptimi yra keturios
eismo juostos kita dvi. Pusėja su dviem eismo juostom yra autobusų stotelė. Palyginti daug pėsčiųjų
gatvę kerta degant draudžiamam šviesoforo signalui, arba ne pėsčiųjų perėjos zonoje. Pasitaiko
įbėgančių, ar įvažiuojančių dviračiu.
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3.17 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Laisvės pr. - T. Narbuto g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
3
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
48
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
7
6 Stovi perėjoje
1
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
12
9 Kita
0

Vilnius, Laisvės pr. - T. Narbuto g., 578838, 6063278
2014-05-13 9:37-10:17
reguliuojama
146
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-3-0
Šneka telefonu.
10-24-14

Netoli perėjos autobusų stotelė.

1-5-1
0-1-0
0-0-0
0-8-4
0-0-0

Netoli perėjos autobusų stotelė.

Reguliuojama pėsčiųjų perėja šešių eismo juostų gatvėje viena kryptimi. Perėja į dvi dalis
perskirta saugaus eismo salele, atskiriančia transporto srautus važiuojančius tiesiai ir sukančius į
dešinę. Dažnais atvejais dvi į dešinę sukančiųjų eismo juostas, pėstieji kerta degant draudžiamam
šviesoforo signalui. Susidaro pavojingos eismo situacijos, nes transporto priemonių vairuotojai
kerta sankryža dideliu greičiu. Taip pat dažnais atvejais pėstieji gatvę kerta eidami ne per perėją.
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Kalvarijų g.

Kalvarijų g.

3.18 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Ozo g.-Kalvarijų g.-Kareivių g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
0
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
8
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
7
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
46
9 Kita
0

Vilnius, Ozo g.-Kalvarijų g.-Kareivių g., 582892, 6065055
2014-05-14 8:26-9:06
reguliuojama
150
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-8-0
3-4-0
0-0-0
0-0-0
9-26-11
0-0-0

Netoli perėjos autobusų stotelė.

Itin intensyvaus eismo gatvėje esanti reguliuojama pėsčiųjų perėja. Šalia autobusų stotelė.
Pėsčiųjų perėją į dvi dalis dalina saugaus eismo salelė. Pagrindinė problema kad didelis procentinis
skaičius pėsčiųjų į ir iš autobusų stotelės gatvę kerta ne perėjos zonoje, bei dažnais atvejai, per
perėją važiuojantys ir nenulipantys nuo savo transporto priemonės dviratininkai.
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3.19 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, P. Lukšio g. - S. Žukausko g.

S. Žukausko g.

P. Lukšio g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
19
3 Eina atitrauktu dėmesiu
3
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
0
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
0
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
0
9 Kita
0

Vilnius, P. Lukšio g. - S. Žukausko g., 583969, 6064659
2014-05-13 15:37-16:17
nereguliuojama
149
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
4-12-3
0-3-0
Šneka telefonu.
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per keturių eismo juostų gatvę kiekviena kryptimi. Abiejose
gatvės pusėse prekybos centrai. Didelis per perėją einančių pėsčiųjų kiekis, dalis iš kurių yra
nepakankamai dėmesingi.
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3.20 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Saulėtekio al. 19

Saulėtekio al.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
1
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
3
3 Eina atitrauktu dėmesiu
0
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
0
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
5
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
17
9 Kita
0

Vilnius, Saulėtekio al. 19, 586333, 6066128
2014-05-15 17:16-17:56
nereguliuojama
170
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-1-0
0-3-0
0-0-0
0-0-0
0-5-0
0-0-0
0-0-0
2-13-2
0-0-0

Netoli perėjos autobusų stotelė.

