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ĮVADAS 
 

Traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, 

analizė atlikta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. geguţės 7 d. nutarimu Nr. 448 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandţio 14 d. nutarimo Nr. 423 „Dėl 

Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

patvirtintos Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programos 1.14 įgyvendinimo 

priemonę „Atlikti traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių 

lygiais, analizę“ (Ţin., 2008, Nr. 58-2174).  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. geguţės 13 d. įsakymu Nr. V-

429 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-

682 „Dėl Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008−2010 metų programos vykdymo“ pakeitimo“ 

1.14 priemonę vykdyti buvo pavesta Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (toliau – 

SMLPC). 

Analizės tikslas – įvertinti 2008−2010 metais vykdytas traumatizmo prevencijos priemones 

nacionaliniu bei savivaldybių lygmeniu. 

Uţdaviniai:  

 Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją iš skirtingų sektorių atsakingų institucijų 

apie vykdytas traumatizmo profilaktikos priemones nacionaliniu lygmeniu 2008−2010 

metais pagal atskiras suţalojimų prevencijos sritis: eismo saugos ir traumų prevencijos, 

saugos vandenyje ir skendimų prevencijos, kritimų prevencijos, apsinuodijimų, 

nudegimų, apsiplikinimų, uţspringimų, uţdusimų profilaktikos. 

 Surinkti informaciją ir išanalizuoti vykdytas traumatizmo prevencines priemones 

savivaldybių lygmeniu pagal atskiras suţalojimų prevencijos sritis: keleivių sauga, 

vairuotojų sauga, pėsčiųjų sauga, dviratininkų sauga, sauga vandenyje ir skendimų 

prevencija, kritimų prevencija, apsinuodijimų profilaktika, nudegimų, apsiplikinimų 

profilaktika, uţspringimų ir uţdusimų prevencija, kita. 

Analizės atlikimo metodai. Analizuojant nacionalines traumatizmo prevencijos priemones 

buvo taikoma teisinių dokumentų, skirtingų ţinybų vykdomų nacionalinių programų kokybinė 

analizė, atsakingų institucijų pateiktos informacijos apie programų įgyvendinimą arba skelbiamos 

interneto svetainėse informacijos analizė, nagrinėjama oficialiai skelbiama susijusi statistinė 

informacija. Savivaldybių lygmeniu tramatizmo prevencijos priemonių analizė buvo atlikta, 

susisteminus, apdorojus ir apibendrinus savivaldybių ir visuomenės sveikatos biurų pateiktą 

informaciją apie traumatizmo prevencijos priemones, vykdomas savivaldybių lygiu 2008, 2009, 

2010 metais, pagal SMLPC parengtą informacijos pateikimo formą (priedas Nr. 3). 

Analizės atlikimo laikotarpis: planavimas, informacijos surinkimas, apibendrinimas, analizė 

bei ataskaitos parengimas buvo atliktas 2010 metų rugpjūčio–gruodţio mėnesiais. 

Šiai priemonei vykdyti Valstybinėje traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programoje 

numatytas finansavimas – 80 tūkst. litų – nebuvo skirtas. 
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1. Traumų paplitimas ir pasiskirstymas pagal prieţastis Lietuvoje nacionaliniu ir 

savivaldybių lygmeniu 

 

Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties prieţasčių, kurias sudaro tyčiniai ir 

netyčiniai suţalojimai, yra trečioje vietoje po mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų ir 

piktybinių navikų. 2009 m. išorinės prieţastys sudarė 10 proc. visų mirties prieţasčių (1 pav.). 

Piktybiniai 
navikai

19%

Kraujotakos 
sistemos ligos

56%

Kvėpavimo 
sistemos ligos

4%

Virškinimo 
sistemos ligos

5%

Išorinės 
mirties 

priežastys
10%

Visos kitos
6%

 

1 pav. Lietuvos gyventojų mirties prieţasčių pasiskirstymas 2009 m. Duomenų šaltinis 

– Statistikos departamentas. 

Traumatizmas tarp vaikų ir jaunuolių Lietuvoje yra itin aktuali visuomenės sveikatos 

problema, reikalaujanti ypatingo dėmesio ir efektyvių prevencijos priemonių įgyvendinimo. Nuo 

suţalojimų vaikų ţūva daugiau nei nuo visų kitų prieţasčių. 2009 m. vaikų iki 19 metų amţiaus 

mirčių prieţasčių struktūroje išorinės mirties prieţastys sudarė net 46 proc. (2 pav.). Analogiškos 

proporcijos mirčių struktūroje stebimos nuo 1995 m. ir traumatizmo problemos aktualumas 

nesumaţėjo ir 2010 m. 
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Piktybiniai 
navikai

4%
Nervų sistemos 

ligos
5%

Kraujotakos 
sistemos ligos

3%

Kvėpavimo 
sistemos ligos

5%

Perinatalinio 
periodo ligos

16%

Įgimtos 
formavimosi 

ydos, 
deformacijos ir 
chromosomų 
anomalijos

14%

Išorinės mirties 
priežastys

46%

Visos kitos
7%

 

2 pav. 0–19 metų Lietuvos vaikų mirties prieţasčių pasiskirstymas 2009 m. Duomenų 

šaltinis – Statistikos departamentas. 

Suţalojimai PSO dokumentuose skirstomi į netyčinius ir tyčinius. Netyčiniai suţalojimai 

tokie, kurių prieţastys transporto įvykiai, atsitiktiniai apsinuodijimai, nukritimai, atsitiktiniai 

paskendimai, nudegimai, apsiplikinimai, uţdusimai, uţspringimai ir kitos atsitiktinės išorinės 

prieţastys, tokios kaip šalčio poveikis, elektros srovės poveikis, atsitiktiniai kvėpavimo 

sutrikdymai, atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir kt. Tyčiniai suţalojimai apima saviţudybes ir 

smurtinius suţalojimus. Lietuvos gyventojų išorinių mirties prieţasčių pasiskirstmas 2009 m. 

pateiktas 3 pav. 

Transporto 
įvykiai
11%

Nukritimai
9%

Atsitiktinis 
paskendimas

7%
Dūmų, gaisro ir 

liepsnos 
poveikis

2%

Intensyvaus 
natūralaus 

šalčio poveikis
8%

Atsitiktinis 
apsinuodijimas 
alkoholiu bei jo 

poveikis
8%

Tyčiniai 
susižalojimai

27%

Pasikėsinimas
5% Kita

23%

 

3 pav. Lietuvos gyventojų išorinių mirties prieţasčių pasiskirstymas 2009 m. Duomenų 

šaltinis – Statistikos departamentas. 
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Remiantis „Vaikų mirtingumo ir suţalojimų prieţasčių Lietuvoje analizės“ tyrimo 

duomenimis ir Statistikos departamento duomenimis, daţniausiai pasitaikančios vaikų iki 19 m. 

amţiaus netyčinių suţalojimų mirties prieţastys Lietuvoje yra transporto įvykiai, atsitiktiniai 

paskendimai, atsitiktiniai apsinuodijimai, gaisrai, nukritimai. Lietuvos vaikų iki 19 m. amţiaus 

išorinių mirties prieţasčių pasiskirstymas 2009 m. pateiktas 4 pav.  

Transporto 
įvykiai

28%

Nukritimai
1%

Atsitiktinis 
paskendimas

19%

Dūmų, gaisro ir 
liepsnos poveikis

1%

Intensyvaus 
natūralaus šalčio 

poveikis
1%

Tyčiniai 
susižalojimai

25%

Pasikėsinimas
4%

Kitos priežastys
21%

 

4. pav. 0–19 metų Lietuvos vaikų išorinių mirties prieţasčių pasiskirstymas 2009 m. 

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas. 

Į kategoriją Kitos priežastys patenka tokie suţalojimai, kaip atsitiktiniai kvėpavimo 

sutrikdymai, elektros srovės poveikis, intensyvus natūralaus šalčio poveikis, atsitiktinis 

apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais, įvykiai, kurių ketinimai nepatikslinti. Jie sudaro 

didelę dalį, lyginant visas 2009 m. 0–19 metų Lietuvos vaikų išorines mirties prieţastis. 

Nagrinėdami mirtingumo dėl išorinių prieţasčių pasiskirstymą savivaldybėse 2009 m., 

matome, kad statistiniai duomenys pasiskirstę labai netolygiai, ţemiausias rodiklis – Palangos m. 

savivaldybėje (57/100 000 gyv.), o aukščiausias – Trakų raj. savivaldybėje (237/100 000 gyv.) yra 

net keturis kartus didesnis. Mirtingumo dėl išorinių prieţasčių visose savivaldybėse 2009 m. 

rodiklių pasiskirstymas pateiktas 5 pav. 
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Pasvalio r. sav.
Kauno m. sav.

Pakruojo r. sav.
Klaipėdosr.sav.
Vilniaus m. sav.

Marijampolės sav.
Skuodo r. sav.
Šiaulių m. sav.
Elektrėnų sav.
Kauno r. sav.
Šakių r. sav.

Jurbarko r. sav.
Klaipėdos m. sav.

Mažeikių r. sav.
Joniškio r. sav.

Lietuvos Respublika
Radviliškio r. sav.

Tauragės r. sav.
Raseinių r. sav.

Vilkaviškio r. sav.
Rietavo sav.

Kelmės r. sav.
Šiaulių r. sav.

Biržų r. sav.
Anykščių r. sav.

Neringos sav.
Rokiškio r. sav.
Jonavos r. sav.
Kėdainių r. sav.
Kretingosr.sav.
Plungės r. sav.
Alytaus r. sav.

Telšių r. sav.
Birštono sav.
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Panevėžio r. sav.
Ukmergės r. sav.
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Šalčininkų r. sav.
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Varėnos r. sav.

Kupiškio r. sav.
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Ignalinos r. sav.
Švenčionių r. sav.

Trakų r. sav.

Atvejų skaičius 100 000 gyventojų

Netyčinės traumos Pasikėsinimai ir savižudybės

 

5 pav. Mirtingumo dėl išorinių prieţasčių, tenkačio 100 000 gyventojų, pasiskirstymas, 

savivaldybėse, 2009 m. Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas. 
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Analizuodami Lietuvos gyventojų 2001–2009 m. mirtingumo nuo netyčinių suţalojimų 

rodiklius (6 pav.) matome, kad visų gyventojų ir atskirai vaikų iki 19 m. amţiaus grupėje 

mirtingumas nuo netyčinių suţalojimų 2001–2004 m. maţėjo, 2004–2007 m. laikotarpiu didėjo, 

tačiau nuo 2007 m. vėl pradėjo maţėti. Lyginant su 2001 m. pastebimas ryškus mirtingumo nuo 

netyčinių suţalojimų rodiklių sumaţėjimas 2009 m. Analizuojamuoju traumatizmo prevencijos 

priemonių įgyvendinimo 2008–2010 m. laikotarpiu prieinami tik 2008 m. ir 2009 m. statistiniai 

duomenys rodo, kad Lietuvos visų gyventojų amţiaus grupėse mirtingumo dėl netyčinių suţalojimų 

rodiklis labai aiškiai ir reikšmingai maţėjo, tačiau vaikų iki 19 m. amţiaus grupėje šis rodiklis 

ryškiai sumaţėjęs nuo 26,4 / 100 000 gyv. 2007 m. iki 17,8 / 100 000 gyv. 2008 m., 2009 m. vėl 

padidėjo iki 21,2 / 100 000 gyv. Galime daryti prielaidą, kad nuo 2007 m. šių rodiklių maţėjimą 

teigiamai veikė traumatizmo prevencijos priemonių įgyvendinimas įvairiuose sektoriuose ir įvairiais 

lygmenimis, todėl labai svarbu tęsti pradėtą prevencinį darbą, analizuoti suţalojimų statistinius 

duomenis ir planuoti bei įgyvendinti efektyvias prevencines priemones pagal tikslines amţiaus 

grupes ir joms aktualias, suţalojimus lemiančias prieţastis. 
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Visų amžiaus grupių 0-19 m. vaikų ir jaunuolių

 

6 pav. Lietuvos gyventojų mirtingumo nuo netyčinių suţalojimų dinamika 2001–2009 

metais. Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas. 

Nagrinėdami traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių prieţasčių padarinių skaičių, tenkantį 

tūkstančiui Lietuvos gyventojų 2001–2009 m., matome, kad iki 2005 m. buvo stebima suţalojimų 

didėjimo tendencija, o nuo 2006 m. šis skaičius pradėjo maţėti (7 pav.). 
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7 pav. Traumų, apsinuodijimų ir kt. išorinių prieţasčių padarinių skaičius 1000 gyv. 

Duomenų šaltinis – Higienos instituto sveikatos informacijos centras. 
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2. TRAUMATIZMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, VYKDOMŲ 

NACIONALINIU LYGMENIU, ANALIZĖ 

 

Nacionalinių traumatizmo prevencijos priemonių analizė atlikta analizuojant įvairių ţinybų 

patvirtintas nacionalines programas, numatytas programų įgyvendinimo priemones bei prieinamą 

informaciją apie programų priemonių įgyvendinimą 2008−2010 m. laikotarpiu, skirtas traumų 

prevencijai tokiose srityse, kaip eismo suţalojimų prevencija, sauga vandenyje ir skendimų 

prevencija, kritimų, apsinuodijimų, nudegimų, apsiplikinimų, uţspringimų, uţdusimų profilaktika. 

Taip pat buvo remtasi kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais, kuriuose įtvirtintos 

nuostatos, susijusios su traumų prevencija bei ţmonių sauga, analizuojant įgyvendintas suţalojimų 

prevencijos priemones atitinkamose srityse.  

Analizuojamuoju laikotarpiu skirtinguose sektoriuose buvo įgyvendintos  šios su suţalojimų 

prevencija susijusios nacionalinės programos: Valstybinė traumatizmo profilaktikos 2008–2010 

metų programa, Valstybinė saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 m. programa, Vaikų 

mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programa, Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 

paslaugų infrastruktūros plėtros programa, Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programa.  

Taip pat reikšmingą indėlį traumų prevencijos srityje turėjo analizuojamuoju laikotarpiu 

įgyvendinami projektai, iš dalies finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Lietuvoje 

ES 2007–2013 m. struktūrinė parama traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai naudojama pagal 

dvi veiksmų programas: Ţmogiškųjų išteklių plėtros programą ir Sanglaudos skatinimo programą. 

Įgyvendinant Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų maţinimo 2007–2013 m. 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 9 d. 

įsakymu Nr. V-799, buvo vykdomos šios traumų prevencijos priemonės: uţtikrinamas skubios 

medicinos pagalbos teikimas pirmą valandą po įvykio; trijų lygių traumų centrų tinklo sukūrimas; 

modernizuojama traumų centrų ir greitosios medicinos pagalbos infrastruktūra; uţtikrinama 

diagnostikos ir gydymo kokybė teikiant skubią pagalbą traumų atvejais traumų centruose. 

Įgyvendinant Sveikatos prieţiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo 

pagrindinių neinfekcinių ligų maţinimo, kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandţio 25 d. įsakymu Nr. V-334, vykdomas 

specialistų, teikiančių pagalbą nukentėjusiesiems nuo traumų, kvalifikacijos kėlimas 

standartizuotuose, atitinkančiuose tarptautinius reikalavimus bei gerąją medicinos praktiką mokymo 

kursuose (ATLS, ACLS, PHTLS, PALS ir kt.), bei visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos 

kėlimas traumų ir kitų išorinių mirties prieţasčių sąlygojamų būklių prevencijos srityje. 

Įgyvendinant Sveikatos prieţiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos prieţiūros infrastruktūros 

optimizavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 

vasario 29 d. įsakymu Nr. V-160, numatoma sukurti traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos 

sistemą, kurią planuojama papildyti vaikų ir jaunų ţmonių traumų Lietuvoje moksline analize. 
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SMLPC 2010 m. tęsė ir baigė vykdyti projektą „Vaiko saugos veiksmų planas“, pradėtą 

2008 m. Valstybiniame aplinkos sveikatos centre (toliau – VASC), koordinuojamą Europos 

suţalojimų prevencijos ir saugos stiprinimo asociacijos (EuroSafe) Europos vaiko saugos aljanso. 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Projekto metu buvo analizuojama 

situacija vaikų suţalojimų ir saugos politikos srityje, parengta 2009 m. Lietuvos situacijos apţvalga 

ir ataskaitos kortelė bei pateiktos rekomendacijos vaikų suţalojimų prevencijos ir saugos stiprinimo 

priemonių įgyvendinimui. Detaliau apie projektą ir jo rezultatus informacija skelbiama SMLPC 

tinklalapyje www.smlpc.lt bei EuroSafe Europos vaiko saugos aljanso internetinėje svetainėje 

http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l2europeanchildsafetyalliance.htm.  

Toliau ataskaitoje projektų bei programų, finansuojamų ES lėšomis, įgyvendinimas detaliai 

neanalizuojamas. 

http://www.smlpc.lt/
http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l2europeanchildsafetyalliance.htm
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2.1. Traumatizmo profilaktikos 2008–2010 m. programos įgyvendinimas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833 

„Dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo“ (Ţin., 1998, Nr. 64-1842) ir siekdama sumaţinti 

traumatizmą ir mirtingumą dėl traumų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė: 

1. Patvirtinti Valstybinę traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programą. 

2. Nustatyti, kad Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programos 

įgyvendinimo priemonės, vykdomos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţete atitinkamoms 

ministerijoms ir institucijoms, atsakingoms uţ programos vykdymą, patvirtintų bendrųjų 

asignavimų ir kitų lėšų, gautų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Pasiūlyti savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Valstybinę traumatizmo profilaktikos 

2008–2010 metų programą. 

Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programos (toliau – Programa) 

paskirtis – valdyti traumatizmo būklę šalyje ir sumaţinti sergamumą, mirtingumą ir neįgalumą dėl 

traumų. Programa parengta atsiţvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos Regiono komiteto 2005 

m. rugsėjo 22 d. rezoliucijos RC55/R9 „Dėl traumų prevencijos PSO Europos regione“ 

rekomendacijas ir į 2007 m. geguţės 31 d. Europos Tarybos rekomendaciją dėl traumų prevencijos 

ir saugos skatinimo (OL C 164, 2007 7 18, p. 1). Šioje Programoje numatytos svarbiausios 

netyčinių traumų prevencijos priemonės, skirtos pirminei prevencijai, vaikų, pagyvenusių ţmonių 

traumų ir apsinuodijimų prevencijai bei traumų stebėsenai.  

2008 m. įgyvendinama Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programos 

2008–2010 metų priemonių planą (priedas Nr. 1), Sveikatos apsaugos ministerija vykdė 1.1, 2.2 ir 

3.1 priemones: 

1. 1.1 priemonė – parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl informacijos apie 

apsinuodijimus teikimo Ekstremalių sveikatai situacijų centro padaliniui Apsinuodijimų kontrolės ir 

informacijos biurui taisyklių tvirtinimo“ projektas; 

2. 2.2 priemonė – parengta ir sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdţių 

mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų ţalą ţmogaus sveikatai 

programos patvirtinimo“ (Ţin., 2008, Nr. 14-490) patvirtinta Privalomojo pirmosios pagalbos 

mokymo programa; 

3. 3.1 priemonė  buvo atnaujinta Valstybinės ligonių kasos informacinė sistema 

SVEIDRA, kurioje nuo 2009 m. sausio mėn. iš sveikatos prieţiūros įstaigų surenkami duomenys 

apie traumų prieţastis, sudarytos galimybės įvesti traumų prieţasčių kodus pagal Tarptautinį 

statistinį ligų ir sveikatos problemų klasifikatorių (TLK-10) į duomenų sistemą SVEIDRA. 

Švietimo ir mokslo ministerija vykdė Programos 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, ir 1.11 priemones:  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=60036&b=


 20 

1. 1.6, 1.9 priemonė  atnaujintos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433 (Ţin., 2008, Nr. 99-3848); 

2. 1.7 priemonė  parengtas Kolegijų civilinės saugos studijų bendrosios programos 

projektas, kuris šiuo metu yra redaguojamas ir rengiamas tvirtinti; 

3. 1.8 priemonė  parengta nauja Civilinės saugos mokymo programa profesinio mokymo 

įstaigoms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodţio 30 d. 

įsakymu Nr. ISAK-3549; 

4. 1.10 priemonė  organizuotas mokytojų, mokančių suţalojimų prevencijos, rengimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas: mokymo programas išklausė ir nustatytos formos paţymėjimus gavo 35 

klausytojai; 

5. 1.11 priemonė  organizuoti saugaus eismo konkursai bendrojo lavinimo ir profesinių 

mokyklų mokiniams. 

Ţemės ūkio ministerija, vykdydama Programos 1.13 priemonę, parengė Saugos ir sveikatos 

uţtikrinimo ūkininko ūkyje mokymo programą (programos kodas 296186202), mokymo metodinę 

medţiagą bei vizualines mokymo priemones. 

2009 m. Sveikatos apsaugos ministerija buvo įpareigota vykdyti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 

3.4 ir 3.5 priemones. Kadangi lėšų Programai įgyvendinti 2009 m. nebuvo numatyta, ministerija iš 

dalies vykdė 1.2, 1.5 ir 2.1 priemones: 

1. 1.2 priemonė – parengtas lankstinukas „Kaip vyresnio amţiaus ţmonėms išvengti 

traumų“, tačiau, neskyrus lėšų jo leidybai, buvo patalpintas VASC interneto svetainėje 

http://vasc.sam.lt, po įstaigų reorganizacijos, perkeltas į SMLPC interneto svetainę, adresu 

http://www.smlpc.lt; 

2. 1.5 priemonė – organizuota 20 kvalifikacijos tobulinimo (neformaliojo švietimo) 

renginių, kurių metu profesinei veiklai reikalingų ţinių, tarp jų ir traumų profilaktikos klausimais, 

įgijo 1354 įvairių Lietuvos savivaldybių valstybės tarnautojai, visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistai, socialiniai darbuotojai, pedagogai; 

3. 2.1 priemonė  parengtas apsinuodijimų gydymo metodikų leidinys asmens sveikatos 

prieţiūros specialistams „Medicinos toksikologija. Ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas“, 

tačiau jo leidybai lėšų nebuvo skirta. 

Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiame plane Programai įgyvendinti 2009 m. lėšų 

nebuvo numatyta, tačiau, vykdant 1.7 priemonę, buvo parengta Civilinės saugos mokymo programa 

neuniversitetinių studijų studentams, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2009 m. geguţės 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1153 (Ţin., 2009, Nr. 66-2657). 

2010 m. Sveikatos apsaugos ministerija buvo įpareigota vykdyti 1.5, 1.14, 2.3 priemones, iš 

jų dvi priemonės įgyvendintos: 1.5 priemonė – toliau buvo organizuojami kvalifikacijos kėlimo 

renginiai (apibendrinti rezultatai analizės rengimo metu neţinomi); 1.14 priemonė – atlikta 

http://vasc.sam.lt/


 21 

traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių lygiais, analizė, pateikta 

šiame dokumente ir paskelbta SMLPC interneto svetainėje www.smlpc.lt.  

2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija buvo atsakinga uţ priemonių 1.11, 1.12, 3.2 

vykdymą. Įgyvendinant priemones švietimo ir mokslo ministro buvo sudaryta darbo grupė naujam 

Ţmogaus saugos ir sveikatos bendrosios programos projektui parengti 2010 m. bei numatoma 

tobulinti parengtą programos projektą 2011 m. I ir II ketv.  

Ţemės ūkio ministerija, atsakinga uţ 2008–2010 m. 1.13 priemonę – parengti ūkininkų ir 

ūkių darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas, šią priemonę įvykdė 2008 m. 

Lėšų 2010 m. traumatizmo profilaktikos programos priemonėms įgyvendinti, kaip ir 

2009 m., nebuvo skirta. 

Įvertinus situaciją, Programos įgyvendinimo pabaigoje, matome pagerėjusius Programos 

rezultato kriterijus – sumaţėjusį gyventojų mirtingumą dėl traumų ir sumaţėjusį vaikų iki 18 metų 

traumatizmą, tačiau teigti, kad tai lėmė vien tik sėkmingas Valstybinės traumatizmo profilaktikos 

programos įgyvendinimas, kai nuo 2009 m. ši programa nebuvo finansuojama ir įgyvendinta tik iš 

dalies, būtų per drąsu. Galima daryti prielaidą, kad šio rodiklio pagerėjimui reikšmingos įtakos 

turėjo ir sėkmingas Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos 

įgyvendinimas bei visos kitos Sveikatos apsaugos sektoriuje ir kitų ţinybų kompleksiškai 

įgyvendintos priemonės nacionaliniu bei savivaldybių lygmenimis. 

Apibendinant galima teigti, kad 2008–2010 m. Valstybinėje traumatizmo profilaktikos 

programoje patvirtintos 2008 m. priemonės buvo įgyvendintos, 2009 m. iš 10 planuotų priemonių iš 

dalies įgyvendintos keturios priemonės, 2010 m. – patvirtintos priemonės įgyvendintos iš dalies 

arba apie kitų priemonių įgyvendinimą analizuojamuoju laikotarpiu trūko informacijos.  

Didţiausia problema ta, kad suţalojimų rodikliai Lietuvoje išlieka aukšti, vieni blogiausių 

lyginant su kitomis Europos valstybėmis. Nepaisant to, nuo 2009 m. Traumatizmo profilaktikos 

programa nepakliuvo į prioritetinių programų sąrašą ir jai nebuvo skirtas planuotas finansavimas. 

Tai neigiamai paveikė šios Programos priemonių įgyvendinimo rodiklius. 

http://www.smlpc.lt/
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2.2. Eismo saugos ir traumų prevencijos priemonės 

Spartūs automobilizacijos augimo tempai ir nuolat didėjantis eismo intensyvumas sukelia 

vis daugiau sunkumų uţtikrinant saugų eismą Lietuvoje. Kadangi kiekvienas visuomenės narys yra 

kelių eismo dalyvis, eismo saugumas tampa visuotine problema. Didelis avaringumas Lietuvoje iš 

esmės sietinas su neatsakingu ţmonių elgesiu prie vairo, gatvėje ar kelyje, netinkamu eismo 

organizavimu, automobilių bei kelių būkle ir kt. 

Pastaruoju metu visose šalyse didelis dėmesys skiriamas saugaus eismo klausimams. Tuo 

suinteresuota visuomenė, vyriausybinės institucijos ir tarptautinės organizacijos. Todėl ir Europos 

Komisija, ir Europos transporto ministrų konferencija, ir kiekviena valstybė atskirai deda pastangas 

eismo saugai gerinti. 2001 m. rugsėjo mėnesį Europos Komisijos patvirtintoje Baltojoje knygoje 

uţsibrėţtas tikslas, suvienodinant baudų dydţius, nustatant papildomas priemones saugiam eismui 

uţtikrinti, diegiant naujas ir paţangias technologijas, ţuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių iki 2010 m. 

sumaţinti dvigubai. Šį tikslą pakartotinai uţsibrėţė Europos šalių transporto ministrai, 2003 m. 

spalio mėn. priėmę Veronos deklaraciją. Lietuva, siekdama išsaugoti ţmonių gyvybes keliuose bei 

įgyvendinti Veronos deklaracijoje uţsibrėţtus tikslus, dės visas pastangas, kad pasiektų reikšmingos 

paţangos saugaus eismo srityje. 

Lietuvoje saugaus eismo, transporto sričių neigiamo poveikio aplinkai maţinimo politiką 

formuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.  

Siekdamos uţtikrinti eismo saugumą, kartu su Susisiekimo ministerija bendradarbiauja 

Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Finansų 

ministerija, kitos valstybinės institucijos, savivaldybės, visuomeninės organizacijos bei mokslo 

institucijos. 

Didelės įtakos gerinant eismo saugumą mūsų šalyje turi 2000 m. priimtas Lietuvos 

Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, kurio pagrindinis uţdavinys – 

koordinuoti visų uţ eismą atsakingų institucijų darbą, reglamentuoti ir uţtikrinti saugų eismą 

automobilių keliais. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 759 patvirtino 

Valstybinę saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 m. programą (toliau – SE programa), 

kurios paskirtis – sudaryti sąlygas kryptingam ir ilgalaikiam saugaus eismo gerinimui, numatyti ir 

realizuoti atitinkamas priemones, padėsiančias sumaţinti avaringumą keliuose, kad eismo sauga 

keliuose būtų pasiekta ne maţinant ţmonių judėjimo laisvę, bet padarant ją saugesnę. 

Strateginis šios SE programos tikslas – iki 2010 metų per pusę sumaţinti eismo įvykiuose 

ţuvusių ţmonių skaičių lyginant su 2004 metais. Jos parengimą ir patvirtinimą sąlygojo labai bloga 

automobilių kelių eismo įvykių statistika. 

Lietuvoje 2002–2004 metais eismo įvykiuose ţuvo 2155 asmenys (229 – dėl neblaivių 

vairuotojų kaltės), iš jų: 717 – pėsčiųjų, 639 – vairuotojai, 504 – keleiviai, 266 – dviratininkai ir dar 

22 585 (3 097 – dėl neblaivių vairuotojų kaltės) buvo suţeisti. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323450
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323450


 23 

Kiekvienais metais buvo uţregistruojama apie 6 tūkst. eismo įvykių, kuriuose ţūdavo ar 

buvo suţalojami ţmonės. Dar daugiau tokių eismo įvykių, per kuriuos apgadintos kelių transporto 

priemonės, transporto infrastruktūros objektai, padaryta ţalos aplinkai.  

Analizuojant 2002–2004 metų eismo įvykius pagal rūšis, nustatyta, kad keliuose daţniausiai 

pasitaiko uţvaţiavimų ant pėsčiųjų (vidutiniškai 35,5 procento visų eismo įvykių), transporto 

priemonių susidūrimų (26,5 procento), uţvaţiavimų ant dviratininkų (11,7 procento), uţvaţiavimų 

ant kliūties (11,3 procento), apvirtimų (10,9 procento), kitų eismo įvykių (4,1 procento). 

Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, ţūdavo labai daug pėsčiųjų ir 

dviratininkų (apie 50 procentų visų ţuvusių eismo dalyvių). Analizuojant eismo įvykių statistiką, 

nustatyta, kad apie 67,7 procento visų įskaitinių eismo įvykių kaltininkų – transporto priemonių 

vairuotojai ir tik apie 20 procentų – pėstieji. 

Įvertinus pagrindines avaringumo prieţastis ir siekiant šioje SE programoje uţsibrėţtų 

tikslų, iki 2010 metų numatytos prioritetinės veiklos kryptys: 1) ţmogaus (eismo dalyvio) elgsenos 

srityje; 2) kelių infrastruktūros srityje; 3) transporto priemonių saugumo gerinimo srityje; 4) 

įstatyminės bazės tobulinimo srityje. 

