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Dėkojame

Dalį gyvybių tikrai būtų galima išsaugoti

Kraupi statistika
Mielieji tėveliai,
Keliaudami automobiliu privalome pasirūpinti, kad mūsų
vaikutis būtų saugus. Kelionė bus saugi, jei įsigysite
specialią automobilinę saugos kėdutę ir pripratinsite
vaiką joje sėdėti bei užsisegti saugos diržus.
Manau, didžiausią įspūdį augančiam mažyliui daro tėvelių
pavyzdys. Todėl laikytis saugumo reikalavimų ir Kelių eismo
taisyklių kviečiu ir juos. Kai jausitės saugūs, kelionė

„Eurostat“ (Europos Sąjungos statistikos agentūra) duomenimis,
Lietuva atsidūrė tarp tų ES šalių, kuriose vairuoti pavojingiausia.
Pagal statistiką kiekvieną dieną Lietuvoje įvyksta apie dvidešimt
eismo įvykių, per kuriuos žūsta du žmonės ir daugiau kaip dvidešimt – sužeidžiama.
2005 metais šalies keliuose per eismo įvykius žuvo 74 vaikai.
2006 metais mirtis pasiglemžė dar 65 vaikus.

automobiliu visai Jūsų šeimai taps dar vienu žingsneliu
pasaulio pažinimo link.

Dalį pačių mažiausių keleivių gyvybių tikrai būtų buvę galima išsaugoti, jei automobiliuose jie būtų buvę vežami taip, kaip tai numato vaikų vežimo taisyklės – automobilinėse saugos kėdutėse.

Pagarbiai
Policijos generalinis komisaras
Vytautas Grigaravičius
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Kaip vaikų vežimą reglamentuoja įstatymas

Mūsų pareiga –

užtikrinti kad
,

mažieji keliautų

saugiai

Vienas didžiausių galvosūkių, kamuojančių bene visus tėvus – kaip pasirūpinti savo mažaisiais, kad šie neįkliūtų į bėdą ir nesusižalotų. Žinoma, kartais
sunku sužiūrėti savo mažąjį padaužą. Tačiau mes be jokių išlygų privalome
pasirūpinti savo vaikučiais: kelyje jie privalo būti saugūs. Dauguma mūsų tai
žino. Tiems, kurie apie tai negirdėjo – kelios citatos iš Lietuvos Respublikos
įstatymų.
„Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui
kelionės metu užtikrinti. Kelių eismo taisyklės numato saugos diržų, šalmų, vaikiškų saugos sėdynių ir kitų saugumo priemonių naudojimo atvejus ir tvarką.“
Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, 7 str. 5 d.
(„Bendrosios transporto priemonių vairuotojų pareigos“)

„Jaunesnius kaip 12 metų ir žemesnius kaip 150 cm
vaikus leidžiama vežti ant priekinės lengvojo automobilio, autobuso sėdynės ar sunkvežimio kabinoje tik
specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose atitinkamos
grupės sėdynėse:
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.“
Kelių eismo taisyklės, 242 punktas
Vis dėlto ne ant popieriaus surašytos įstatymų
eilutės yra svarbiausia. Pasistenkime, kad
mūsų vaikai keliautų saugiai.

„Jaunesnius kaip 3 metų vaikus leidžiama vežti ant galinės automobilio
sėdynės tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose sėdynėse.“
Kelių eismo taisyklės, 244 punktas

MAMA
apsaugok

mane
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Kaip išsirinkti saugiausią kėdutę?

Pirmą kartą paėmę mažylį ant rankų nenorime paleisti. Juk mamos ar tėčio
glėbys yra pats saugiausias... Tačiau ar tikrai visada?
Įsivaizduokite: Jūs saugiai važiuojate 50 kilometrų per valandą greičiu. Ant
automobilio galinės sėdynės guli naujai nupirktas televizorius. Staiga priešais
Jus išnyra milžinišku greičiu lekiantis neblaivaus vairuotojo vairuojamas automobilis... Bum! Televizorius milžinišku pagreičiu lekia pro priekinį langą ir sudūžta ant gatvės grindinio. Žinoma, Jūs galite sakyti, kad esate įgudęs vairuotojas ir išvengsite avarijos staigiai stabdydamas ar pasukdamas vairą. Tačiau
televizoriaus išsaugoti nepavyks. Jei jis nepritvirtintas, pakaks ir kelių sekundžių… Gaila televizoriaus. Tačiau jei tuo metu ant galinės automobilio sėdynės
sėdėtų iš gimdymo namų vežama žmona su „saugiai“ glėbyje miegančiu
pypliu?..
Jūs galite apsisaugoti naudodami saugos diržus. Ar juos segsite – spręsti
patiems. Tačiau Jūsų mažylis pats rinktis dar negali. Ar prisiimsite atsakomybę, jei jam atsitiks nelaimė? Ar įsivaizduojate, kokią kaltę jausite žinodami,
kad galėjote jam padėti, bet to nepadarėte?