Netoli perėjos autobusų stotelė.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per keturių eismo juostų kiekviena kryptimi gatvę. Perėjoje
yra saugaus eismo salelė. Abiejose gatvės pusėse yra autobusų stotelės, dažnais atvejais į jas ir iš jų
pėstieji gatvę kerta ne per pėsčiųjų perėją. Pasitaiko per perėją bėgančių į autobusą.
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3.21 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Savanorių pr. – Kedrų g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
1
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
15
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
0
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
11
9 Kita
0

Vilnius, Savanorių pr. – Kedrų g., 580944, 6060841
2014-05-15 09:20-10:00
reguliuojama
117
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-1-0
Šneka telefonu.
6-7-2
0-0-0
0-0-0
0-0-0
3-6-2
0-0-0

Netoli perėjos autobusų stotelė.

Reguliuojama pėsčiųjų perėja per penkių eismo juostų gatvę yra saugaus eismo salelė. Šalia
perėjos autobusų stotelė, iš/į autobusų stotelę einantys pėstieji dažnais atvejais gatvę kerta ne
perėjos zonoje. Taip pat palyginti daug pėsčiųjų per perėją eina degant draudžiamam šviesoforo
signalui.
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3.22 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Savanorių pr. - Gerosios Vilties g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
0
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
0
3 Eina atitrauktu dėmesiu
0
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
7
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
2
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
0
9 Kita
0

Vilnius, Savanorių pr. - Gerosios Vilties g., 580197,
6060150
2014-05-13 08:20-9:00
reguliuojama
45
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
0-0-0
0-0-0
0-0-0
1-4-2
1-0-1
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0

Reguliuojama pėsčiųjų perėja penkių eismo juostų gatvėje. Pėsčiųjų perėją į dvi dalis dalina
saugaus eismo salelė. Perėjoje pagrindiniai pasitaikantys pėsčiųjų eismo pažeidimai yra draudžiamo
šviesoforo signalo ignoravimas, bei gatvės kirtimas ne perėjos zonoje.
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3.23 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Žirmūnų g. 143
Žirmūnų g.
Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
1
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
2
3 Eina atitrauktu dėmesiu
1
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
0
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
0
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
0
9 Kita
0

Vilnius, Žirmūnų g. 143, 583610, 6065935
2014-05-16 15:52-16:32
nereguliuojama
58
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
1-0-0
2-0-0
1-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per kryptį keičiantį pagrindinį kelią. Perėja nėra
problemiška, tačiau pasitaiko nedėmesingų pėsčiųjų.
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3.24 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Olandų g. – M. K. Paco g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama, nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
Kiekis
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
4
2 Eidamas per perėją tinkamai nesižvalgo
10
3 Eina atitrauktu dėmesiu
3
Eina degant draudžiamam šviesoforo
4 signalui
0
Neatsargiai įbėga (arba greitai įvažiuoja
5 dviračiu)
1
6 Stovi perėjoje
0
Eina nors automobilis pavojingai arti
7 (nevertina atstumo ir greičio)
0
8 Eina ne per perėją
0
9 Kita
0

Vilnius, Olandų g. – M. K. Paco g., 584127, 6062606
2014-05-16 14:46-15:26
nereguliuojama
151
Amžiaus grupė
(0–20–60–100)
Pastabos
2-2-0
3-7-0
1-2-0
0-0-0
0-1-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja prieš įvažiuojant į „Olandų Žiedą“ . Gatvė dviejų eismo
juostų kiekviena kryptimi, pėsčiųjų perėjoje yra saugaus eismo salelė. Perėjoje pėstiesiems trūksta
atidumo todėl, ypatingai rytinio ir vakarinio pikų metu kai daug transporto priemonių, didėja eismo
įvykių tikimybė.
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3.25 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Buivydiškių g. – Čiobiškio g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
0 Eina pagal taisykles
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
telefonu, valgo, kt.)