SE programos vykdymo pradţia – 2005 metai, pabaiga – 2010 metai. SE programos 

vykdytojai – Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo 

ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija 

prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių viršininkai, savivaldybės, kitos valstybės 

valdymo institucijos, mokslo įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. 
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SE programa įgyvendinama pagal priede numatytas jos įgyvendinimo priemones. Uţ jos 

koordinavimą atsakinga Saugaus eismo komisija. SE programos vykdymą organizuoja Susisiekimo 

ministerija, kuri atsakinga uţ SE programos kompleksinį įgyvendinimą ir institucijų 

bendradarbiavimą. SE programos atsakingi vykdytojai kiekvienų metų pradţioje turi sudaryti ir 

patvirtinti planus, kuriuose būtų nurodyta, kaip bus įgyvendinamos joje numatytos priemonės, ir 

pateikti šiuos planus Susisiekimo ministerijai, kuri teikia Saugaus eismo komisijai minėtųjų planų 

apibendrintas išvadas ir pasiūlymus. Atsakingi vykdytojai kas pusmetį turi teikti SE programos 

vykdymo ataskaitas Susisiekimo ministerijai, kuri teikia Saugaus eismo komisijai minėtųjų 

ataskaitų apibendrintas išvadas ir pasiūlymus. Tam tikriems SE programos įgyvendinimo 

klausimams spręsti gali būti sudaromos darbo grupės. 
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2.2.1. Susisiekimo ministerijos įgyvendinamų priemonių vykdymas 

 

Susisiekimo ministerijos atsakomybės sritys uţtikrinant saugų eismą. 

Vairuotojų rengimas. Vadovaudamasi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, 

Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos nustato: 

 vairuotojų pirminio mokymo tvarką; pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo 

tvarką; 

 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų 

papildomo mokymo tvarką (jei šis mokymas susijęs su pirminiu profesiniu, tęstiniu 

profesiniu ar neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, tvarka turi būti suderinta su Švietimo 

ir mokslo ministerija); 

 motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat paţeidţiančių KET reikalavimus ir uţ 

tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą, papildomo 

mokymo tvarką; 

 šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijų transporto priemones, 

mokymo tvarką; 

 reikalavimus vairavimo instruktoriams ir mokymo įstaigoms bei teritorijoms, kuriose 

bus mokoma pradėti vairuoti motorinę transporto priemonę. 

Eismo dalyvių švietimas. Vadovaudamasi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, 

Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos organizuoja eismo dalyvių švietimą eismo 

saugumo srityje. 

Saugi kelių infrastruktūra ir kelių priežiūra. Vadovaudamasi Saugaus eismo automobilių 

keliais įstatymu, Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 

 tvirtina techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, motorinių 

transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo reikalavimus, normatyvinius 

statybos techninius dokumentus, nustatančius kelių rekonstrukcijos, kelių projektavimo, 

kelių saugumo audito reikalavimus; 

 suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato tvarką ir atvejus, kada taisomuose kelių 

(gatvių) ruoţuose keliuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą. 

Transporto priemonių apžiūra ir kontrolė. Vadovaudamasi Saugaus eismo automobilių 

keliais įstatymu, Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 

 nustato keleivių veţimo reguliariais reisais nustatytais maršrutais leidimo išdavimo 

tvarką; 

 nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomos techninės apţiūros 

atlikimo tvarką; 

 nustato reikalavimus įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų 

priekabų privalomą techninę apţiūrą; 

http://www.transp.lt/files/uploads/saugus_eismas/SM%20atsakomybes%20sritys_%281%29.doc


 26 

 nustato kvalifikacijos reikalavimus įmonių, atliekančių motorinių transporto priemonių 

ir jų priekabų privalomą techninę apţiūrą, darbuotojams; 

 išduoda leidimus atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomą 

techninę apţiūrą teisės aktų reikalavimus atitinkančioms įmonėms; 

 organizuoja motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės būklės, vairuotojų 

vairavimo ir poilsio reţimo kontrolę; 

 tvirtina motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijas ir klases pagal 

konstrukciją; 

 suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato motorinių transporto priemonių, 

priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, kai jos negali judėti sava eiga, 

uţdraudimo dalyvauti viešajame eisme tvarką, taip pat tokio draudimo panaikinimo 

tvarką; 

 nustato motorinės transporto priemonės, priekabos, kurioms uţdrausta dalyvauti 

viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimus ir atlikimo tvarką. 

Susisiekimo ministerija gali atlikti ir kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo 

uţtikrinimu. 

2008–2009 m. Susisiekimo ministerija savarankiškai nevykdė Valstybinės saugaus eismo 

automobilių keliais 2005–2010 metų programos priemonių, jas vykdyti pavesdavo pavaldţioms 

institucijoms. 

 

2.2.2. Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos 

įgyvendinimo priemonių vykdymas 2008 metais 

 

SE programos uţdavinys ir priemonė „1. Padidinti saugos dirţų, vaikiškų specialių 

saugos lopšių ir saugos kėdučių naudojimą: 

1.1. Stiprinti saugos dirţų, šalmų ir vaikiškų saugos kėdučių naudojimo kontrolę: 

1.1.1. nuolat vykdyti saugos dirţų, šalmų ir vaikiškų saugos kėdučių naudojimo 

kontrolę, rinkti ir kartą per mėnesį teikti Saugaus eismo komisijai informaciją.“ 

Saugos dirţų ir vaikų saugos priemonių naudojimo taisyklių paţeidimų ataskaita uţ 2007 

metus Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamentui pateikta Lietuvos policijos eismo 

prieţiūros tarnybos 2008-02-04 raštu Nr. 39-S-567. 

Informacija apie 2008 m. sausio–vasario mėnesiais vykdytas priemones Susisiekimo 

ministerijos Saugaus eismo departamentui pateikta Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnybos 

2008-02-26 raštu Nr. 39-S-917. 

Remiantis Policijos departamento 2008-03-27 raštu Nr. 5-S-2185, 2008 m. balandţio 14–20 

d. organizuotos tikslinės ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija prevencinės 

priemonės, skirtos vairuotojų ir keleivių saugos dirţų, vaikams skirtų specialių saugos sėdynių, 

mopedų ir motociklų vairuotojų (ir keleivių) saugos šalmų naudojimo paţeidimams išaiškinti. 
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Priemonių metu išaiškinti 4 093 vairuotojų ir keleivių saugos dirţų, vaikams skirtų specialių saugos 

sėdynių, mopedų ir motociklų vairuotojų (ir keleivių) saugos šalmų naudojimo paţeidimų atvejai. 

Informacija apie vykdytas priemones Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamentui 

pateikta Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnybos 2008-05-08 raštu Nr. 39-S-2493. 

Saugaus eismo komisijos posėdţiui informacija pateikta Policijos departamento 2008-06-26 

raštu Nr. 5-S-4378. 

Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamentui informacija taip pat pagal poreikį ir 

būtinybę teikiama elektroniniu paštu. (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „1.2. Sumaţinti ţuvusių vairuotojų ir keleivių, 

skirti ypač daug dėmesio vaikų saugumo priemonėms automobilyje: 

1.2.1. rengti ilgalaikes informacines saugaus eismo kampanijas, skatinančias naudotis 

saugos dirţais, parengti ir išleisti informacinius leidinius apie vaikų saugumo priemones 

automobilyje.“ 

Parengti 3 reportaţai šia tema LNK laidoje „Ne vienas kelyje“. Laidoje buvo rodomas 

specialus vaizdo klipas apie tai, kaip pavojinga vairuoti neprisisegus saugos dirţo. Specialistai 

aiškino, kaip tvirtinamos saugos kėdutės vaikams automobilyje, kaip apsaugoti vaikus. Laidos buvo 

transliuojamos nuo balandţio 1 d. iki birţelio 1 d., sekmadieniais, 17 val. Ţiūrovų auditorija – 70 

tūkst. ţmonių. 

Saugaus eismo viešinimo kampanija „Saugokite jaunas gyvybes kelyje“. 

Parengtos 3 radijo laidos 5–14 m. vaikams ir jų tėvams apie vaikų saugumą automobilyje. 

Laidas transliavo radijo stotis EXTRA FM, FM bangomis ir internetu. Savaitės auditorija – 100 

tūkst. klausytojų. (Atsakinga institucija – SM.) 

Saugos dirţų efektyvumo ir automobilio apsivertimo įrenginių demonstravimas 

organizuotas visose Lietuvos savivaldybėse. Buvo sudarytas demonstravimo grafikas, apie kurį 

informuotos Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnyba. 

Įrenginiai demonstruoti 63 dienas. 

Surengti televizijos programų sukūrimo bei transliavimo paslaugų pirkimai ir buvo vykdomi 

transliavimai 8-iose populiariausiose TV stotyse (TV3, LNK, LTV, BTV, PBK, „Tango TV“ 

(TV6), TV1 ir „5 kanalas“ (,,Lietuvos ryto“ TV). Transliuotas vaizdo klipas ,,Saugos dirţai saugo 

gyvybę“, skatinantis naudoti saugos dirţus ir vaikų saugos priemones automobiliuose. Vaizdo 

klipas transliuotas 1199 kartus. Saugos dirţų naudojimo propagavimo tema buvo nagrinėjama 

specialiose TV laidose ,,Ne vienas kelyje“ per LNK ir ,,Kelio ţenklai“ per BTV. 

12-oje populiariausių radijo stočių („Lietuvos radijas“, „M-1“, „Lietus“, „Radiocentras“, 

„Pūkas“, „Russkoje Radijo Baltija“, „M-1 Plius“, „Powerhitradio“, „European Hit radio“, „Zip 

FM“, „Kelyje“, „Ţinių radijas“) transliuoti garso klipai, skatinantys naudoti saugos dirţus. Garso 

klipai transliuoti 3112 kartų. Saugos dirţų naudojimas buvo propaguojamas radijo stočių 

specialiuose informaciniuose pranešimuose. 
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Surengtas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose („Lietuvos 

rytas“, „Respublika“, „Lietuvos ţinios“, „Kauno diena“ ir „Valstiečių laikraštis“). Saugos dirţų 

naudojimo propagavimo tema išspausdintas 1 puslapio straipsnis apie 180 000 vnt. bendru tiraţu. 

150 000 egz. tiraţu išleistas ir saugos dirţų efektyvumo bei automobilio apsivertimo 

įrenginių demonstravimo metu buvo platinamas lankstinukas ,,Tegul visos Jūsų kelionės būna 

saugios“. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „2. Sumaţinti apsvaigusių nuo alkoholio, 

narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medţiagų asmenų, vairuojančių 

transporto priemones, skaičių: 

2.1. Maţinti neblaivių ir nuo narkotinių medţiagų apsvaigusių vairuotojų skaičių: 

2.1.1. išmokyti policijos pareigūnus atpaţinti nuo narkotinių medţiagų apsvaigusius 

vairuotojus;“ 

2008 m. spalio 15 d. apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose buvo organizuoti 

seminarai „Transporto priemonių vairuotojų, apsvaigusių nuo narkotinių medţiagų atpaţinimas“ 

(120 dalyvių). (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos priemonė „2.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo kampanijas prieš 

neblaivius ir nuo narkotikų apsvaigusius vairuotojus, skatinti visuomenės nepakantumą 

tokiems vairuotojams;“ 

Surengti paslaugų pirkimai ir buvo vykdomi transliavimai per 8-ias populiariausias 

televizijas (TV3, LNK, LTV, BTV, PBK, „Tango TV“ (TV6), TV1, „5 kanalas“ (,,Lietuvos ryto“ 

TV). Transliuotas vaizdo klipas ,,Neleisk girto prie vairo“, skatinantis nevairuoti neblaivius ir 

neleisti neblaivių prie vairo. Vaizdo klipai transliuoti 271 kartą. Vairavimo esant neblaiviam 

prevencijos tema buvo nagrinėjama specialiose TV laidose ,,Ne vienas kelyje“ per LNK ir ,,Kelio 

ţenklai“ per BTV. 

12-oje populiariausių radijo stočių („Lietuvos radijas“, „M-1“, „Lietus“, „Radiocentras“, 

„Pūkas“, „Russkoje Radijo Baltija“, „M-1Plius“, „Powerhitradio“, „European Hit Radio“, „Zip 

FM“, „Kelyje“, „Ţinių radijas“) transliuoti garso klipai, skatinantys nevairuoti neblaivius, taip pat 

parengti ir transliuoti specialūs informaciniai pranešimai. Garso klipai transliuoti 3021 kartą. 

Įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose („Lietuvos 

rytas“, „Respublika“, „Lietuvos ţinios“, „Kauno diena“ ir „Valstiečių laikraštis“). Išspausdintas 1 

puslapio informacinis straipsnis apie 180 000 egz. bendru tiraţu. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „2.1.3. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengti atsitiktinį visų 

transporto priemonių vairuotojų patikrinimą kelyje, ypač stengtis nustatyti neblaivius ir nuo 

narkotikų apsvaigusius vairuotojus.“ 

Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnyba šalies keliuose organizavo policines prevencines 

priemones, kurių metu buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas, apsvaigimas 

nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medţiagų: 52 spec. reidai bei 11 spec. 

priemonių šalies mastu. 

Priemonės ir reidai buvo vykdomi šiomis 2008 metų dienomis: 



 29 

vasario 15–18 d.; 

kovo 8–10 d.; 

balandţio 7–13 d.; 

geguţės 1–5 d.; 

birţelio 2–8 d.; birţelio 20–24 d.; 

liepos 5–7 d.; liepos 14–20 d.; 

rugpjūčio 1–3 d.; rugpjūčio 15–17 d.; 

rugsėjo 1–10 d.; 

spalio 2–16 d.; spalio 4 d.; spalio 14 d.; spalio 8–18 d.; 

lapkričio 21–23 d., lapkričio 28 d.; 

gruodţio 2–10 d. (Atsakinga institucija – PD) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „3. Sugrieţtinti vaţiavimo greičio kontrolę: 

3.1. Maţinti leistino greičio viršijimo atvejų ir ţuvusiųjų dėl saugaus greičio 

nepasirinkimo: 

3.1.1. įrengti valstybinės reikšmės keliuose nustatyto greičio reţimo paţeidimus 

fiksuojančius automatinius prietaisus su skaitmeniniu duomenų perdavimu;“ 

2008 m. baigtos vykdyti konkurso dėl transporto priemonių greičio matavimo stacionariais 

greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimo paslaugos 

pirkimo procedūros. Pasirašyta sutartis su teikėju ir valstybinės reikšmės keliuose įrengta 12 

stacionariųjų greičio matuoklių. 

Taip pat pradėti įrenginėti 150 greičio matuoklių pagal Saugaus eismo gerinimo keliuose programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1171. (Atsakinga 

institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „3.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo kampanijas prieš 

greičio paţeidėjus.“ 

Surengti pirkimai ir buvo vykdomi transliavimai per 8-ias populiariausias televizijas (TV3, 

LNK, LTV, BTV, PBK, „Tango“ TV (TV6), TV1, „5 kanalas“ (,,Lietuvos ryto“ TV). Transliuotas 

vaizdo klipas ,,Maţink greitį“, skatinantis vairuotojus neviršyti greičio. Vaizdo klipas transliuotas 

271 kartą. Saugaus greičio pasirinkimo svarba buvo nagrinėjama specialiose TV laidose LNK ir 

BTV televizijose. 

12-oje populiariausių radijo stočių („Lietuvos radijas“, „M-1“, „Lietus“, „Radiocentras“, 

„Pūkas“, „Russkoje Radijo Baltija“, „M-1 Plius“, „Powerhitradio“, „European Hit radio“, „Zip 

FM“, „Kelyje“, „Ţinių radijas“) transliuoti garso klipai, taip pat specialūs informaciniai pranešimai, 

skatinantys vairuotojus neviršyti greičio. Garso klipai transliuoti 5055 kartus. 

Įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose („Lietuvos 

rytas“, „Respublika“, „Lietuvos ţinios“, „Kauno diena“ ir „Valstiečių laikraštis“). Išspausdintas 1 

puslapio informacinis straipsnis apie 180 000 egz. bendru tiraţu. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „4. Pagerinti vairuotojų mokymą ir 

egzaminavimą: 
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4.1. Efektyviai organizuoti vairuotojų rengimo ir egzaminavimo procesus, pagerinti 

vairuotojų rengimo kokybę: 

4.1.1. vertinant vairuotojų mokyklų mokymo bazes ir atliekant mokymo proceso 

kontrolę, į ekspertų komisijas kviesti vairavimo mokykloms atstovaujančių visuomeninių 

asociacijų ir kitų institucijų atstovus, mokymo kokybei įvertinti naudotis duomenimis apie 

vairavimo egzaminų laikymą.“ 

Per 2008 m. atlikta 180 vairavimo mokyklų vairuotojų mokymo bazių ekspertizių, iš jų 49 

ekspertizės šių mokyklų keistų ar papildytų mokymo patalpų (ar vairavimo mokymo aikštelių). 36-

os vairavimo mokyklų vairuotojų mokymo bazės įvertintos neigiamai, o 3-jų mokyklos bazės – 

įvertintos dalinai neigiamai, nes neatitiko reikalavimų vykdyti vairuotojų pirminį mokymą pagal 

pageidaujamas transporto priemonių kategorijas. Vertinant vairuotojų mokymo bazes, ekspertų 

komisijose dalyvavo valstybės įmonės „Regitra“ filialų bei Lietuvos vairuotojų mokymo bei 

kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos ar Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos 

atstovai. 

Atliekant vairavimo mokyklų kontrolę bei vertinant vairuotojų mokymo bazes, buvo 

analizuojami egzaminų, laikytų valstybės įmonėje „Regitra“, rezultatai. Vairavimo mokyklų 

vairuotojų mokymo bazių ekspertizių atlikimui gerinti, sudarytos nuolat veikiančios ekspertų 

komisijos pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos regionus, taip pat patvirtintas ekspertų 

komisijos darbo reglamentas. 

Nuo 2008 m. rugpjūčio mėn., pasikeitus vairavimo mokykloms teisės suteikimo vykdyti 

vairuotojų pirminį mokymą reikalavimams, Inspekcija patvirtino ekspertų komisijas pagal 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos regionus. Ekspertų komisijos išplėstos ir jų darbe 

kviečiami dalyvauti Susisiekimo ministerijos atstovai. Siekdami pasidalinti darbo patirtimi, 

ekspertų komisijų pirmininkai susiderinę tarpusavyje gali pakviesti dalyviais kitų regionų 

departamentų ekspertų komisijų narių. 

Per 2008 m. patikrintos 164 vairavimo mokyklos ir 465 mokomieji automobiliai. Uţ 

vairuotojų rengimo reikalavimų paţeidimus buvo surašyti 127 administracinio teisės paţeidimo 

protokolai, paskirta daugiau kaip 83 tūkst. Lt baudų. (Atsakinga institucija – VKTI.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „5. Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą: 

5.1. Skirti kuo daugiau dėmesio neapsaugotiems eismo dalyviams (pėstiesiems, 

dviratininkams ir vaikams), ypač tamsiuoju paros metu: 

5.1.1. rengti visoje šalyje švietėjiškas pėsčiųjų ir dviratininkų saugos akcijas, skatinti 

atšvaitų ir drabuţių su šviesą atspindinčiomis medţiagomis dėvėjimą;“ 

Surengti pirkimai ir buvo vykdomi transliavimai per 8-ias televizijas. Transliuoti 2 vaizdo 

klipai ,,Atšvaitas gali išsaugoti tavo gyvybę“, skatinantys pėsčiuosius ir dviratininkus naudoti 

atšvaitus. Vaizdo klipai transliuoti 2 209 kartus. Atšvaitų propagavimo ir eismo tamsoje temos buvo 

nagrinėjamos specialiose TV laidose ,,Ne vienas kelyje“ per LNK ir ,,Kelio ţenklai“ per BTV. 

12-oje populiariausių radijo stočių („Lietuvos radijas“, „M-1“, „Lietus“, „Radiocentras“, 

„Pūkas“, „Russkoje Radijo Baltija“, „M-1Plius“, „Powerhitradio“, „European Hit radio“, „Zip FM“, 
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„Kelyje“, „Ţinių radijas“) transliuoti garso klipai, taip pat specialūs informaciniai pranešimai, 

skatinantys pėsčiuosius ir dviratininkus naudoti atšvaitus, šviečiančius ţibintus, liemenes su šviesą 

atspindinčiais elementais. Garso klipai transliuoti 4 079 kartus. 

Įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos spausdinimo laikraščiuose („Lietuvos 

rytas“, „Respublika“, „Lietuvos ţinios“, „Kauno diena“ ir „Valstiečių laikraštis“). Išspausdintas 1 

puslapio informacinis straipsnis apie 180 000 egz. bendru tiraţu. 

Įsigyta ir išplatinta 82 450 atšvaitų ir 13 890 liemenių su šviesą atspindinčiais elementais, 24 

400 vnt. lankstinukų apie atšvaitų naudojimo tvarką ir svarbą. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „5.1.2. įrengti pėsčiųjų bei pėsčiųjų ir dviračių takus 

avaringuose kelių ruoţuose;“ 

Įgyvendinant bevariklio transporto infrastruktūros plėtrą, įvykdyti 3 projektai: 

 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 196 Ariogala 

–Raseiniai–Kryţkalnis, 35,98–36,69 km; 

 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 222 Kaunas – 

Vandţiogala, 26,92–29,23 km; 

  Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 131 Alytus–

Simnas–Kalvarija, 2,973–8,389 km. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „5.1.3. nuolat kontroliuoti pėsčiųjų ir dviratininkų elgesį 

keliuose;“ 

2008 m. sausio 24–27 d. visoje šalyje policijos pareigūnai organizavo tikslines policines 

priemones, skirtas pėsčiųjų, dviratininkų ir vadeliotojų daromiems Kelių eismo taisyklių  

paţeidimams išaiškinti bei jų prevencijai.  

2008 m. balandţio 1–6 d. taip pat organizuotos tikslinės policinės prevencinės priemonės, 

skirtos pėsčiųjų, dviratininkų ir vadeliotojų daromiems kelių eismo taisyklių paţeidimams išaiškinti 

(ir jų prevencijai) (Policijos departamento 2008-03-27 raštas Nr. 5-S-2185). 

Policijos departamentas 2008 m. geguţės mėn. gavo UAB „Senukai“ bendradarbiavimo 

pasiūlymą įgyvendinti saugaus eismo projektui „Visada saugu. Senukai“. Prevencinis saugaus 

eismo projektas skiriamas keliuose dviračiais vaţiuojančių asmenų saugumui uţtikrinti. UAB 

„Senukai“ šiam projektui įgyvendinti skyrė 5 000 vienetų liemenių su šviesą atspindinčiais 

elementais (policijai skirta 1 500 liemenių), savo prekybos centruose numatė pristatyti vaizdo ir 

garso reklamą, skatinančią dviratininkus kelyje dėvėti šviesą atspindinčias liemenes, parengti 

televizijos reportaţą. Policijos departamentas pritarė šiam projektui ir šalies policijos įstaigų 

paprašė 2008 m. liepos–rugpjūčio mėn. savo priţiūrimose teritorijose organizuoti policines 

prevencines priemones, skirtas dviračių vairuotojų (keleivių) eismo įvykių ir Kelių eismo taisyklių 

paţeidimų prevencijai. Buvo nustatyta priemones organizuoti rajoniniuose ir vietinės reikšmės 

keliuose, gyvenvietėse, kaimuose: sustabdytam asmeniui, vaţiuojančiam dviračiu, įteikti šviesą 

atspindinčią liemenę, priminti pagrindines saugaus elgesio kelyje taisykles, atkreipti dėmesį, ar 

dviratis atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Ţin., 2007, Nr. 
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128-5213) 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Pagrindinį dėmesį stengtasi skirti ne baudţiamojo 

poveikio priemonėms, išskyrus neblaivius dviratininkus, bet prevencinei švietėjiškai veiklai. 

Policijos departamento 2008-08-14 raštu Nr. 5-S-5504 „Dėl prevencinių priemonių 

vykdymo prasidėjus naujiesiems mokslo metams“ (1.5 punktas) teritorinių policijos įstaigų 

vadovams rugsėjo mėn. pavesta grieţtai kontroliuoti pėsčiųjų elgesį perėjose. 

Policijos departamento 2008-11-19 raštu Nr. 5-S-7667 „Dėl tikslinių policinių priemonių 

organizavimo“ šalies policijos įstaigoms 2008 m. lapkričio 21–23 d. savo priţiūrimose teritorijose 

pavesta organizuoti policines prevencines priemones, skirtas pėsčiųjų, dviratininkų, vadeliotojų 

daromiems Kelių eismo taisyklių paţeidimams išaiškinti ir jų prevencijai, transporto priemonių 

techniniams reikalavimams (padangos, ţibintų šviesos ir pan.), vairuotojų blaivumui, apsvaigimui 

nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medţiagų tikrinti. (Atsakinga institucija – PD) 

SE programos priemonė „5.1.4. rengti švietėjiškas pėsčiųjų informavimo apie saugų 

eismą gatvėse, keliuose ir pėsčiųjų perėjose akcijas.“ 

Surengti pirkimai ir buvo vykdomi transliavimai per televizijas. Transliuotas vaizdo klipas, 

propaguojantis eismo kultūrą ir skatinantis vairuotojų ir pėsčiųjų bei visų eismo dalyvių tarpusavio 

pagarbą. Vaizdo klipas transliuotas 800 kartų. Pėsčiųjų bei dviratininkų ir eismo kultūros 

propagavimo klausimai buvo nagrinėjami specialiose TV laidose ,,Ne vienas kelyje“ per LNK ir 

,,Kelio ţenklai“ per BTV. 

12-oje populiariausių radijo stočių („Lietuvos radijas“, „M-1“, „Lietus“, „Radiocentras“, 

„Pūkas“, „Russkoje Radijo Baltija“, „M-1Plius“, „Powerhitradio“, „European Hit radio“, „Zip FM“, 

„Kelyje“, „Ţinių radijas“) transliuoti garso klipai, taip pat specialūs informaciniai pranešimai. Garso 

klipai transliuoti 1 171 kartą. 

Paskelbtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos spausdinimo 

laikraščiuose („Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos ţinios“, „Kauno diena“ ir „Valstiečių 

laikraštis“). Išspausdintas 1 puslapis apie 180 000 vnt. tiraţu. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „6. Sustiprinti vairuotojų darbo ir poilsio reţimo 

kontrolę: 

6.1. Nustatyti asmenis, kurie negali vairuoti dėl darbo ir poilsio reţimo paţeidimų: 

6.1.1. išmokyti policijos pareigūnus kontroliuoti darbo ir poilsio reţimą kelyje.“ 

Per 2008 m. šešis mėn. buvo organizuoti 374 bendri reidai su Lietuvos policijos eismo 

prieţiūros rinktinės, Vilniaus m. VPK VP Kelių patrulių rinktinės, Vilniaus r. VPK Eismo 

prieţiūros skyriaus, Alytaus r. PK, Varėnos r. PK, Druskininkų r. PK, Švenčionių r. PK, Šalčininkų 

r. PK, Šiaulių m. VPK Eismo prieţiūros skyriaus, Šiaulių r. PK, Trakų r. PK, Klaipėdos m. VPK 

Eismo prieţiūros skyriaus, Kauno m. VPK Eismo prieţiūros skyriaus, Panevėţio m. VPK Eismo 

prieţiūros skyriaus, Zarasų r. PK Eismo prieţiūros skyriaus, Ignalinos r. PK patrulių būrio, Telšių r. 

PK Eismo prieţiūros skyriaus, Maţeikių r. PK Eismo prieţiūros skyriaus, Pakruojo r. PK Eismo 

prieţiūros skyriaus, Jonavos r. PK Eismo prieţiūros skyriaus ir kitų komisariatų ar skyrių policijos 

pareigūnais.  
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Per 2008 m. liepos–gruodţio mėn. buvo organizuoti 284 bendri reidai su Lietuvos policijos 

eismo prieţiūros tarnybos, policijos apskričių VPK patrulių rinktinių, kelių policijos biurų, skyrių, 

magistralinių kelių prieţiūros biurų pareigūnais.  

Reidų metu buvo sudaroma galimybė policijos pareigūnams mokytis kontroliuoti vairuotojų 

darbo ir poilsio reţimą. Mokymo metu buvo aiškinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

Nr. 561/2006 ir Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 nuostatos, kontrolės būdai ir metodai 

naudojant įrangą, skirtą skaitmeninių tachografų kontrolei, galimi sukčiavimo vairuotojų kortelėmis 

ir duomenų klastojimo atvejai. (Atsakinga institucija – VKTI.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7. Gerinti eismo kultūrą ir eismo dalyvių 

švietimą: 

7.1. Aprūpinti švietimo įstaigas didaktine mokomąja medţiaga: 

7.1.1. parengti ir išleisti saugaus eismo programas I–VIII klasių mokiniams ir 

uţtikrinti mokymo procesą (programa išleista 2006 metais);“ 

Akcijos: 

 Tęstinė akcija „Saugus kelias į mokyklą“. Akcijoje dalyvauja 45 savivaldybės, 395 

mokyklos, 1 954 savanoriai. Akcijos dalyviai aprūpinti šviesa atspindinčiomis 

liemenėmis (1 000 vnt.) ir „STOP“ ţenklais (1000 vienetų). 

 Bevariklio transporto priemonių vairuotojų mokymo akcija penktų klasių mokiniams. 

Akcijoje dalyvavo 11 952 penktokai iš 51 savivaldybės. Paţymėjimus gavo 10 370 

penktokų. 

 Birţelio 26 d. LMITKC vyko respublikinė konferencija „Saugaus eismo kultūros 

ugdymas šalyje“. Aptarti nuo rugsėjo 1 d. organizuojamos akcijos „Saugus kelias į 

mokyklą“ vykdymo klausimai. Apţvelgta vaikų saugaus eismo ugdymo situacija, 

susipaţinta su Austrijos ir Lietuvos patirtimi. Dalyvavo 100 pedagogų ir teritorinių 

policijos įstaigų atstovų. 

Stovyklos: 

 Liepos 1–6 d. organizuota profilinė saugaus eismo poilsio stovykla Švenčionių r., 

Kaltanėnuose. Stovykloje dalyvavo 4 vadovai ir 22 jaunieji dviratininkai iš Šakių, 

Kėdainių, Švenčionių, Panevėţio rajonų, Marijampolės sav. ir Kauno miesto. 

 Rugsėjo 5–7 ir 19–21 d. Vilniuje organizuotos stovyklos ruošiantis Europos eismo 

saugumo mokymo konkursui Slovėnijoje. 

Tarptautiniai renginiai: 

 Geguţes 27–30 d. Baltarusijoje (Gardine) vyko jaunųjų eismo inspektorių sąskrydis. 

Dalyvavo jaunieji dviratininkai (8 mokiniai ir 3 vadovai) iš Kauno m., Kėdainių r., 

Marijampolės sav. 

Interneto svetainė www.atsvaitas.lt: 

 Nuolatinis saugaus eismo medţiagos atnaujinimas. (Atsakinga institucija – ŠMM.) 
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SE programos priemonė „7.1.2. Parengti ir išleisti saugaus eismo mokymo metodinę 

medţiagą I–XII klasių mokiniams.“ 

B. Aleksandravičienės leidinys „Turiningi ir saugūs vaikų renginiai“. 

Bendromis Lietuvos Policijos Eismo prieţiūros tarnybos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro pastangomis parengtas ir išleistas mokomasis 

komplektas ,,Kaip mokyti saugaus eismo“, skirtas saugaus eismo mokymui (3 dalių komplektas, 5 

000 egz. tiraţas). 

Parengtos metodinės priemonės ,,Modeliuojama kelio aplinka“ plakatai su eismo 

situacijomis ir atlikti maketavimo darbai. 

