SAUGAUS EISMO DIENOS TESTO ATSAKYMAI

Balandžio 6 d. – Saugaus eismo diena. Norint paminėti šią dieną, TKA specialistai kvietė pasitikrinti
žinias susijusias su eismo sauga.
Siekdami užtvirtinti jūsų žinias pateikiame išsamius atsakymų paaiškinimus 

1 KLAUSIMAS
Koks yra tipinis eismo įvykių kaltininko paveikslas:
a) 19–23 metų amžiaus vairuotojas vaikinas, turintis iki 2 metų vairavimo stažą
b) 19–23 metų amžiaus vairuotoja mergina, turinti iki 2 metų vairavimo stažą
c) 57–59 metų amžiaus vairuotojas vyras

Siekiant perteikti didesnį supratimą, kokios yra
bendrosios įvykių tendencijos, TKA specialistai
įvertinę 2017–2020 metų įskaitinius eismo
įvykius ir juose dalyvavusius eismo dalyvius
nustatė, kad tipinis eismo įvykių kaltininkas
yra:

Šaltinis: Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2017-2020 m.

2 KLAUSIMAS
Koks yra tipinis, eismo įvykiuose nukenčiančio, eismo dalyvio paveikslas:
a) 57–59 metų amžiaus pėsčiasis, kertantis važiuojamąją dalį ne pėsčiųjų perėjoje
b) 7–12 metų amžiaus vaikas važiuojantis dviračiu
c) 20–24 metų amžiaus motociklo vairuotojas

Siekiant perteikti didesnį supratimą
kokios yra bendrosios įvykių tendencijos,
TKA specialistai įvertinę 2017–2020
metų įskaitinius eismo įvykius ir juose
dalyvavusius eismo dalyvius, nustatė
tipinį eismo įvykiuose nukenčiantį
eismo dalyvį.

Šaltinis: Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2017-2020 m.

3 KLAUSIMAS
Kasmet vidutiniškai 35% visų žuvusiųjų eismo įvykiuose sudaro pėstieji. Kokiose vietose dažniausiai nukenčia pėstieji, t.y.
kokia yra tipinė eismo įvykio vieta su pėsčiaisiais:
a) Dažniausiai pėstieji nukenčia sankryžose esančiose pėsčiųjų perėjose
b) Dažniausiai pėstieji nukenčia kirsdami gatvę pėsčiųjų perėjoje esančioje ne sankryžoje
c) Dažniausiai pėstieji nukenčia kelio arba gatvės ruože (ne sankryžoje), būdami važiuojamojoje dalyje arba
kirsdami važiuojamąją dalį ne pėsčiųjų perėjoje

Vertinant 2017-2020 m. įskaitinių eismo įvykių duomenis
nustatyta, kad kasmet vidutiniškai 35 % visų žuvusiųjų eismo
įvykiuose sudaro pėstieji. 58 % visų žuvusių pėsčiųjų žūsta
gyvenvietėse. 67 % visų žuvusių pėsčiųjų (28 % gyvenvietėse,
39 % užmiestyje) žūsta kelio ar gatvės ruože (ne sankryžoje)
kirsdami važiuojamąją dalį ne pėsčiųjų perėjoje ar eidami
važiuojamąja dalimi. 67 % visų šių eismo įvykių įvyksta tamsiu
paros metu.

Šaltinis: Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2017-2020 m.

4 KLAUSIMAS
Kasmet vidutiniškai 24% visų įskaitinių eismo įvykių įvyksta užmiesčio keliuose. Kokia vyraujanti eismo įvykio
schema užmiestyje:
a) Susidūrimai sankryžose ir jų prieigose
b) Nuvažiavimas nuo kelio
c) Priešpriešiniai susidūrimai kelio ruože

Vertinant 2017-2020 m. įskaitinių eismo įvykių duomenis nustatyta,
kad kasmet vidutiniškai apie 24 % visų eismo įvykių įvyksta užmiesčio
keliuose. Deja, šie įvykiai lemia skaudesnes pasekmes – vidutiniškai
53 % visų žuvusiųjų tenka užmiesčio keliuose įvykusiems eismo
įvykiams. Didžiausia visų užmiestyje įvykusių eismo įvykių dalis sudaro
nuvažiavimai nuo kelio, t. y. vidutiniškai 35%. Užmiesčio sankryžose ir
jų prieigose įvykusių įskaitinių eismo įvykių dalis sudaro 16 %,
priešpriešiniai susidūrimai kelio ruože – 13 %.

Šaltinis: Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2017-2020 m.