3
4
5
6
7
8

Eina degant draudžiamam
šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
įvažiuoja dviračiu)
Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
šalia perėjos

Vilnius, Buivydiškių-Čiobiškio, 579624, 6064943
2014-05-14, 13:20-14:00
Nereguliuojama
45
Amžiaus grupė
Kiekis
(0–20–60–100)
31
12 - 11 -8
0
0-0-0
2

0-1-1

6

3-3-0

-

-

0

0-0-0

0

0-0-0

3

0-2-1

3

0-2-1

Pastabos
Einant per perėją tinkamai nesižvalgė.
2 vaikai ėjo valgydami, 1 kalbėjo
telefonu. Vyresni - 1 kalbėjo telefonu, 2
tarpusavy šnekėjo nežiūrėdami į kelią.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja per penkių eismo juostų gatvę su skiriamąja juosta. Pėsčiųjų
perėjoje yra saugaus eismo salelė. Perėjoje nėra intensyvaus pėsčiųjų eismo, tačiau dalis pėsčiųjų
einančių per perėją nėra dėmesingi, arba kerta gatvę ne perėjos zonoje.
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3.26 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Dariaus ir Girėno g. – Šaltkalvių g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Eina pagal taisykles
Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
įvažiuoja dviračiu)
Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
šalia perėjos
Pradėta eiti dar degant
draudžiamam signalui
Eina šalia perėjos (už perėjos ribų)
Laukia stovint ant važiuojamosios
dalies krašto

Vilnius, Dariaus ir Girėno - Šaltkalvių, 582167, 6059065
2014-05-15, 09:15-09:55
Reguliuojama
222
Amžiaus grupė
Kiekis (0–20–60–100)
145

26 - 59 - 60

15

1-5-9

8

0-5-3

8

2-6-0

21

6 - 5 - 10

1

0-1-0

0

0-0-0

0

0-0-0

18

6-9-3

1

0-0-1

4

0-2-2

1

0-0-1

Pastabos
Apie 50 proc. dalyvių eidami per kelią
nepakankamai žvalgosi.

5 kalbėjo telefonu (2 jaunimas), 2 tarpusavy
šnekėjo nežiūrint į kelią, 1 skaitant laikraštį.
8 žmonės ėjo per raudoną, vedant "bandos
jausmui", dviratininkas nuo saugos salelės.
Dviratininkas įvažiavo mirksint šviesoforui.

Laukiant kalbėjo telefonu.

Didelio transporto eismo ir pėsčiųjų intensyvumo reguliuojama pėsčiųjų perėja. Gatvė
penkių eismo juostų, perėjoje yra įrengta saugaus eismo salelė. Palyginti daug pėsčiųjų gatvę kerta
ne perėjos zonoje, arba degant draudžiamam šviesoforo signalui. Daliai pėsčiųjų trūksta
dėmesingumo.
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3.27 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Fabijoniškių g. 2

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0 Eina pagal taisykles
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
7 arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
8 šalia perėjos

Vilnius, Fabijoniškių 2, 580185, 6066123
2014-05-16, 08:24-09:04
Nereguliuojama
52
Amžiaus grupė
Kiekis
(0–20–60–100)
45
8 - 24 - 13
0
0-0-0
4

2-1-1

0

0-0-0

-

-

1

0-1-0

0

0-0-0

0

0-0-0

2

0-1-1

Pastabos

Įvažiavo dviračiu.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja gyvenamųjų namų kvartale, tankiai apgyvendintoje vietoje.
Dauguma per perėją eina laikydamiesi kelių eismo taisyklių, tačiau pasitaiko nedėmesingų ar gatvę
ne per pėsčiųjų perėję kertančių pėsčiųjų.
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3.28 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Gedimino pr. - A. Jakšto g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eina pagal taisykles
Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
įvažiuoja dviračiu)
Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
šalia perėjos
Pradėta eiti dar degant draudžiamam
signalui

Vilnius, Gedimino pr. - A. Jakšto g., 582213, 6062029
2014-05-13, 12:22-13:02
Reguliuojama
496
Amžiaus grupė
Kiekis (0–20–60–100)
412

