
ATŠVAITŲ NEŠIOJIMAS TURI TAPTI ĮPROČIU 

 

 

Be atšvaito einantis pėsčiasis iš tamsos išnyra vos už 40 ar 50 metrų, o 90 kilometrų per valandą greičiu 

važiuojančio automobilio stabdymo kelias dažnai yra ilgesnis, tad įvyksta nelaimė. Nežiūrint 

daugkartinių perspėjimų apie atšvaitų ir kitų šviesą atspindinčių elementų naudojimo svarbą tamsiuoju 

paros metu, daugkartines atšvaitų dalinimo akcijas, atšvaitai mūsų šalyje naudojami nepakankamai. 

Deja, bet Šiaulių rajono savivaldybė, lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis, yra viena iš 

pirmųjų pagal pėsčiųjų mirtingumą dėl transporto įvykių keliuose. 

Minint Pasaulinę kelių eismo nelaimių aukų atminimo dieną, Šiaulių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras eismo dalyviams nori priminti 

apie atšvaitų svarbą, kaip išvengti traumų, kaip saugoti save kelyje ypač 

tamsiuoju paros metu.  

 

Tyrimai rodo, jog net 90 proc. informacijos apie nuolatos besikeičiančias eismo sąlygas vairuotojai 

priima akimis. Todėl, ypač tamsiai apsirengę pėstieji ar dviratininkai, pablogėjus matomumui gali būti 

vairuotojų laiku nepastebėti. 

Pavojingiausias laikas pėstiesiems – nuo lapkričio iki vasario pabaigos. Mat šiuo laikotarpiu didesnę 

paros dalį būna tamsu, dažni krituliai. Atšvaitai - paprasta ir efektyvi priemonė, užtikrinanti pėsčiųjų, 

dviratininkų, motociklininkų ir kitų eismo dalyvių saugumą prieblandoje ar tamsiu paros metu. 

REIKIA RINKTIS KOKYBIŠKUS ATŠVAITUS 

Efektyviausia saugumo priemonė tamsiu paros metu - 

atšvaitai - būna įvairių dydžių, paprastai balti ar 

geltoni, rečiau kitokių spalvų, netgi juodi. Šiuo metu 

jų yra visokiausių rūšių ir formų – prisegami, 

prikabinami, prilipdomi, apyrankės formos atšvaitai 

ant rankos. Jie gali būti minkšti, lankstūs, 

plastmasiniai, juostelės, pakabukai, lipdukai, 

žaisliuko formos. 



Kiekvienas atšvaitą gali pasirinkti pagal savo stilių ir skonį, tačiau renkantis labai svarbu atkreipti 

dėmesį į kokybę. Atšvaitams taikomas ES kokybės standartas - EN 13356 (nurodo reikalavimus 

optinėms asmenų dėvimų, pritvirtintų ar nešamų priedų, skirtų neprofesinei veiklai, 

charakteristikoms). Remiantis šiuo standartu pakabuko plotas turi būti nuo 15 iki 50 kv.cm kiekvienoje 

pusėje, o juostelės ir klijuojamų priedų (lipdukų) paviršiaus plotas turi būti didesnis kaip 15 kv.cm. 

Rinkdamiesi atšvaitą būtinai atkreipkite dėmesį į žymėjimą - ar yra nurodytas EN 13356 standartas, 

nes nekokybiškas produktas neatliks savo funkcijos. Sertifikuoti atšvaitai šviesą atspindi iš bent 150 - 

400 m atstumo, o ne tokie kokybiški, nesertifikuoti - vos iš 50 - 100 m. 

PAGRINDINĖS ATŠVAITŲ NEŠIOJIMO TAISYKLĖS: 

 Atšvaitas turi būti prisegtas dešinėje drabužių pusėje, 

automobilio žibintų aukštyje, kad jį matytų iš priekio 

atvažiuojantys vairuotojai. 

 Juostinis atšvaitas dedamas ant dešinės rankos ties 

alkūne, o ant dešinės kojos žemiau kelio. Ant 

rankinės ar kuprinės atšvaitai dedami iš dešinės pusės 

(dešiniarankiams). 

 Nereikia pamiršti, kad saugumas dažnai priklauso nuo matomumo. Atkreipkite dėmesį, kad pas 

atšvaitas savaime nešviečia, o tik atspindi atvažiuojančio automobilio šviesas, todėl jį būtina 

patvirtinti automobilio žibintų aukštyje , nes taip vairuotojai geriau pastebės atšvaitus.  

 Tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui, neapšviestu keliu einančius žmones 

vairuotojai dažniausiai pastebi tik transporto priemonei visai prie jų priartėjus  - su 

artimosiomis šviesomis likus vos 50 metrų iki pėsčiojo. Turintį atšvaitą pėsčiąjį vairuotojas, 

įjungęs tolimąsias šviesas, pastebėtas iš 150 metrų, o įjungęs  - net iš 400 metrų atstumo. 

Tuomet nelaimės galima išvengti, pakanka, kad vairuotojas sulėtintų greitį ir saugiai 

prasilenktų su pėsčiuoju.   

 Atšvaitą ant vaikų drabužių reikia pritvirtinti suaugusio žmogaus kelių lygyje. Šioje vietoje 

prikabintas atšvaitas maksimaliai atspindės autotransporto šviesas ir siųs įspėjamąjį signalą 

automobilio vairuotojui. Prisegti ar prisiūti prie vaiko drabužių ar prikabinti prie kuprinės 

atšvaitai ,,apšviečia“ vaiką 130 – 140 m. atstumu nuo automobilio.  

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Skaistė 

Grigytė 