Tai nėra reklaminė knygelė, todėl neskelbsime, kurios firmos kėdutės saugiausios ar geriausios. Saugiausios ir geriausios yra tos, kurios bus pritaikytos pagal Jūsų mažylio svorį ir
ūgį. Kėdutė taip pat turi tikti ir Jūsų automobiliui.
Jei laukiatės vaikelio, tikriausiai planuojate ir padidėsiančias išlaidas. Saugos kėdutė – ne išimtis. Kol vaikelis užaugs,
Jums gali prireikti kelių skirtingų tipų kėdučių. Jas rinkitės
pirmiausia pagal vaikučio svorį, tik paskui atsižvelkite į jo
amžių.

Svarbiausias automobilinės saugos kėdutės tikslas – išsaugoti jūsų vaiko gyvybę įvykus eismo įvykiui. Nepamirškite to.
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Priklausomai nuo sodinamo vaiko svorio, automobilinės
saugos kėdutės skirstomos į penkias grupes.
Kėdučių grupė

0
0+
I
II
III

Vaiko svoris

Apytikslis vaiko amžius

0 – 10 kg
0 – 13 kg
9 – 18 kg
15 – 25 kg
22 – 36 kg

0 – 9 mėn.
0 – 12 mėn.
12 mėn. – 4 m.
3 – 7 m.
6 – 12 m.
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Rinkdamiesi saugos kėdutę, vadovaukitės vaikučio svoriu, tik po to – amžiumi

Saugos kėdutė apsaugos mažylį kelyje
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Saugos kėdutė apsaugos mažylį kelyje

Kam man ta kėdutė?

0 ir 0+ grupių saugos kėdutės dar
kitaip vadinamos kūdikių saugos kėdutėmis – nešioklėmis. Jos skirtos naujagimiams ir kūdikiams iki maždaug 12
mėn. amžiaus ir sveriantiems iki 13 kg.
Šio tipo kėdutės gali būti tvirtinamos
tik veidu į sėdynę, t. y. prieš važiavimo
kryptį. Jas parduotuvėse galima įsigyti
atskirai arba perkant vadinamąją kelioninę sistemą, kurią sudaro vežimėlis,
nešiojamas lopšys ir saugos kėdutė.
Nešioklės gali būti parduodamos su
pagrindu, paliekamu automobilyje,
todėl kėdutės nereikia kiekvieną kartą
tvirtinti. Antra svarbi šios kėdutės
funkcija – ji labai patogi kaip nešioklė:
nešamas iš vienos vietos į kitą kūdikis
neprižadinamas. Mažyliai kėdutėse –
nešioklėse prisegami trijų taškų saugos
diržais per pečius ir tarp kojyčių.

Kūdikių kėdutė - nešioklė
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I grupės kėdutės arba kėdutės mažyliams iki 4 m.
Šio tipo kėdutėse, kurios skirtos šiek
tiek vyresniems mažyliams, Jūs neparsivešite naujagimio iš ligoninės. Kol kūdikis mažas, tinkamiausia jam bus kėdutė – nešioklė. Tačiau vėliau, kai jis jau
svers nuo 9 iki 18 kg (nuo maždaug 12
mėn. iki 4 m.), Jums kaip tik ir prireiks
šio tipo kėdutės. Ji tvirtinama važiavimo kryptimi. Vaikai kėdutėse tvirtinami
penkių taškų saugos diržų sistemą per
pečius, klubus ir tarp kojyčių.