92 - 242 - 78

6

1-5–0

2

0-2-0

22

6 - 12 - 4

43

17 - 20 - 6

1

1-0-0

0

0-0-0

0

0-0-0

3

2-1-0

7

1-4-2

Pastabos
Apie 50 proc. dalyvių eidami per kelią
nepakankamai žvalgosi.

visi kalbėjo telefonu, išskyrus jaunuolį,
kuris eidamas valgė.
apie 10 žmonių ėjo per raudoną, vedant
"bandos jausmui", įvažiavo dviratininkas.
Dviratininkas įvažiavo degant raudonai.

Reguliuojama pėsčiųjų perėja per vienos krypties, dviejų eismo juostų gatvę. Pėsčiųjų
perėjoje vyksta intensyvus pėsčiųjų eismas, didžioji pėsčiųjų dalis eina laikydamiesi eismo
taisyklių, tačiau dėl palyginti siauros važiuojamosios dalies, yra linkusių ignoruoti draudžiamą
šviesoforo signalą.
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3.29 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Gedimino pr. - Vasario 16-osios g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr. Rizikos veiksnys
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eina pagal taisykles
Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
įvažiuoja dviračiu)
Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
šalia perėjos

Vilnius, Gedimino-Vasario 16, 582022, 6062067
2014-05-13, 13:08-13:48
Reguliuojama
262
Amžiaus grupė
Kiekis
(0–20–60–100)
206

59 - 119 - 28

1

0-1-0

2

0-0-2

11

2-7-2

33

7 - 20 - 6

5

3-2-0

0

0-0-0

0

0-0-0

4

0-3-1

0

0-0-0

Pastabos
Apie 50 proc. dalyvių eidami per
kelią nepakankamai žvalgosi.

Visi naudojosi telefonu.
Iš jų vienas dviratininkas.

Reguliuojama pėsčiųjų perėja per vienos krypties, dviejų eismo juostų gatvę. Pėsčiųjų
perėjoje vyksta intensyvus pėsčiųjų eismas, didžioji pėsčiųjų dalis eina laikydamiesi eismo
taisyklių, tačiau apie pusei iš jų trūksta dėmesingumo. Dėl palyginti siauros važiuojamosios dalies,
nemažai pėsčiųjų eina per perėją degant draudžiamam šviesoforo signalui.
42

3.30 Pėsčiųjų perėja Vilniuje, Geležinkelio g. – Stoties g.

Vieta (Miestas, gatvė, koordinatė)
Stebėjimo data ir laikas
Pėsčiųjų perėjos tipas (reguliuojama,
nereguliuojama)
Bendras stebėtų pėsčiųjų kiekis
Eil.
Nr.
Rizikos veiksnys
0 Eina pagal taisykles
1 Prieš įeidamas į perėją neapsidairo
Eidamas per perėją tinkamai
2 nesižvalgo
Eina atitrauktu dėmesiu (šneka
3 telefonu, valgo, kt.)
Eina degant draudžiamam
4 šviesoforo signalui
Neatsargiai įbėga (arba greitai
5 įvažiuoja dviračiu)
6 Stovi perėjoje (pvz. šnekasi)
Eina nors automobilis pavojingai
7 arti (nevertina atstumo ir greičio)
Eina kampu link perėjos, ėjimas
8 šalia perėjos
9

Vilnius, Geležinkelio-Stoties, 582795, 6060132
2014-05-15, 08:13-08:53
Nereguliuojama
213
Amžiaus grupė
Kiekis
(0–20–60–100)
174
36 - 84 - 54
0
0-0-0
11

2-5-4

9

1-7-1

-

-

3

1-2-0

0

0-0-0

0

0-0-0

16

1 - 13 - 2

0

0-0-0

Pastabos

Visi naudojosi telefonu, išskyrus
senyvo amžiaus – valgė.

