PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s
kūrybos centro direktoriaus
2008 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. R1-69
JAUNŲJŲ EISMO PATRULIŲ VEIKLOS NUOSTATAI
Lietuvos jaunųjų eismo patrulių veikla yra Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“ sud÷tin÷ dalis.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Savo veikloje jaunieji eismo patruliai (toliau – JEP) vadovaujasi Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais teis÷s aktais bei šiais nuostatais.
2. JEP veikla grindžiama savanoriškumu ir geranoriškumu.
II. TIKSLAI
3. Pad÷ti švietimo įstaigoms mokyti ikimokyklinio amžiaus vaikus ir mokinius Kelių eismo
taisyklių (toliau – KET) ir skatinti vykdyti jų reikalavimus.
4. Ugdyti mokinių pareigos ir atsakomyb÷s jausmą, mokyti juos saugiai elgtis kelyje.
III. VEIKLOS UŽDAVINIAI
5. Bud÷ti prie netoli mokyklų esančių per÷jų bei sankryžų prieš pamokas ir pamokoms
(ypač pradinių klasių mokinių) pasibaigus kartu su būrelio vadovu arba kitais paskirtais atsakingais
asmenimis. Rūpintis eismo dalyvių saugumu.
6. Pad÷ti mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovams įvairių renginių metu,
rūpintis eismo saugumo užtikrinimu, tvarkos ir bendros drausm÷s palaikymu. Siekti, kad JEP
dom÷tųsi eismo organizavimo problemomis.
7. Mokytis KET, studijuoti saugų eismą reglamentuojančius teis÷s aktus.
8. Kartu su policijos pareigūnais dalyvauti mokiniams skirtose saugaus eismo priemon÷se.
9. Organizuoti pamok÷les, kitus renginius (viktorinas, žaidimus) pradinių klasių mokiniams
bei globojamų ikimokyklinių ugdymo įstaigų aukl÷tiniams. Akcijų metu dalinti atšvaitus, paaiškinti,
kaip atšvaitai nešiojami, v÷liau – kontroliuoti jų naudojimą.
10. Mokytis suteikti pirmąją pagalbą nukent÷jusiems asmenims.
11. Dalyvauti organizuojamose stovyklose, sąskrydžiuose ir kituose renginiuose.
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12. Vykdyti kitas su eismo saugumu ir eismo nelaimių prevencija susijusias priemones.
IV. PAPILDOMA VEIKLA, KURIAI REIKALINGOS SPECIALIOS PRIEMONöS IR
ĮRANGA
13. Mokytis vairuoti dviratį, susipažinti su dviračio technine dalimi.
14. Rinkti medžiagą ir mokykloje įrengti eismo saugumą propaguojančius stendus ir kt.
15. Rengti ir leisti specialius leidin÷lius.
16. Kurti, gaminti vaikams (ikimokyklinio amžiaus, taip pat pradinių klasių mokiniams)
skirtas mokymo priemones. Pad÷ti mokytojams įrengti saugaus eismo klases ir kabinetus.
17. Kurti videofilmus apie saugaus eismo problemas. Rinkti garso įrašus, foto ir
videomedžiagą apie JEP veiklą, saugaus eismo renginius. Turimomis priemon÷mis fiksuoti KET
pažeid÷jus.
18. Dalyvauti dviračių, mopedų, motociklų, kartingų, automobilių vairuotojų būrelių
veikloje ir varžybose.
V. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
19. JEP veiklos organizatorius ir koordinatorius yra Lietuvos mokinių informavimo ir
technin÷s kūrybos centras (LT-09101 Vilnius, Žirmūnų g. 1 B, tel. / faks. (8 5) 276 6775, el. p.
eismas@lmitkc.lt). JEP veiklos organizatoriaus ir koordinatoriaus partneriai yra Lietuvos
automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos policijos eismo priežiūros
tarnyba.
20. Vieną kartą per metus organizuojama respublikin÷ JEP konferencija.
21. Rajonų, miestų savivaldybių administracijos švietimo skyriai ir teritorin÷s policijos
įstaigos organizuoja rajono, miesto JEP renginius ir suteikia jiems pagalbą.
22. JEP būrelis gali būti įkurtas bendrojo lavinimo mokyklose arba neformaliojo vaikų
švietimo įstaigose, kurių vadovai ir mokiniai rodo pakankamą iniciatyvą.
23. Pageidautina, kad mokykloje (ar kitoje įstaigoje) JEP būreliui būtų suteiktos patalpos,
kur nariai gal÷tų rinktis, laikyti savo būrelio dokumentaciją, atributiką. Tokiose patalpose gali būti
įsteigtas saugaus eismo kabinetas arba kampelis.
