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 Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais 
dešine puse, o ten, kur jų nėra – kelkraščiu.

 Organizuotai žmonių grupei eiti važiuojamąja dalimi 
leidžiama kolona ne daugiau kaip 4 eilėmis ir tik 
dešine važiuojamosios dalies puse.

 Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti 
lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis.

 Tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui 
organizuotai žmonių grupei eiti važiuojamąja dalimi 
draudžiama.



 Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti 

leidžiama tik šaligatviais arba pėsčiųjų 

takais.

 O ten, kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik 

šviesiu paros metu.

 Lydėti turi ne mažiau kaip du suaugusieji.



Pėstieji, einantys neapšviestu kelkraščiu 

arba važiuojamosios dalies kraštu 

tamsiu paros metu 
arba esant blogam matomumui, 

privalo neštis šviečiantį žibintą 

arba prie drabužių prisisegti šviesą 

atspindintį atšvaitą.



 Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo 
eiti tik pėsčiųjų perėjomis.

 O kur jų nėra – sankryžose pagal šaligatvių arba 
kelkraščių liniją.

 Pėstieji neturi peržengti perėjos ribų.

 Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra, 
leidžiama eiti per kelią stačiu kampu į abi puses 
gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, 
kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto 
priemonėms.



 Vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji 

privalo vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų 

simboliu, o kai jų nėra – transporto šviesoforų 

signalais.

 Reguliuotojo signalų pėstieji privalo paisyti

net tuo atveju, jei jie prieštarautų šviesoforų 

signalams.



 Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems 

leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki 

artėjančių transporto priemonių ir jų greitį bei 

įsitikina, kad tai yra saugu.

 Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi be reikalo 

delsti ar stoviniuoti.



 Užsidegus geltonam šviesoforo signalui 

arba reguliuotojui pakėlus  ranką aukštyn, 

pėstieji, atsižvelgdami į tai, kurioje 

važiuojamojoje dalyje jie yra, privalo baigti

pereiti ją arba sustoti saugumo salelėje.



Artėjant specialiajai transporto priemonei su 

įjungtais mėlynais ir raudonais žybčiojančiais 

švyturėliais ir specialiais

garso signalais, pėstieji neturi pradėti eiti per 

važiuojamąją dalį, o esantys važiuojamojoje 

dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti.



Pėstiesiems draudžiama:

* eiti per važiuojamąją dalį tose vietose,    kur yra 
transporto ar    pėsčiųjų atitvarai, o gyvenvietėse – ir 
ten, kur yra skiriamoji juosta; 

* eiti automagistrale ar greitkeliu;
* eiti skiriamąja juosta arba greta jos 

važiuojamosios dalies pakraščiu;

* išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar 
kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, 
kad nėra artėjančių transporto priemonių.

* eiti dviračių takais;

* pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji 
yra susiję su juo.


