
VAIKAS 
AUTOMOBILYJE:

patarimai, kaip automobilyje
 saugiai vežti vaikus

NUO GIMIMO IKI 1 METŲ

NUO 1 IKI 3 METŲ

NUO 3 METŲ



Automobilinė saugos kėdutė – tai priemonė, pritaikyta 
vežti vaiką automobilyje, užtikrinanti didžiausią 
apsaugą per eismo įvykį:  

     apsaugo vaiko galvą, nugarą ir krūtinę nuo smūgių
     iš nugaros ir nuo šoninių smūgių; 

     ant diržų maunamos minkštos apsaugos sumažina
     ir susilpnina traumų tikimybę;

     reguliuojami kėdutės diržai padeda vaiką prisegti
     taip, kad būtų nei per ankšta, nei per laisva.

Niekada nereikėtų pirkti kėdutės ateičiai. Ji turi atitikti 
vaiko išsivystymą pagal amžių.

Amžiaus grupės, pateiktos schemoje, apytikslės, nes kiekvieno vaiko fizinė raida individuali. Svarbiausia 
atsižvelgti į svorį ir ūgį, kad tiktų atitinkama automobilinė kėdutė.

SCHEMA Saugos kėdutės pasirinkimas priklauso nuo vaiko svorio ir ūgio

0 Grupė 0+ Grupė 1 Grupė 2 Grupė 3 Grupė

Iki 10 Kg Iki 13 Kg 9 -18 Kg 15 - 25 Kg 22 - 36 Kg

10 metų

9 metai  

8 metai

7 metai

6 metai  

5 metai

4 metai

3 metai

2 metai

1 metai

KODĖL REIKIA NAUDOTI AUTOMOBILINES 
VAIKIŠKAS  KĖDUTES?

KAIP PASIRINKTI?
Automobilinė saugos kėdutė turi:
    atitikti vaiko svorį ir ūgį;
    tikti konkrečiam automobiliui, kad būtų
    taisyklingai pritvirtinta;
    atitikti Jungtinių Tautų taisykles - kėdučių  
    atitikties numeriai yra ECE-44/04 arba 
    ECE-44/03
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Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ

Šios kėdutės tvirtinamos prieš važiavimo kryptį, t. y. 
veidu į automobilio sėdynę. Visuomet naudokite vaikui 
pritaikytą kėdutę, net ir važiuodami trumpus atstumus. 
Automobilinės kėdutės tvirtinamos ant priekinės arba 
galinės automobilio  sėdynės. Montuojant kėdutę ant 
priekinės sėdynės, būtina atjungti oro pagalvę. 

KĄ REIKIA ŽINOTI?

Automobilinė kėdutė – ne lovelė, todėl naudokite ją tik 
per keliones.
Naudokite papildomą įklotą iki 6 mėn., stebėkite, kad 
vaikas per dažnai nekilnotų galvytės, nes jo kaklo 
raumenys dar labai silpni.

PAGRINDINĖS KLAIDOS

      Neatjungiama automobilio priekinė oro pagalvė,
      esanti prieš keleivio sėdynę. 

      Per anksti atsisakoma sodinti prieš judėjimo
      kryptį.

      Kūdikis per didelis, jo galvytė išlenda virš kėdutės
      atlošo. 

Automobiliu jame galima vežti 
tik 5–30 km/h greičiu ir tik 
trumpą atstumą (iki 1 km).

ATMINKITE: kietasis lopšys neatitinka reikalavimo 
vaiką automobilyje vežti prieš judėjimo kryptį. Be to, 
ne visuose yra galvos atramos, o šoninės apsaugos yra 
gana toli nuo mažylio galvos ir kaklo.

KAIP NAUDOTI KIETUS LOPŠIUS?

Kietasis lopšys arba krepšys – ne automobilinė kėdutė. 
Jis skirtas kūdikiui nešti trumpą atstumą arba vežioti 
pritvirtinus prie rėmo su ratais. 

NUO GIMIMO IKI METŲ

AR ŽINOTE, KAD...
Patiems mažiausiems automobilinėse saugos kėdutėse 

sumontuotos papildomos apsaugos nuo šoninių smūgių 

sukonstruotos taip, kad vaikui būtų patogiausia padėtis 

joje sėdėti.