5 KLAUSIMAS
Kokiu atstumu draudžiama stovėti gatvės ir įvažiavimo į teritoriją (kiemą) sankirtoje?
a) 5 m
b) 10 m
c) 7 m

Transporto priemonės, statomos ties kelio ir įvažiavimo į šalia jo esančią
teritoriją sankirta, riboja kelio matomumą, trukdo specialiųjų transporto
priemonių, aptarnaujančio transporto vairuotojams, pėsčiųjų ir
dviratininkų eismui, kelia ginčus tarp eismo dalyvių ir pan. Dėl to nuo
2022 m. sausio 1 d. Kelių eismo taisyklės (toliau – KET) papildytos nauju
150.15 papunkčiu, kuris draudžia sustoti ir stovėti kelio ir įvažiavimo į
šalia esančią teritoriją važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m
atstumu nuo jos, išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo
vietą nurodantys kelio ženklai. Svarbu atminti, kad draudimas taikomas
toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas į šalia kelio esančią
teritoriją arba išvažiavimas iš jos.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

6 KLAUSIMAS
Ką reiškia šis kelio ženklas?
a) Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/val.)
b) Atstumas iki priekyje važiuojančios mašinos turi būti 70 m
c) Rekomenduojama važiuoti nurodytu greičiu (km/val.)

KET nukreipiamasis kelio ženklas Nr. 414 „Ribotas minimalus greitis“

Šaltinis: Kelių eismo taisyklės

7 KLAUSIMAS
Automobiliuose vaikų prisegimo sistemas, t. y. specialias automobilines kėdutes, privaloma naudoti vaikams
iki:
a) 100 cm ūgio
b) 135 cm ūgio
c) 150 cm ūgio

KET 199 punktas: žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami prisegti
jų ūgiui ir masei pritaikytomis vaikų prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodytą dydžio intervalą
ir didžiausią vaiko masę arba šias grupes:
0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;
0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;
I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;
II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;
III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.
Šaltinis: Kelių eismo taisyklės

8 KLAUSIMAS
Kuri priemonė buvo pirmą kartą panaudota 1868 metais?
a) Šviesoforas
b) Kelio ženklas
c) Neregių vedimo paviršius

(Atsakymo paaiškinimas): pirmasis eismą reguliuojantis gatvės šviesoforas buvo įrengtas
1868 m. Londone, priešais Vestminsterio rūmus. Šio įrenginio autorius – žinomas
Didžiosios Britanijos geležinkelio semaforų specialistas John Peake Knight. Rankinio
valdymo šviesoforas priminė kaliausę: į horizontalią padėtį pakelti du „sparnai – rankos“
reiškė „stop“ („eismas draudžiamas“), kai reguliuotojas jas nuleisdavo 45° laipsnių
kampu buvo galima atsargiai važiuoti, reiškė „dėmesio“. Tamsiuoju paros metu
„galvoje“ degė dujinis žibintas, jo raudonas signalas reiškė „stop“, o žalias – „dėmesio“.
Nors buvo teigiama, kad šviesoforas sėkmingai valdo eismą, jo eksploatavimo laikas
buvo trumpas – 1869 m. sausio 2 d. po gatvės grindiniu įvykus dujų nuotėkiui sprogo jo
dujinis žibintas ir sužeidė šviesoforą valdžiusį policininką.

Šaltinis: http://ispilledthebeans.blogspot.com/2014/05/the-worlds-first-traffic-light.html ir https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_light

9 KLAUSIMAS
Kuria kelio puse turi judėti pėstieji, kai nėra šaligatvio ar pėsčiųjų tako?
a) Pagal transporto priemonių važiavimo kryptį
b) Prieš transporto priemonių važiavimo kryptį
c) Nesvarbu kuria puse

KET 36 ir 37 punkte nurodyta, kad 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. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu
einantys arba kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais
važiuojantys pėstieji turi judėti prieš transporto priemonių
važiavimo kryptį.

Šaltinis: Kelių eismo taisyklės

10 KLAUSIMAS
Kuria kelio puse turi judėti dviratininkai, kai nėra dviračių tako?
a) Arčiau važiuojamosios dalies krašto transporto priemonių važiavimo kryptimi
b) Arčiau važiuojamosios dalies krašto prieš transporto priemonių važiavimo kryptį
c) Nesvarbu kuria puse

KET 57 punkte nurodyta – kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir
dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra dviračių juostos,
kelkraščio, taip pat tais atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir
panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile
važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos
dešiniojo krašto, t. y. arčiau važiuojamosios dalies krašto pagal
transporto priemonių važiavimo kryptį.

Šaltinis: Kelių eismo taisyklės

11 KLAUSIMAS
Kokiu greičiu dviratininkams leidžiama aplenkti pėsčiuosius?
a) Tokiu, kokiu dviratininkas yra įpratęs važiuoti
b) Greičiu, artimu pėsčiojo greičiui
c) 8-12 km/val. greičiu

KET 57 punkte nurodoma, kad važiuodamas kelkraščiu,
pėsčiųjų ir dviračių taku ar šaligatviu dviračio vairuotojas
privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar
kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu,
kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/val.),
paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

Šaltinis: Kelių eismo taisyklės

12 KLAUSIMAS
Kurie eismo dalyviai privalo laikytis KET?
a) Visi eismo dalyviai
b) Tik transporto priemonių vairuotojai
c) Visi eismo dalyviai vyresni nei 18 m.

Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir
atsargumu. Kiekvienas eismo dalyvis turi teisę naudotis
keliais, išmanydamas ir laikydamasis Lietuvos
respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
ir kitų įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytų
reikalavimų, tvarkos ir apribojimų.

laisvė judėti saugiai!