Parengtos saugaus eismo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

Parengta mokomoji medţiaga, skirta mokyti pradinių klasių mokiniams, kaip saugiai elgtis 

kelyje. Ši medţiaga tinka naudoti mokomajame procese ir nepamokinėje veikloje. Medţiaga 

patalpinta interneto svetainėje www.atsvaitas.lt. 

Skirta lėšų savivaldybėms, kad ikimokyklinės ugdymo įstaigos įsigytų saugaus eismo 

ugdymo priemonių. (Atsakinga institucija – ŠMM.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.2. Kelti saugaus eismo mokytojų 

kvalifikaciją: 

7.2.1. organizuoti kursus saugaus eismo mokytojams.“ 

Parengta ir LMITKC direktoriaus 2008-10-20 įsakymu patvirtinta Saugaus eismo mokytojų 

parengimo programa. Pagal programą lapkričio 18–19 d. ir gruodţio 11 d. Vilniuje vyko saugaus 

eismo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Dalyvavo 35 pedagogai iš 12 miestų ir rajonų. 

Lietuvos mokinių konkursas ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“: Lietuvos rinktinės, 

uţėmusios I vietą tarptautinėse dviratininkų saugumo keliuose varţybose Slovėnijoje, pagerbimo 

ceremonija. (Atsakinga institucija – ŠMM.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.3. Formuoti saugesnę eismo dalyvių elgseną: 

7.3.1. organizuoti Lietuvos moksleivių konkursą ,,Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose;“ 

Buvo surengti Lietuvos mokinių konkurso ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ renginiai: 

 Pradinių klasių mokinių varţybos ,,Šviesoforas“; 

 Jaunųjų dviratininkų varţybos ,,Saugus ratas“; 

 Mopedų, motociklų ir automobilių jaunųjų vairuotojų varţybos; 

 Jaunųjų eismo patrulių konferencija. 

LAKD finansavo šio konkurso renginius ir kartu su švietimo bei policijos įstaigų 

darbuotojais juos organizavo. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „7.3.2. informuoti eismo dalyvius apie eismo įvykius keliuose 

ir gatvėse;“ 

Informacija per ţiniasklaidos priemones ir Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnybos 

interneto svetainėje teikiama nuolat.  
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Kiekvieną darbo dieną rengta ir visuomenei teikta informacija apie eismo įvykius, jų 

padarinius ir prieţastis Lietuvos radijo laidoje „Informuoja Vidaus reikalų ministerijos tarnybos“ ir 

radijo stoties „Ţinių radijas“ informaciniuose pranešimuose. Informacija apie eismo įvykius ir jų 

padarinius kartą per savaitę buvo teikiama dienraščio „Lietuvos ţinios“ priedui „Trasa“, Lietuvos 

naujienų agentūrai ELTA, Naujienų agentūrai BNS, Naujienų portalams „Delfi“, „Alfa.lt“, 

„Balsas.lt“, kitoms ţiniasklaidos priemonėms, taip pat Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo 

departamentui. Nuo rugsėjo mėnesio informacija rengta ir Lietuvos radijo laidai „Sankryţa“. Per 

metus parengta 141 informacinis pranešimas ţiniasklaidai.  

Ţiniasklaidoje (daugiau nei 80 kartų duoti interviu laikraščiams, radijo stotims, televizijos 

laidoms), taip pat LPEPT interneto svetainėje (139 pranešimai) visuomenė buvo informuojama apie 

vykdomas policines prevencines priemones, eismo dalyvių kultūrą, sąmoningumą ir pilietiškumą, 

administracinių nuobaudų taikymą Kelių eismo taisyklių paţeidėjams, teisės aktus, 

reglamentuojančius eismo saugumą, eismo prieţiūrą vykdančių policijos pareigūnų darbo trūkumus, 

naudojamas specialiąsias ir technines priemones Kelių eismo taisyklių paţeidimams fiksuoti, kitus 

aktualius saugaus eismo uţtikrinimo klausimus. 

Dalyvauta 4 televizijos laidose: dviejose LTV laidose „Labas rytas“ (balandţio 14 d. ir 

rugpjūčio 19 d.), laidoje vaikams „Tele Bim Bam“ (balandţio 12 d.), LNK laidoje „Juoda balta“ 

(spalio 1 d.). 

Parengti ir išleisti eismo dalyviams skirti 2 prevenciniai lankstinukai (apie atšvaitus ir 

saugos dirţus) (iš viso apie 30 000 vnt.; jie paskirstyti apskričių vyriausiesiems policijos 

komisariatams). Kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 

išleistos liniuotės-skirtukai knygoms, knygutės „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“, skirtos 

pradinių klasių mokiniams, taip pat rašytojo Jeronimo Lauciaus knygutė „Saugaus aš. O Tu pats?“ 

(6 000 egz.) apie saugos dirţų naudojimo svarbą. (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos priemonė „7.3.3. nuolat informuoti eismo dalyvius apie eismo sąlygas 

valstybinės reikšmės keliuose.“ 

2008-01-01–2008-03-31 ir 2008-11-01–2008-12-31 kiekvieną dieną 4 kartus (6.00, 9.00, 

13.00 ir 16.00 val.), o nuo 2008-04-01 iki 2008-10-30 kiekvieną dieną 10.00 val. valstybiniam 

radijui, komercinėms radijo stotims ir ţinių agentūroms teikta informacija apie eismo sąlygas 

keliuose. Kelių oro sąlygų stotelių informacija bei informacija apie apribojimus keliuose dėl darbų 

pateikiama ir Kelių direkcijos interneto svetainėje. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.4. Skatinti kultūringą elgesį keliuose: 

7.4.1. propaguoti visuomenei kultūringą elgesį keliuose, smerkti agresyvų vairavimą.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.5. Informuoti institucijas, dirbančias saugaus 

eismo srityje, apie saugaus eismo būklę Lietuvoje: 

7.5.1 parengti ir išleisti informacinį leidinį apie kelių eismo saugumo būklę Lietuvoje.“ 

Parengtas ir išleistas leidinys 7 500 egz. lietuvių ir 500 egz. anglų kalbomis. (Atsakinga 

institucija – LAKD.) 
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SE programos uţdavinys ir priemonė „7.6. Tobulinti saugaus eismo specialistų ţinias: 

7.6.1. suorganizuoti tarptautinę konferenciją saugaus eismo gerinimo klausimais.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.7. Aiškinti visuomenei saugaus eismo vizijos 

siekius: 

7.7.2. propaguoti visuomenėje ,,Nulinės vizijos“ siekius ir tikslus.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8. Gerinti eismo kontrolės, medicinos pagalbos 

ir gelbėjimo tarnybų darbą: 

8.2. Parengti eismo dalyvių kontrolės planus: 

8.2.1. kiekvienais metais Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

parengti detalius eismo dalyvių kontrolės planus, kuriuos būtina suderinti su Saugaus eismo 

komisija.“ 

2008 metų eismo dalyvių kontrolės priemonių plano projektas Saugaus eismo komisijai 

derinti išsiųstas Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnybos 2008-02-04 raštu Nr. 39-S-550.  

Projektui buvo pritarta ir planas Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintas 2008 m. kovo 

5 d. įsakymu Nr. 5-IL-100. Teritorinėms policijos įstaigoms (aukštesnės pakopos policijos 

komisariatams) planas pateiktas Policijos departamento 2008-03-12 raštu Nr. 5-S-1813. (Atsakinga 

institucija – PD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.3. Maţinti eismo įvykių riziką valstybinės 

reikšmės keliuose: 

8.3.1. nuolat vykdyti eismo dalyvių kontrolę avaringuose ruoţuose.“ 

Atsiţvelgiant į avaringumo analizę policijos postų ir maršrutų išdėstymo planas 

magistraliniuose keliuose koreguojamas nuolat. 

Policijos postų ir maršrutų išdėstymo planai magistraliniuose keliuose buvo koreguoti šiais 

dokumentais: 

Policijos departamento 2008-01-24 raštas Nr. 5-S-582 dėl 2008 m. vasario–kovo mėn. 

Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnybos 2008-03-20 raštas Nr. 39-S-1282 dėl 2008 m. 

balandţio-geguţio mėn. 

Policijos departamento 2008-05-26 raštas Nr. 5-S-3645 dėl 2008 m. birţelio–liepos mėn. 

Policijos departamento 2008-07-27 raštas Nr. 5-S-5048 dėl 2008 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. 

Policijos departamento 2008-09-23 raštas Nr. 5-S-6467 dėl 2008 m. spalio–lapkričio mėn. 

Siekiant gerinti policijos darbo organizavimą, uţtikrinant saugų eismą valstybinės reikšmės 

keliuose bei vykdant eismo įvykių, Kelių eismo taisyklių, kitų teisės aktų paţeidimų prevenciją, 

parengtas ir nauja redakcija išdėstytas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. lapkričio 26 

d. įsakymas Nr. 5-V-717 „Dėl magistralinių kelių ruoţų, kuriuose organizuojama Kelių eismo 

taisyklių paţeidimų prevencija, uţtikrinama eismo kontrolė ir vykdomos kitos policijos funkcijos, 

sąrašo patvirtinimo“. (Atsakinga institucija – PD.) 
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SE programos uţdavinys ir priemonė „8.4. Aprūpinti policiją šiuolaikinėmis eismo 

kontrolės priemonėmis: 

8.4.1. aprūpinti policijos įstaigų eismo prieţiūros padalinius patruliniais automobiliais, 

kompiuteriais, eismo kontrolės priemonėmis, stebėjimo ir kitomis šiuolaikinėmis technikos 

priemonėmis (iš viso 140 patrulinių automobilių su visa įranga);“ 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 5-V-129 

patvirtintame Policijos departamento 2008 m. investicijų projektų įgyvendinimo priemonių plane 

numatytos Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 m. programos įgyvendinimo 

priemonėms įgyvendinti skirta 3 000 tūkst. Lt. 

Atsiţvelgiant į gautus asignavimus, 2008 m. įsigyta:  

1. 20 patrulinių automobilių su spec. įranga uţ 2 040 tūkst. Lt (sutartys: 2008-07-24 Nr. 39-

ST2-24; 2008-07-31 Nr. 39-ST2-25; 2008-10-01 Nr. 39-ST2-42).  

2. 8 patruliniai motociklai uţ 465 960 Lt (sutartis 2008-06-26 Nr. 39-ST2-19).  

3. 70 vnt. automobilių langų skaidrumo matavimo prietaisų uţ 87 696 Lt (sutartis 2008-06-

16 Nr. 39-ST2-16).  

4. 100 vnt. transporto priemonių priverstinio stabdymo priemonių uţ 165 000 Lt (sutartis 

2008-06-16 Nr. 39-ST2-17). 

5. 5 vnt. navigacinių sistemų uţ 10 750 Lt (sutartis 2008-06-26 Nr. 39-ST2-18).  

6. 15 vnt. sudedamų kelio ţenklų uţ 76 500Lt (sutartis 2008-06-09 Nr. 39-ST2-14).  

7. 10 vnt. LED informacinių ekranų uţ 25 900 Lt (sutartis 2008-03-26 Nr. 39-ST2-9). 

(Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos priemonė „8.4.2. aprūpinti steigiamus Lietuvos policijos eskortavimo 

rinktinės padalinius greičio matavimo prietaisais su garso ir vaizdo įrašymo įranga, 

integruota transporto priemonių identifikavimo sistema ir nešiojamaisiais kompiuteriais su 

GPRS (iš viso 70 patrulinių automobilių su visa įranga);“ 

Atsiţvelgiant į gautus asignavimus, 2008 m. įsigyta 10 vnt. automobilinės vaizdo ir garso 

įrašymo įrangos uţ 88 200 Lt (sutartis 2008-09-11 Nr. 39-ST2-41). (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos priemonė „8.4.3. aprūpinti policijos padalinius, kontroliuojančius 

eismą, blaivumo nustatymo prietaisais su spausdintuvais ir apsvaigimo nuo narkotinių 

medţiagų nustatymo prietaisais (iš viso 210 prietaisų).“ 

Atsiţvelgiant į gautus asignavimus, 2008 m. įsigyta 16 vnt. alkoholio kiekio kraujyje 

matavimo prietaisų uţ 87 800 Lt (sutartis 2008-05-29 Nr. 39-ST2-13). (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.6. Gerinti greitosios medicinos pagalbos ir 

gelbėjimo tarnybų darbą įvykus eismo įvykiui: 

8.6.2. aprūpinti gelbėjimo tarnybas gelbėjimo įrangos komplektais;“ 

Įsigyta gelbėjimo įranga ir paskirstyta APGV po vieną komplektą: hidraulinė įranga – 

Utenos APGV; pneumatinė pakėlimo įranga – Kauno ir Panevėţio APGV; pneumatinė sandarinimo 

įranga – Kauno ir Klaipėdos APGV; apsaugos nuo transporto priemonių saugos pagalvių iššovimo 

– Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio, Marijampolės, Utenos, Alytaus, Telšių ir 
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Tauragės APGV; transporto priemonių stabilizavimo įranga – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėţio ir Utenos APGV. Įsigyta gaisrinė gelbėjimo įranga palengvins ugniagesių gelbėtojų 

darbą, leis suteikti greitesnę ir kokybiškesnę pagalbą. (Atsakinga institucija – PAGD.) 

SE programos priemonė „8.6.3 aprūpinti gelbėjimo tarnybas specialiaisiais gelbėjimo 

automobiliais;“ 

2008 m. spalio mėn. gauti 2 specialieji gelbėjimo automobiliai. Siekiant uţtikrinti skubų ir 

efektyvų gelbėjimo darbų vykdymą pagrindinėse šalies automagistralėse, gaisriniai gelbėjimo 

automobiliai perduoti Klaipėdos ir Šiaulių APGV. (Atsakinga institucija – PAGD.) 

SE programos priemonė „8.6.4 organizuoti gelbėjimo darbų, vykdomų eismo įvykio 

vietoje, mokymo kursus.“ 

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje buvo organizuoti gelbėjimo darbų eismo įvykio vietoje 

mokymo kursai. Kursuose dalyvavo 300 naujai priimti ugniagesiai gelbėtojai. Iš Kelių prieţiūros ir 

plėtros programos buvo skirta 1,5 mln. litų, iš kurių 202 tūkst. litų buvo panaudoti įsigyti gelbėjimo 

įrangai, o 1 298 tūkst. litų – specialiesiems gaisriniams gelbėjimo automobiliams. Departamentas 

programos priemonėms vykdyti skyrė 36 tūkst. litų iš bendrų asignavimų. (Atsakinga institucija – 

PAGD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.7. Tikrinti transporto priemonių vairuotojų 

sveikatos būklę: 

8.7.1. tikrinti asmenų, norinčių įsigyti ar turinčių vairuotojo paţymėjimą, sveikatos 

būklę.“ 

Įgyvendinant 2006 m. gruodţio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2006/126/EB dėl vairuotojų paţymėjimų nuostatas, sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 

d. įsakymu Nr. V-973 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguţes 31 

d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos prieţiūros įstaigose“ pakeitimo“ 

(Ţin., 2008, Nr. 121-4626) buvo patvirtinti nauji vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimai ir 

tvarka. Šiuo įsakymu įteisinta daugelyje Europos Sąjungos šalių naudojama „Vairuotojo garbės 

deklaracija“ (sveikatos patikrinimo klausimynas) apie savo sveikatos būklės vertinimą, pakeistas 

sveikatos tikrinimų periodiškumas, sumaţintas medicininių kontraindikacijų, dėl kurių negalima 

vairuoti transporto priemonių, skaičius ir pobūdis. 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdţių mokymo programos ir Privalomojo 

mokymo apie alkoholio ir narkotikų ţalą ţmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ 

(Ţin., 2008, Nr. 14-490), buvo nustatyta nauja privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 

organizavimo tvarka, išdėstytos mokymo temos visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių 

vairuotojams, mokymo trukmė ir periodiškumas. 

Dalis eismo įvykių prevencijos priemonių buvo vykdoma, įgyvendinant Valstybinę 

traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programą (Ţin., 2000, Nr. 32-903; 2008, Nr. 58-2174). 
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Vykdant šią programą 2009 m. numatyta organizuoti mokyklų visuomenės sveikatos specialistų 

mokymą visų rūšių traumatizmo prevencijos klausimais. (Atsakinga institucija – SAM.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9. Šalinti eismo įvykių prieţastis avaringuose 

miestų ir uţmiesčio kelių ruoţuose: 

9.1. Tobulinti eismo įvykių statistiką, apimančią visas kelių tinklo dalis, įskaitant 

savivaldybių kelius, siekti, kad institucijos, kurios rūpinasi saugiu eismu, turėtų neribotą 

duomenų apie eismo įvykius prieigą: 

9.1.2. sukurti ir tobulinti Kelių eismo taisyklių paţeidimų ir eismo įvykių ţinybinio 

registro programinę įrangą.“ 

Parengtas Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registro nuostatų projektas 

pastaboms ir pasiūlymams išsiųstas suinteresuotoms institucijoms Policijos departamento 2008-02-

29 raštais Nr. 5-S-1597; Nr. 5-S-1598; Nr. 5-S-1599; Nr. 5-S-1600; Nr. 5-S-1601; Nr. 5-S-1602; 

Nr. 5-S-1604; Nr. 5-S-1605. 

Parengta techninė uţduotis, paskelbtas konkursas, 2008-09-12 pasirašyta sutartis Nr. 141-

ST2-150 su konkurso laimėtoju UAB „Exigen Services Lietuva“. 

Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registro nuostatų projektas pakoreguotas 

atsiţvelgiant į gautas pastabas ir pakartotinai derinamas. 

2008 m. gruodţio 8 d. uţbaigtas I etapas „Analizė ir sistemos struktūros paruošimas“ bei 

pasirašytas Paslaugų etapo priėmimo–perdavimo aktas Nr. 08-P-AKT-V/0039-01. Šiuo etapu buvo 

parengta: projekto valdymo planas ir tvarkaraštis; rizikų valdymo planas; kokybės valdymo planas; 

funkcinių reikalavimų specifikacija; vartotojo sąsajos specifikacija; išorinių sistemų sąsajų 

specifikacija ir Sistemos nefunkciniai reikalavimai. 

2008 m. gruodţio 12 d. uţbaigtas II etapas „Projektavimas“ bei pasirašytas Paslaugų etapo 

priėmimo–perdavimo aktas Nr. 08-P-AKT-V/0041-02. Šiuo etapu buvo parengta: Administracinių 

teisės paţeidimų ir eismo įvykių registro architektūros dokumentas; Fizinis duomenų modelis ir 

paruoštos automatizavimo priemonės. (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9.2. Maţinti eismo įvykių riziką valstybinės 

reikšmės keliuose: 

9.2.1. parengti ir įgyvendinti avaringų ruoţų likvidavimo techninius projektus.“ 

Baigti įgyvendinti techniniai projektai: 

Svarbiausi apšvietimo projektai (iš viso 20 objektų): 

 Magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėţys 128,7–129,8 km ruoţo ties Šilagalio 

gyvenviete apšvietimas; 

 Krašto kelio Nr. 203 Kuršėnų aplinkkelio sankryţos su krašto keliu Nr. 159 Uţventis–

Šaukėnai–Kuršėnai apšvietimas; 

 Valstybinės reikšmės magistraliniame kelio A10 Panevėţys–Pasvalys–Ryga 59,53–59,9 

km ruoţo ties Saločių sankryţa apšvietimas; 

 Aštuonių ruoţų apšvietimas magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 

(bendras ilgis 6 km); 
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 Apšvietimo įrengimas magistralinio kelio ruoţuose A3 Vilnius–Minskas 9,1–9,5 km bei 

10,25–11,6 km; 

 Apšvietimo įrengimas magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 67,6 km 

esančioje sankryţoje su rajoniniu keliu Nr. 2609 Marijampolė–Balsupiai; 

 Magistralinio kelio A17 Panevėţio miesto aplinkkelio 5,7–6,4 km esančios sankryţos su 

krašto keliu Nr. 195 Kėdainiai–Krekenava–Panevėţys apšvietimas ir kt. 

Svarbiausi sankryžų rekonstrukcijų projektai (iš viso 11 objektų): 

 Dviejų sankryţų rekonstrukcijos į ţiedines sankryţas su apšvietimu ir pėsčiųjų-dviračių 

takų įrengimu valstybinės reikšmės krašto keliuose Nr. 131 ir Nr. 182, Krosnos 

miestelyje; 

 Krašto kelyje Nr. 164 Maţeikiai–Plungė–Tauragė 39,3 km esančios sankryţos su 

rajoniniu keliu Nr. 2302 Salantai–Plateliai–Alsėdţiai rekonstrukcija į ţiedinę sankryţą 

bei apšvietimo įrengimas; 

 Eismo saugą gerinančių priemonių ir apšvietimo įrengimas valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 15,5–18,0 km esančioje Garliavos 

sankryţoje; 

 Magistralinio kelio Nr. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 122,32 km esančios 

keturšalės sankryţos su rajoniniu keliu Nr. 4507 rekonstrukcija; 

 Magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 13,55 km esančios sankryţos su 

nuvaţiavimu į oro uostą rekonstrukcija įrengiant šviesoforinį valdymą ir kt. 

Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija (iš viso 20 objektų): 

 Krašto kelio Nr. 230 Mauručiai–Vinčai–Puskelniai pėsčiųjų ir dviračių tako 

rekonstrukcija 3,62–4,94 km ruoţe; 

 Šaligatvio bei autopaviljono įrengimas rajoninio kelio Nr. 4603 Telšiai–Alsėdţiai–

Barstyčiai–Skuodas 3,64–4,35 km ruoţe; 

 Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5115 

Patilčiai–Bartninkai-Kaupiškis 4,54–5,49 km ir 5,54–5,85 km ruoţuose Bartninkų 

gyvenvietėje; 

 Pėsčiųjų tako įrengimas rajoninio kelio Nr. 2903 Rimšoniai–Klovainiai–Rozalimas 

1,03–2,49 km ruoţe ir kt.  

Kitos priemonės: 

 Greitį maţinančių kalnelių ir iškiliųjų perėjų įrengimas; 

 Metalinių apsauginių aitvarų įrengimas; 

 Pavojingų medţių šalinimas; 

 Informacinių skydų įrengimas; 

Priešakinančių atitvarų įrengimas ir kt. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9.3. Įtraukti bendruomenę į saugaus eismo 

problemų sprendimą: 
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9.3.1. organizuoti savivaldybėms konkursą ,,Saugus eismas – saugesnis miestas.“ 

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis: 

 Visose Lietuvos savivaldybėse buvo demonstruojami saugos dirţų efektyvumo ir 

automobilio apsivertimo imitavimo įrenginiai. Lietuvos savivaldybių asociacija 

informuota apie šių įrenginių demonstravimą ir savivaldybių atstovai dalyvauja 

demonstruojant įrenginius. 

 Platinti atšvaitai ir liemenės su šviesą atspindinčiais elementais per seniūnijas, mokyklas, 

Lietuvos katalikų baţnyčios parapijas ir gyventojų bendruomenes, ţmonės buvo 

skatinami einant keliu tamsoje naudoti atšvaitus, šviečiančius ţibintus, liemenes. 

(Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9.4. Uţtikrinti saugaus eismo programų 

įgyvendinimą apskrityse, siekiant sumaţinti ţuvusiųjų ir sušvelninti eismo įvykių padarinius: 

9.4.1. uţtikrinti, kad apskrities viršininkas iki kiekvienų metų gruodţio 1 d. pateiktų 

Saugaus eismo komisijai derinti ateinančiųjų metų apskrities Saugaus eismo programą.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „10. Sukurti kelių eismo saugos audito sistemą: 

10.1. Atlikti įvairių kelių saugaus eismo auditą (uţstatytose teritorijose ir uţ jų ribų): 

10.1.2 įvesti privalomus kelių eismo saugos audito patikrinimus visiems statomiems ir 

rekonstruojamiems kelių objektams.“ 

Saugaus eismo poţiūriu šiuo metu yra atlikti 35 statomų ir rekonstruojamų kelių techninių 

projektų ir specialiųjų planų auditai. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „11. Gerinti transporto priemonių saugumą: 

11.2. gerinti eksploatuojamų transporto priemonių saugumą: 

11.2.2. organizuoti transporto priemonių techninės būklės tikrinimą keliuose.“ 

Per 2008 m. šalies keliuose ir pasienio kontrolės punktuose Inspekcijos pareigūnai patikrinto 1 715 

transporto priemonių techninę būklę. Nustatyti 656 techninės būklės trūkumai, keliantys pavojų 

saugiam eismui. 83 transporto priemonėms nustačius didelių techninės būklės trūkumų, buvo 

uţdrausta vaţiuoti toliau ar eksploatuoti transporto priemonę.  

2008 m. sausio–vasario mėn. bendradarbiaujant su policijos pareigūnais ir valstybinės 

techninės apţiūros įmonių kontrolieriais, įvairiose šalies vietovėse buvo tikrinta automobilių 

techninė būklė. Per šį laikotarpį naudodami naujausią kontrolės įrangą Inspekcijos pareigūnai atliko 

kompleksinius transporto priemonių techninės būklės patikrinimus. Patikrinta 89 komercinės 

transporto priemonės ir 306 lengvieji automobiliai. Šių patikrinimų metu nustatyta 261 techninės 

būklės trūkumas, keliantis  pavojų saugiam eismui. Uţ nustatytus techninės būklės trūkumus 38 

transporto priemonių vairuotojams buvo surašyti administracinių teisės paţeidimų protokolai arba 

paskirtos baudos. 

2008 m. geguţės mėn. kartu su policijos pareigūnais didţiuosiuose šalies miestuose buvo 

tikrinta lengvųjų automobilių techninė būklė, ypač atkreipiant dėmesį į iš JAV atveţtus, 

įregistruotus ir Lietuvoje eksploatuojamus automobilius. Transporto priemonių savininkai ar 
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naudotojai, kurių automobiliai neatitiko techninių reikalavimų, buvo kviečiami į policiją. Tikrinimų 

metu surinkta medţiaga yra naudojama valstybinių techninių apţiūrų įmonių kontrolierių, atlikusių 

iš JAV atveţtų naudotų automobilių techninę apţiūrą, paţeidimams nustatyti ir siekiant, kad ateityje 

techninės apţiūros teigiama išvada būtų išduodama tik tiems automobiliams, kurie atitinka 

Techninius reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandţio 8 d. įsakymu Nr. 3-241 (Ţin., 2003, Nr. 43- 

1991; 2006, Nr. 93-3656). 

Dalyvaudama Valstybinėje saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programoje, 

Inspekcija padeda siekti tikslo – sudaryti kryptingo ir ilgalaikio saugaus eismo gerinimo sąlygas, 

numatyti ir įgyvendinti atitinkamas priemones, padėsiančias sumaţinti avaringumą keliuose, kad 

eismo sauga keliuose būtų pasiekta nemaţinant ţmonių judėjimo laisvės. Šia programa taip pat 

siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą – iki 2010 m. per pusę sumaţinti ţuvusiųjų kelių 

eismo įvykiuose skaičių.  

Stiprinant Inspekcijos administracinę ir techninę kompetenciją, vertinant ir išduodant 

leidimus  dirbtuvėms, atliekančioms skaitmeninių tachografų įrengimo darbus, bei tobulinant 

skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo ir administravimo sistemą, 2008 m. Inspekcijos 

specialistai dalyvavo „Trumpalaikių dvynių“ projekte. Vykdant projektą buvo organizuojami 

darbiniai posėdţiai, per kuriuos buvo nagrinėjamas teisinis reglamentavimas bei vykdomos 

procedūros, susijusios su skaitmeninių tachografų kortelių išdavimu. Siekdami susipaţinti su 

geriausia šios srities praktika, Inspekcijos darbuotojai lankėsi Švedijos skaitmeninių tachografų 

gamykloje „Stoneridge Electronics“, Švedijos tachografų kortelių išdavimo centre, kartu su 

Švedijos pareigūnais dalyvavo atliekant darbo poilsio reţimo kontrolę keliuose. Įgyta patirtis bei 

pateiktos projekto vykdytojų rekomendacijos atitinkamai pritaikytos rengiant susijusius teisės aktų 

projektus. (Atsakinga institucija – VKTI.) 

 

2.2.3. Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos 

įgyvendinimo priemonių vykdymas 2009 metais 

 

SE programos uţdavinys ir priemonė „1. Padidinti saugos dirţų, vaikiškų specialių 

saugos lopšių ir saugos kėdučių naudojimą: 

1.1. Stiprinti saugos dirţų, šalmų ir vaikiškų saugos kėdučių naudojimo kontrolę: 

1.1.1. nuolat vykdyti saugos dirţų, šalmų ir vaikiškų saugos kėdučių naudojimo 

kontrolę, rinkti ir kartą per mėnesį teikti Saugaus eismo komisijai informaciją.“ 

Vykdyta vairuotojų ir keleivių saugos dirţų bei vaikams skirtų specialių sėdynių 

naudojimo kontrolė. 

Buvo nustatyti 1 346 saugos dirţų, šalmų ir vaikų saugos priemonių naudojimo taisyklių 

paţeidimai. 
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Saugaus eismo komisijos posėdţiui informacija uţ 2008 m. pateikta Policijos 

departamento 2009-03-09 raštu Nr.5-S-1391, uţ 2009 m. Policijos departamento 2010-01-14 raštu 

Nr. 5-S-234. (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „1.2. Sumaţinti ţuvusių vairuotojų ir keleivių 

skaičių, skirti ypač daug dėmesio vaikų saugumo priemonėms automobilyje: 

1.2.1. rengti ilgalaikes informacines saugaus eismo kampanijas, skatinančias naudotis 

saugos dirţais, parengti ir išleisti informacinius leidinius apie vaikų saugumo priemones 

automobilyje.“ 

Parengti ir įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai dėl socialinės reklamos transliavimo per 

radiją ir televiziją. Socialinė reklama transliuota per 19 radijo stočių („Lietuvos radijas“, „Opus3“, 

„M-1“, „M-1Plius“, „Lietus“, „Laluna“, „Raduga“, „Radiocentras“, „Russkoje Radio Baltija“, 

„ZipFM“, „RelaxFM“, „Pūkas“, „Ţinių radijas“, „European Hit Radio“, „Tau“, „FM99“, „Saulės 

radijas“, „Pulsas“, „Kapsai“). Garso klipai transliuoti 2 770 kartų. Socialinė reklama transliuota per 

5 televizijos stotis (LNK, TV1, LTV, BTV ir PBK). Vaizdo klipai transliuoti 660 kartų. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl televizijos laidos sukūrimo ir 

transliavimo. Savaitinė laida ,,Ne vienas kelyje“ pradėta rengti ir transliuoti nuo rugpjūčio 30 d., 

laida transliuojama sekmadieniais, 17 val., per LNK. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl vaizdo klipo, skatinančio naudoti 

saugos dirţus, sukūrimo ir sukurtas vaizdo klipas. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose. 

Penkiuose laikraščiuose („Lietuvos rytas“, „Lietuvos ţinios“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko 

patarėjas“ ir „Vakaro ţinios“) vieno puslapio informacinis straipsnis išspausdintas 200 000 egz. 

tiraţu. 

Saugos dirţų efektyvumo ir automobilio apsivertimo imitavimo įrenginiai 60 dienų 

demonstruoti visose apskrityse. 

Parengta ir platinta informacija, viešose vietose skatinanti naudoti saugos dirţus ir vaikų 

saugos priemones. Parengta ir išplatinta 75 000 egz. lankstinukų. Parengta 5 000 vnt. ūgio 

matuoklių vaikams su iliustracijomis, propaguojančiomis saugos dirţų ir kėdučių naudojimą. 

(Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „2. Sumaţinti apsvaigusių nuo alkoholio, 

narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medţiagų asmenų, vairuojančių 

transporto priemones, skaičių: 

2.1. Maţinti neblaivių ir nuo narkotinių medţiagų apsvaigusių vairuotojų: 

2.1.1. išmokyti policijos pareigūnus atpaţinti nuo narkotinių medţiagų apsvaigusius 

vairuotojus;“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos priemonė „2.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo kampanijas prieš 

neblaivius ir nuo narkotikų apsvaigusius vairuotojus, skatinti visuomenės nepakantumą 

tokiems vairuotojams;“ 
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Parengti ir įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai dėl socialinės reklamos transliavimo per 

televiziją ir radiją. Socialinė reklama transliuota per 19 radijo stočių („Lietuvos radijas“, „Opus3“, 

„M-1“, „M-1 Plius“, „Lietus“, „Laluna“, „Raduga“, „Radiocentras“, „Russkoje Radio Baltija“, 

„ZipFM“, „RelaxFM“, „Pūkas“, „Ţinių radijas“, „European Hit Radio“, „Tau“, „FM99“, „Saulės 

radijas“, „Pulsas“, „Kapsai“). Garso klipai transliuoti 2 504 kartus. Socialinė reklama transliuota per 

5 televizijos stotis (LNK, TV1, LTV, BTV ir PBK). Vaizdo klipai transliuoti 455 kartus. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl televizijos laidos sukūrimo ir 

transliavimo. Laida ,,Ne vienas kelyje“ pradėta rengti ir transliuoti nuo rugpjūčio 30 d., laida 

transliuojama sekmadieniais, 17 val., per LNK. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl vaizdo klipo, skatinančio nevairuoti 

neblaivius, sukūrimo ir sukurtas vaizdo klipas. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose. 

Penkiuose laikraščiuose („Lietuvos rytas“, „Lietuvos ţinios“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko 

patarėjas“ ir „Vakaro ţinios“) vieno puslapio apimties  informacija išspausdinta 200 000 egz. tiraţu. 

Parengta ir viešose vietose platinta informacija (lankstinukai) prieš vairavimą neblaiviems. 

(Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „2.1.3. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengti atsitiktinį visų 

transporto priemonių vairuotojų patikrinimą kelyje, ypač stengtis nustatyti neblaivius ir nuo 

narkotikų apsvaigusius vairuotojus.“ 

Vykdomi transporto priemonių vairuotojų blaivumo (apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų 

psichiką veikiančių medţiagų) patikrinimai. (Atsakinga institucija – PD.) 

Tarnyba, analizuodama eismo įvykių statistiką šalyje, savo iniciatyva bei teritorinėms 

policijos įstaigoms prašant praktinės pagalbos, organizavo ir įvykdė 97 specialiąsias policines 

saugaus eismo uţtikrinimo priemones (reidus). Šių priemonių metu 23 kartus suteikta pagalba 

teritorinėms policijos įstaigoms. (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „3. Sugrieţtinti vaţiavimo greičio kontrolę: 

3.1. Maţinti leistino greičio viršijimo atvejų ir ţuvusiųjų dėl saugaus greičio 

nepasirinkimo skaičių: 

3.1.1. įrengti valstybinės reikšmės keliuose nustatyto greičio reţimo paţeidimus 

fiksuojančius automatinius prietaisus su skaitmeniniu duomenų perdavimu;“ 

2008 m. rugpjūtį buvo pasirašyta sutartis su tiekėju ir valstybinės reikšmės keliuose įrengta 

12 lazerinių stacionariųjų greičio matuoklių. Šiuo metu aktyvūs 10 matuoklių. 

Įrengti 150 greičio matuoklių (139 stacionarieji ir 11 mobiliųjų) pagal Saugaus eismo 

gerinimo keliuose programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. 

nutarimu Nr. 1171. (Atsakinga institucija – LAKD) 

Transporto priemonių nustatyto leistino važiavimo greičio kontrolė. Įgyvendinus investicijų 

projektą uţtikrinta stacionarių greičio matavimo prietaisų veikla: mobiliuoju transporto priemonių 

greičio matuokliu SENSYS MSSS 2009 m. buvo uţfiksuoti 6 374 paţeidimai, pradėta 4 206 

administracinių teisės paţeidimų teisenos, paskirta baudų uţ 309 895 litų; stacionariaja greičio 
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matavimo sistema „PoliScan Speed“ 2009 m. buvo uţfiksuoti 13 892 paţeidimai, pradėta 9 460 

administracinių teisės paţeidimų teisenų, paskirta baudų uţ 1 250 195 litus; nuo 2009 m. kovo 12 d. 

pradėjus veikti transporto priemonių greičio matavimo sistemos „Multa Radar“ uţfiksuotų duomenų 

apdorojimo centrui. 139 stacionariaisiais ir 11 mobiliųjų greičio matavimo prietaisų uţfiksuoti 

84 334 paţeidimai, pradėta 47 900 administracinių teisės paţeidimų teisenų, paskirta baudų uţ 

5 573 651 litą; (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „3.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo kampanijas prieš 

greičio paţeidėjus.“ 

Parengti ir įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai dėl socialinės reklamos transliavimo per  

radiją ir televiziją. Socialinė reklama transliuota per 19 radijo stočių („Lietuvos radijas“, „Opus3“, 

„M-1“, „M-1 Plius“, „Lietus“, „Laluna“, „Raduga“, „Radiocentras“, „Russkoje Radio Baltija“, 

„ZipFM“, „RelaxFM“, „Pūkas“, „Ţinių radijas“, „European Hit Radio“, „Tau“, „FM99“, „Saulės 

radijas“, „Pulsas“, „Kapsai“). Garso klipai transliuoti 2 660 kartų. Socialinė reklama transliuota per 

5 televizijas (LNK, TV1, LTV, BTV ir PBK). Vaizdo klipai transliuoti 825 kartus. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl televizijos laidos sukūrimo ir 

transliavimo. Laida ,,Ne vienas kelyje“ pradėta rengti ir transliuoti nuo rugpjūčio 30 d., laida 

transliuojama sekmadieniais, 17 val. per LNK. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl vaizdo klipo, skatinančio neviršyti 

greičio, sukūrimo ir sukurtas vaizdo klipas. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose. 

Penkiuose laikraščiuose („Lietuvos rytas“, „Lietuvos ţinios“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko 

patarėjas“ ir „Vakaro ţinios“) vieno puslapio apimties informacija išspausdinta 200 000 egz. tiraţu. 

Parengta ir viešose vietose platinta informacija (lankstinukai), skatinanti neviršyti greičio. 

(Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „4. Pagerinti vairuotojų mokymą ir 

egzaminavimą: 

4.1. Efektyviai organizuoti vairuotojų rengimo ir egzaminavimo procesus, pagerinti 

vairuotojų rengimo kokybę: 

4.1.1. vertinant vairuotojų mokyklų mokymo bazes ir atliekant mokymo proceso 

kontrolę, į ekspertų komisijas kviesti vairavimo mokykloms atstovaujančių visuomeninių 

asociacijų ir kitų institucijų atstovus, mokymo kokybei įvertinti naudotis duomenimis apie 

vairavimo egzaminų laikymą.“ 

Per 2009 m. atliktos 204 vairavimo mokyklų vairuotojų pirminio mokymo bazių ekspertizės,  

iš jų 79 ekspertizės šių mokyklų keistų ar papildytų mokymo patalpų (ar vairavimo mokymo 

aikštelių). 75-ių vairavimo mokyklų vairuotojų pirminio mokymo bazės įvertintos neigiamai, o 6-ių 

– įvertintos dalinai neigiamai, nes neatitiko reikalavimų vykdyti vairuotojų pirminio mokymo pagal 

pageidaujamas transporto priemonių kategorijas. Vertinant vairuotojų mokymo bazes, ekspertų 

komisijose dalyvavo valstybės įmonės „Regitra“ filialų bei Lietuvos vairuotojų mokymo bei 

kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos ar Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos 
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atstovai. Ekspertų komisijos išplėstos pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos regionus ir jų 

darbe kviečiami dalyvauti Susisiekimo ministerijos atstovai.  

Atliekant vairavimo mokyklų kontrolę bei vertinant vairuotojų mokymo bazes, buvo 

analizuojami egzaminų, laikytų valstybės įmonėje „Regitra“, rezultatai.  

Per 2009 m. patikrintos 193 vairavimo mokyklos ir 826 mokomieji automobiliai. Uţ 

vairuotojų pirminį mokymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų paţeidimus buvo surašyta 

212 administracinio teisės paţeidimo protokolai, 18 vairavimo mokykloms buvo sustabdyta teisė 

vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, paskirta daugiau kaip 117,8 tūkst. Lt 

baudų. (Atsakinga institucija – VKTI.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „5. Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą: 

5.1. Skirti kuo daugiau dėmesio neapsaugotiems eismo dalyviams (pėstiesiems, 

dviratininkams ir vaikams), ypač tamsiuoju paros metu: 

5.1.1. rengti visoje šalyje švietėjiškas pėsčiųjų ir dviratininkų saugos akcijas, skatinti 

atšvaitų ir drabuţių su šviesą atspindinčiomis medţiagomis dėvėjimą;“ 

Parengti ir įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai dėl socialinės reklamos transliavimo per 

radiją ir televiziją. Socialinė reklama transliuota per 19 radijo stočių („Lietuvos radijas“, „Opus3“, 

„M-1“, „M-1 Plius“, „Lietus“, „Laluna“, „Raduga“, „Radiocentras“, „Russkoje Radio Baltija“, 

„ZipFM“, „RelaxFM“, „Pūkas“, „Ţinių radijas“, „European Hit Radio“, „Tau“, „FM99“, „Saulės 

radijas“, „Pulsas“, „Kapsai“). Garso klipai transliuoti 2 971 kartą. Per visas 19 radijo stočių 

transliuoti informaciniai panešimai. Socialinė reklama transliuota per 5 televizijos stotis (LNK, 

TV1, LTV, BTV ir PBK). Vaizdo klipai transliuoti 1 146 kartus. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl televizijos laidos sukūrimo ir 

transliavimo. Laida ,,Ne vienas kelyje“ pradėta rengti ir transliuoti nuo rugpjūčio 30 d., laida 

transliuojama sekmadieniais, 17 val., per LNK. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl vaizdo klipo, skatinančio naudoti 

atšvaitus, sukūrimo ir sukurtas vaizdo klipas. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose. 

Penkiuose laikraščiuose („Lietuvos rytas“, „Lietuvos ţinios“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko 

patarėjas“ ir „Vakaro ţinios“) vieno puslapio apimties informacija išspausdinta 200 000 egz. tiraţu. 

Parengtos ir išleistos knygutės vaikams 50 000 egz. tiraţu ir kalendoriukai 150 000 egz. 

tiraţu, propaguojantys atšvaitų naudojimą. 

Išplatinti atšvaitai ir kitos priemonės su šviesą atspindinčiais elementais Kaišiadorių 

vyskupijos Alytaus, Merkinės, Stakliškių, Molėtų dekanatams, Ţieţmarių parapijai, Vilkaviškio 

vyskupijos Šakių, Aleksoto dekanatams, Šunskų, Igliaukos parapijoms, Panevėţio vyskupijos 

kurijai ir Utenos, Zarasų, Pasvalio, Panevėţio-Krekenavos dekanatams, Telšių vyskupijos kurijai ir 

Tauragės dekanatui, Šiaulių vyskupijos kurijai, taip pat švietimo ir policijos įstaigoms (platinti 2008 

m. įsigyti atšvaitai). 
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2009 m. antrą pusmetį Kauno apskrityje buvo vykdytas projektas ,,Saugokime vieni kitus 

kelyje“, kurio metu buvo propaguojamos ir platinamos saugos priemonės su šviesą atspindinčiais 

elementais. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „5.1.2. įrengti pėsčiųjų bei pėsčiųjų ir dviračių takus 

avaringuose kelių ruoţuose;“ 

Įgyvendinant bevariklio transporto infrastruktūros plėtrą, apmokėta uţ darbus, atliktus 2008 

m. (viso 8,44 kelių ruoţų km): 

 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 Ariogala–

Raseiniai–Kryţkalnis 35,98–36,69 km ruoţe; 

 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 222 Kaunas–

Vandţiogala 26,92–29,23 km ruoţe; 

  Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 131 Alytus–

Simnas–Kalvarija 2,973–8,389 km ruoţe. 

Taip pat 2009 m. įgyvendinti šie nauji projektai (iš viso 1,65 kelių ruoţų km): 

 Pėsčiųjų takų projektavimo ir įrengimo darbai kelyje Nr. 131 Alytus-Simnas-Kalvarija, 

Krosnoje (35,610–35,813, 36,574–36,656 kelių ruoţų km); 

 Pėsčiųjų tako ir perėjimo pėstiesiems įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 

141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda (76,25-76,6 kelio ruoţo km); 

 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 114 Molėtai–

Kaltanėnai–Ignalina (38,6-39,1 kelio ruoţo km) 

 Pėsčiųjų tako rekonstrukcija valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 106 Naujoji Vilnia–

Rudamina–Paneriai (20,00-20,40 kelio ruoţo km). 

Pėsčiųjų ir dviračių takai taip pat buvo tiesiami įgyvendinant kitas programas. Panaudojant 

ES fondų lėšas nutiesta 29,61 km takų. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „5.1.3. nuolat kontroliuoti pėsčiųjų ir dviratininkų elgesį 

keliuose;“ 

Vykdomas pėsčiųjų, dviratininkų, vadeliotojų daromų KET paţeidimų išaiškinimas ir jų 

prevencija. 

Tęstas ankstesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais UAB „Senukų prekybos 

centras“. Uţ socialinių partnerių skirtas lėšas buvo nupirkta atšvaitų pėstiesiems (dviratininkams, 

vadeliotojams). 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su Švietimo ir mokslo 

ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos organizavo Lietuvos 

mokinių konkursą „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“. (Atsakinga institucija – PD.) 

SE programos priemonė „5.1.4. rengti švietėjiškas pėsčiųjų informavimo apie saugų 

eismą gatvėse, keliuose ir pėsčiųjų perėjose akcijas.“ 

Parengti ir įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai dėl socialinės reklamos transliavimo per 

televiziją ir radiją. Socialinė reklama transliuota per 19 radijo stočių („Lietuvos radijas“, „Opus3“, 
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„M-1“, „M-1“ „Plius“, „Lietus“, „Laluna“, „Raduga“, „Radiocentras“, „Russkoje Radio Baltija“, 

„ZipFM“, „RelaxFM“, „Pūkas“, „Ţinių radijas“, „European Hit Radio“, „Tau“, „FM99“, „Saulės 

radijas“, „Pulsas“, „Kapsai“). Garso klipai transliuoti 2 215 kartų. Socialinė reklama transliuota per 

5 televizijos stotis (LNK, TV1, LTV, BTV ir PBK). Vaizdo klipai transliuoti 426 kartus. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl televizijos laidos sukūrimo ir 

transliavimo. Laida ,,Ne vienas kelyje“ pradėta rengti ir transliuoti nuo rugpjūčio 30 d., laida 

transliuojama sekmadieniais, 17 val., per LNK. 

Parengtas ir įvykdytas viešojo pirkimo konkursas dėl informacijos skelbimo laikraščiuose. 

Penkiuose laikraščiuose („Lietuvos rytas“, „Lietuvos ţinios“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko 

patarėjas“ ir „Vakaro ţinios“) vieno puslapio apimties informacija išspausdinta 200 000 egz. tiraţu. 

Išspausdinti ir išplatinti 5 000 egz. tiraţu plakatai vaikams ,,Sustok. Apsidairyk. Įsiklausyk.“ 

(Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „6. Sustiprinti vairuotojų darbo ir poilsio reţimo 

kontrolę: 

6.1. Nustatyti asmenis, kurie negali vairuoti dėl darbo ir poilsio reţimo paţeidimų: 

6.1.1. išmokyti policijos pareigūnus kontroliuoti darbo ir poilsio reţimą kelyje.“ 

Per 2009 m. buvo organizuoti 549 bendri reidai su Lietuvos policijos eismo prieţiūros 

tarnybos, policijos apskričių VPK patrulių rinktinių, kelių policijos biurų, skyrių, magistralinių 

kelių prieţiūros biurų pareigūnais.  

Reidų metu buvo sudaroma galimybė policijos pareigūnams mokytis kontroliuoti vairuotojų 

darbo ir poilsio reţimą. Mokymo metu buvo aiškinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

Nr. 561/2006 ir Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 nuostatos, kontrolės būdai ir metodai 

naudojant įrangą, skirtą skaitmeninių tachografų kontrolei, galimi sukčiavimo vairuotojų kortelėmis 

ir duomenų klastojimo atvejai. (Atsakinga institucija – VKTI.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7. Gerinti eismo kultūrą ir eismo dalyvių 

švietimą: 

7.1. Aprūpinti švietimo įstaigas didaktine mokomąja medţiaga: 

7.1.1. parengti ir išleisti saugaus eismo programas I–VIII klasių mokiniams ir 

uţtikrinti mokymo procesą;“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos priemonė „7.1.2. parengti ir išleisti saugaus eismo mokymo metodinę 

medţiagą I–XII klasių mokiniams.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.2. Kelti saugaus eismo mokytojų 

kvalifikaciją: 

7.2.1. organizuoti kursus saugaus eismo mokytojams.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.3. Formuoti saugesnę eismo dalyvių elgseną: 
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7.3.1. organizuoti Lietuvos moksleivių konkursą ,,Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose;“ 

Buvo surengti Lietuvos mokinių konkurso ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ renginiai: 

 Pradinių klasių mokinių varţybos ,,Šviesoforas“. Finalinės varţybos įvyko geguţės mėn. 

Ukmergėje. 

 Jaunųjų dviratininkų varţybos ,,Saugus ratas“. Finalinės varţybos įvyko birţelio mėn. 

Kaune. Iš geriausių dviratininkų sudaryta komanda dalyvavo tarptautinėse jaunųjų 

dviratininkų varţybose Suomijoje ir uţėmė 4 vietą tarp Europos šalių komandų. 

 Mopedų, motociklų ir automobilių jaunųjų vairuotojų varţybos, kurios įvyko Vilniuje. 

 Respublikinė Jaunųjų eismo patrulių konferencija Kuršėnuose. 

Kelių direkcija finansavo šio konkurso renginius ir kartu su švietimo bei policijos įstaigų 

darbuotojais juos organizavo. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos priemonė „7.3.2. informuoti eismo dalyvius apie eismo įvykius keliuose 

ir gatvėse;“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos priemonė „7.3.3. nuolat informuoti eismo dalyvius apie eismo sąlygas 

valstybinės reikšmės keliuose.“ 

2009-01-01–2009-03-31 ir 2009-11-01–2009-12-31 kiekvieną dieną 4 kartus (6.00, 9.00, 

13.00 ir 16.00 val.), o nuo 2009-04-01 iki 2009-10-30 kiekvieną dieną 10.00 val. valstybiniam 

radijui, komercinėms radijo stotims ir ţinių agentūroms teikta informacija apie eismo sąlygas 

keliuose. Kelių oro sąlygų stotelių informacija bei informacija apie apribojimus keliuose dėl darbų 

pateikiama ir Kelių direkcijos interneto svetainėje. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.4. Skatinti kultūringą elgesį keliuose: 

7.4.1. propaguoti visuomenei kultūringą elgesį keliuose, smerkti agresyvų vairavimą.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.5. Informuoti institucijas, dirbančias saugaus 

eismo srityje, apie saugaus eismo būklę Lietuvoje: 

7.5.1 parengti ir išleisti informacinį leidinį apie kelių eismo saugumo būklę Lietuvoje.“ 

Parengtas ir išleistas informacinis leidinys „Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje“ 

3 000 egz. tiraţu lietuvių ir 250 egz. tiraţu anglų kalbomis. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8. Gerinti eismo kontrolės, medicinos pagalbos 

ir gelbėjimo tarnybų darbą: 

8.2. Parengti eismo dalyvių kontrolės planus: 

8.2.1. kiekvienais metais Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

parengti detalius eismo dalyvių kontrolės planus, kuriuos būtina suderinti su Saugaus eismo 

komisija.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.3. Maţinti eismo įvykių riziką valstybinės 

reikšmės keliuose: 
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8.3.1. nuolat vykdyti eismo dalyvių kontrolę avaringuose ruoţuose.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.4. Aprūpinti policiją šiuolaikinėmis eismo 

kontrolės priemonėmis: 

8.4.1. aprūpinti policijos įstaigų eismo prieţiūros padalinius patruliniais automobiliais, 

kompiuteriais, eismo kontrolės priemonėmis, stebėjimo ir kitomis šiuolaikinėmis technikos 

priemonėmis (iš viso 140 patrulinių automobilių su visa įranga);“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos priemonė „8.4.2. aprūpinti steigiamus Lietuvos policijos eskortavimo 

rinktinės padalinius greičio matavimo prietaisais su garso ir vaizdo įrašymo įranga, 

integruota transporto priemonių identifikavimo sistema ir nešiojamaisiais kompiuteriais su 

GPRS (iš viso 70 patrulinių automobilių su visa įranga);“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos priemonė „8.4.3. aprūpinti policijos padalinius, kontroliuojančius 

eismą, blaivumo nustatymo prietaisais su spausdintuvais ir apsvaigimo nuo narkotinių 

medţiagų nustatymo prietaisais (iš viso 210 prietaisų).“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.6. Gerinti greitosios medicinos pagalbos ir 

gelbėjimo tarnybų darbą įvykus eismo įvykiui: 

8.6.2. aprūpinti gelbėjimo tarnybas gelbėjimo įrangos komplektais;“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos priemonė „8.6.3. aprūpinti gelbėjimo tarnybas specialiaisiais gelbėjimo 

automobiliais;“ 

2009 metais baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuotas Greitosios medicinos 

pagalbos (toliau - GMP) parko automobilių atnaujinimo projektas. (Atsakinga institucija – SAM.) 

SE programos priemonė „8.6.4. organizuoti gelbėjimo darbų, vykdomų eismo įvykio 

vietoje, mokymų.“ 

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje atliekant naujai priimtų ugniagesių gelbėtojų mokymą 

buvo mokoma ir vykdyti gelbėjimo darbus eismo įvykio vietoje. (Atsakinga institucija – PAGD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.7. Tikrinti transporto priemonių vairuotojų 

sveikatos būklę: 

8.7.1. tikrinti asmenų, norinčių įsigyti ar turinčių vairuotojo paţymėjimą, sveikatos 

būklę (prieš įsigyjant vairuotojo paţymėjimą ir vėliau periodiškai nustatytąja tvarka).“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9. Šalinti eismo įvykių prieţastis avaringuose 

miestų ir uţmiesčio kelių ruoţuose: 

9.1. Tobulinti eismo įvykių statistiką, apimančią visas kelių tinklo dalis, įskaitant 

savivaldybių kelius, siekti, kad institucijos, kurios rūpinasi saugiu eismu, turėtų neribotą 

duomenų apie eismo įvykius prieigą: 
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9.1.2. sukurti ir tobulinti Kelių eismo taisyklių paţeidimų ir eismo įvykių ţinybinio 

registro programinę įrangą.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9.2. Maţinti eismo įvykių riziką valstybinės 

reikšmės keliuose: 

9.2.1 parengti ir įgyvendinti avaringų ruoţų likvidavimo techninius projektus.“ 

Baigti įgyvendinti techniniai projektai: 

Svarbiausi apšvietimo projektai (iš viso 6,7 km): 

 Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 39,20–41,02 km ruoţo apšvietimas; 

 Magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda 7,81 km esančios ţiedinės sankryţos apšvietimas; 

 Krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda sankryţos apšvietimas 214,60-

214,90 km; 

 Magistralinio kelio A1 kelio apšvietimo įrengimas 40,300–41,020 km (uţ Vievio)  

 Magistralinio kelio A2 kelio Vilnius–Panevėţys 103 km esančioje Šilų sankryţoje 

apšvietimo įrengimas; 

 Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 203,4–205,0 km ruoţo ties Kryţkalniu 

apšvietimas; 

 Apšvietimo įrengimas magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 24,500–25,750 

km skiriamojoje juostoje (ties Rykantais); 

 Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 5,8–6,8 km ruoţo apšvietimas. 

Kitos eismo saugos gerinimo priemonės: 

 Eismo saugos gerinimo priemonių įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio 

A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 62,38–62,75 km ruoţe (pėsčiųjų perėja su 

apšvietimu Aukštelkėje, kelio ţenklai); 

 Metalinių apsauginių atitvarų įrengimas Šiaulių apskrityje (12 kelio ruoţų); 

 Metalinių apsauginių atitvarų įrengimas Telšių apskrityje (11 kelio ruoţų); 

 Metalinių apsauginių atitvarų įrengimas Vilniaus apskrityje (4 kelio ruoţai); 

 Apsauginių atitvarų pakeitimas ir naujų įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio 

kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 297,58 km esančioje Dauparų sankryţoje; 

 Eismo saugos gerinimo priemonių įrengimas magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda 

sankryţoje su krašto keliu Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Paneriai (mirksintys kelio 

ţenklai, šviesą atspindintys stulpeliai); 

 Eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 

1654 Šilalė–Šilutė 41,874–41,905 km, Ţemaičių Naumiestyje (greičio matavimo 

prietaisas, kelio ţenklai); 

 Metalinių apsauginių atitvarų įrengimas valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A6 

Kaunas–Zarasai–Daugpilis (13,33–13,70 km); 
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 Magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 13,55 km esančios sankryţos su 

rajoniniu keliu Nr. 5250 rekonstrukcija; 

 Priešakinančių apsauginių atitvarų įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio 

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 21,255–22,767 km esančioje skiriamojoje juostoje; 

 Metalinių apsauginių tvorelių pėstiesiems įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelyje 

Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija (35,09–36,581 km); 

 Eismo saugos gerinimo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės kelių 

sankryţose esančiose iškiliose salelėse (šviesą atspindintys stulpeliai bei kelio ţenklai); 

 Triukšmo juostų įrengimas frezuojant saleles sankryţose ir daţant raudonais kelio daţais 

(VIA BALTICA); 

 Eismo saugos gerinimo priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose 

„juodosiose dėmėse“ ir avaringuose ruoţuose (greičio maţinimo priemonės, kelio 

ţenklai, atitvarai ir kt.); 

 Eismo saugą gerinančių priemonių įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio 

A13 Klaipėda–Liepoja 0,00–4,00 km ruoţe (uţdaryti apsisukimai skiriamojoje juostoje, 

įrengti kelio ţenklai); 

 Greičio maţinimo priemonių įrengimas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5106 

Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai 20,700–21,880 km ruoţe Vartų gyvenvietėje; 

 Inţinerinių eismo saugos gerinimo priemonių įrengimas valstybinės reikšmės krašto 

kelyje Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 196,5 km, prie Saugų J. Mikšio 

pagrindinės mokyklos. 

Eismo saugos priemonės buvo įgyvendinamos panaudojant ir ES fondų lėšas. Rekonstruota 

13 sankryţų ir 70,3 km metalinių apsauginių atitvarų. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9.3. Įtraukti bendruomenę į saugaus eismo 

problemų sprendimą: 

9.3.1. organizuoti savivaldybėms konkursą ,,Saugus eismas – saugesnis miestas“.“ 

Savivaldybėse buvo demonstruojami saugos dirţų efektyvumo ir automobilio apsivertimo 

imitavimo įrenginiai. 

Propaguoti ir platinti atšvaitai ir kitos saugos priemonės su šviesą atspindinčiais elementais 

kartu su kunigais, policijos pareigūnais, kitų Lietuvos valstybinių ir visuomeninių institucijų, 

organizacijų ar įmonių atstovais. Išplatinta 53 000 vnt. pakabukų iš šviesą atspindinčios medţiagos. 

Kartu su Susisiekimo ministerija, Kauno arkivyskupijos kurija ir Kauno apskrities 

vyriausiuoju policijos komisariatu įvykdytas projektas ,,Saugokime vieni kitus kelyje“ Kauno 

apskrityje. Jo metu surengti projekto pristatymai dekanatuose, parapijoms perduota leidinių ir 

pakabukų iš šviesą atspindinčios medţiagos. Parengti ir išplatinti baţnyčioms plakatai ,,Saugokime 

vieni kitus kelyje“ 1500 egz. tiraţu. (Atsakinga institucija – LAKD.) 
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SE programos uţdavinys ir priemonė „9.4. Uţtikrinti saugaus eismo programų 

įgyvendinimą apskrityse, siekiant sumaţinti ţuvusiųjų skaičių ir sušvelninti eismo įvykių 

padarinius: 

9.4.1. uţtikrinti, kad apskrities viršininkas iki kiekvienų metų gruodţio 1 d. pateiktų 

Saugaus eismo komisijai derinti ateinančiųjų metų apskrities saugaus eismo programą.“ 

Informacijos apie priemonės vykdymą nėra. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „10. Sukurti kelių eismo saugos audito sistemą: 

10.1. Atlikti įvairių kelių saugaus eismo auditą (uţstatytose teritorijose ir uţ jų ribų): 

10.1.2 įvesti privalomus kelių eismo saugos audito patikrinimus visiems statomiems ir 

rekonstruojamiems kelių objektams.“ 

Saugaus eismo poţiūriu šiuo metu yra atlikta 40 statomų ir rekonstruojamų kelių techninių 

projektų ir specialiųjų planų auditų. (Atsakinga institucija – LAKD.) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „11. Gerinti transporto priemonių saugumą: 

11.2. gerinti eksploatuojamų transporto priemonių saugumą: 

11.2.2. organizuoti transporto priemonių techninės būklės tikrinimą keliuose.“ 

Per 2009 m. šalies keliuose ir pasienio kontrolės punktuose Inspekcijos pareigūnai patikrino 

2 176 transporto priemonių techninę būklę. Nustatyti 938 techninės būklės trūkumai, keliantys 

pavojų saugiam eismui. 49 transporto priemonėms nustačius didelių techninės būklės trūkumų, 

buvo uţdrausta vaţiuoti toliau ar eksploatuoti transporto priemonę. 15 transporto priemonių dėl 

netinkamo tachografo veikimo buvo nukreiptos į tachografų dirbtuves. (Atsakinga institucija – 

VKTI.) 

 

2.2.4. Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos 

įgyvendinimo priemonių vykdymas 2010 metais 

 

Ataskaitos apie Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos 

priemonių vykdymą uţ 2010 dar tik ruošiamos. Pateikta tik Susisiekimo ministerijos ataskaita uţ 

2010 metų 11 mėnesių ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ataskaita uţ 2010 

metus. 

SE programos uţdavinys ir priemonė „1. Padidinti saugos dirţų, vaikiškų specialių 

saugos lopšių ir saugos kėdučių naudojimą: 

1.1. Stiprinti saugos dirţų, šalmų ir vaikiškų saugos kėdučių naudojimo kontrolę: 

1.1.1. nuolat vykdyti saugos dirţų, šalmų ir vaikiškų saugos kėdučių naudojimo 

kontrolę, rinkti ir kartą per mėnesį teikti Saugaus eismo komisijai informaciją.“ 

2010 m. vasario 15–21 d. šalyje vykdyta vairuotojų ir keleivių saugos dirţų, vaikams skirtų 

specialių sėdynių naudojimo kontrolė (inicijuota Europos kelių policijos tinklo (TISPOL). 