Saugos kėdučių klasifikavimas, ypatumai, tvirtinimas

Saugos kėdučių klasifikavimas, ypatumai, tvirtinimas

0 ir 0+ grupių kėdutės arba kūdikių kėdutės – nešioklės

Kėdutė mažyliams
iki 4 m. su ISOFIX
tvirtinimo sistema
automobiliui

II ir III grupės kėdutės arba kėdutės vyresniems vaikams
Kai vaiko pečiai jau siekia aukščiau I grupės kėdutės saugos diržų, arba
ausytės yra ties jos nugarėlės viršumi – metas persėsti į kėdutę vyresniems, nuo
15 iki 36 kg sveriantiems vaikams (maždaug 3 –12 metų amžiaus). Tokia kėdutė
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ISOFIX tvirtinimo taškų sistema – pasaulinis saugumo standartas
ISOFIX – tai naujas saugumo standartas, užtikrinantis, kad greitai, paprastai
ir saugiai kėdutė būtų tvirtinama automobilyje. ISOFIX tvirtinimo taškai yra
visuose naujuose automobiliuose. Tačiau prieš pirkdami kėdutę, turinčią
ISOFIX, patikrinkite, ar Jūsų automobilyje yra ši saugumo sistema.
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Kai lankotės parduotuvėje
- atidžiai perskaitykite instrukciją ir įsitikinkite, ar kėdutė tiks Jūsų
automobiliui.
- nusižiūrėję patinkančią, dar parduotuvėje pabandykite į ją pasodinti savo mažylį. Užsekite visus diržus ir pažiūrėkite, ar Jūsų vaikučiui jie nespaudžia, ar jam patogu.
- nepirkite „išaugimui“ – kiekviena kėdutė skirta konkretaus svorio ir amžiaus
vaikams.
- jei neketinate naudoti nuolat, todėl planuojate kėdutę išimti iš automobilio, kai
vaiko nebus šalia, įsitikinkite, ar tikrai įmontuoti ir išmontuoti bus paprasta.

Kai tvirtinate kėdutę
- net jei esate auksinių rankų meistras, atidžiai perskaitykite kėdutės
instrukciją – juk labai svarbu, kad Jūsų vaikas būtų saugus. Net 63
proc. saugos kėdučių tvirtinamos netinkamai, kai nesivadovaujama
taisyklėmis. Jei kėdutę pritvirtinote tinkamai, neskubėkite išmesti instrukcijos, nes
gali prireikti ateityje.
- prieš pirmą kelionę su mažyliu kelis kartus pasipraktikuokite segdami kėdutę automobilyje. Tinkamai pritvirtinta kėdutė negali pajudėti daugiau kaip
2–3 cm į bet kurią pusę.
- kėdutę tvirtinkite kaip įmanoma tvirčiau. Automobilio saugos diržai turi
būti maksimaliai įtempti.
- sureguliuokite kėdutės saugos diržus pagal vaiko ūgį.

Naudingi patarimai, į ką atkreipti dėmesį, renkantis kėdutę

Saugos kėdučių klasifikavimas, ypatumai, tvirtinimas

„pakelia“ vaiką taip, kad automobilio saugos diržai
būtų tinkami ir saugūs jam prisegti. Ji “auga” kartu su
vaiku - galvos atramos aukštis ir kėdutės plotis yra
reguliuojami pagal vaiko dydį ir jo dėvimus drabužius. Šių grupių kėdutės gali būti naudojamos su
aukšta nugarėle ir be jos. Kėdutės su aukšta
nugarėle skirtos nuo 15 iki 25 kg svorio, be
nugarėlės - jau gerokai ūgtelėjusiems, nuo 22
iki 36 kg sveriantiems vaikams. Kėdutė be
nugarėlės dar kitaip vadinama pasoste.
Vaikai šių grupių kėdutėse prisegami
automobilio saugos diržais. Jie turi būti
segami per šlaunis - ne pilvą ir per
krūtinės vidurį bei petį - ne kaklą.
Kėdutė vyresniems vaikams
su nugarėle ir be jos
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- nepirkite „išaugimui“ – kiekviena kėdutė skirta konkretaus svorio ir amžiaus
vaikams.
- jei neketinate naudoti nuolat, todėl planuojate kėdutę išimti iš automobilio, kai
vaiko nebus šalia, įsitikinkite, ar tikrai įmontuoti ir išmontuoti bus paprasta.
„pakelia“ vaiką taip, kad automobilio saugos diržai
būtų tinkami ir saugūs jam prisegti. Ji “auga” kartu su
vaiku - galvos atramos aukštis ir kėdutės plotis yra
reguliuojami pagal vaiko dydį ir jo dėvimus drabužius. Šių grupių kėdutės gali būti naudojamos su
aukšta nugarėle ir be jos. Kėdutės su aukšta
ISOFIX tvirtinimo taškų sistema – pasaulinis saugumo standartas
nugarėle skirtos nuo 15 iki 25 kg svorio, be
nugarėlės - jau gerokai ūgtelėjusiems, nuo 22
ISOFIX – tai naujas saugumo standartas, užtikrinantis, kad greitai, paprastai
iki 36 kg sveriantiems vaikams. Kėdutė be
ir saugiai kėdutė būtų tvirtinama automobilyje. ISOFIX tvirtinimo taškai yra
nugarėlės dar kitaip vadinama pasoste.
visuose naujuose automobiliuose. Tačiau prieš pirkdami kėdutę, turinčią
Vaikai šių grupių kėdutėse prisegami
ISOFIX, patikrinkite, ar Jūsų automobilyje yra ši saugumo sistema.
automobilio saugos diržais. Jie turi būti
segami per šlaunis - ne pilvą ir per
krūtinės vidurį bei petį - ne kaklą.
Kėdutė vyresniems vaikams
su nugarėle ir be jos