24. JEP veiklos pagrindas – mokyklose arba neformaliojo vaikų švietimo įstaigose
organizuoti JEP būreliai. Mokinių veiklai būrelyje vadovauja ir už ją atsako būrelio vadovas.
25. Būrelio narių skaičių nustato mokyklos administracija pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatytą tvarką.
26. Būrelis dirba vadovaudamasis Jaunųjų eismo patrulių veiklos nuostatais. JEP būrelio
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darbo planus tvirtina mokyklos direktorius arba neformaliojo vaikų švietimo įstaigos vadovas.
27. JEP, būrelių vadovai, savanoriai keliuose budi pagal nustatytą tvarką (1 ir 2 priedai).
VI. EMBLEMA IR ATRIBUTIKA
28. JEP emblema (3 priedas). Emblemos aprašymas: juodu r÷meliu apibr÷žtame pilko fono
laukelyje, viršuje, geltonos spalvos didžiosiomis raid÷mis užrašyta JEP. Po užrašu, kair÷je pus÷je,
išd÷styti maž÷jantys baltos spalvos stačiakampiai. Ant pirmojo stačiakampio stovi juodos spalvos
katinas (priekin÷mis letenomis remiasi į pirmą stačiakampį).
29. Jaunieji eismo patruliai turi JEP pažym÷jimus (4 priedas). Pažym÷jime turi būti JEP
nario nuotrauka, nurodomas vardas, pavard÷, mokyklos pavadinimas, pažym÷jimo numeris,
išdavimo data. Pažym÷jimas tvirtinamas mokyklos vadovo parašu ir mokyklos antspaudu.
30. Bud÷dami prie kelio ir renginių metu, JEP nariai gali naudoti švilpukus ir kitas
priemones. Naudojamų priemonių tikslas – atkreipti eismo dalyvių (pirmiausia, p÷sčiųjų) d÷mesį.
JEP turi vilk÷ti ryškiai geltonos spalvos liemenes ir d÷v÷ti kepuraites, kurios skirtos tik JEP.
Uniforma padeda JEP būti labiau pastebimiems (ypač tamsoje) budint prie kelio ir organizuojamų
renginių metu bei atliekant saugaus eismo prevencinį darbą.
VII. NARIAI
31. JEP gali būti mokiniai, sutinkantys su JEP nuostatais ir norintys prisid÷ti prie JEP
veiklos.
VIII. BŪRELIO NARIO TEISöS
32. Dalyvauti visuose būrelio užsi÷mimuose, JEP susirinkimuose ir renginiuose (jei tuo
metu nevykdo specialių užduočių).
33. Nešioti specialią JEP atributiką, budint bei renginių metu – tur÷ti būtinas priemones.
34. Teikti pasiūlymus tobulinti būrelio veiklą.
35. Pasirinkti (atsižvelgiant į mokyklos ir būrelio galimybes) JEP veiklos kryptį ir siekti
pasirinktoje srityje gerų rezultatų.
IX. PAREIGOS
36. Būti aktyviu nariu, dalyvauti organizuojamuose renginiuose, laiku ir tiksliai vykdyti
pavestas užduotis.
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37. Mok÷ti KET ir vykdyti jų reikalavimus, rodyti sektiną pavyzdį bendraamžiams ir
kitiems eismo dalyviams.
38. Branginti JEP vardą, gerbti kitų žmonių nuomonę ir jų teises, būti mandagus ir
taktiškas su kitais, tiksliai vykdyti bud÷jimo tvarkos reikalavimus.
X. NARIŲ PRIöMIMAS IR ŠALINIMAS
39. Apie kiekvieno naujo nario pri÷mimą sprendžia būrelio vadovas asmeninio pokalbio su
kandidatu metu (priimant gali būti atsižvelgiama į mokinio charakterį, pažangumą moksle,
drausmingumą ir kt.).
40. Į JEP priimami mokiniai, būrelio vadovui pateikę pasirašytą mokyklos (įstaigos) ir t÷vų
sutartį.
41. Iš JEP narių mokinys šalinamas:
41.1. jo paties prašymu;
41.2. už sistemingą užduočių nevykdymą. Pastabos įrašomos būrelio dokumentacijoje;
41.3. už šiurkščius JEP veiklos nuostatų pažeidimus;
41.4. rekomendavus mokyklos vadovui (pavyzdžiui, už šiurkščius elgesio mokykloje
taisyklių pažeidimus ir pan.).
XI. SKATINIMAS
42. Už aktyvią veiklą, ypatingą pasižym÷jimą bei kitus nuopelnus JEP, būrelių vadovai,
savanoriai, policijos pareigūnai gali būti paskatinti:
42.1. būrelio vadovo arba mokyklos direktoriaus pareikštu pagyrimu, pad÷kos raštu bei
asmenin÷mis dovanomis;
42.2. Švietimo ir mokslo ministerijos, policijos vadovyb÷s, Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pad÷kos raštais bei asmenin÷mis dovanomis;
42.3. apdovanoti atminimo dovanomis.
_____________________________

