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Pėstieji privalo pereiti gatvę:

■ Tik pėsčiųjų perėjomis;

■ arba požeminėmis perėjomis;

■ ar perėjomis virš kelio.



O kur pėsčiųjų perėjų nėra:

■ Pėstieji privalo kelią pereiti per 

sankryžas pagal šaligatvių ar kelkraščių 

linijas.

■ Kur nėra pėsčiųjų perėjos, leidžiama 

eiti per kelią stačiu kampu gerai 

matomoje iš abiejų pusių kelio vietoje.



Pereiti per kelią tamsiu paros metu:

■ Pėstieji privalo kelią pereiti per 

sankryžas pagal šaligatvių ar 

kelkraščių linijas ir būtinai turėti 

šviesą atspindintį daiktą 

(žibintuvėlį, šviesą atspindinčią 

ryškiaspalvę liemenę ar atšvaitą).



Pėstieji tamsiu paros metu privalo:

■ Neštis žibintą;

■ Ar vilkėti ryškiaspalvę 

liemenę su šviesą 

atspindinčiais elementais;

■ Arba turi būti prie drabužių 

prisisegę, matomoje 

vietoje, atšvaitą.

■ Eiti kairiuoju kelkraščiu ar 

važiuojamosios dalies 

kairiąja puse.



Pėstieji privalo eiti:

■ Šaligatviais dešiniu kraštu;

■ Pėsčiųjų takais dešiniu kraštu;

■ O kur šaligatvių ir pėsčiųjų takų 

nėra – eiti kairiuoju kelkraščiu;

■ O jeigu kelkraščio nėra, galima 

saugiai eiti kairiuoju 

važiuojamosios dalies kraštu.



Asmenys, kurie vedasi dviratį, 
paspirtuką ar traukia rogutes 

■ Pėstieji privalo eiti viena 

eile;

■ Privalo eiti dešiniuoju 

kelkraščiu;

■ Arba dešiniuoju 

važiuojamosios dalies 

kraštu.



Važiuojamojoje kelio dalyje pėstieji:

■ Negali bandyti sustoti, 

delsti;

■ Nespėjus pereiti visos 

gatvės iš karto, reikia 

saugiai palaukti saugos 

salelėje;

■ O kur saugos salelių nėra, 

sustoti reikia ant 

skiriamosios eismo juostos;

■ Baigti eiti per gatvę, tik 

įsitikinus, kad yra saugu.



Jeigu artėja spec. transporto priemonė su 
įjungtais mėlynais-raudonais švyturėliais:

■ Pėstysis negali pradėti eiti per 

gatvę, turi palaukti, kol spec. 

transporto priemonė 

pravažiuos;

■ Tada dar kartą įsitikinti, kad 

saugu ir eiti per gatvę.



Pėstiesiems draudžiama:

■ Eiti per gatvę ten, kur yra 

atitvarai;

■ Eiti greitkeliu, automagistrale;

■ Eiti skiriamąja kelio juosta;

■ Išeiti iš už stovinčios transporto 

priemonės;

■ Eiti dviračių takais;

■ Važiuoti riedučiais, riedlentėmis, 

paspirtukais važiuojamąja kelio 

dalimi.



„Mes – saugūs!“

Greta, 

Elzė, 

Katalėja,

Vykintas, 

Rugilė, 

Roberta 

ir mokytoja 

Elena 



Kelio ženklų ar situacijų nuotraukos panaudotos iš internetinių puslapių:

■ https://www.google.lt/search?q=kelio+zenklai+p%C4%97s%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3+
per%C4%97ja&tbm=isch&ved=2ahUKEwjY6N_mrL7uAhWXwCoKHSILBrMQ2-
cCegQIABAA&oq=kelio+zenklai+p%C4%97s%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3+per%C4%97ja&
gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFDf3AFYno4CYN6WAmgAcAB4AIABjA
GIAZwJkgEEMTUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=mYgSYJi4
HZeBqwGilpiYCw&bih=674&biw=1536

■ https://www.google.lt/search?q=lelio+%C5%BEenklai&tbm=isch&ved=2ahUKEwjR8OKo
rb7uAhWXwCoKHcLfBUUQ2-
cCegQIABAA&oq=lelio+%C5%BEenklai&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoCCAA6CAgAELE
DEIMBOgUIABCxAzoECAAQE1D1LFjCYmCRZ2gAcAB4AoABVYgBlA6SAQIyNZgBAKABAaoB
C2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=I4kSYJHTOZeBqwHCv5eoBA&bih=674&
biw=1536

■ https://www.google.lt/search?q=spec.+transporto+priemon%C4%97s&tbm=isch&ved=2
ahUKEwiroruvrb7uAhVOgosKHT55Dv4Q2-
cCegQIABAA&oq=spec.+transporto+priemon%C4%97s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzo
FCAAQsQM6AggAOggIABCxAxCDAToECAAQHjoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5QgocEWP_NBGD-
1gRoAHAAeAKAAWGIAeIVkgECMziYAQCg

■ https://www.google.lt/search?q=at%C5%A1vaitai%2C+liemen%C4%97s&tbm=isch&ved
=2ahUKEwjKvL_Urb7uAhVJuyoKHer9DUMQ2-
cCegQIABAA&oq=at%C5%A1vaitai%2C+liemen%C4%97s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQs
QM6BAgAEAM6AggAOgYIABAFEB46BAgAEBhQ0NUDWOOUBGCfmwRoAHAAeASAAYABiAG
cGpIBBDM4LjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=f4kSYIqBJ
8n2qgHq-
7eYBA&bih=674&biw=1536AQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=MY
kSYOvFO86ErgS-8rnwDw&bih=674&biw=1536
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