Priemonių metu išaiškinti 1 683 saugos dirţų ir specialių sėdynių naudojimo tvarkos paţeidimai. 

Tarp šių paţeidimų 82 atvejai, kai vaikai (iki 18 metų) buvo veţami neuţsegus saugos dirţo arba 
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nenaudotos vaikams skirtos specialios sėdynės. Daugiausia saugos dirţų ir vaikams skirtų sėdynių 

naudojimo tvarkos paţeidimų išaiškinta Vilniaus apskrityje – 291, Kauno – 273, Klaipėdos – 237, 

Panevėţio – 168, Šiaulių – 147 ir Utenos apskrityje – 138. 

2010 m. rugsėjo 13-19 d. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, policijos 

pareigūnai vykdė prevencines priemones, kurių metu kontroliuotas vairuotojų ir keleivių saugos 

dirţų ir vaikams skirtų specialių sėdynių naudojimas. Šią priemonę inicijavo Europos kelių policijos 

tinklas (TISPOL). Per savaitę mūsų šalyje išaiškinti 1 088 saugos dirţų ir specialių sėdynių 

naudojimo tvarkos paţeidimai. Tarp šių paţeidimų 58 atvejai, kai vaikai (iki 18 metų) buvo veţami 

neuţsegus saugos dirţo arba nenaudotos vaikams skirtos specialios sėdynės. Daugiausia saugos 

dirţų ir vaikams skirtų sėdynių naudojimo tvarkos paţeidimų išaiškinta Kauno apskrityje – 220, 

Vilniaus – 174, Klaipėdos – 159, Šiaulių – 131, Utenos – 106 ir Panevėţio apskrityje – 97. 

2010 m. Nuo lapkričio 22 iki gruodţio 22 d. šalyje buvo vykdoma prevencinė priemonė 

„Būk atidus. Saugok save kelyje“. Vykdomos priemonės metu buvo nustatyta 211 atvejų, kai vaikai 

veţti automobiliuose paţeidţiant Kelių eismo taisykles - neuţsegus saugos dirţo ar nenaudojant 

specialių, vaikams skirtų sėdynių. 

Valstybinės eismo saugumo komisijos posėdţiams informacija pateikta Policijos 

departamento prie VRM 2010 m. sausio 14 d. raštu Nr. 5-S-234 ir 2010 m. gruodţio 6 d. raštu 

Nr. 5-S-7032. 

Susisiekimo ministerijos Kelių ir civilinės aviacijos departamentui informacija taip pat 

pagal poreikį ir būtinumą teikiama elektroniniu paštu.( Atsakinga institucija – PD) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „2. Sumaţinti apsvaigusių nuo alkoholio, 

narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medţiagų asmenų, vairuojančių 

transporto priemones: 

2.1. Maţinti neblaivių ir nuo narkotinių medţiagų apsvaigusių vairuotojų 

2.1.1. apmokyti policijos pareigūnus atpaţinti nuo narkotinių medţiagų apsvaigusius 

vairuotojus;“ 

Šalies apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose buvo organizuoti seminarai 

„Viešosios policijos pareigūnų veikla, vykdant narkomanijos prevenciją ir tiriant teisės paţeidimus, 

susijusius su neteisėtu narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimu ar laikymu“ (180 dalyvių). 

Organizuotos priemonės 2010 m. vasario 13–16 dienomis. Priemonių metu pareigūnai 

patikrino 5 733 transporto priemonių vairuotojų blaivumą. Išaiškinti 79 neblaivūs vairuotojai: 42 iš 

jų nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 27 – vidutinis, 8 – sunkus girtumo laipsnis. Neţymus 

girtumas (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) nustatytas 2 vairuotojams. 

2010 m. kovo 13-14 d. patikrintas 9 038 transporto priemonių vairuotojų blaivumas. 

Išaiškinti 134 neblaivūs vairuotojai: 69 nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 38 – vidutinis, 13 – 

sunkus girtumo laipsnis. Neţymus girtumas (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) nustatytas 14 vairuotojų. 

2010 m. geguţės 15–16 d. šalyje buvo organizuotos prevencinės priemonės, skirtos 

transporto priemonių vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių 

medţiagų tikrinti. Visuomenė apie vykdomą tikslinę prevencinę priemonę buvo informuota per 
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ţiniasklaidą. Priemonių metu pareigūnai patikrino 9 001 transporto priemonės vairuotojo blaivumą. 

Išaiškinti 176 neblaivūs vairuotojai: 83 vairuotojams nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 59 - 

vidutinis, 31 – sunkus girtumas. Neţymus girtumas (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) nustatytas 3 

vairuotojams. 

Įtarus esant apsvaigusius nuo narkotikų ar kitų psichotropinių medţiagų, patikrinti 35 

vairuotojai. Vienas atvejis pasitvirtino – apsvaigusį nuo narkotinių medţiagų vairuotoją sulaikė 

Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnai. 

Nustatyti ir 168 vairuotojai, kurie buvo vartoję alkoholio, bet tikrinimo metu alkoholio 

kiekio koncentracija jų organizme neviršijo leistinos normos. 

2010 m birţelio 7–13 dienomis policijos pareigūnai šalyje vykdė prevencines priemones, 

kurių metu tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą, galimą apsvaigimą nuo narkotikų ar 

kitų psichiką veikiančių medţiagų. Šią tikslinę prevencinę priemonę inicijavo Europos kelių 

policijos tinklas (TISPOL), dėl to ji organizuota ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Per 

savaitę mūsų šalyje išaiškinta 370 neblaivių vairuotojų ir 2 vairuotojai, apsvaigę nuo narkotinių 

medţiagų. Iš viso patikrintas 16 509 transporto priemonių vairuotojų blaivumas, taip pat 34 

vairuotojai, įtarus, kad jie gali būti apsvaigę nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medţiagų. 

Lengvas girtumo laipsnis nustatytas 188 vairuotojams, vidutinis – 123, sunkiai apgirtę prie vairo 

sulaikyti 58 vairuotojai. Daugiausia neblaivių vairuotojų išaiškinta Kauno apskrityje – 65. Vilniaus 

ir Klaipėdos apskrityse tokių vairuotojų atitinkamai išaiškinta 59 ir 52. 

2010 m. liepos 3, 4 ir 7 d. eismo prieţiūrą vykdantys policijos pareigūnai visoje šalyje 

organizavo prevencines priemones, kurių metu tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą, 

apsvaigimą nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medţiagų. Priemonių metu patikrintas 14 451 

transporto priemonės vairuotojų blaivumas. Išaiškinti 298 neblaivūs vairuotojai: 154 vairuotojams 

nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 84 – vidutinis, 51 – sunkus girtumas. Neţymus girtumo laipsnis 

(nuo 0,2 iki 0,4 promilės) nustatytas 9 vairuotojams. Įtarus esant apsvaigusius nuo narkotikų ar kitų 

psichiką veikiančių medţiagų, patikrinti 33 vairuotojai. Vienas atvejis pasitvirtino. 

Europos kelių policijos tinklo (TISPOL) iniciatyva, 2010 m. liepos 26 d.–rugpjūčio 1 d. 

daugelio Europos šalių policijos pareigūnai organizavo prevencines priemones, skirtas autobusų ir 

jų vairuotojų kontrolei keliuose. Priemonių metu daugiausia dėmesio skirta šių transporto priemonių 

vairuotojų blaivumui tikrinti, leistino vaţiavimo greičio, darbo ir poilsio tvarkos paţeidimams 

kontroliuoti. Nustatyti 8 autobusų vairuotojai, kurie transporto priemones vairavo būdami 

neblaivūs. 

2010 m. rugsėjo 3, 11, 20 ir 24–26 d. šalyje buvo organizuotos prevencinės priemonės, 

skirtos transporto priemonių vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų psichiką 

veikiančių medţiagų tikrinti. Priemonių metu pareigūnai patikrino 27 785 transporto priemonių 

vairuotojų blaivumą. Išaiškinti 396 neblaivūs vairuotojai: 190 nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 

129 – vidutinis, 67 – sunkus girtumo laipsnis. Neţymus girtumas (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) 

nustatytas 12 vairuotojų. Daugiausia neblaivių vairuotojų išaiškinta Šiaulių apskrityje – 59, 

Klaipėdos – 54, Kauno – 52, Utenos – 49 ir Vilniaus apskrityse – 45. Kauno ir Šiaulių apskrityse 
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prie vairo sulaikyta po 14 sunkiai apgirtusių vairuotojų, Utenos apskrityje – 11, Vilniaus – 7, 

Klaipėdos ir Panevėţio apskrityse – po 6 tokius vairuotojus. Be to nustatyti 364 vairuotojai, kurie 

buvo vartoję alkoholio, bet tikrinimo metu alkoholio kiekio koncentracija jų organizme neviršijo 

leistinos normos. Įtarus esant apsvaigusius nuo narkotikų ar kitų psichotropinių medţiagų, patikrinti 

25 vairuotojai. Patikrinimo metu nustatyti 2 vairuotojai, kurie buvo apsvaigę nuo narkotikų ar kitų 

psichotropinių medţiagų. 

2010 m. spalio 11–17 d. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, vykdyta Europos kelių 

policijos tinklo (TISPOL) inicijuota prevencinė priemonė „Krovininių transporto priemonių 

kontrolė“. Per savaitę mūsų šalies policijos pareigūnai patikrino 5 787 krovinines transporto 

priemones. Išaiškinti 435 Kelių eismo taisyklių paţeidimai. Lietuvoje registruotų transporto 

priemonių vairuotojai padarė 368 paţeidimus, uţsienio šalyse įregistruotų krovininių transporto 

priemonių vairuotojai – 67 paţeidimus. Sulaikyta 13 neblaivių vairuotojų, vairavusių krovininius 

automobilius. 

2010 m. spalio 23 d. šalyje buvo organizuotos prevencinės priemonės, skirtos transporto 

priemonių vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medţiagų 

tikrinti. Priemonių metu pareigūnai patikrino 6 407 transporto priemonių vairuotojų blaivumą. 

Išaiškintas 91 neblaivus vairuotojas: 50 nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 24 – vidutinis, 13 - 

sunkus girtumo laipsnis. Neţymus girtumas (nuo 0,2 iki 0.4 promilės) nustatytas 4 vairuotojams. 

Įtarus esant apsvaigusius nuo narkotikų ar kitų psichotropinių medţiagų, patikrinta 13 vairuotojų. 

Patikrinimo metu nustatytas 1 vairuotojas, kuris buvo apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų 

psichotropinių medţiagų. 

2010 m. gruodţio 13–19 d. policijos pareigūnai šalyje vykdė prevencines priemones, kurių 

metu tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą, galimą apsvaigimą nuo narkotikų ar kitų 

psichiką veikiančių medţiagų. Šią tikslinę prevencinę priemonę inicijavo Europos kelių policijos 

tinklas (TISPOL), dėl to ji organizuota ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Per savaitę 

mūsų šalyje išaiškinta 165 neblaivūs vairuotojai ir 4 vairuotojai, apsvaigę nuo narkotinių medţiagų. 

Iš viso patikrintas 14 991 transporto priemonės vairuotojų blaivumas, taip pat 23 vairuotojai, įtarus, 

kad jie gali būti apsvaigę nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medţiagų. Lengvas girtumo 

laipsnis nustatytas 78 vairuotojams, vidutinis – 63, sunkiai apgirtę prie vairo sulaikyti 25 

vairuotojai. Daugiausia neblaivių vairuotojų išaiškinta Kauno apskrityje – 31. Vilniaus ir Klaipėdos 

apskrityse tokių vairuotojų atitinkamai išaiškinta 30 ir 20.( Atsakinga institucija – PD) 

SE programos priemonė „2.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo kampanijas prieš 

neblaivius ir nuo narkotikų apsvaigusius vairuotojus, skatinti visuomenės nepakantumą 

tokiems vairuotojams.“ 

Surengta saugaus eismo viešinimo akcija „Sėkmės kelias“, skirta abiturientams ir vyresniųjų 

klasių moksleiviams. Jie buvo skatinami prisiimti įsipareigojimus nepaţeidinėti KET reikalavimų. 

Išleista 50 tūkst. reklaminių skrajučių. Visi abiturientai išleistuvių vakarą gavo sutarties su savo 

sąţine tekstą su pasiţadėjimu nevairuoti neblaiviems ir netoleruoti aplinkinių ţmonių paţeidimų. 
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Išleistas ţurnalas „Ţiemos ralis“, skirtas automobilių sporto mėgėjams, kuriame vairuotojai 

raginami nevairuoti pavartojus svaiginamųjų gėrimų. Tiraţas – 20 tūkst. egz. Ţurnalas buvo 

platinamas 2010 m. sausio 10–13 d. „Winter Rally 2010“ svečiams ir dalyviams.  

Buvo parengti septyni  reportaţai šia tema LNK laidoje „Ne vienas kelyje“. Laida buvo 

transliuojama nuo balandţio 1 d. iki birţelio 1 d., sekmadieniais, 17 val. Ţiūrovų auditorija – 70 

tūkst. ţmonių. 

Laidose buvo analizuojamos eismo įvykių prieţastys, akcentuojama rizika, kurią sukelia 

neblaivūs vairuotojai. (Atsakinga institucija – SM, informacija pateikta uţ 2010 m. 11 mėnesių). 

SE programos uţdavinys ir priemonė „3. Sugrieţtinti vaţiavimo greičio kontrolę: 

3.1. Maţinti leistino greičio viršijimo atvejų ir ţuvusiųjų dėl saugaus greičio 

nepasirinkimo skaičių: 

3.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo kampanijas prieš greičio paţeidėjus.“ 

Pasaulio vyrų krepšinio čempionato metu TV3 transliavo vaizdo klipus „Neviršyk saugaus 

greičio“. Klipai buvo transliuojami per 28 varţybų pertraukas.  

Buvo parengti 5 reportaţai šia tema LNK laidoje „Ne vienas kelyje“. Laidoje buvo 

kalbinami Kelių policijos pareigūnai, saugaus eismo specialistai, kurie aiškino, kokį pavojų sukelia 

leistino greičio viršijimas. Transliacijos vyko nuo balandţio 1 d. iki birţelio 1 d., sekmadieniais, 17 

val. Ţiūrovų auditorija – 70 tūkst. ţmonių. 

Surengta saugaus eismo viešinimo akcija „Sėkmės kelias“, skirta abiturientams ir vyresniųjų 

klasių moksleiviams. Jie buvo skatinami prisiimti įsipareigojimus nepaţeidinėti KET reikalavimų. 

Išleista 50 tūkst. reklaminių skrajučių. Visi abiturientai išleistuvių vakarą gavo sutarties su savo 

sąţine tekstą su pasiţadėjimu nevairuoti neblaiviems ir netoleruoti aplinkinių ţmonių paţeidimų. 

Šia tema buvo parengtos publikacijos interneto portale „15min.lt“, kuriame visą vasarą veikė 

rubrika abiturientams „Sėkmės kelias“.  

Ţurnale „Ţiemos ralis“, kuris buvo platinamas 2010 m. sausio 10–13 d. „Winter Rally 2010“ 

svečiams ir dalyviams, buvo spausdinama publikacija apie lenktynininkų vairavimą, akcentuojant, 

kad profesionalūs sportininkai greitį išvysto ne kelyje, o lenktynių trasoje. Tiraţas – 20 tūkst. egz. 

(Atsakinga institucija – SM, informacija pateikta uţ 2010m. 11 mėnesių) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „5. Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą: 

5.1. Skirti kuo daugiau dėmesio neapsaugotiems eismo dalyviams (pėstiesiems, 

dviratininkams ir vaikams), ypač tamsiuoju paros metu: 

5.1.1. rengti visoje šalyje švietėjiškas pėsčiųjų ir dviratininkų saugos akcijas, skatinti 

atšvaitų ir drabuţių su šviesą atspindinčiomis medţiagomis dėvėjimą;“ 

Dviračių sporto šventės metu rugpjūčio 22 d. buvo parengta informacinė kampanija apie 

dviratininkų saugumą. Reklaminiai vaizdo klipai buvo transliuojami ACM lauko ekranuose 

Vilniuje. 

Dvi radijo laidos vaikams „Baltasis zebriukas“ (Extra FM) buvo skirtos vaikų, vaţinėjančių 

dviračiais, elgesiui. Saugaus eismo specialistai aiškino vaikams, kad būtina turėti šalmą ir šviesą 

atspindinčią liemenę, ypač tamsiuoju paros metu. 
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Dienraščiuose „Vilniaus diena“, „Kauno diena“, „Klaipėda“, savaitraščiuose „Ekspres 

nedelia“ ir „Obzor“ parengtos publikacijos, kaip atšvaitai ir šviesą atspindinti liemenė padeda 

pėstiesiems būti matomiems kelyje tamsiuoju paros metu. 

LTV laidoje „Tūkstantmečio vaikai“ moksleiviai atsako į klausimus apie atšvaitų naudą, 

kiek atšvaitai padidina eismo dalyvio – pėsčiojo ar dviratininko – matomumą. Atšvaitai dovanojami 

laidos dalyviams, aiškinama, kaip juos prisisegti. Jau buvo paruoštos 4 laidos su rubrika „Apie 

saugų eismą“. 

Lietuvos vaikų dviratininkų dalyvavimas tarptautiniame konkurse. Vaikus konkursui 

paruošė ir jų kelionę į varţybas, vykusias Makedonijoje, organizavo „Lietuvos automobilininkų 

sąjunga“. (Atsakinga institucija – SM, informacija pateikta uţ 2010 m. 11 mėnesių) 

SE programos priemonė „5.1.3. nuolat kontroliuoti pėsčiųjų ir dviratininkų elgesį 

keliuose“ 

2010-05-21 Policijos departamento prie VRM raštas Nr. 5-S-3000 apskričių vyriausiesiems 

policijos komisariatams dėl eismo dalyvių kontrolės keliuose, kuriame prašoma ypatingą dėmesį 

skirti mopedų, motociklų vairuotojų kontrolei, vykdyti dviračių vairuotojų vaţiavimo keliais 

pareigų, dviračiams keliamų reikalavimų, atšvaitų, liemenių su šviesą atspindinčiais elementais 

naudojimo tamsiu paros metu kontrolę, daugiau dėmesio skirti nepilnamečiams eismo dalyviams - 

pėstiesiems, dviračių, mopedų, motociklų vairuotojams. 

2010-08-16 Policijos departamento prie VRM raštas Nr. 5-S-4736 apskričių vyriausiesiems 

policijos komisariatams dėl rugsėjo mėnesį organizuojamų priemonių, išaiškinant pėsčiųjų ir 

dviratininkų daromus Kelių eismo taisyklių paţeidimus. 

2010-11-11 Policijos departamento prie VRM raštas Nr. 5-S-6540 apskričių vyriausiesiems 

policijos komisariatams dėl pėsčiųjų kontrolės sustiprinimo. 

Vykdomas saugaus eismo projektas „Saugokime vieni kitus kelyje“. Pagrindinis projekto 

tikslas – skatinti eismo dalyvius kelyje elgtis atsakingai ir saugiai, gerbti vieniems kitus, puoselėti 

krikščioniškas vertybes, laikytis Kelių eismo taisyklėse numatytų pareigų: nevairuoti transporto 

priemonių apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių medţiagų, tamsiuoju paros metu segėti atšvaitus, 

naudoti ryškiaspalves šviesą atspindinčias liemenes ar kitus šviesą atspindinčius elementus. 

(Atsakinga institucija – PD) 

SE programos priemonė „5.1.4. rengti švietėjiškas pėsčiųjų informavimo apie saugų 

eismą gatvėse, keliuose ir pėsčiųjų perėjose akcijas.“ 

Parengta radijo laida vaikams „Baltasis zebriukas“ (Extra FM). Vaikai buvo raginami 

kultūringai elgtis gatvėse, eiti per gatvę tik degant ţaliai šviesoforo šviesai. Vaikai atsakinėjo į 

laidos vedėjo klausimus, teisingai atsakę, gavo atšvaitų.  

Ţurnalistų autoklubas organizavo „Geriausio Lietuvos vairuotojo konkursą“. Buvo 

propaguojamas kultūringas vairavimas, konkurso dalyviai atsakinėjo į klausimus apie eismo 

saugumą.  

Kultūringas ir atsakingas vairavimas buvo viešinamas renginio „CO2“ metu. Parengti ir 

išplatinti 4 pranešimai  ţiniasklaidai, inicijuotos publikacijos internetinėje ţiniasklaidoje. Šios 
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informavimo kampanijos metu eismo dalyviai buvo raginami naudoti saugos priemones, atšvaitus ir 

kita, tėvai buvo raginami rūpintis vaikų saugumu. (Atsakinga institucija – SM, informacija pateikta 

uţ 2010m. 11 mėnesių) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7. Gerinti eismo kultūrą ir eismo dalyvių 

švietimą: 

7.3. Formuoti saugesnę eismo dalyvių elgseną: 

7.3.1. organizuoti Lietuvos moksleivių konkursą „Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“; 

Organizuotas pradinių klasių (1–4) mokinių konkursas „Šviesoforas“ buvo rengiamas dviem 

etapais – regioniniu ir nacionaliniu. Regioninis vyko 30-yje savivaldybių. Regioniniuose 

konkursuose dalyvavo apie 300 mokinių iš 45 rajonų savivaldybių, nacionaliniame konkurso etape 

– 68 mokiniai iš 17 savivaldybių. Išplatinta 1 000 reklaminių plakatų apie konkursą ir 10 000 

skrajučių. Parengta po 3 publikacijas kiekvieno regiono vietinėje spaudoje ir dvi publikacijos 

nacionalinėje spaudoje.  

Organizuotos jaunųjų dviratininkų (vyresniųjų klasių mokinių) varţybos. Jos vyko dviem 

etapais – regioniniu ir nacionaliniu. Regioniniuose etapuose dalyvavo komandos iš 31 savivaldybės, 

iš viso apie 150 moksleivių, nacionaliniame – 28 moksleiviai iš 17 savivaldybių. Informuojant apie 

šias varţybas visų rajonų regioninėje spaudoje buvo išplatintas skelbimas (100 mm x 100 mm.), 

mokyklose išplatinta 100 reklaminių plakatų ir 10 000 skrajučių. Apie varţybas buvo rašoma visų 

rajonų vietinėje spaudoje, o nacionalinio etapo – dviejose publikacijose nacionalinėje spaudoje. 

(Atsakinga institucija – SM, informacija pateikta uţ 2010m. 11 mėnesių) 

SE programos priemonė „7.3.2. informuoti eismo dalyvius apie eismo įvykius keliuose 

ir gatvėse.“ 

Kiekvieną darbo dieną rengta informacija ir visuomenė informuota apie eismo įvykius, jų 

padarinius ir prieţastis Lietuvos radijo laidoje „112“ ir radijo stoties „Ţinių radijas“ 

informaciniuose pranešimuose. Informacija apie eismo įvykius ir jų padarinius kartą per savaitę 

buvo teikiama dienraščio „Lietuvos ţinios" priedui „Trasa", Lietuvos naujienų agentūrai ELTA, 

Naujienų agentūrai BNS, Naujienų portalams „Delfi“, „Alfa.lt“, „Balsas.lt“, kitoms ţiniasklaidos 

priemonėms, taip pat Susisiekimo ministerijos Kelių ir civilinės aviacijos departamento Saugaus 

eismo skyriui. Informacija rengta (kartą per savaitę) ir Lietuvos radijo laidai „Sankryţa“. Per metus 

parengta 191 informacinis pranešimas ţiniasklaidai. 

Ţiniasklaidoje (daugiau negu 70 kartų duoti interviu laikraščiams, radijo stotims, televizijos 

laidoms), taip pat LKPT interneto svetainėje (165 pranešimai) visuomenė buvo informuojama apie 

vykdomas prevencines priemones, skelbta kita eismo dalyviams aktuali informacija. 

Dalyvauta televizijos laidose: LTV laidoje „Teisė ţinoti“ ir LTV Naujienų tarnybos laidoje 

„Šiandien“, ne kartą - LNK laidoje „Ne vienas kelyje“. (Atsakinga institucija – PD) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „7.4. Skatinti kultūringą elgesį keliuose: 

7.4.1. propaguoti visuomenei kultūringą elgesį keliuose, smerkti agresyvų vairavimą.“ 
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LNK TV laidoje „Ne vienas kelyje“, parengti 3 reportaţai, skirti kultūringam elgesiui uţ 

vairo.  

Ţurnalistų autoklubas organizavo „Geriausio Lietuvos vairuotojo konkursą“. Buvo 

propaguojamas kultūringas vairavimas, konkurso dalyviai atsakinėjo į klausimus apie eismo 

saugumą. (Atsakinga institucija – SM, informacija pateikta uţ 2010 m. 11 mėnesių) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8. Gerinti eismo kontrolės, medicinos pagalbos 

ir gelbėjimo tarnybų darbą: 

8.2. Parengti eismo dalyvių kontrolės planus: 

8.2.1. kiekvienais metais Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

parengti detalius eismo dalyvių kontrolės planus, kuriuos būtina suderinti su Saugaus eismo 

komisija.“ 

2010 metų eismo dalyvių kontrolės priemonių planas parengtas ir Lietuvos policijos 

generalinio komisaro patvirtintas 2010 m. vasario 20 d. (Nr. 5-IL-200). Šis planas Lietuvos policijos 

eismo prieţiūros tarnybos (dabar - Lietuvos kelių policijos tarnyba) 2010 m. vasario 25 d. raštu Nr. 

39-S-781 išsiųstas Susisiekimo ministerijai. 

2010 m. vasario 26 d. raštu Nr. 39-S-782 planas išsiųstas apskričių vyriausiesiems policijos 

komisariatams vykdyti. (Atsakinga institucija – PD) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.3. Maţinti eismo įvykių riziką valstybinės 

reikšmės keliuose: 

8.3.1. nuolat vykdyti eismo dalyvių kontrolę avaringuose ruoţuose.“ 

Eismo dalyvių kontrolė avaringiausiuose valstybinės reikšmės kelių ruoţuose vykdoma 

vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 5-V-717 

„Dėl magistralinių kelių ruoţų, kuriuose organizuojama Kelių eismo taisyklių paţeidimų 

prevencija, uţtikrinama eismo kontrolė ir vykdomos kitos policijos funkcijos, sąrašo patvirtinimo“ 

(4.1.3 ir 4.2.1 punktai). (Atsakinga institucija – PD) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „8.4. Aprūpinti policiją šiuolaikinėmis eismo 

kontrolės priemonėmis: 

8.4.1. aprūpinti policijos įstaigų eismo prieţiūros padalinius patruliniais automobiliais, 

kompiuteriais, eismo kontrolės priemonėmis, stebėjimo ir kitomis šiuolaikinėmis technikos 

priemonėmis (iš viso 140 patrulinių automobilių su visa įranga);“ 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 5-V-190 „Dėl 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. investicijų projektų įgyvendinimo 

priemonių plano patvirtinimo“ skirta 102,5 tūkst. Lt 

Lietuvos kelių policijos tarnyba įsigijo 11 vnt. vaizdo ir garso įrašymo įrangų, kurias 

sumontavo apskričių kelių policijos padalinių patruliniuose automobiliuose. (Atsakinga institucija – 

PD) 

SE programos priemonė „8.4.2. aprūpinti steigiamus Lietuvos policijos eskortavimo 

rinktinės padalinius greičio matavimo prietaisais su garso ir vaizdo įrašymo įranga, 
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integruota transporto priemonių identifikavimo sistema ir nešiojamaisiais kompiuteriais su 

GPRS (iš viso 70 patrulinių automobilių su visa įranga);“ 

2010 m. ši priemonė nebuvo vykdoma, nes nebuvo skirta lėšų. (Atsakinga institucija – PD) 

SE programos priemonė „8.4.3. aprūpinti policijos padalinius, kontroliuojančius 

eismą, blaivumo nustatymo prietaisais su spausdintuvais ir apsvaigimo nuo narkotinių 

medţiagų nustatymo prietaisais (iš viso 210 prietaisų).“ 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 5-V-190 „Dėl 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. investicijų projektų įgyvendinimo 

priemonių plano patvirtinimo“ skirta 97,5 tūkst. Lt. 

Lietuvos kelių policijos tarnyba įsigijo 18 vnt. alkoholio kiekio matavimo prietaisų ir 

išdalino kelių policijos padaliniams. (Atsakinga institucija – PD) 

SE programos uţdavinys ir priemonė „9. Šalinti eismo įvykių prieţastis avaringuose 

miestų ir uţmiesčio kelių ruoţuose: 

9.1. Tobulinti eismo įvykių statistiką, apimančią visas kelių tinklo dalis, įskaitant 

savivaldybių kelius, siekti, kad institucijos, kurios rūpinasi saugiu eismu, turėtų neribotą 

duomenų apie eismo įvykius prieigą: 

9.1.2. sukurti ir tobulinti Kelių eismo taisyklių paţeidimų ir Eismo įvykių ţinybinio 

registro programinę įrangą“ 

Nuo 2010-01-14 pradėjo veikti Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registras. 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 5-V-35 „Dėl 

Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 5-V-28 „Dėl 

policijos registruojamų administracinių teisės paţeidimų, išskyrus Kelių eismo taisyklių 

paţeidimus, registro bei Kelių eismo taisyklių paţeidimų ir eismo įvykių registro reorganizavimo į 

Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registrą, Administracinių teisės paţeidimų ir 

eismo įvykių registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradţios nustatymo. 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 5-V-18 „Dėl 

Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registro automatiškai formuojamų blankų formų ir 

klasifikatorių patvirtinimo“. 

Šiuo metu pagal poreikius yra tobulinamas Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių 

registras. (Atsakinga institucija – PD) 
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2.2.5. Avaringumo situacijos šalyje pokyčiai per pastaruosius metus 

Lietuva, siekdama išsaugoti ţmonių gyvybes keliuose bei įgyvendinti Veronos deklaracijoje 

uţsibrėţtus tikslus, padarė didelį darbą, siekdama esminio pokyčio saugaus eismo srityje. Lyginant 

su 2001 m., ţuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių pavyko sumaţinti daugiau kaip per pusę. Didele 

dalimi prie to prisidėjo Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos 

priemonių įgyvendinimas.  

 

1 lentelė. Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų dinamika Lietuvoje 1994–2010 m. Duomenų 

šaltinis – Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Metai 

Eismo įvykiai Ţuvo Suţeista 

Iš viso 
100 000 

gyventojų 
Iš viso 

100 000 

gyventojų 
Iš viso 

100 000 

gyventojų 

1994 3902 104,8 765 20,5 4146 111,3 

1995 4144 111,5 672 18,1 4508 121,2 

1996 4579 123,7 667 18,0 5223 140,7 

1997 5319 143,5 752 19,5 6198 167,2 

1998 6445 174,0 829 22,4 7667 207,0 

1999 6356 171,7 748 20,2 7696 207,4 

2000 5807 157,2 641 17,3 6960 188,5 

2001 5972 171,5 706 20,2 7103 204,8 

2002 6090 175,9 697 20,1 7427 214,5 

2003 5963 173,0 709 20,6 7263 210,7 

2004 6372 186,0 751 21,9 7877 230,0 

2005 6771 198,6 773 22,7 8466 248,3 

2006 6658 196,7 760 22,5 8334 243,2 

2007 6192 181,9 740 22 8042 238,9 

2008 6329 184,9 499 14,9 5818 177,3 

2009 6321 183,5 370 11,1 4459 133,9 

2010 6424 185,1 300 9,2 4328 133,4 

 

Padėtis ėmė gerėti nuo 2008-ųjų, kai valstybė sugrieţtino atsakomybę uţ kelių eismo 

taisyklių nepaisymą. 2010-aisiais ţuvo 300 ţmonių. Tai – geriausias rodiklis per Lietuvos 

nepriklausomybės laikotarpį. 
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9 pav. Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl kelių transporto įvykių, 19962010 m. 