SUDERINTA
Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos
viršininkas

SUDERINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Saulius Skvernelis
2008 m. vasario 25 d.

Petras Tekorius
2008 m. vasario 26 d.
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Jaunųjų eismo patrulių veiklos nuostatų
1 priedas
JEP BUDöJIMO TVARKA
PRIE PöSČIŲJŲ PERöJŲ IR SANKRYŽŲ, ESANČIŲ ŠALIA MOKYKLŲ
1. JEP budi poste arba patruliuoja nustatytu maršrutu kartu su policijos pareigūnais ar
mokytoju (-ais). Bud÷jimo vietą ir laiką nustato būrelio vadovas, suderinęs su mokyklos
direktoriumi bei policijos pareigūnais.
2. Postų vieta ir bud÷jimo laikas parenkami atsižvelgiant į konkrečias eismo sąlygas prie
mokyklos esančiuose keliuose, ten, kur vaikams yra reali gr÷sm÷ patekti į eismo įvykį. Patartina
bud÷ti prieš pamokas ir po pamokų nesaugiose vietose, ten, kur dažnai susidaro pavojingos eismo
situacijos ar būta eismo įvykių ir kt.
3. Rekomenduojama, kad JEP bud÷tų (patruliuotų) bent po du, o bud÷dami (patruliuodami)
vilk÷tų ryškias JEP liemenes bei tur÷tų kitą būtiną atributiką (švilpukus, užrašų knygeles, rašymo
priemones ir pan.). Patrulių bud÷jimo ir patruliavimo vieta – šaligatvis, kelkraštis, saugumo salel÷.
4. Bud÷dami atidžiai stebi p÷sčiųjų ir transporto priemonių eismą.
5. Patruliuodami įsp÷ja ne vietoje ir (arba) pavojingai per kelią einančius vaikus ir kitus
p÷sčiuosius, sudrausmina neatsargiai besielgiančiuosius (pavyzdžiui, važiuojančius šaligatviu
dviračiais, besivažin÷jančius paspirtukais, riedučiais, riedlent÷mis, tamsiu paros metu neturinčius
atšvaitų ir pan.) žmones. Rūpinasi tvarka bud÷jimo vietoje.
6. KET reikalavimų nevykdantiems p÷stiesiems išaiškina jų padaryto pažeidimo esmę ir
galimas pasekmes. Jaunesniųjų klasių ir ikimokyklinio amžiaus vaikams paaiškina svarbiausias
elgesio kelyje taisykles.
7. Fiksuoja padarytus šiurkščius KET pažeidimus ir po bud÷jimo praneša apie mokinių
padarytus pažeidimus būrelio vadovui ir (arba) atsakingam pedagogui.
8. Po eismo įvykio paskambina pagalbos telefonu 112, jei yra galimyb÷, užrašo eismo
įvykyje dalyvavusios transporto priemon÷s valstybinį numerį, markę, spalvą, taip pat eismo įvykio
liudininkų kontaktinius duomenis, iškviečia policiją, esant būtinumui – greitąją medicinos pagalbą
ir (arba) gaisrininkus-gelb÷tojus, padeda organizuoti pagalbą nukent÷jusiems ir eismo įvykio vietos
apsaugą iki atvyks specialiųjų tarnybų darbuotojai.
9. JEP nestabdo transporto priemonių ir nereguliuoja jų eismo.
