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DĖL VAIKŲ-KELEIVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO 
  

2010 metų Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos pateiktoje 2010 m. visos šalies eismo 

įvykių suvestinėje nurodyta, kad Lietuvoje per 2010 metus autoįvykiuose nukentėjo net 1026 vaikai. 

Atsižvelgiant į šią statistiką, manytina, kad reikalinga efektyviau užtikrinti Kelių eismo taisyklėse 

įtvirtintų privalomųjų saugos diržų bei specialių vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytų sėdynių naudojimą 

automobiliuose vežant vaikus.  

Šiuo metu galiojančiose Kelių eismo taisyklių 206 punkte nurodyta, jog vežamus ant galinės 

automobilio sėdynės 3 metų ir vyresnius vaikus leidžiama prisegti saugos diržu, skirtu suaugusiesiems. 

Kelių eismo taisyklių 207 punkte nurodyta, kad jaunesnius kaip 3 metų vaikus leidžiama vežti ant 

galinės automobilio sėdynės tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose sėdynėse. Tačiau būtina 

pažymėti, kad saugos diržai yra pritaikyti suaugusiems, todėl vaikams, kurių ūgis mažesnis nei 150 cm, 

netinkamai naudojami saugos diržai autoįvykio metu gali sukelti rimtus sužalojimus (didelė rizika, kad 

vaikas patirs stiprius galvos, smegenų, kaklo, vidaus organų ir kitus sunkius sužalojimus), taip pat, 

kadangi vaikams diržai sukelia skausmą ir nepatogumą (dėl neatitikimo jų ūgiui, stipriai remiasi į vaiko 

kaklą, einą per veidą), tėvai dažnai vaikams saugos diržų neužsega, tuo pažeisdami Kelių eismo 

taisyklės. Saugos diržai gali būti naudojami vaikams tik tuomet, kai peties saugos diržas vaikui eina per 

krūtinę ir petį ir nesiremia į kaklą ar gerklę, o apatinis diržas eina, per vaiko klubus, bet ne per pilvą, t.y. 

tik tuomet, kai vaikas yra 150 cm ūgio. Todėl maksimaliai siekiant apsaugoti vaikus autoįvykių metu, 

būtina Kelių eismo taisyklėse įtvirtinti, kad vaikams, kurių ūgis mažesnis nei 150 cm taip pat turėtų būti 

naudojamos specialios sėdynės (nesvarbu ar vaikas sėdi priekinėje ar galinėje automobilio sėdynėje), 

kurios užtikrintų saugų automobilio saugos diržų naudojimą, siekiant išvengti pavojaus vaikų gyvybei. 

Pažymėtina, kad privalomas specialiųjų sėdynių naudojimas vaikams, kurių ūgis yra mažesnis nei 135-

150 cm, yra įtvirtintas ir daugelyje Europos Sąjungos šalių. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos administracinių 

teisės pažeidimo kodekso 134 straipsnis numato, kad naudojimosi saugos diržais, taip pat 
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motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas – užtraukia vairuotojams ir (ar) keleiviams baudą nuo vieno 

šimto iki dviejų šimtų litų. Pagal šį straipsnį šiuo metu administracine tvarka yra baudžiami ir tėvai, 

kurie automobilyje veža vaikus neprisegtus saugos diržais ar vaikus iki 3 metų, vežantys be specialiai 

pritaikytų sėdynių (nors straipsnyje nėra nurodyta). Tačiau manytina, kad esamas administracinių teisės 

pažeidimo kodekso 134 straipsnis turėtų aiškiai nurodyti ir atskirai įtvirtinti tėvų, vežančių vaikus be 

jiems specialiai pritaikytos sėdynės, atsakomybę, siekiant užtikrinti vaikų saugumą bei efektyvesnį 

Kelių eismo taisyklių 207 punkto įgyvendinimą.  

Pažymėtina, kad tėvams užtikrinus tinkamą vaiko prisegimą specialioje sėdynėje automobilyje, 

vaikai nuo 60% iki 95% (priklausomai nuo pasirinktos sėdynės tipo) būtų labiau apsaugoti nuo 

sužalojimų autoįvykio metu. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, maloniai Jūsų prašome iki 2011-07-31 pateikti savo nuomonę 

dėl vaiko teisių apsaugos kontrolierės pateiktų siūlymų, užtikrinant vaikų-keleivių saugumą.   
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