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas. 
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10 pav. Traumatizmo daţnis dėl kelių transporto įvykių Lietuvoje 19962010 m. 

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas. 
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2 lentelė. Eismo įvykiuose nukentėję eismo dalyviai 20002010 m. Duomenų šaltinis – 

Lietuvos automobilių kelių direkcija.  

Metai 

Eismo dalyviai 

Vairuotojai Pėstieji Dviratininkai Keleiviai Kiti Iš viso 

Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista 

2000 173 1779 235 2116 72 629 155 2398 6 38 641 6960 

2001 192 1878 253 2141 94 614 163 2435 4 35 706 7103 

2002 194 1951 239 2091 94 699 162 2651 8 35 697 7427 

2003 216 1952 218 2051 85 604 176 2519 14 137 709 7263 

2004 229 2199 262 2159 87 663 166 2806 7 50 751 7877 

2005 231 2484 256 2165 85 715 195 3064 6 38 773 8466 

2006 230 2615 241 2123 68 573 201 3023 20 0 760 8334 

2007 251 2474 235 2058 73 560 176 2925 5 25 740 8042 

2008 156 1771 175 1640 38 432 127 1951 3 24 499 5818 

2009 121 1323 121 1333 34 378 87 1380 7 45 370 4459 

2010 95 1269 106 1246 24 346 67 1334 8 133 300 4328 

 

3 lentelė. 2001–2010 m. eismo įvykiuose nukentėję vaikai. Duomenų šaltinis – Lietuvos 

kelių policijos tarnyba 

Metai Vaikai Pėstieji vaikai Vaikai 

dviratininkai 

Vaikai mopedų 

vairuotojai 

Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista Ţuvo Suţeista 

2001 51 1414 15 643 –* – – – 

2002 63 1576 20 666 – – – – 

2003 55 1499 14 634 – – – – 

2004 50 1660 12 667 – – – – 

2005 74 1672 17 647 – – – – 

2006 65 1581 15 579 – – – – 

2007 70 1584 17 544 – – – – 

2008 33 1142 11 489 – – – – 

2009 36 899 6 371 1 104 3 23 

2010 17 834 7 357 0 97 1 10 

* – duomenys nebuvo skelbiami. 

 

Išanalizavus SE programos priemonių vykdymą ir statistiką, galima daryti išvadą, kad 

tragiškai uţsibaigę eismo įvykiai nėra vien tik atsitiktinis reiškinys. Laiku ėmusis reikiamų 

priemonių, didelės jų dalies galima išvengti ir taip išgelbėti nuo mirties ar suţalojimo potencialias 
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aukas. Didelis darbas nuveiktas vairuotojų ir keleivių saugos srityje: greičio kontrolė, apsvaigusių 

nuo alkoholio ir narkotikų vairuotojų išaiškinimas, saugos dirţų, vaikiškų automobilinių kėdučių 

naudojimas ir t. t. Neblogų rezultatų pasiekta, uţtikrinant saugesnį dviratininkų ir jaunųjų mopedų 

vairuotojų eismą. Atliktas didelis švietėjiškas darbas propoguojant atšvaitų dėvėjimą tamsiu paros 

metu. Pagerėjo rodikliai susiję su visais eismo dalyviais. 

2008–2010 metų policijos veiklos uţtikrinant eismo saugumą vienas iš prioritetų – 

vairuotojų ir keleivių saugos dirţų, vaikams skirtų specialių sėdynių, mopedų, motociklų, dviračių 

vairuotojų ir jų keleivių saugos šalmų naudojimo kontrolė, jauno amţiaus ţmonių daromų KET 

paţeidimų išaiškinimas ir jų prevencija. Daugiausia dėmesio skirta šių eismo dalyvių elgesio ir 

atšvaitų (šviečiančių ţibintų), ryškiaspalvių liemenių su šviesą atspindinčiais elementais naudojimo 

kontrolei tamsiuoju paros metu. 

 

Keleiviai

22%
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35%

Vairuotojai

32%

Kiti

3%

Dviratininkai

8%

 

11 pav. Eismo įvykiuose ţuvusių ţmonių kaip eismo dalyvių pasiskirstymas 2010 m. 

Lietuvoje. Duomenų šaltinis – Lietuvos automobilių kelių direkcija. 
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12 pav. Eismo įvykių pasiskirstymas pagal rūšis 2000–2010 m. Duomenų šaltinis – 

Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

 

Iš diagramos (12 pav.) matyti, kad beveik visada vyravusi eismo įvykio rūšis – uţvaţiavimas 

ant pėsčiųjų, nors ir stipriai sumaţėjus visų eismo įvykių rūšių skaičiui, išlieka prioritetine 

problema. 

Toliau gerinant rodiklius, reikia tęsti pradėtą darbą, siekiant apsaugoti visus eismo dalyvius. 

Kadangi iki šiol eismo įvykių pasiskirstyme pagal rūšis pirmauja „uţvaţiavimas ant pėsčiojo“, 

reikėtų dar daugiau jėgų sutelkti šios problemos sprendimui. Turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys 

pėsčiųjų daromų KET paţeidimų prevencijai, išaiškinimui ir atsakomybės uţ jų nesilaikymą 

uţtikrinimui, atsiţvelgiant į metų ir paros laiką (atšvaitų, kitų šviesą atspindinčių elementų 

naudojimo, kitų šių eismo dalyvių pareigų vykdymo).  

Kaip matome iš kelių eismo statistikos (4 lentelė), paskutiniaisiais metais Lietuva, lyginant 

su kitomis Europos Sąjungos šalimis, padarė beveik didţiausią paţangą ţuvusiųjų skaičiaus eismo 

įvykiuose maţinimo srityje. 

Nepaisant to, pagal eismo įvykiuose ţuvusiųjų skaičių, tenkantį 1 mln. gyventojų, Lietuva 

tėra šešta nuo galo (pagal 2009 metų statistinius duomenis). 
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4 lentelė. Ţuvusiųjų skaičius ir skaičiaus pokytis Europos Sąjungos šalyse 2008–2009 

metais. Duomenų šaltinis – Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

 

Šalis 2008 m. 2009 m. % 

Slovakija 606 385 -36 

Lietuva 498 370 -26 

Danija 406 303 -25 

Estija 132 100 -24 

Slovėnija 214 171 -20 

Latvija 316 254 -20 

Suomija 343 281 -18 

Vengrija 996 822 -17 

Čekija 1076 901 -16 

Lenkija 5437 4572 -16 

Bulgarija 1061 901 -15 

Italija 4739 4050 -15 

Ispanija 3100 2668 -14 

Airija 279 241 -14 

Kipras 82 71 -13 

Švedija 397 358 -10 

Rumunija 3063 2796 -9 

Vokietija 4477 4154 -7 

Jungtinė Karalystė 2718 2528 -7 

Austrija 679 633 -7 

Graikija 1533 1453 -6 

Portugalija 885 839 -5 

Olandija 750 720 -4 

Prancūzija 4275 4262 0 

Belgija 944 955 1 

Liuksemburgas 35 47 34 

Malta 15 21 40 

Pastaba: duomenys iš ETSC (angl.– European Transport Safety Council) pranešimo „4th Road 

Safety PIN Report“ (www.etsc.eu). 

 

 

 

http://www.etsc.eu/
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5 lentelė. Eismo įvykiuose ţuvusiųjų skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų Europos 

Sąjungos šalyse 2009 m. Duomenų šaltinis – Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Šalis 

Skaičius, tenkantis 1 mln. 

gyventojų 

Švedija 39 

Jungtinė Karalystė 41 

Olandija 44 

Malta 51 

Vokietija 51 

Suomija 53 

Airija 54 

Danija 55 

Ispanija 58 

Prancūzija 66 

Italija 67 

Slovakija 71 

Estija 75 

Austrija 76 

Portugalija 79 

Vengrija 82 

Slovėnija 84 

Čekija 86 

Kipras 89 

Belgija 89 

Liuksemburgas 95 

Lietuva 110 

Latvija 112 

Bulgarija 118 

Lenkija 120 

Graikija 129 

Rumunija 130 

  

Pastaba: duomenys iš ETSC (angl.– European Transport Safety Council) pranešimo „4th Road 

Safety PIN Report“ (www.etsc.eu) 

 

http://www.etsc.eu/
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2.3. Saugos vandenyje ir skendimų prevencijos priemonės 

 

Kiekvienais metais pasaulyje įvyksta apie 0,5 mln. mirčių dėl skendimo, o Lietuvoje kasmet 

nuskęsta apie 300 ţmonių. Geguţės ir birţelio mėnesiai – patys pavojingiausi, ypač skendimo 

atvejų padaugėja savaitgaliais. Daţniausiai skęsta 5–14 metų vaikai. 

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, skendimų prevencijoje 

svarbiausios yra šios intervencijos: 

 Pirmoji pagalba. 

 Mokymas ţmonių sąmoningumui didinti. 

 Saugos standartų baseinams įvedimas. 

 Tinkamai parengti ir priemonėmis aprūpinti gelbėtojai. 

 Šulinių ir kt. grėsmę skendimams keliančių vandens šaltinių uţdengimas ar pašalinimas.  

 Įstatymas, kuriame reglamentuojamas baseino aptvėrimas iš visų pusių bei šio įstatymo 

vykdymo kontrolė. 

 Asmeninių plaukimo priemonių naudojimas. 

 

Skendimams įtakos turintys rizikos veiksniai, rekomendacijos bei vykdomos 

prevencinės priemonės Lietuvoje 

 

Amţius. Daţniausiai skęsta 5–14 metų vaikai. Vaikų skendimai daţniausiai įvyksta dėl 

suaugusiųjų prieţiūros stokos. Vaikai, kuriuos priţiūri kiti vaikai ar paaugliai, nuskęsta daţniau.  

Reikėtų didinti ţmonių sąmoningumą, ypač tėvų. Nepalikti vaikų be prieţiūros. Mokyti 

vaikus plaukti. 

2008 m. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

siekiant tobulinti kūno kultūros pamokų turinį, kartu su Pedagogų profesinės raidos centru 

organizavo 8 kūno kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginius, juose dalyvavo 585 

pedagogai, skirta lėšų (16 750 Lt). Vyko seminarai nutukimo, vaikų mokymo plaukti ir taisyklingos 

laikysenos, judrių ţaidimų populiarinimo, kūno kultūros mokykloje problemų sprendimo ir 

olimpinio ugdymo tematikomis. Siekiant plėtoti savanorystės idėją, Departamento uţsakymu Sporto 

savanorių sąjunga vykdė 5 seminarų ciklą savanorystės sporte tema, taip pat dalyvavo organizuojant 

masinius sporto renginius.  

2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094 buvo 

patvirtinta programa „Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos 

patvirtinimo“, (Ţin., 2008, Nr.127-4848). Ši programa iki šiol nepasiteisino dėl lėšų stygiaus ir dėl 

to, kad nedaug Lietuvos mokyklų turi baseinus, tačiau ji naudinga tuo, kad ketinama parengti ir 

išleisti mokytojams ir mokiniams skirtas mokymo plaukti ir saugaus elgesio vandenyje ir prie 

vandens metodines rekomendacijas, taip pat skiriama dėmesio ir neįgaliųjų vaikų plaukimui. Esant 
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tokiai situacijai, galima būtų daugiau akcentuoti saugą vandenyje ir prie vandens, organizuoti 

vasaros stovyklas, šnekėti ir diskutuoti su vaikais šia tema. 

2009 m. Kūno kultūros ir sporto departamento uţsakymu Lietuvos kūno kultūros 

akademijoje buvo organizuoti 6 dalių teoriniai ir praktiniai seminarai ,,Mokymas plaukti ir saugus 

elgesys prie vandens ir vandenyje“, juose dalyvavo 179 įvairių savivaldybių pedagogai – pradinių 

klasių, kūno kultūros mokytojai, plaukimo treneriai ir mokyklų administracijų atstovai. 

Alkoholis. Alkoholio vartojimas yra apie penktadalio skendimų prieţastis išsivysčiusiose 

šalyse, pvz.: Kanadoje 14% nuskendusiųjų vartojo alkoholio, iš jų 79% buvo vyrai ir paaugliai. – 

Maţiau išsivysčiusiose šalyse alkoholis lemia dar daugiau skendimų, bet tikslios statistikos nėra. – 

Svaigieji gėrimai maţina tėvų dėmesį priţiūrint vaikus. – Karštyje alkoholio poveikis sustiprėja. 

Reiktų didinti ţmonių sąmoningumą ir šioje srityje. Kontroliuoti įstatymą, draudţiantį gerti 

alkoholinius gėrimus viešose vietose. Kabinti perspėjančius ţenklus paplūdimiuose. Informuoti 

visuomenę, kalbėti apie alkoholio keliamus pavojus per ţiniasklaidą. 

Lytis. Vyrų nuskęsta du kartus daugiau nei moterų dėl elgesio skirtumų. Vyrai daţniau būna 

vandenyje: jie ne retai maudosi vieni, daugiau nardo ir ţvejoja. Vyrų elgesys vandenyje 

rizikingesnis nei moterų: vyrai vartoja daugiau svaigiųjų gėrimų ir daţniau geria alkoholio prieš 

maudydamiesi ar irstydamiesi valtimi. 

Būtina didinti ţmonių sąmoningumą alkoholio vartojimo srityje. Ugdyti atsakingus piliečius 

ir tėvus, kelti savivertę, sudaryti sąlygas savirealizacijai. 

Profesija, uţsiėmimas. Profesionalių ţvejų mirtingumas dėl skendimų yra labai aukštas, 

pvz.: Aliaskoje jis sudaro 116 atvejų iš 100 tūkst. gyventojų. Ţemesnio ekonominio lygio šalyse 

daug skendimų įvyksta plaukiant maţomis valtimis, iš kurių gaudoma ţuvis maistui arba 

pragyvenimui. Pagal statistiką, apie 90% skendimo aukų nedėvėjo gelbėjimosi liemenių. 

Perpildytos valtys, prastos oro sąlygos daţnai tampa skendimų iš valčių prieţastimi.  

Reikia mokyti ţmones saugiai elgtis vandenyje, reglamentuoti ir kontroliuoti asmeninių 

plaukimo priemonių naudojimą. 

Priėjimas prie vandens. Daugiau nuskęsta kaimo vaikų: pasaulyje skendimai sudaro apie 

42-44% mirčių dėl traumų tarp miesto vaikų ir 54–61% tarp kaimo vaikų. – Miestuose vaikai 

daţniausiai nuskęsta neaptvertuose baseinuose, tvenkiniuose. 

Būtina reglamentuoti baseinų ir kitų vandens telkinių aptvėrimą. Nepaleisti vaikų iš akių 

prie vandens telkinių. Mokyti ir informuoti visuomenę per ţiniasklaidos priemones. Mokyti 

visuomenę pirmosios pagalbos įgūdţių. Reguliariai kelti gelbėtojų kvalifikaciją ir aprūpinti 

reikiamomis priemonėmis. 

Vyriausybės patvirtinta nacionalinė traumų prevencijos strategija, kurioje numatyti tikslai ir 

jų įgyvendinimo grafikas, siekiant uţtikrinti vaiko ir paauglio saugą vandenyje. 

Higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (ţin., 2009, 

Nr. 66-2642) 18 punkte sakoma: „Poilsiautojų saugą, paplūdimių higienos reikalavimus, jų 

naudojimą ir prieţiūrą turi uţtikrinti institucija, atsakinga uţ paplūdimių ir maudyklų 

administravimą“. 



 71 

Tarptautinė darbo grupė 2010 m. parengė bendras rekomendacijas, skirtas šeimoms ir 

asmenims, poilsiaujantiems prie atvirų vandens telkinių, kaip būti saugiems ir apsaugoti kitus, 

laikantis šių rekomendacijų: 

 

Saugok save 

 Išmokite plaukti ir vandenyje reikalingų saugos įgūdţių. 

 Niekada neplaukiokite vieni. 

 Visada paisykite saugos ţenklų ir vėliavos įspėjimų. 

 Niekada neikite į vandenį pavartoję alkoholio. 

 Išmokite, kaip ir kada naudotis gelbėjimosi liemene. 

 Plaukiokite tik gelbėtojų priţiūrimose vietose. 

 Ruošdamiesi prie vandens telkinio, pasidomėkite orų prognoze ir vandens telkinio 

sąlygomis. 

 Į seklų ar nepaţįstamą vandens telkinį pradţioje visada briskite, o ne šokite ar nerkite. 

 

Saugok kitus 

 Padėkite ir paskatinkite kitus, ypač vaikus, išmokti plaukti ir saugos vandenyje įgūdţių.  

 Plaukiokite tik gelbėtojų priţiūrimose vietose. 

 Paaiškinkite kitiems saugos vandenyje taisykles. 

 Visada nepertraukiamai ir iš arti stebėkite priţiūrimą vaiką, esantį vandenyje ar šalia 

vandens. 

 Naudokitės gelbėjimosi liemene, ypač kartu su vaikais ar prastais plaukikais. 

 Išmokite, kaip suteikti pirmąją pagalbą ir gaivinimo pagrindų. 

 Išmokite saugių skęstančiųjų gelbėjimo būdų, nekeliančių pavojaus jums. 

 Paisykite saugos ţenklų ir vėliavos įspėjimų. 

 

Ţmonės skatinami mokytis pirmosios pagalbos įgūdţių. Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centras, didindamas ţmonių sąmoningumą, rengė tokius kursus nemokamai.  

Lietuvoje reikėtų atkreipti dėmesį į teisinę bazę: reikėtų reglamentuoti apsauginių tvorelių 

įrengimą viešuosiuose baseinuose, minimalų gelbėtojų skaičių paplūdimiuose ir kitose vandens 

pramogų vietose, taip pat reikėtų įdiegti nacionalinę programą, skirtą vaiko mokymui apie saugą 

vandenyje bei daugiau apie tai kalbėti per ţiniasklaidą. 
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2.4. Kritimų prevencijos priemonės 

 

Lietuvoje dėl kritimų 2009 metais mirė 355 ţmonės. Daugiausiai 45–64 ir virš 65 metų 

amţiaus grupėse. 

Lietuvoje reikia skirti daugiau dėmesio pagyvenusių ţmonių saugos stiprinimui, saugios 

aplinkos kūrimui namuose ir suţalojimų, o ypač nukritimų profilaktikai, pasinaudojant teigiama 

tarptautine patirtimi, ir į šią veiklą įtraukiant vietinę bendruomenę. Reikia informuoti visuomenę 

apie galimą riziką, ypač kai gatvėse slidu ir ypač pagyvenusius ţmones, kurie daţnai neįvertina 

rizikos. 

Ţinant šią situaciją, Valstybinis aplinkos sveikatos centras (toliau–VASC) 2009 metais 

išleido rekomendacijas lankstuko pavidalu „Kaip vyresnio amţiaus ţmonėms išvengti traumų?“. 

Išleista elektroninė versija, kurią galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (kuris 

perėmė VASC funkcijas po reorganizacijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 

m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-969 „Dėl Valstybinio aplinkos sveikatos centro, Valstybinės 

visuomenės sveikatos prieţiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos reorganizavimo 

sąlygų ir reorganizavimo komisijos sudėties patvirtinimo“) interneto svetainėje. Lankstuke yra 

aprašoma situacija pagyvenusių ţmonių traumų dėl kritimų srityje, traumų prieţastys ir kritimų 

vietos, rizika, susijusi su sveikatos būkle, rizika namuose, lauke, pavojingas elgesys, socialinė 

ekonominė rizika bei atitinkamos rekomendacijos, taip pat pateikti nesudėtingi pratimai, kuriuos 

galima atlikti namie. 

Kritimų darbo metu prevencijai reglamentuoti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo m–ja, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos m–ja bei Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija yra parengusios įsakymus: „Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ 

(Ţin., 2005-05-26 Nr.66-2383), „Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ 

(Ţin., 2005-10-20, Nr. 125-4452), „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ 

(Ţin., 2009-05-26 Nr.61-2435). (18, 19, 20) 

Ištyrus pagyvenusių ţmonių mirtis dėl atsitiktinių nukritimų 65–74 m. amţiaus grupėje 

19982002 m. Lietuvoje, nustatyta: 

 65–74 metų amţiaus pagyvenusių ţmonių grupėje Lietuvoje 1998–2002 metais tiek 

mirčių dėl netyčinių suţalojimų, tiek mirčių dėl atsitiktinių nukritimų skaičius 

palaipsniui didėjo. 

 Pagyvenusių ţmonių 65–74 metų amţiaus grupėje dėl netyčinių suţalojimų, ir dėl 

atsitiktinių nukritimų vyrų mirtingumo vidurkis buvo didesnis negu moterų (mirtingumo 

dėl nukritimų – 4 kartus, o mirtingumo dėl suţalojimų – 3,4 karto). 

 65–74 metų amţiaus vyrų grupėje mirčių dėl nukritimų procentinės dalies nuo mirčių dėl 

netyčinių suţalojimų vidurkis buvo 22,84 proc., o moterų grupėje – atitinkamai 19,2 

proc. 
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 65–74 metų amţiaus ţmonių grupėje mirtingumo dėl atsitiktinių nukritimų kategorijoje 

vyrų mirtingumo vidurkis buvo 49,0 %, moterų – 11,98 %, o bendroje vyrų ir moterų 

grupėje stebimas statistiškai reikšmingai didėjanti mirtingumo dėl atsitiktinių nukritimų 

tendencija. 

 Lietuvoje reikia skirti daugiau dėmesio pagyvenusių ţmonių saugos stiprinimui, saugios 

aplinkos kūrimui namuose ir suţalojimų, o ypač nukritimų, profilaktikai pasinaudojant 

teigiama tarptautine patirtimi. Į šią veiklą būtina įtraukti bendruomenę, svarbų vaidmenį 

skiriant bendruomenės slaugytojoms, visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams 

darbuotojams. 

SMLPC reguliariai rašo pranešimus spaudai, informuojančius visuomenę apie galimą 

kritimų pavojų (pasnigus, atšalus orui ir pan.). 
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2.5. Apsinuodijimų profilaktikos priemonės 

 

Apsinuodijimai yra rimta visuomenės sveikatos problema. Valstybinės visuomenės sveikatos 

prieţiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis pagrindinės apsinuodijimų 

medţiagos yra alkoholis ir medikamentai. Stebimas ir apsinuodijimų pasiskirstymas pagal lytį, 

vyrai daţniausiai apsinuodija alkoholiu, o moterys – medikamentais. Vaikai 0–7 metų daţniausiai 

apsinuodija medikamentais ir buitinėmis cheminėmis medţiagomis, vyresni vaikai 8–17 metų 

alkocholiu ir medikamentais. 

Lietuvoje vykdomos priemonės: 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos prieţiūros įstatymu (Ţin., 2002, Nr. 56-

2225) ir „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-

597 „Dėl informacijos, susijusios su ţmonių apsinuodijimais ir jų specifine profilaktika, kaupimo ir 

teikimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2003, Nr. 99-4459), visuomenės sveikatos centrai rinko informaciją apie 

apsinuodijimo atvejus ir teikė VASC. Informacija apie apsinuodijimo atvejus VASC buvo kaupiama 

nuo 2004 m. iki 2010 m. kovo 31d. Nuo 2010 m. balandţio 1d. šias VASC funkcijas po 

reorganizacijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu 

Nr. V-969 „Dėl Valstybinio aplinkos sveikatos centro, Valstybinės visuomenės sveikatos prieţiūros 

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo komisijos 

sudėties patvirtinimo“ perėmė Valstybinė visuomenės sveikatos prieţiūros tarnyba (toliau–VVSPT). 

VVSPT vadovaudamasi „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. V-597 „Dėl informacijos, susijusios su ţmonių apsinuodijimais ir jų specifine 

profilaktika, kaupimo ir teikimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2010-05-04 Nr.51-2516) visuomenės sveikatos 

centrai renka informaciją apie apsinuodijimo atvejus ir teikia VVSPT. Nuo 2010-04-01 VVSPT 

pavesta rinkti, kaupti ir analizuoti gautą informaciją apie apsinuodijimus, dalyvauti įgyvendinant 

apsinuodijimų prevencijos priemones. Teritorinių visuomenės sveikatos centrų ištirtų apsinuodijimų 

analizės tikslas –išnagrinėti apsinuodijimų dinamiką, pasiskirstymą pagal amţiaus grupes, 

apsinuodijimų prieţastis, dominuojančius apsinuodijimo tipus bei medţiagas ir, remiantis šiais 

duomenimis, sudaryti prielaidas planuoti ir įgyvendinti tinkamas prevencijos priemones. 

Valstybinėje visuomenės sveikatos stebėsenos 2008-2009 metų programoje (Ţin., 2008, 

Nr. 83-3295) priemonė „2.4. Atlikti išplėstinę ţmonių apsinuodijimų epidemiologinę analizę.“ buvo 

įgyvendinta VASC. VASC atliko išplėstinę ţmonių apsinuodijimų epidemiologinę analizę uţ 2005-

2009 metus. 

 Lietuvoje Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (toliau–AKIB) įkurtas 2002 m. 

2002–2005 m. buvo VASC padalinys, o nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. – struktūrinis 

Ekstremalių sveikatai situacijų centro padalinys. AKIB veikla:  

 Konsultuoti telefonu visuomenę, sveikatos prieţiūros specialistus bei specialiųjų tarnybų 

darbuotojus; 

 Dalyvauja rengiant SAM teisės aktus; 
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 Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie asmens sveikatos prieţiūros įstaigų 

apsirūpinimą priešnuodţiais; 

 Kaupti informaciją apie rinkoje esančias chemines medţiagas bei farmakologinius 

preparatus; 

 Vykdyti toksikobudrumą (nitratai, acto esencija) ir farmakobudrumą (Corvalol, 

Valokardin, Tramadol); 

 Vykdyti apsinuodijimų prevenciją. 

Vykdant Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programos įgyvendinimo 

priemones, susijusias su apsinuodijimais, Ekstremalių sveikatai situacijų centras įgyvendino šias 

priemones:  

 priemonę 1.1– parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl informacijos apie 

apsinuodijimus teikimo Ekstremalių sveikatai situacijų centro padaliniui Apsinuodijimų 

kontrolės ir informacijos biurui taisyklių tvirtinimo“ projektas, derinamas su 

suinteresuotomis institucijomis;  

 priemonę 2.1– 2010 m. parengas ir išleistas apsinuodijmų gydymo ir rekomendacijų 

leidiniys ,,Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas". 

Neįgyvendintos priemonės: 

 priemonė 1.4 sukurti visuomenei ir specialistams skirtą specializuotą interneto svetainę 

apsinuodijimų klausimais (informacija apie nuodingas medţiagas, pavojingus 

preparatus, natūralius nuodus, pirmąją pagalbą apsinuodijus, apsinuodijimų prevencijos 

priemones). 
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2.6. Nudegimų, apsiplikinimų profilaktikos priemonės 

 

Nudegimai išlieka labai rimta problema traumų prevencijoje. Pagrindinės nudegimų 

prevencijos priemonės pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją: 

1. Apriboti atviros liepsnos šaltinius ir sumaţinti atviros liepsnos aukštį besivystančiose 

šalyse. 

2. Skatinti naudoti saugesnes virykles ir ne tokį pavojingą kurą. 

3. Taikyti saugumo reikalavimų įdiegimą projektuojamiems namams, statybų medţiagoms, 

uţtikrinti nustatytų reikalavimų kontrolę. 

4. Skatinti saugaus elgesio su ugnimi mokymą. 

5. Skatinti supaţindinimą su saugos reikalavimais ir juos taikyti praktikoje. 

6. Skatinti buityje naudotis dūmų detektoriais, diegti ugnies gesinimo sistemas ir kitas nuo 

gaisro apsaugančias priemones. 

7. Skatinti naudoti ugniai atsparias medţiagas gaminant vaikų miego drabuţius. 

8. Vengti rūkyti lovoje ir skatinti naudotis vaikų saugai pritaikytus ţiebtuvėlius. 

9. Skatinti savaime uţgęstančių cigarečių gamybą. 

10. Gerinti epilepsijos gydymą, ypač besivystančiose šalyse. 

Apsiplikimų prevencija: 

1. Sumaţinti centralizuotai tiekiamo karšto vandens temperatūrą. 

2. Tobulinti virtuvės įrangą (indus, virykles), kad būtų sumaţinta netyčinių vaikų suţeidimų 

rizika. 

3. Skatinti saugaus elgesio mokymą. 

 

Lietuvoje vykdomos priemonės: 

 

Lietuvoje didţiausią įtaką nudegimų prevencijoje turi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD). PAGD teigimu, pagrindinės gaisrų 

prieţastys – neatsargus gyventojų elgesys su ugnimi (52 proc.), netvarkinga elektros įranga ir 

elektros prietaisų eksploatavimo taisyklių paţeidimai (11 proc.), ţolės, raţienų deginimas (7,4 

proc.), krosnių, ţidinių ir dūmtraukių įrengimo bei jų eksploatavimo taisyklių paţeidimai (6,7 

proc.), neatsargus rūkymas (4,2 proc.).  

Kelerius metus iš eilės gerokai maţėja ţuvusiųjų gaisruose skaičius ( 2007–2010m). Gaisrų 

maţėja gyvenamajame, pramoniniame ir visuomeniniame sektoriuose bei inspektuojamuose 

objektuose. Nors Lietuvoje aukų gaisruose skaičius 100 tūkstančių gyventojų jau keletą metų nuolat 

maţėja, tačiau šis rodiklis yra vienas aukščiausių tarp kitų Europos Sąjungos šalių. 

Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymas (Ţin., 2010-11-04, Nr. IX-1225) 

nustato priešgaisrinės saugos uţtikrinimo ir organizavimo Lietuvos Respublikoje teisinius 

pagrindus, priešgaisrinės saugos uţtikrinimo sistemą, valstybės ir savivaldybių institucijų bei 



 77 

įstaigų funkcijas, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei pareigas priešgaisrinės saugos 

srityje. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 

18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių 

Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripaţinimo 

netekusiais galios" pakeitimo 2010-07-27Nr. 1-223 (Ţin., 2010 08 19, Nr. 99-5167) patvirtintos 

taisyklės, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys.  

Priešgaisrinius saugumo reikalavimus projektuojamiems namams, statybinėms medţiagoms 

reglamentuoja STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodţio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Ţin., 2004, Nr. 23-720).  