10. JEP leidžiama bud÷ti tik išlaikiusiems KET egzaminą ir žinantiems bud÷jimo tvarką.
KET egzamino laikymą rekomenduojama organizuoti ne rečiau kaip du kartus per metus (rudenį ir
pavasarį).
_____________________________
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Jaunųjų eismo patrulių veiklos nuostatų
2 priedas
JEP BŪRELIŲ VADOVŲ, SAVANORIŲ BUDöJIMO TVARKA
PRIE PöSČIŲJŲ PERöJŲ IR SANKRYŽŲ, ESANČIŲ ŠALIA MOKYKLŲ
1. Budintiems savanoriams mok÷ti Kelių eismo taisykles.
2. D÷v÷ti šviesą atspindinčias liemenes bei tur÷ti ir naudoti specialias informavimo
(stabdymo) priemones (toliau – stabdymo priemon÷s).
3. Būrelio vadovams, savanoriams bud÷ti prie p÷sčiųjų per÷jų abiejose kelio pus÷se.
4. Transporto priemones stabdymo priemon÷mis stabdyti tik įvertinus transporto priemonių
ir p÷sčiųjų eismo intensyvumą.
5. Informacija transporto priemonių vairuotojams apie sustojimą šalia p÷sčiųjų per÷jos
išreiškiama saugiai mojant stabdymo priemon÷mis skersai jų jud÷jimo krypties.
6. Sustojus transporto priemon÷ms, stabdymo priemones laikyti skersai transporto
priemonių jud÷jimo krypties ir baigti jas naudoti, kai važiuojamoje dalyje nelieka n÷ vieno p÷sčiojo.
7. Budintiems būrelio vadovams, savanoriams draudžiama reguliuoti eismą p÷sčiųjų
per÷jose ir sankryžose.
8. Mokyklų vadovams, esant būtinumui, kreiptis į teritorinių policijos įstaigų atsakingus
policijos pareigūnus, kurie papildomai suteiktų informacijos budintiems savanoriams apie tinkamą
ir saugią jų veiklą prie p÷sčiųjų per÷jų ir sankryžų, esančių šalia mokyklų.

_____________________________

7

Jaunųjų eismo patrulių veiklos nuostatų
3 priedas

(Jaunųjų eismo patrulių emblemos forma)
JAUNŲJŲ EISMO PATRULIŲ EMBLEMA
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Jaunųjų eismo patrulių veiklos nuostatų
4 priedas

(Jaunojo eismo patrulio pažym÷jimo forma)
JAUNOJO EISMO PATRULIO PAŽYMöJIMAS

JAUNOJO EISMO PATRULIO PAŽYMöJIMAS
Nr.
..................................................................................
(Vardas)
..................................................................................
(Pavard÷)

(Nuotrauka)

..................................................................................
..................................................................................
(Mokyklos pavadinimas)

Direktorius
(Parašas)
A.V.
Išdavimo data...............................

(Vardas ir pavard÷)

Pažym÷jimo matmenys 85 x 55 mm