0+ GRUPĖ,
skirta iki 13 kg svorio ir nuo 
gimimo iki 12 mėn. amžiaus 
vaikams.

0 grupė,
skirta iki 10 kg svorio ir nuo 

gimimo iki 
9 mėn. amžiaus vaikams.
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a§

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ

      Kėdutės turi integruotus reguliuojamus saugos
      diržus, kurių padėtį vaikui augant galima keisti.

      Šios kėdutės tvirtinamos važiavimo kryptimi, t. y.
      veidu į priekį. 

      Šio tipo kėdutes patartina naudoti kuo ilgiau, t. y.
      tol, kol jos atitiks vaiko svorį arba kai vaiko galva
      bus aukščiau kėdutės nugarėlės.

KĄ REIKIA ŽINOTI?

Tvirtai įtempkite automobilio saugos diržus, 
kad automobilinė kėdutė teisingai priglustų prie 
automobilio sėdynės, jei būtina, atlikite šį veiksmą 
spausdami automobilinę kėdutę savo keliu. 
Diržus reikia sureguliuoti kiekvieną kartą, atsižvelgiant 
į vaiko aprangą.

NUO METŲ IKI TREJŲ

AR ŽINOTE, KAD...
Automobilinę vaikišką kėdutę 
saugiausia tvirtinti ant galinės 

automobilio sėdynės per vidurį.

1 grupė, 
skirta 9–18 kg svorio ir 12 

mėn.–4 metų amžiaus 
vaikams.

PAGRINDINĖS KLAIDOS

      Automobilinė saugos kėdutė naudojama ne visada. 
      Vaikui parenkama jam netinkama pagal amžių ar
      svorį saugos kėdutė.
      Saugos kėdutė tvirtinama neteisingai, per laisvai.
      Per anksti atsisakoma saugos kėdutės.
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Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ

Šios kėdutės tvirtinamos ant priekinių ir galinių 
sėdynių automobilio saugos diržais, kuriais prisegamas 
ir vaikas. Vis dėlto labiau patartina jas tvirtinti ant 
galinių sėdynių, ypač jei priekyje yra keleivio saugos 
oro pagalvės.

KĄ REIKIA ŽINOTI?

Tvirtindami kėdutę, visada tiksliai laikykitės gamintojo 
nurodymų. 
Vaiką prisegant automobilio saugos diržu, jis turi būti 
kiek įmanoma labiau įtemptas. Viršutinė diržo dalis turi 
juosti vaiko petį, o ne kaklą. Apatinė diržo dalis turi 
juosti vaiko dubens sritį.

PAGRINDINĖS KLAIDOS

      Per anksti pradedama segti automobilio saugos  
      diržais be kėdutės.

      Automobilio saugos diržai nepakankamai apjuosia  
      kėdutę ir jame sėdintį vaiką.

      Vaikui leidžiama pačiam užsisegti sagtį.

KĖDUTĖS-PAAUKŠTINIMAI 

Kadangi automobilio saugos diržai nesulaiko mažesnio 
ūgio keleivių, jau ūgtelėjusiems vaikams siūlomi 
kėdutės-paaukštinimai, padedantys pasodinti šiek tiek 
aukščiau ir užsegti diržus taisyklingai.

NUO TREJŲ METŲ

AR ŽINOTE, 
KAD...

Specialistai pataria kėdutes naudoti 
kuo ilgiau, nes jos turi nugarėlę ir 
šonines apsaugas, kurių nebeturi 

paaukštinimas.

3 grupė,
skirta 22–36 kg svorio ir 6–12 metų 
amžiaus vaikams.

2 grupė,
skirta 15–25 kg svorio ir 3–7 

metų amžiaus vaikams.
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SISTEMA „ISOFIX“

„Isofix“ – tai itin patogi vaikiškų kėdučių tvirtinimo 
sistema. Ji yra daugumoje šiuolaikinių automobilių, 
tik kai kuriuose siūloma už papildomą mokestį. Tarp 
automobilio sėdynės nugarėlės ir sėdimosios dalies 
yra plieno lankai, prie kurių ir tvirtinamos kėdutės. 
Privalumas: ši sistema neleidžia netinkamai pritvirtinti 
kėdutės, pavyzdžiui, blogai perjuosus automobilio 
saugos diržus ar nepakankamai juos įtempus.