Viena pagrindinių priemonių kovoti su gaisrais neinspektuojamuose objektuose – 

visuomenės švietimas. Todėl PAGT rengia akcijas, nukreiptas į tikslines grupes: 

20082010 metais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos organizavo akciją ,,Būk saugus, moksleivi“, kurios metu pradinių klasių mokiniai buvo 

supaţindinti su saugaus elgesio buityje ir gamtoje taisyklėmis, mokomi, kaip išvengti gaisro ir kaip 

elgtis jam kilus. Akcijos metu priešgaisrinės prieţiūros pareigūnai lankėsi mokyklose ir pasakojo 

vaikams apie bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paskirtį bei specialiųjų tarnybų iškvietimą, 

apţvelgė gaisrų prieţastis ir veiksmus kilus gaisrui namuose ar mokykloje, supaţindino vaikus su 

įvairiais pavojais ir saugiu elgesiu namuose bei ugniagesio gelbėtojo profesija. Akcijos metu 

aplankyta daugiau kaip pusė visų Lietuvos mokyklų. 

Nuo 2007 metų rengiamos akcijos ,,Kūrenkime saugiai“, kasmet vis kitoje apskrityje. Jų 

metu įvairių seniūnijų socialiai remtinoms, daugiavaikėms ir neįgalių asmenų turinčioms šeimoms 

savivaldybių lėšomis įrengiami dūmų signalizatoriai, o patikrinus kūrenimo įrangą, elektros 

instaliaciją bei kitus prietaisus, gyventojai buvo informuoti apie gaisrinės saugos paţeidimus, dėl 

kurių namuose neretai ir kyla gaisrai.  

2008 m. parengti 5 socialiniai prevenciniai vaizdo klipai.  

Kasmet vykdoma akcija ,,Nedeginkime ţolės‘‘, kurios metu įvairių tarnybų pareigūnai 

organizuoja reidus, siekdami sumaţinti gaisrų atvirose teritorijose skaičių. Šiai akcijai PAGD 

išplatino plakatus, įspėjančius apie ţolės ir miškų gaisrus, kurie buvo iškabinti mokyklose, 

parduotuvėse ir kitose ţmonių susibūrimo vietose. 

2008 m. PAGD organizavo mokinių piešinių ir plakatų konkursą ,,Gyvenkime saugiai‘‘. Jo 

tikslas -  skatinti mokinius aktyviai domėtis priešgaisrinės saugos klausimais ir ugniagesio gelbėtojo 

profesija, diegti saugaus elgesio su ugnimi įgūdţius, atskleisti jų kūrybinius gebėjimus, ugdyti 

išradingumą ir fantaziją, formuoti saugaus gyvenimo nuostatas ir pilietinį sąmoningumą 

priešgaisrinės saugos srityje. Konkursą rengė PAGD ir Švietimo ir mokslo ministerija. 

PAGD kartu su Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendino Valstybinės traumatizmo 

profilaktikos 2008–2010 metų programos 1.7. priemonę (Kolegijos civilinės saugos studijų bendroji 
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programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodţio 8 d. 

įsakymu Nr. ISAK–1745, papildyta traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis (Ţin., 

2009, Nr. 66-2657)). 

PAGD kartu su Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendino Valstybinės traumatizmo 

profilaktikos 2008–2010 metų programos 1.8. priemonę (Civilinės saugos mokymo programa 

profesinio mokymo įstaigoms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 

m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1497, papildyta traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis 

(Ţin., 2009, Nr. 9-337)). 

Siekiant tinkamai atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus bei laiku 

suteikti skubią pagalbą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems gyventojams LR 

Vyriausybė patvirtino programą „Dėl bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų 

infrastruktūros plėtros programos patvirtinimo“ (Ţin., 2008, Nr. 105-4025). 

 

6 lentelė. Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros 

programos įgyvendinimo priemonių planas. 

Uţdavinys Priemonė Atsakingas vykdytojas 
Įgyvendinimo 

terminas 

1. Laipsniškai per-

duoti Centrui* pagal-

bos tarnybų atlieka-

mas atsakymo į pa-

galbos skambučius ir 

reagavimo į pagalbos 

prašymus, operaty-

vaus pajėgų (išskyrus 

policiją) valdymo 

funkcijas 

1.1. Įkurti apskričių priešgaisrinių 

gelbėjimo valdybų patalpose Centro 

regioninius padalinius 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas) 

2008 metai 

1.2. Aprūpinti Centrą ir apskričių 

priešgaisrines gelbėjimo valdybas 

judriojo skaitmeninio radijo ryšio 

terminalais 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas  

2010–2012 

metai 

1.3. Aprūpinti savivaldybių prieš-

gaisrines tarnybas judriojo skaitme-

ninio radijo ryšio nešiojamaisiais ir 

automobiliniais terminalais 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas, 

savivaldybės 

2011–2013 

metai 

  1.4. Įsigyti ir įdiegti Centro 

regioniniuose padaliniuose techninę 

ir programinę įrangą 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2008 metai 

 1.5. Parengti ir priimti arba pateikti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

šiai programai įgyvendinti reikalin-

gų teisės aktų projektus, kurių 

Vidaus reikalų ministeri-

ja, Sveikatos apsaugos 

ministerija, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo 

2009–2010 

metai 
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Uţdavinys Priemonė Atsakingas vykdytojas 
Įgyvendinimo 

terminas 

paskirtis – reglamentuoti Centro 

numatomas atlikti operatyvaus 

pagalbos tarnybų (išskyrus policiją) 

pajėgų valdymo funkcijas, Centro 

sąveiką su pagalbos tarnybomis 

departamentas 

2. Aprūpinti Centro 

regioninius padali-

nius patalpomis, ati-

tinkančiomis saugu-

mo ir kitus specialius 

reikalavimus 

2.1. Pastatyti ir įrengti Centro regio-

ninio padalinio pastatą Vilniuje 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2009–2011 

metai 

2.2. Pastatyti ir įrengti Centro regio-

ninio padalinio pastatą Šiauliuose 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2011–2013 

metai  

2.3. Rekonstruoti ir įrengti Centro 

regioninio padalinio pastatą Alytuje 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2008, 2010–

2012 metai 

2.4. Nuomoti Centro regioniniam 

padaliniui skirtas patalpas 

Klaipėdoje 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2010–2013 

metai 

3. Aprūpinti Centro 

regioninius padali-

nius specializuota 

atsakymo į pagalbos 

skambučius ir rea-

gavimo į pagalbos 

prašymus, pagalbos 

tarnybų (išskyrus 

policiją) operatyvaus 

pajėgų valdymo 

technine ir prog-

ramine įranga 

3.1. Išplėsti programinės įrangos 

„Els/Geofis“ funkcionalumą (padi-

dinti šios įrangos pajėgumus, lei-

siančius ją naudoti visoje Lietuvos 

teritorijoje, pritaikyti ją priimti pagal- 

bos prašymams iš neįgaliųjų ir kita) 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2008–2013 

metai 

3.2. Įsigyti ir įdiegti Centro 

informacinės sistemos Vilniaus 

regioninio padalinio techninę ir 

programinę įrangą 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2008, 2010 

metai 

3.3. Įsigyti ir įdiegti Centro 

informacinės sistemos Šiaulių 

regioninio padalinio techninę ir 

programinę įrangą 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2012 metai 

3.4. Įsigyti ir įdiegti Centro 

informacinės sistemos Alytaus 

regioninio padalinio techninę ir 

programinę įrangą 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2011 metai 

3.5. Įsigyti ir įdiegti Centro 

informacinės sistemos Klaipėdos 

regioninio padalinio techninę ir 

programinę įrangą 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

2008–2009, 

2013 metai 
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Uţdavinys Priemonė Atsakingas vykdytojas 
Įgyvendinimo 

terminas 

4. Uţtikrinti, kad 

Centro darbuotojai 

gebėtų profesionaliai 

ir operatyviai įver-

tinti įvairaus pobū-

dţio pagalbos prašy-

mus ir į juos reaguoti 

4.1. Sukurti Centro darbuotojo, 

atsakančio į pagalbos skambučius ir 

reaguojančio į pagalbos prašymus, 

mokymo bazę, patobulinti Centro 

specialisto mokymo programą 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas, 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 

2010–2011 

metai 

5. Informuoti visuo-

menę apie laukiamus 

pokyčius, susijusius 

su šios programos 

įgyvendinimu, Cent-

ro veikla, plėtra ir 

numeriu 112 

5.1. Informuoti visuomenę apie 

Centro veiklos specifiką ir plėtrą, 

bendrąjį pagalbos telefono  

numerį 112 ir jo paskirtį: organi-

zuoti renginius, per visuomenės 

informavimo priemones (spaudą, 

internetą, radiją, televiziją), kitas 

informacijos sklaidos priemones  

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas, 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 

2010–2013 

metai 

* Centras – Bendrasis pagalbos centras 

 

o Nuo 2008 m. rugsėjo mėn. Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC) gali nustatyti visų 

mobiliojo ryšio operatorių naudotojų buvimo vietą, skambinant numeriu 112 arba kitais 

pagalbos telefonų numeriais. Nuo 2008 m. gruodţio mėn. BPC 13 savivaldybių teritorijų 

perėmė policijos administruojamus pagalbos skambučius numeriu 112; 

o 2009 m. 100 proc. buvo uţtikrintas nenutrūkstamas BPC informacinės sistemos 

veikimas. BPC  uţtikrino neatidėliotiną ir tikslų reagavimą į pagalbos prašymus. 

 Lietuvoje nėra teisinių dokumentų, reglamentuojančių savaime uţgęstančių cigarečių. Europos 

sąjungos valstybėse planuojama įteisinti saugių rūkalų vartojimą. Tokios cigaretės jau yra 

privalomos Kanadoje bei kai kuriose valstijose JAV. 

 Ţiebtuvėlių platinimo taisyklės patvirtintos LR ūkio ministro 2007-05-09 įsakymu Nr. 4-178 

Lietuvos rinkoje gali būti platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys ţiebtuvėliai. Taip pat 

draudţiami tiekti į rinką suvenyriniai ţiebtuvėliai (panašūs į ţaislus, vaikų prieţiūros gaminius, 

animacinių filmukų herojus, gyvūnus ir kita).  

 Lietuvoje nėra teisinių dokumentų reglamentuojančių maksimalią buitinio vandens iš čiaupo 

temperatūrą. Dauguma vartotojų neţino apie galimą pavojų, ypač vaikams. Apsiplikinimų 

vandeniu galima lengvai išvengti, atlikus keletą pakeitimų namų aplinkoje, pavyzdţiui, 

sumontavus termostatinius maišytuvus, kurie apsaugo nuo per karšto vandens iš čiaupo. 
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2.7. Uţspringimų, uţdusimų prevencijos priemonės 

 

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) atlieka 

ne maisto produktų rinkos kontrolę. Tai produktų, patenkančių į rinką, kontrolė, siekiant nustatyti, 

ar jie atitinka teisės aktuose keliamus saugos ir kitus privalomuosius, ţenklinimo reikalavimus, ar 

jie turi reikalingą techninę dokumentaciją. Ne maisto rinkos prieţiūra apima ir Inspekcijos 

veiksmus prieš nustatytų reikalavimų netenkinančius produktus, tokių produktų gamintojus ir/ar 

importuotojus. 

Vertinant uždusimų, užspringimų prevenciją Lietuvoje atliekamos tokios priemonės: 

 Siekiant uţtikrinti, kad į rinką būtų teikiami tik saugūs produktai, tai reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos Produktų saugos įstatymas (Ţin. 2001, Nr. 64-2324). 

Inspekcijos duomenimis, 2008–2010m. rastas pavojingų produktų skaičius: 
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13 pav. 2008–2010 m. rastas pavojingų produktų skaičius 

 

 Vaikams didţiausią pavojų uţspringti kelia nesaugūs ţaislai. Į Lietuvos rinką tiekiamų ţaislų 

svarbiausiuosius saugos reikalavimus bei atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras 

nustato Ţaislų saugos techninis reglamentas (Ţin., 2004, Nr.11-300), kuris privalomas ir 

gamintojams, ir tiekėjams. 

 Jaunesnio amţiaus vaikams neturėtų būti modeliuojami ir tiekiami drabuţiai su virvelėmis 

gobtuvo ar kaklo srityje, nes kelia riziką uţsismaugti. Tai reglamentuoja LST EN 14682 „Vaikų 

drabuţių sauga. Virvelės ir įveriamos virvelės vaikų drabuţiuose. Techniniai reikalavimai“. 

Inspekcijos duomenimis 2008–2010 m. rastas pavojingų vaikams ţaislų, tekstilės gaminių 

skaičius. Pavojaus pobūdis – uţsismaugti, uţdusti, uţspringti. 
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14 pav. 2008-2010 m. rastas pavojingų vaikams ţaislų, tekstilės gaminių, skaičius 
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 Lietuvoje daugelio profesijų, darbų ar veiklos sričių darbuotojai privalo mokėti suteikti pirmąją 

pagalbą ir privalo įgyti ţinių sveikatos klausimais. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 

programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. 

įsakymu Nr. V-69 (Ţin, 2008, Nr. 14-490). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314041&p_query=&p_tr2=
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3. TRAUMATIZMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, VYKDOMŲ 

SAVIVALDYBIŲ LYGMENIU, ANALIZĖ 

 

Vadovaujantis Valstybine traumatizmo profilaktikos 2008–2010 m. programa (toliau – 

Programa), buvo nuspręsta atlikti traumatizmo prevencijos priemonių 2008–2010 m. analizę 

savivaldybių lygmeniu (toliau – Analizė). 

Analizei atlikti buvo prašoma 60 savivaldybių ir 31 visuomenės sveikatos biuro (toliau – 

Biurai), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Neinfekcinių ligų profilaktikos skyriui iki 

2010 m. rugsėjo 30 d. pateikti informaciją pagal priedą (Nr. 3) „Informacijos pateikimo formos apie 

traumatizmo prevencijos priemones, vykdomas savivaldybių lygiu 2008, 2009, 2010 metais, 

pavyzdys“. 

Pagal adresatų sąrašą (priedas Nr. 4) atsiųsta informacija iš savivaldybių ir Biurų buvo 

susisteminta, apdorota ir apibendrinta savivaldybių lygmeniu. Be to, papildomai informaciją apie 

traumatizmo prevencijos priemones pateikė Anykščių, Šilalės rajonų policijos komisariatai bei 

Uţdaroji akcinė bendrovė „Neringos komunalininkas“. 

Atliekant kiekybinę analizę (Microsoft Excel programa) nustatyta, kad iš 60 savivaldybių 

10 savivaldybių (Jonavos, Kretingos, Kupiškio, Maţeikių, Raseinių, Skuodo, Šalčininkų, Širvintų, 

Telšių, Zarasų rajonų) prevencijos priemonių nevykdė. Tenka pastebėti, kad minėtose 

savivaldybėse nėra įkurtų Biurų, kurių viena iš funkcijų – neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika 

bei kontrolė. Birštono savivaldybės atsiųsti duomenys nebuvo nagrinėjami, kadangi nepakankamai 

tikslūs. 

Analizė buvo atliekama 2010 m. rugsėjo–gruodţio mėnesiais. Pagal „Informacijos 

pateikimo forma apie traumatizmo prevencijos priemones, vykdomas savivaldybių lygiu 2008, 

2009, 2010 metais“ (priedas Nr. 3), buvo nagrinėjama atsakiusiųjų pateikta informacija apie 

traumatizmo prevencijos priemones, vykdytas savivaldybių lygiu 20082010 m. šiose traumatizmo 

prevencijos srityse: 

1. Keleivių saugos; 

2. Vairuotojų saugos; 

3. Pėsčiųjų saugos; 

4. Dviratininkų saugos; 

5. Saugos vandenyje, skendimų prevencijos; 

6. Kritimų prevencijos; 

7. Apsinuodijimų profilaktikos; 

8. Nudegimų, apsiplikinimų profilaktikos; 

9. Uţspringimų, uţdusimų prevencijos; 

10.  Kita. 

Kiekvienoje minėtoje traumatizmo prevencijos srityje analizuotos šios prevencinės 

priemonės: 
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 Akcijos; 

 Seminarai, konferencijos (toliau – konferencijos); 

 Renginiai: viktorinos, ţaidimai, varţybos, konkursai (toliau – renginiai); 

 Pamokėlės, instruktaţai, būreliai, konsultacijos, pokalbiai (toliau – pamokėlės); 

 Saugios aplinkos kūrimas: kelių renovavimas, greičio matuoklių įrengimas ir pan. (toliau 

– saugios aplinkos kūrimas); 

 Kita (informaciniai stendai, informacijos platinimas internetinėse svetainėse, radijo laidų 

metu, laikraščiuose, atmintinių, lankstinukų dalinimas, metodinės rekomendacijos 

traumatizmo prevencijos klausimais). 

Nagrinėti duomenys apie asmenų, dalyvavusių prevencinėse priemonėse, skaičių 

prevencinių priemonių tikslines grupes ir vykdytojus. 

Vertinant prevencinių priemonių tikslines grupes, asmenys, dalyvavę prevencinėse 

priemonėse, sugrupuoti taip: 

 Vaikai (0–18 m. amţiaus); 

 Suaugusieji; 

 Kiti (vaikai ir suaugę, pagyvenę asmenys, neįgalūs ţmonės, mokyklos bendruomenė). 

Analizuojant prevencinių priemonių vykdytojus, prevencijos priemonių vykdytojai 

suskirstyti taip: 

 Biurai. Šiai vykdytojų grupei priklauso Biurai, kurie savarankiškai, be kitų institucijų 

pagalbos vykdė prevencinę veiklą. 

 Savivaldybės. Į šią vykdytojų grupę įtraukti savivaldybių sveikatos skyriai, mokyklos, 

ikimokyklinės įstaigos ir pan., kurie buvo atsakingi uţ prevencijos priemonių 

organizavimą ir vykdymą. 

 Kiti. Į šią vykdytojų grupę įtraukti Policijos komisariatai, kurie atskirai nuo savivaldybių 

pateikė informaciją apie vykdytas prevencijos priemones (Anykščių, Šilalės rajonų 

policijos komisariatai); Uždaroji akcinė bendrovė („Neringos komunalininkas); 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; Savivaldybės, Biurai, Policijos komisariatai, kurie 

daţniausiai bendrai vykdė prevencijos priemones. 

Apibendrinus duomenis, nustatyta, jog 20082010 m. savivaldybėse buvo organizuotos ir 

vykdomos 16 806 prevencijos priemonės. Nemaţa dalis prevencinių priemonių vykdyta pėsčiųjų 

saugos (13,2 proc.), saugos vandenyje, skendimų prevencijos (10,3 proc.) bei kritimų prevencijos 

(10,2 proc.) srityse. Traumatizmo prevencinių priemonių pasiskirstymas pagal sritis pateiktas 15 

pav. 

 



 85 

9,6

6,4

13,2

8,0
10,3 10,2

8,1 8,2
6,3

0,0

5,0

10,0

15,0

P
ro

ce
n
ta

i

Traumatizmo prevencijos sritis

Keleivių sauga Vairuotojų sauga

Pėsčiųjų sauga Dviratininkų sauga

Sauga vandenyje, skendimų prevencija Kritimų prevencija

Apsinuodijimų profilaktika Nudegimų, apsiplikinimų profilaktika

Uţspringimų, uţdusimų prevencija
 

15 pav. Traumatizmo prevencinių priemonių pasiskirstymas pagal sritis 20082010 m. 

(proc.) 

Daugiau nei trečdalis (37,2 proc.) traumatizmo prevencijos priemonių buvo organizuojama 

eismo saugos srityje. 

2008–2010 m. vykdyta 13 255 pamokėlių, kurios sudarė 78,9 proc. traumatizmo prevencijos 

priemonių skaičiaus. Maţai buvo organizuota akcijų (3,0 proc.), konferencijų (4,3 proc.), renginių 

(2,7 proc.), saugios aplinkos kūrimo prevencijos priemonių (2,5 proc.). Prevencinių priemonių 

pasiskirstymas pagal traumatizmo prevencijos sritis 2008–2010 m. pateiktas 5 priede. 

Toliau Analizėje prevencinės priemonės detaliau nagrinėjamos minėtose traumatizmo 

prevencijos srityse. 

 

Analizės trūkumai 

 

Būtina paţymėti, kad informacija apie vykdytas 2008–2010 m. prevencijos priemones buvo 

ganėtinai sunkiai renkama. Specialistai iš savivaldybių, Biurų buvo nepasiruošę šių duomenų 

ataskaitai, todėl buvo nuolat konsultuojami (telefonu, el. paštu) dėl teisingos informacijos pateikimo 

bei šios informacijos kokybės uţtikrinimo. Kai kurių atsakiusiųjų pateikta informacija apie 

vykdytas prevencijos priemones nesuskirstyta pagal 2008, 2009, 2010 m., o pateikta apibendrinta uţ 

visą 2008–2010 m. laikotarpį, todėl jų buvo prašoma pakartotinai patikslinti informaciją. 

Pagrindinis Savivaldybių traumatizmo priemonių analizės trūkumas – tai netikslios 

atsakiusiųjų informacijos apie traumatizmo prevencijos priemones pateikimas. Daţniausi 

netikslumai buvo šie: 

1. Bendrai pateikti duomenys apie prevencines priemones uţ 2008–2010 m. laikotarpį, 

todėl nebuvo aišku, kiek prevencinių priemonių buvo vykdoma ir kiek asmenų dalyvavo 

prevencinėse priemonėse konkrečiais metais; 
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2. Nepateiktas vykdytų prevencinių priemonių skaičius (pvz., skiltyje „Priemonės 

įgyvendinimo kiekybinė išraiška“ nurodyti tik prevencinių priemonių pavadinimai „Pamokėlės“, 

„Instruktaţai“); 

3. Nepateiktas asmenų, dalyvavusių traumatizmo prevencinėse priemonėse, skaičius. 

4. Netikslus ir skirtingas saugios aplinkos kūrimo prevencinių priemonių kiekybinės 

išraiškos pateikimas (pvz., vienos savivaldybės saugios aplinkos kūrimo priemones pateikia 

absoliučiais skaičiais, įvardydamos remontuotų gatvių kelių skaičių, kitos – pateikia renovuotas 

gatves kilometrais, dar kitos – išvis nenurodo kiekybinės išraiškos ir tik paţymi faktą, kad buvo 

remontuota kelio danga). 

Be to, į Analizę nebuvo įtraukti atsakiusiųjų pateikti duomenys apie Privalomuosius 

sveikatos mokymus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. 

įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos 

įgūdţių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų ţalą ţmogaus 

sveikatai mokymo programos patvirtinimo“, apie pamokėles, kurios buvo vykdytos pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. geguţės 26 d. įsakymą Nr. ISAK-1030 „Dėl 

Saugaus eismo programos bendrojo lavinimo mokyklos I–VIII klasėms“ bei apie saviţudybių 

prevencines priemones. 

Analizėje pateikta vykdytų prevencinių priemonių kiekybinė išraiška absoliučiais skaičiais, 

procentine (toliau – proc.) išraiška, nors šie duomenys nėra absoliučiai tikslūs. 

 



 87 

3.1. Keleivių saugos prevencijos priemonės 

 

Savivaldybėse 2008–2010 m. keleivių saugos srityje iš viso buvo vykdytos 1609 

prevencinės priemonės. 2008 m. įgyvendintos 484 prevencinės priemonės, 2009 m. – 871 bei 2010 

m. – tik 254 prevencinės priemonės. Prevencinių priemonių skaičius keleivių saugos srityje 2008–

2010 m. pateiktas 16 pav. 
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16 pav. Prevencinių priemonių skaičius keleivių saugos srityje 2008–2010 m. 

 

2008–2010 m. daţniausiai buvo organizuojamos pamokėlės, instruktaţai, būreliai, 

konsultacijos, pokalbiai) keleivių saugos klausimais. 2008 m. pamokėlės sudarė 82,2 proc. visų 

prevencinių priemonių, 2009 m. – 86,1 proc., o 2010 m. – 79,9 proc. Pamokėlių metu buvo 

aptariama vaikų sėdėsena ir elgesys transporto priemonėje kelionės metu, saugumo priemonės, 

supaţindinama su saugaus eismo taisyklėmis ir kt. 

Labai maţą dalį prevencinių priemonių sudarė akcijos, konferencijos, įvairūs renginiai 

(varţybos, konkursai, viktorinos ir kt.) bei saugios aplinkos kūrimo priemonės. 

2008 m. buvo organizuota 13 akcijų, 2009 m. – 28 akcijos, o 2010 m. – 14 akcijų, kurios 

atitinkamais metais sudarė 2,7 proc., 3,2 proc., 5,5 proc. visų prevencinių priemonių. Akcijų metu 

daugiausia buvo stiprinama keleivių naudojimosi saugos dirţais kontrolė.  

2008 m. buvo organizuota 11 konferencijų, 2009 m. – 4 konferencijos, 2010 m. – 1 

konferencija, kurios atitinkamais metais sudarė 2,3 proc., 0,5 proc., 0,4 proc. visų prevencinių 

priemonių. Konferencijų metu buvo mokoma saugaus elgesio kelyje, pirmosios pagalbos suteikimo.  

2008 m. buvo organizuota 12 renginių, 2009 m. – 17 renginių, 2010 m. – 13 renginių, kurie 

atitinkamais metais sudarė 2,5 proc., 2,0 proc. ir 5,1 proc. visų prevencinių priemonių. 

2008 m. ir 2009 m. buvo vykdyta po 6 saugios aplinkos kūrimo priemones, kurios 

atitinkamai sudarė 1,2 ir 0,7 proc. visų prevencinių priemonių. 2010 m. buvo organizuota daugiau 

šių prevencinių priemonių, t.y. jos sudarė 4,3 proc. visų prevencinių priemonių. Siekiant sukurti 
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saugią aplinką, buvo statomi greitį ir eismą ribojantys ţenklai, įrengiamos ir ţenklinamos pėsčiųjų 

perėjos ir kt. 

2008–2010 m. buvo vykdytos ir kitos prevencinės priemonės: straipsnių rengimas 

laikraščiui, atmintinių, lankstinukų dalinimas keleivių saugos klausimais. 2008 m. minėtos 

priemonės sudarė 9,1 proc. visų prevencinių priemonių, 2009 m. – 7,6 proc., 2010 m. – 4,7 proc. 

Vykdytos prevencinės priemonės 2008–2010 m. pateiktos 17 pav. 
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17 pav. Prevencinės priemonės keleivių saugos srityje 2008–2010 m. 

 

18 pav. matome, kad visose minėtose prevencinėse priemonėse 2008 m. dalyvavo 15 023, 

2009 m. – 17 844, o 2010 m. – 11 388 dalyviai. 
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18 pav. Asmenų, dalyvavusių keleivių saugos prevencinėse priemonėse 2008–2010 m., 

skaičius 
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Didţioji dalis keleivių saugos prevencinių priemonių buvo skirta visoms ţmonių grupėms, 

t.y. Kiti (vaikams, suaugusiems, pagyvenusiems asmenims, neįgaliems ţmonėms, mokyklos 

bendruomenėms), kurios 2008 m. sudarė 62,1 proc., 2009 m. – 57,1 proc., 2010 m. – 60,6 proc. visų 

prevencinių priemonių. 2008 m. 37,9 proc. prevencinių priemonių buvo skirta Vaikams, 2009 m. – 

40,0 proc., 2010 m. – 33,3 proc. visų prevencinių priemonių. 2009 m. 2,9 proc. prevencinių 

priemonių buvo skirtos tik Suaugusiems asmenims, 2010 m. – 6,1 proc. Prevencinių priemonių 

skaičius pagal tikslines grupes pateiktas 19 pav. 
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19 pav. Prevencinės priemonės keleivių saugos srityje pagal tikslines grupes 2008–

2010 m. (proc.) 

 

20 pav. matome, kad keleivių saugos srityje beveik pusę prevencinių priemonių 2008 m. 

(48,3 proc.) ir 2009 m. (38,2 proc.) vykdė Savivaldybės. 2010 m. Savivaldybės organizavo daugiau 

nei pusę visų prevencinių priemonių (54,5 proc.). 2008 m. Biurai vykdė beveik trečdalį prevencinių 

priemonių (27,6 proc.), 2009 m. – 35,3 proc., 2010 m. – tik 18,2 proc. visų prevencinių priemonių. 
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20 pav. Prevencinės priemonės keleivių saugos srityje pagal vykdytojus 2008–2010 m. 

(proc.) 

 

2008–2010 m. nemaţai tų pačių prevencinių priemonių keleivių saugos srityje atskirai 

vykdė tiek Policijos komisariatai, tiek Savivaldybės, tiek Biurai (2008 m. – 24,1 proc., 2009 m. – 

26,5 proc., 2010 m. – 27,3 proc.). 

 



 91 

3.2. Vairuotojų saugos prevencijos priemonės 
 

2008–2010 m. viso vairuotojų saugos srityje buvo vykdytos 1 074 priemonės. Vykdytų 

priemonių pasiskirstymas pagal metus pateiktas 21 pav. 
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21 pav. Priemonių vairuotojų saugos srityje pasiskirstymas pagal metus 

 

Stebimi ryškūs pokyčiai pagal metus: 2008 m. buvo įgyvendinta 271 priemonė, 2009 m. – 

679 priemonės, o 2010 m. – 124 priemonės. Toliau vykdytos priemonės išskirstytos pagal sritis (22 pav.). 

 

0

100

200

300

400

500

600

P
ri

em
on

ių
 s

k.

Akcijos 32 54 30

Konferencijos 11 0 0

Renginiai 3 4 3

Pamokėlės 153 517 14

Saugios aplinkos kūrimas 63 71 77

Kitos 9 33 0

2008 m. 2009 m. 2010 m.

 

22 pav. Vairuotojų saugos priemonių pasiskirstymas pagal sritis 
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Atsiţvelgiant į priemonių pasiskirstymą, galima teigti, kad svarbiausia sritis – pamokėlės. 

2008 m. pamokėlių vykdyta 153 (56,5 proc.), 2009 m. – 517 (76,1 proc.), o 2010 m. tik 14 (11,3 

proc.). 

2010 m. didţiausią dalį vykdytų priemonių sudarė saugios aplinkos kūrimo sritis – 77 

priemonės (62,1 proc.). Tai tris kartus daugiau nei 2008 m. (23,2 proc.) ir šešis kartus daugiau nei 

2009 m. (10,5 proc.) 

2009 m., 2010 m. konferencijos nebuvo rengiamos, taip pat 2010 m. nebuvo vykdomos kitų 

sričių  priemonės, į kurias įtraukta informacinė sklaida apie traumų prevenciją.  

Renginių vairuotojų saugos klausimais taip pat nepakankamai buvo vykdoma (2008 m. – 3 

(1,1 proc); 2009 m. – 4 (0,6 proc.); 2010 m. – 3 (2,4 proc.)). 

Rengiant priemonių analizę, buvo nuspręsta išnagrinėti asmenų, dalyvavusių vairuotojų 

saugos prevencijos priemonėse, pasiskirstymą 2008–2010 m. laikotarpiu (23 pav.). 
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23 pav. Vairuotojų saugos prevencijos priemonėse dalyvavusių asmenų pasiskirstymas 

pagal metus 

 

Matome, kad 2008 m. ir 2009 m. asmenų, dalyvavusių vairuotojų saugos prevencijos 

priemonėse, skaičius aukštas ir apylygis, o štai 2010 m. šis skaičius smarkiai sumaţėjo (paslaugas 

gavo tik 1 223 asmenys). 

Siekiant nustatyti tikslines grupes, buvo nuspręsta jas suskirstyti į smulkesnius pogrupius 

(24 pav.). 
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24 pav. Tikslinių grupių, dalyvavusių vairuotojų saugos prevencijos priemonėse, 

pasiskirstymas pagal metus (proc.) 