Kai tvirtinate kėdutę
- net jei esate auksinių rankų meistras, atidžiai perskaitykite kėdutės
instrukciją – juk labai svarbu, kad Jūsų vaikas būtų saugus. Net 63
proc. saugos kėdučių tvirtinamos netinkamai, kai nesivadovaujama
taisyklėmis. Jei kėdutę pritvirtinote tinkamai, neskubėkite išmesti instrukcijos, nes
gali prireikti ateityje.
- prieš pirmą kelionę su mažyliu kelis kartus pasipraktikuokite segdami kėdutę automobilyje. Tinkamai pritvirtinta kėdutė negali pajudėti daugiau kaip
2–3 cm į bet kurią pusę.
- kėdutę tvirtinkite kaip įmanoma tvirčiau. Automobilio saugos diržai turi
būti maksimaliai įtempti.
- sureguliuokite kėdutės saugos diržus pagal vaiko ūgį.

1
1

Naudingi patarimai, į ką atkreipti dėmesį, renkantis kėdut

Kai lankotės parduotuvėje

Naudingi patarimai, į ką atkreipti dėmesį, renkantis kėdutę

Kad išvengtumėte nelaimės
- niekada netvirtinkite kūdikio kėdutės – nešioklės ant priekinės sėdynės, jeigu automobilyje yra oro pagalvės. Jos gali
sunkiai sužaloti ar net užmušti kūdikį.
- visada naudokite automobilinę kėdutę, tinkančią Jūsų vaikui pagal svorį ir
amžių. Taupydami galite prisišaukti nelaimę.
- nekiškite nieko po kėdutėje sėdinčiu kūdikiu. Jeigu Jūsų vaikas turi per
daug erdvės judėti, pabandykite stipriau įtempti saugos diržus arba naudokite mažesnę kėdutę.
- nepirkite naudotų saugos kėdučių. Jūs nežinote, ar ji nebuvo patekusi į
eismo įvykį ir ar atitinka dabartinius saugumo reikalavimus. Be to, padėvėtos
kėdutės saugos diržai jau ne tokie tvirti kaip naujos. Jei žinote, jog buvo patirtas eismo įvykis, kad ir kaip viskas baigėsi, kėdutės naudoti nebegalima.
- nenaudokite senesnės nei ketverių metų automobilinės kėdutės. Ji neatitiks dabartinių saugumo reikalavimų.
- jeigu ant priekinės sėdynės Jūs vežatės vyresnį vaiką (sėdintį kėdutėje važiavimo kryptimi), atstumkite ją kaip įmanoma toliau nuo priekinio automobilio stiklo.
- įsitikinkite, kad saugos diržai prigludę prie vaiko.

15% 15%
15% 15% 15%
15% 15%
15% 15% 15%
15% 15%
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Galimybė saugos kėdutę įsigyti net 15 % pigiau!
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2. Žinomas italų vaikiškų prekių - žaislų,
vežimėlių, saugos kėdučių gamintojas.
3. Europos Sąjungos valstybė, įsikūrusi
žemyno pietinėje dalyje.
4. Žmogus, kurio profesija yra kopti į
kalnus.

1

7

1. Vaikiškų prekių parduotuvė Lietuvoje,
populiarios pasakos pagrindinio herojaus
vardu.

5. Visame pasaulyje garsi žaislų konstruktorių gamintoja.

6. Prancūzijos miestas, kuriame įsikūręs
vaikų pramogų parkas Disneilendas.

7. Augalas, iš kurio audžiamas pluoštas ir
siuvami drabužiai.
8. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
miestas, buvusi valstybės sostinė.
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9. Zodiako ženklas.

10. Lietuvių poeto K. Donelaičio poema.

Nepamirškite! Vaiko saugumas kelyje priklauso nuo Jūsų pačių.

MAMA
apsaugok

mane

Išspręskite šį kryžiažodį, iš geltonai pažymėtuose langeliuose esančių raidžių sudėkite
žinomo vokiečių vaikiškų vežimėlių gamintojo vardą, ne vėliau kaip iki 2007 m. liepos
mėn. 1 d. atneškite kryžiažodį su teisingu atsakymu į bet kurią „Kotryna“, „Cipollino“,
„Vaikų miestas“ ar „Mažylio pasaulis“ vaikiškų prekių parduotuvę Lietuvoje ir
tinkamiausią saugos kėdutę savo mažyliui įsigysite net 15 proc. pigiau!

Knygelės autorius – UAB „Kotryna“

Dėkojame