UNIVERSALIOS AUTOMOBILINĖS SAUGOS KĖDUTĖS

0/1 grupė, skirta iki 18 kg svorio vaikams – 
kėdutė pritvirtinama automobilio saugos diržais, 

vaikas prisegamas integruotais kėdutės diržais, 
kėdutė tvirtinama abiem kryptimis pagal vaiko 

amžių.

1/2/3 grupė, skirta 9–36 kg svorio vaikams – 
automobilinės saugos kėdutės turi integruotus 
diržus, tačiau, vaikui paaugus, jį galima prisegti 

automobilio saugos diržais. 

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS NUMATO

Ant priekinės automobilio sėdynės jaunesnius kaip 
12 metų ir žemesnius kaip 150 cm vaikus leidžiama 
vežti ant priekinės lengvojo automobilio sėdynės 
tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose saugos 
kėdutėse. 

Ant galinės automobilio sėdynės nuo 2012 m. 
lapkričio 1 d. visi vaikai iki 135 cm ūgio turi būti vežami 
naudojant tik specialias jų ūgiui ir svoriui pritaikytas 
atitinkamos grupės sėdynes, kaip to reikalauja bendros 
Europos Sąjungos taisyklės. Kai kuriose ES valstybėse 
vaikams pritaikytos sėdynės būtinos iki 150 cm ūgio.

Numatytos baudos 

Nuo 2011 m. kovo 1 d. už žmonių vežimo taisyklių pažeidimus 
numatytos baudos nuo 100 iki 300 litų arba teisės vairuoti 
transporto priemones atėmimas nuo vieno iki trijų mėnesių.
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PRAKTINIAI PATARIMAI GYDYTOJO PATARIMAI
Tvirtindami kėdutę, visada tiksliai laikykitės gamintojo 
nurodymų.

Visuomet patikrinkite, ar diržai ne per daug įtempti, ar ne 
per daug laisvi.

Vaiką į automobilinę kėdutę sodinkite ir prisekite net ir per 
trumpą kelionę. 

Jei turite du ar daugiau automobilių, stenkitės vaiką visada 
vežti saugos kėdutėje, nepatingėkite perkelti jos iš vieno 
automobilio į kitą arba įsigykite po kėdutę kiekvienam 
automobiliui.

Jei patyrėte eismo įvykį, kėdutę po jo pakeiskite. 

Nenaudokite pasenusios ar panaudotos saugos kėdutės.

Visada patikrinkite, kad automobilio saugos diržai būtų 
teisingai prigludę, nesusisukę.

Kai nenaudojate automobilinės kėdutės automobilio viduje, 
vis tiek privalote ją tinkamai pritvirtinti prie automobilio 
sėdynės arba patalpinti į automobilio bagažinę. 

Įsitikinkite, kad automobilio sėdynė nemaišo kėdutės galvos 
atramai – pastaroji neturi atsiremti ir būti pastumta į priekį. 
Jeigu kėdutės galvos atlošas yra įremtas į automobilio 
sėdynę, nuimkite automobilio sėdynės galvos atlošą.

Per ilgas keliones darykite pertraukas, o vaiką iš kėdutės 
iškelkite tik saugioje vietoje.

Periodiškai patikrinkite, ar vaikas pats neatsisegė saugos 
diržų.

Neduokite per kelionę jokio maisto ant pagaliukų 
(čiulpinukų, ledų ir pan.).

Niekuomet nepalikite savo vaiko automobilyje be 
priežiūros, net jei jis miega. 

Jei ilgesnį laiką automobilis buvo paliktas saulėje, prieš 
sodindami vaiką į automobilį, patikrinkite, ar neįkaito 
skirtingos vaikiškos automobilinės kėdutės dalys: tokiu 
atveju prieš vaiko įsodinimą leiskite automobilinei kėdutei 
atvėsti, taip išvengsite galimų nudegimų.

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir klausimų el. paštu 
info@autoledi.lt
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Socialinė akcija „Saugus vaikas kelyje“

Vykdytojas ir leidinio kūrėjas portalas Autoledi.lt

Daugiau apie saugų vaikų 
vežimą skaitykite
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