Nereguliuojama pėsčiųjų perėja iš geležinkelio į autobusų stotį. Perėja itin ilga, be saugaus
eismo salelių. Perėjoje didelis pėsčiųjų eismo intensyvumas, daugumai iš jų trūksta dėmesio.
Pasitaiko pėsčiųjų gatvę kertančių ne perėjos zonoje.
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4. Baigiamosios išvados ir rekomendacijos
1. Pėsčiųjų eismo savybių per reguliuojamas ir nereguliuojamas perėjas tyrime buvo atlikti
stebėjimai avaringiausiose ir intensyviausiai naudojamose nereguliuojamose bei
reguliuojamose pėsčiųjų perėjose Kaune ir Vilniuje. Kaune stebėta vienuolika pėsčiųjų
perėjų, Vilniuje devyniolika.
2. Pėsčiųjų perėjose per 23 val. stebėta 4257 pėstieji. 18,6% pėsčiųjų perėjose elgiasi
neatsargiai arba pažeidžia taisykles.
3. Nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose per 13 val. stebėta 1785 pėstieji. 13% pėsčiųjų
perėjose elgiasi neatsargiai arba pažeidžia taisykles.
4. Reguliuojamose pėsčiųjų perėjose per 10 val. stebėta 2472 pėstieji. 22,7% pėsčiųjų
perėjose elgiasi neatsargiai arba pažeidžia taisykles.
5. Išskirtos trys taisykles pažeidžiančių asmenų amžiaus grupės, iki 20 m. - 23,4%; nuo 20
iki 60 m. - 56,2%; virš 60 m. – 20,4%.
6. Pastebėta kad, turėdami pirmumo teisę pėstieji eidami per perėją „piktnaudžiauja“ ir
praranda budrumą, ypatingai reguliuojamose pėsčiųjų perėjose.
7. Pastebėta kad, reguliuojamose pėsčiųjų perėjose esant nedideliam važiuojančių
transporto priemonių skaičiui pėstieji linkę ignoruoti draudžiamą šviesoforo signalą.
8. Pastebėta kad, per draudžiamą šviesoforo signalą pradėjusį eiti pėsčiąjį dažnais atvejais
paseka vienas ar keli, prieš tai leidžiamo šviesoforo signalo laukę pėstieji.
9. Pastebėta kad, dažnais atvejais dviratininkai judėdami per pėsčiųjų perėją nenulipa nuo
dviračio.
10. Pastebėta kad, netoli pėsčiųjų perėjos esant traukos centrui yra didelė tikimybė kad,
pėsčiasis trumpindamas kelią gatvę kirs ne per pėsčiųjų perėją.
11. Pastebėta kad, netoli pėsčiųjų perėjos esanti autobusų stotelė įtakoja skubančius
pėsčiuosius į/iš stotelės gatvę kirsti ne perėjos zonoje.
12. Pastebėta kad, einant per pėsčiųjų perėjas jaunimui būdingas skubėjimas ir
nedėmesingumas, o vyresniems žmonėms lėtumas.
13. Rekomenduojama įrengti apsaugines tvoreles (ypatingai prie autobusų stotelių), ar kitaip
riboti pėsčiųjų patekimą į gatvę ne pėsčiųjų perėjos zonoje. Reikėtų plačiau taikyti
prevencines priemones tokias kaip jaunimo švietimas, perėjų filmavimas. Kai kuriose
vietose reikėtų įvertinti galimybę vietoj pėsčiųjų perėjų įrengti pėsčiųjų perėjimus.

44

5. Literatūra
1. Traffic safety and human behavior. David Shinar. 2007 Elsevier Ltd.;
2. Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje 2009 – 2012 m. Lietuvos automobilių kelių

direkcija.;
3. Eismo įvykių statistika Lietuvoje [ int. prieiga: http://lkpt.lt/lt/statistika/index.php ].

45