 

Smulkesnis tikslinių grupių susiskirstymas rodo, kad didţiausią dalį sudaro grupė Kiti 

(vaikai ir suaugę, pagyvenę asmenys, neįgalūs ţmonės, mokyklos bendruomenė), gaunanti 

vairuotojų saugos prevencijos paslaugas. Taip pat Kiti dominuoja per visą 2008–2010 m. laikotarpį. 

Tuo tarpu vien grupės Vaikai rodikliai ţemi ir vienodi analizuojamu laikotarpiu (14,3 proc.). Grupės 

Suaugusieji rodikliai neţymiai aukštesni uţ grupę Vaikai ir kasmet stabiliai auga (2008 m. – 19,0 

proc., 2009 m. – 28,6 proc., 2010 m. – 33,3 proc.).  

Vairuotojų saugos prevencijos priemonių vykdytojai suskirstyti į grupes: Biurai, 

Savivaldybės, Biurai/Savivaldybės, Kiti (25 pav.). 
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25 pav. Vairuotojų saugos prevencijos priemonių vykdytojų pasiskirstymas pagal 

metus (proc.) 
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Matome, kad pusę prevencinių priemonių 2008–2010 m. laikotarpiu vykdė Savivaldybės. 

Šis skaičius gana stabilius ir kito neţymiai. Tenka apgailestauti, tačiau Biurai/Savivaldybės beveik 

nebendradarbiavo, vykdant vairuotojų saugos prevencijos priemones (2008 m. ir 2010 m. nevykdė, 

2009 m. – 4,9 proc.). Taip pat Biurai kasmet vis maţiau vykdo šių priemonių (2008 m. – 22,7 proc., 

2009 m. – 19,0 proc., 2010 m. – 9,5 proc.). O grupė Kiti (Policija, Gaisrinė, 

Biurai/Savivaldybės/Policija, Biuras/Policija, Savivaldybės/Policija), kasmet vis labiau įsitraukia į 

šią prevencinę veiklą. 

Apibendrinimas. Lyginamoji analizė parodė, kad priemonės, skirtos vairuotojų saugai, 

aktualios ir daugiausia jų vykdyta 2009 m. Stebint vykdytas priemones pagal sritis, galima 

konstatuoti, kad pamokėlės yra svarbiausia edukacinė prevencinė priemonė. Tačiau 2010 m. 

daugiausia vykdyta priemonių, kurios buvo skirtos saugios aplinkos kūrimui.  

Nustatyta, kad 2008 m. ir 2009 m. vairuotojų saugos prevencijos priemonėse dalyvavo 

daugiausia asmenų. 2010 m. šis skaičius sumaţėjo net 7 kartus. Toks ryškus pokytis analizuojamu 

laikotarpiu galimas dėl kelių prieţasčių:  

 2010 m. duomenys iš adresantų gauti nepilni (atsiųsti tik uţ tris ketvirčius); 

 Dalis priemonių vykdyta pagal programas, kurios finansuojamos pagal projektams 

skirtas lėšas. Galima daryti prielaidą, kad 2010 m. buvo skirta maţiau lėšų, todėl 

vairuotojų saugos prevencijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičius smarkiai 

sumaţėjo. 

Verta paţymėti, kad vairuotojų saugos prevencijos paslaugos 2008–2010 m. nebuvo 

orientuotos į tikslines grupes – Vaikai, Suaugusieji. Daugiausia šias paslaugas gavo tikslinė grupė– 

Kiti, į kurią įeina visos ţmonių grupės (mokyklos bendruomenės nariai, vaikai ir suaugę, pagyvenę 

asmenys, neįgalūs ţmonės). 

Galima daryti prielaidą, kad populiariausia vairuotojų saugos prevencinės priemonės sritis – 

pamokėlės, kurios buvo organizuojamos visiems bendruomenės nariams ir jas daţniausiai vykdė 

Savivaldybės. 
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3.3. Pėsčiųjų saugos prevencijos priemonės 
 

Savivaldybėse 2008–2010 m. pėsčiųjų saugos srityje iš viso buvo vykdytos 2 225 

prevencinės priemonės. 2008 m. įgyvendintos 630, 2009 m. – 1 078, 2010 m. – tik 517 prevencinių 

priemonių. Prevencinių priemonių skaičius pėsčiųjų saugos srityje 2008–2010 m. pateiktas 26 pav. 
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26 pav. Prevencinių priemonių skaičius pėsčiųjų saugos srityje 2008–2010 m. 

 

2008–2010 m. daţniausiai buvo organizuojamos pamokėlės pėsčiųjų saugos klausimais, 

kurios 2008 m. sudarė 66,7 proc., 2009 m. – 79,1 proc. bei 2010 m. – 60,3 proc. visų prevencinių 

priemonių. Pamokėlių metu buvo mokoma saugaus elgesio kelyje, supaţindinama su pėsčiųjų 

elgesio taisyklėmis kelyje, gatvėje, aptariami galimi pavojai kelyje ir kt. 

2008 m. buvo organizuotos 59 akcijos, 2009 m. – 72 akcijos, o 2010 m. – 94 akcijos, kurios 

atitinkamais metais sudarė 9,4, 6,7, 18,2 proc. visų prevencinių priemonių. Akcijų metu buvo 

stiprinama pėsčiųjų kontrolė, ypač tamsiu paros metu, dalinami atšvaitai, mokoma ir padedama eiti 

per pėsčiųjų perėjas, rengiami reidai prieš „greičio mėgėjus“, apsvaigusius nuo alkoholio ar kitų 

psichoaktyvių medţiagų. 

2008 m. organizuoti renginiai sudarė 10,3 proc., 2009 m. – 5,5 proc., 2010 m. – 12,0 proc. 

visų prevencinių priemonių. 

2008 m. buvo organizuotos 54 saugios aplinkos kūrimo prevencinės priemonės (eismo 

juostų ir pėsčiųjų perėjų ţenklinimas, apsauginių tvorelių ir atitvarų, kelio ţenklų įrengimas ir kt.), 

t.y. sudarė 8,6 proc. visų prevencinių priemonių. 2009 m. ir 2010 m. buvo vykdyta po 40 

prevencinių priemonių, kurios atitinkamai sudarė 3,7 proc. ir 7,7 proc. visų prevencinių priemonių. 

Labai maţą dalį prevencinių priemonių sudarė konferencijos ir seminarai bei kitos 

priemonės (informaciniai stendai, informacijos skleidimas per ţiniasklaidą). 

2008 m. ir 2009 m. buvo organizuota po 12 konferencijų, 2010 metais – 1 konferencija, 

kurios atitinkamais metais sudarė 1,9 proc., 1,1 proc., 0,2 proc. visų prevencinių priemonių. 

Konferencijos buvo skirtos turizmo renginių organizavimo, saugaus eismo ir kt. klausimais.  
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Kitos prevencinės priemonės (informaciniai stendai, informacijos skleidimas per 

ţiniasklaidą) 2008 m. sudarė 3,2 proc., 2009 m. – 3,9 proc. bei 2010 m. – 1,5 proc. visų prevencinių 

priemonių (27 pav.). 
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Akcijos 59 72 94

Konferencijos 12 12 1

Renginiai 65 59 62

Pamokėlės 420 853 312

Saugios aplinkos kūrimas 54 40 40

Kitos 20 42 8

2008 m. 2009 m. 2010 m.

 

27 pav. Prevencinės priemonės pėsčiųjų saugos srityje 2008–2010 m. 

 

28 pav. matome, kad visose minėtose prevencinėse priemonėse 2008 m. dalyvavo 40 681, 

2009 m. – 48 897, o 2010 m. – 50 496 dalyviai. 
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28 pav. Asmenų, dalyvavusių pėsčiųjų saugos prevencinėse priemonėse 2008–2010 m., 

skaičius 
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2008–2010 m. didţioji dalis pėsčiųjų saugos prevencinių priemonių buvo skirta tik Vaikams 

(2008 m. – 62,5 proc., 2009 m. – 60,5 proc., 2010 m. – 68,3 proc. visų prevencinių priemonių). 

Labai maţa dalis prevencinių priemonių buvo skirta grupei Suaugusieji. 2008 m. 

prevencinės priemonės, organizuotos tik Suaugusiems, sudarė 1,4 proc., 2009 m. – 4,7 proc., 2010 

m. – 2,4 proc. visų prevencinių priemonių. 

Beveik trečdalis prevencinių priemonių buvo skirtos visoms asmenų grupėms, t.y. Kiti 

(2008 m. – 36,1 proc., 2009 m. – 34,9 proc., 2010 m.– 29,3 proc. visų prevencinių priemonių 

skaičiaus). Prevencinių priemonių skaičius pagal tikslines grupes pateiktas 29 pav. 
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29 pav. Prevencinės priemonės pėsčiųjų saugos srityje pagal tikslines grupes  

2008–2010 m. (proc.) 

 

30 pav. matome, kad pėsčiųjų saugos srityje 2008–2010 m. didesnę dalį prevencinių 

priemonių vykdė Biurai. 2008 m. Biurai organizavo 62,5 proc., 2009 m. – 61,2 proc., 2010 m. – 

68,3 proc. visų prevencinių priemonių. 

Beveik trečdalį tų pačių prevencinių priemonių pėsčiųjų saugos srityje 2008–2010 m. 

atskirai vykdė tiek Policijos komisariatai, tiek Savivaldybės, tiek Biurai (2008 m. – 31,9 proc., 

2009 m. – 29,4 proc., 2010 m. – 28,0 proc. visų prevencinių priemonių). 
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30 pav. Prevencinės priemonės pėsčiųjų saugos srityje pagal vykdytojus 2008–2010 m. 

(proc.) 

 

Savivaldybės maţai vykdė pėsčiųjų saugos prevencinių priemonių. 2008 metais 

savivaldybės organizavo tik 1,4 proc., 2009 metais – 4,7 proc. ir 2010 metais – 2,4 proc. visų 

prevencinių priemonių. Be to, maţą dalį pėsčiųjų saugos prevencinių priemonių (2008 metais – 4,2 

proc., 2009 metais – 4,7 proc., 2010 metais– 1,2 proc.) kartu vykdė Savivaldybės ir Biurai. 
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3.4. Dviratininkų saugos prevencijos priemonės 

 

2008–2010 m. dviratininkų saugos srityje buvo vykdytos viso 1 345 priemonės. Vykdytų 

priemonių pasiskirstymas pagal metus pateiktas 31 pav.  
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31 pav. Priemonių dviratininkų saugos srityje pasiskirstymas pagal metus 

Dviratininkų saugos srityje 2008 m. įgyvendintos 336 prevencinės priemonės, 2009 m. – 

788, o 2010 m. – 226. Taigi stebimi ryškūs pokyčiai pagal metus: daugiausia priemonių vykdyta 

2009 m. ir tai 2 kartus daugiau nei 2008 m. ir 3,5 karto daugiau nei 2010 m. Toliau vykdytos 

priemonės suskirstytos pagal sritis (32 pav.). 
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Akcijos 8 18 12

Konferencijos 12 5 1

Renginiai 9 28 24

Pamokėlės 284 682 161

Saugios aplinkos kūrimas 13 18 23

Kitos 10 37 0

2008 m. 2009 m. 2010 m.

 

32 pav. Dviratininkų saugos priemonių pasiskirstymas pagal sritis 

 

Atsiţvelgiant į priemonių pasiskirstymą pagal sritis, galima teigti, kad ir čia svarbiausia 

vykdytų priemonių sritis – pamokėlės. 2008 m. jų buvo 284 (84,5 proc.), 2009 m. – 682 (86,5 

proc.), 2010 m. – 161 (72,9 proc.).  

Konferencijos nėra populiari dviratininkų saugos prevencijos priemonė ir kaip matyti iš 

pasiskirstymo pagal sritis, buvo vykdoma maţiausiai.  

Akcijos, renginiai, saugios aplinkos kūrimas – sritys, kurių rodikliai 2008–2010 m. nėra 

aukšti ir svyruoja nuo 2,3 iki 10,9 proc. Sritis – Kitos (metodinių rekomendacijų kūrimas, radijo 

laidos, internetinės svetainės, stendų kūrimas, informacija laikraščiuose) 2008 m., 2009 m. (2008 m. 

– 3,0 proc., 2009 m. – 4,7 proc.) buvo vykdytos silpnai, o 2010 m. visiškai nevykdytos. 

Apytikslis skaičius asmenų, dalyvavusių dviratininkų saugos prevencijos priemonėse pagal 

metus, pateiktas 33 pav.   
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33 pav. Dviratininkų saugos prevencijos priemonėse dalyvavusių asmenų 

pasiskirstymas pagal metus 

 

Matome, kad daugiausia asmenų dviratininkų saugos prevencijos priemonėse dalyvavo 2010 

m. (30 744 asmenys). Tai beveik 3 kartus daugiau nei 2008 m. ir dvigubai daugiau nei 2009 m.  

Asmenų suskirstymas į tikslines grupes (proc.) pateiktas 34 pav.  
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34 pav. Tikslinių grupių, dalyvavusių dviratininkų saugos prevencijos priemonėse, 

pasiskirstymas pagal metus (proc.) 

 

Duomenys rodo, kad 2008–2010 m. laikotarpiu, daugiausia prevencinėse priemonėse 

dalyvavo šios tikslinės grupės – Vaikai ir Kiti. Didelių pokyčių pagal metus nepastebėta (Vaikai: 

2008 m. – 53,5 proc., 2009 m. – 50,9 proc., 2010 m. – 58,0 proc.; Kiti: 2008 m. – 44,2 proc., 2009 

m. – 47,2 proc., 2010 m. – 40,0 proc.), tačiau stebimi ryškūs pokyčiai pagal tikslines grupes. 

Dviratininkų saugos prevencijos priemonėse grupė  – Suaugusieji  beveik nedalyvavo. 

Dviratininkų saugos prevencijos priemonių vykdytojai pateikti 35 pav. 
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35 pav. Dviratininkų saugos prevencijos priemonių vykdytojų pasiskirstymas pagal 

metus (proc.) 

 

Akivaizdu, kad daugiausia šių priemonių (2008 m. – 71,1 proc., 2009 m. – 66,7 proc., 2010 

m. – 69,2 proc.) vykdė Savivaldybės. Išskirtos grupės – Biurai ir Kiti nėra pagrindiniai vykdytojai 

dviratininkų saugos srityje. Šių grupių rodikliai gana tolygiu santykiu pasiskirstė pagal metus 

(Biurai: 2008 m. – 15,6 proc., 2009 m. – 16,7 proc., 2010 m. – 15,4 proc.; Kiti: 2008 m. – 13,3 

proc., 2009 m. – 14,8 proc., 2010 m. – 13,5 proc.). Bendrų priemonių Biurai/Savivaldybės  beveik 

nevykdė (2008 m. – nevykdė, 2009 m. – 1,9 proc., 2010 m. – 1,9 proc.). 

Apibendrinimas. Nustatyta, kad dviratininkų saugos prevencinės priemonės vykdytos 

2008–2010 m. laikotarpiu savivaldybių lygmeniu ir daugiausia jų vykdyta 2009 m. Pastebėta, kad 

2010 m. šių priemonių vykdyta daug maţiau. Vėlgi, pamokėlės, nepriklausomai nuo analizuojamo 

laikotarpio, yra svarbiausia prevencinės priemonės sritis. Daugiausia pamokėlių vykdyta 2009 m., 

tačiau asmenų, dalyvavusių dviratininkų saugos prevencijos priemonėse, daugiausia uţregistruota 

2010 m. 

Tikslinių grupių išskyrimas parodė, kad dviratininkų saugos prevencinės priemonės, 

nepriklausomai nuo metų, nėra skirtos tikslinei grupei – Suaugusieji. Daugiausia šių priemonių, taip 

pat nepriklausomai nuo analizuojamo laikotarpio, buvo skirta Vaikams.  

Galima konstatuoti, kad pagrindinė dviratininkų saugos prevencinė priemonė – pamokėlės, 

kuriose daţniausiai dalyvauja Vaikai. Šias priemones daugiausia, net du trečdalius, vykdė 

Savivaldybių specialistai. 
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3.5. Sauga vandenyje ir skendimų prevencijos priemonės 

 

2008–2010 m. savivaldybėse buvo organizuojamos 1 733 saugos vandenyje ir skendimų 

prevencinės priemonės. 2008 m. įgyvendintos 376 prevencinės priemonės, 2009 m. – 1 129, o 2010 

m. – tik 228 prevencinės priemonės. Prevencinių priemonių skaičius saugos vandenyje ir skendimų 

prevencijos srityje 2008–2010 m. pateiktas 36 pav. 
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36 pav. Prevencinių priemonių skaičius saugos vandenyje ir skendimų prevencijos 

srityje 2008–2010 m. 

 

2008–2010 m. didţiąją dalį prevencinių priemonių sudarė pamokėlės, instruktaţai, būreliai, 

konsultacijos, pokalbiai saugos vandenyje ir skendimų prevencijos temomis (37 pav.). 2008 m. 

pamokėlės sudarė 83,5 proc., 2009 m. – 94,2 proc., 2010 m. – 79,4 proc. visų prevencinių 

priemonių. Pamokėlių metu buvo mokoma plaukti, saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje, 

supaţindinama su galimais pavojais vandenyje ir ant ledo, skęstančiųjų gelbėjimo būdais bei 

pirmosios pagalbos pagrindais. 

Maţai buvo organizuota akcijų (2008 metais – 2,9 proc., 2009 metais – 0,6 proc., 2010 

metais– 5,7 proc.), konferencijų (2008 metais – 7,2 proc., 2009 metais – 0,4 proc., 2010 metais– 

neorganizuota), renginių (2008 metais – 1,3 proc., 2009 metais – 0,1 proc., 2010 metais– 2,6 proc.). 

Akcijų metu ţmonės buvo mokomi teikti pirmąją pagalbą skendusiajam, informuojami apie saugos 

priemones ir tykančius pavojus vandenyje, ypač apie padidėjusią riziką nuskęsti, jei maudytųsi 

išgėrę alkoholio, buvo dalinami lankstinukai apie saugą vandenyje ir skendimų prevenciją. 

Konferencijų metu taip pat buvo akcentuojama saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens tema, 

kalbama apie pirmosios pagalbos teikimą. 

Kitos prevencinės priemonės, tokios kaip informacijos platinimas per ţiniasklaidą, 

informaciniai stendai saugos vandenyje ir skendimų prevencijos klausimais 2008 m. sudarė 5,1 

proc., 2009 m. – 4,7 proc., 2010 m. – 12,3 proc. visų prevencinių priemonių. 
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Kitos 19 53 28
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37 pav. Prevencinės priemonės saugos vandenyje ir skendimų prevencijos srityje 2008–

2010 m. 

 

38 pav. matome, kad visose minėtose prevencinėse priemonėse 2008 m. dalyvavo 39 627, 

2009 m. – 60 718, o 2010 m. – 48 323 asmenys. 
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38 pav. Asmenų, dalyvavusių saugos vandenyje ir skendimų prevencinėse priemonėse 

2008–2010 m., skaičius 

 

2008–2010 m. daugumos saugos vandenyje ir skendimų prevencinių priemonių tikslinės 

grupės buvo Vaikai (2008 m. – 60,0 proc., 2009 m. – 48,8 proc., 2010 m. – 46,5 proc.), o taip pat 

grupė Kiti (visos asmenų grupės) (2008 m. – 35,0 proc., 2009 m. – 48,8 proc., 2010 m. – 53,5 

proc.). 

Labai maţa dalis prevencinių priemonių organizuota tik Suaugusiems (2008 m. – 5,0 proc., 

2009 m. – 2,4 proc. visų prevencinių priemonių). Prevencinių priemonių skaičius pagal tikslines 

grupes pateiktas 39 pav. 
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39 pav. Prevencinės priemonės saugos vandenyje ir skendimų prevencijos srityje pagal 

tikslines grupes 2008–2010 m. (proc.) 

 

2008–2010 m. daugumos saugos vandenyje ir skendimų prevencinių priemonių vykdytojai 

buvo Biurai (2008 m. – 60,0 proc., 2009 m. – 48,8 proc., 2010 m. – 46,5 proc.) ir Kiti (Policijos 

komisariatai, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Savivaldybės, Biurai) (2008 m. – 30,0 proc., 2009 

m. – 43,9 proc., 2010 m. – 53,5 proc.), kurie atskirai vykdė tas pačias saugos vandenyje ir skendimų 

prevencijos priemones (40 pav.). 
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40 pav. Prevencinės priemonės saugos vandenyje ir skendimų prevencijos srityje pagal 

vykdytojus 2008–2010 m. (proc.) 

 

2008 m. Savivaldybės atskirai ir kartu su Biurais vykdė maţai saugos vandenyje ir skendimų 

prevencijos priemonių, jos sudarė po 5,0 proc., o 2009 m. atitinkamai 2,4 proc. ir 4,9 proc. visų 

prevencinių priemonių. 
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3.6. Kritimų prevencijos priemonės 

 

2008–2010 m. kritimų prevencijos srityje vykdyta 1 719 priemonių. Vykdytų priemonių 

pasiskirstymas pagal metus pateiktas 41 pav.  
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41 pav. Priemonių kritimų prevencijos srityje pasiskirstymas pagal metus 

 

Priemonių kritimų prevencijos srityje pasiskirstymas pagal metus rodo, kad daugiausia jų 

vykdyta 2009 m. (820 priemonių). Vykdytų priemonių susiskirstymas pagal sritis pateiktas 42 pav. 
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42 pav. Kritimų prevencijos priemonių pasiskirstymas pagal sritis 
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Duomenys rodo, kad pagrindinė kritimų prevencijos priemonių sritis yra pamokėlės.Jų 2008 

m. vykdyta 439 (77,4 proc.), 2009 m. – 770 (93,9 proc.), 2010 m. – 327 (98,5 proc.). 

Stebima maţėjimo tendencija, vykdant konferencijas: 2008 m. vykdyta 116 konferencijų 

(20,5 proc.), tačiau 2009 m. vykdytos tik 4 (0,5 proc.), 2010 m. – 2 (0,6 proc.). 

Vykdomų priemonių analizė rodo, kad silpnai kritimų prevencijoje buvo vykdomos sritys – 

renginiai (2008 m. nevykdyta, 2009 m. vykdytos 6 (0,7 proc.), 2010 m. – 1 (0,3 proc.) priemonės ) 

ir akcijos (2008 m. vykdyta 1 priemonė, 2009 m. ir 2010 m. nevykdyta). Saugios aplinkos kūrimo 

priemonės 2008–2010 m. laikotarpiu visiškai nebuvo vykdomos  

Kitų priemonių 2008–2010 m. rodikliai nėra aukšti: 2008 m. vykdyta 11 (1,9 proc.), 2009 

m. – 40 (4,9 proc.), 2010 m. – 2 (0,6 proc.) priemonių. 

Kiek asmenų dalyvavo kritimų prevencijos priemonėse pagal  metus, pateikta 43 pav. 
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43 pav. Kritimų prevencijos priemonėse dalyvaujančių asmenų pasiskirstymas pagal 

metus 

 

Matome, kad nors 2008–2010 m. kritimų prevencijos priemonėse dalyvaujantys asmenys 

pasiskirstę gana tolygiai, visgi 2009 m. šis skaičius didţiausias. 

Siekiant išaiškinti asmenų grupes, dalyvaujančias kritimų prevencijos priemonėse, jos 

suskirstytos į tikslines grupes (44 pav.). 
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44 pav. Tikslinių grupių, dalyvavusių kritimų prevencijos priemonėse, pasiskirstymas 

pagal metus (proc.) 

 

Stebimi ryškūs tikslinių grupių pokyčiai pagal metus. Tikslinė grupė Vaikai aktyviausiai 

dalyvavo kritimų prevencijos priemonėse (2008 m. – 35,3 proc., 2009 m. – 53,8 proc., 2010 m. – 

50,0 proc.). Taip pat 2008 m. beveik pusė tikslinės grupės – Kiti (47,1 proc.) dalyvavo kritimų 

prevencijos priemonėse. 

Kritimų prevencijos priemonių vykdytojų grupės pateiktos 45 pav.  
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45 pav. Kritimų prevencijos priemonių vykdytojų pasiskirstymas pagal metus (proc.) 
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Galima pastebėti ryškių pokyčių vykdytojų grupėse pagal metus. Matome, kad daugiausia 

priemonių kritimų prevencijoje vykdė tokios grupės kaip Biurai, Savivaldybės. Jeigu 2009 m. 

daugiausia šių priemonių vykdė Biurai (52 proc.), tai 2010 m. – Savivaldybės (55,6 proc.). Tuo 

tarpu Biurai/Savivaldybsė beveik nebendradarbiavo, vykdant  bendras priemones, skirtas kritimų 

prevencijai. Grupės – Kiti rodikliai ţemi ir smarkiai atsilieka nuo kitų vykdytojų grupių. 

Apibendrinimas. Lyginamoji analizė parodė, kad priemonės, skirtos kritimų prevencijai, 

aktualios ir jos sistemingai vykdytos 2008–2010 m. laikotarpiu. Daugiausia priemonių vykdyta 

2009 m. 

 Stebint vykdytas priemones pagal sritis nustatyta, kad pamokėlės yra svarbiausia edukacinė 

kritimų prevencijos priemonė. Nustatyta, kad 2010 m. pamokėlės sudarė 98,5 proc., 2009 m. – 93,9 

proc., 2008 m. – 77,4 proc. visų priemonių pagal išskirtas sritis. Akcijos ir saugios aplinkos kūrimas 

– sritys, kurios nebuvo vykdytos analizuojamu laikotarpiu. 

Daugiausia asmenų, dalyvaujančių kritimų prevencijos priemonėse, uţregistruota 2009 m.  

Nustatyta, kad kritimų prevencijos paslaugos buvo orientuotos į visas tikslines grupes. 

Tikslinių grupių pasiskirstymas 2008–2010 m. netolygiai svyruoja. 2009 m., 2010 m. daugiau nei 

pusė šios prevencijos paslaugų gavėjų sudarė grupė – Vaikai. 

Galima pastebėti, kad ypač daug paslaugų kritimų prevencijoje teikė Biurai, Savivaldybės. 

Tuo tarpu Biurai ir Savivaldybės tarpusavyje maţai bendradarbiauja, nes nedaug vykdyta bendrų 

priemonių, skirtų kritimų prevencijai.  
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3.7. Apsinuodijimų prevencijos priemonės 

 

2008–2010 m. savivaldybėse buvo organizuotos 1 354 apsinuodijimų profilaktikos 

prevencinės priemonės. 2008 m. įgyvendintos 546 prevencinės priemonės, 2009 m. – 662, 2010 m. 

– tik 146 prevencinės priemonės. Prevencinių priemonių skaičius apsinuodijimų profilaktikos 

srityje 2008–2010 m. pateiktas 46 pav. 
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46 pav. Prevencinių priemonių skaičius apsinuodijimų profilaktikos srityje 2008–2010 

m. 

 

Kaip ir anksčiau minėtose traumatizmo profilaktikos srityse, taip ir apsinuodijimų 

profilaktikos srityje daugiausia iš prevencinių priemonių buvo organizuojama pamokėlių, 

instruktaţų, būrelių, konsultacijų, pokalbių apsinuodijimų profilaktikos klausimais (47 pav.). 2008 

m. pamokėlės sudarė 70,3 proc., 2009 m. – 93,1 proc., 2010 m. – 84,9 proc. visų prevencinių 

priemonių. Pamokėlių metu buvo mokoma apie vaistų, vitaminų naudą ir pavojų, ţalingus įpročius, 

tinkamą buitinės chemijos tinkamą naudojimą, apsinuodijimus maistu ir kaip jų išvengti.  

2008 metais buvo organizuota 139 konferencijos, kurios sudarė 25,5 proc. visų prevencinių 

priemonių. 2009 m. ir 2010 m. konferencijų nebuvo organizuota. Konferencijų, kaip ir pamokėlių 

metu, buvo supaţindinama su maisto produktų ir įvairių cheminių medţiagų keliamais pavojais.  

Maţai buvo organizuota akcijų (2008 m. – 0,9 proc., 2009 m. – 1,2 proc., 2010 m. – 2,7 

proc.), renginių (2008 m. – 1,3 proc., 2009 m. – neorganizuota, 2010 m. – 4,1 proc.) bei kitų 

prevencinių priemonių, t.y. informacijos platinimo per ţiniasklaidą, informacinių stendų 

apsinuodijimų profilaktikos klausimais (2008 metais – 2,0 proc., 2009 metais – 5,7 proc., 2010 

metais– 8,2 proc.). Akcijų metu buvo dalinami lankstinukai apsinuodijimų profilaktikos klausimais. 

Taip pat ţmonės buvo perspėjami apie apsinuodijimų pavojus masinių susirinkimų metu, atliekami 

šachtinių šulinių vandens saugos ir kokybės tyrimai bei, atsiţvelgiant į tyrimo rezultatus rengiami 

informaciniai pranešimai, kaip išvalyti ir priţiūrėti šulinio vandenį. 
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47 pav. Prevencinės priemonės apsinuodijimų profilaktikos srityje 2008–2010 m. 

 

48 pav. matome, kad minėtose visose prevencinėse priemonėse 2008 m. dalyvavo 16 442, 

2009 m. – 12 662, o 2010 m. – 7 505 asmenys. 
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48 pav. Asmenų, dalyvavusių apsinuodijimų profilaktikos prevencinėse priemonėse  

2008–2010 m., skaičius 

 

49 pav. matome, kad 2008–2010 m. dauguma apsinuodijimų profilaktikos prevencinių 

priemonių buvo skirta grupėms Vaikai (2008 m. – 50,0 proc., 2009 m. – 36,0 proc., 2010 m. – 40,7 

proc.) ir Kiti, t.y. vaikams ir suaugusiems, pagyvenusiems asmenims, neįgaliems ţmonėms, 

mokyklos bendruomenės nariams (2008 m. – 45,8 proc., 2009 m. – 52,0 proc., 2010 m. – 51,9 proc.). 

Maţai prevencinių priemonių buvo skirta tik Suaugusiųjų grupei. 2008 m. buvo organizuota 

4,2 proc., 2009 m. – 12,0 proc., 2010 m. – 7,4 proc. visų prevencinių priemonių, skirtų suaugusiems 

asmenims. Prevencinių priemonių skaičius pagal tikslines grupes pateiktas 49 pav. 
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49 pav. Prevencinės priemonės apsinuodijimų profilaktikos srityje pagal tikslines 

grupes 2008–2010 m. (proc.) 

 

50 pav. matome, kad 2008–2010 m. daugumos apsinuodijimų profilaktikos prevencinių 

priemonių vykdytojai buvo Biurai (2008 m. – 50,0 proc., 2009 m. – 36,0 proc., 2010 m. – 40,7 

proc.) ir Kiti (Policijos komisariatai, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Savivaldybės, Biurai) 

(2008 m. – 33,3 proc., 2009 m. – 44,0 proc., 2010 m. – 51,9 proc.), kurie atskirai vykdė tas pačias 

apsinuodijimų profilaktikos priemones. 
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50 pav. Prevencinės priemonės apsinuodijimų profilaktikos srityje pagal vykdytojus 

2008–2010 m. (proc.) 

Savivaldybės atskirai ir kartu su Biurais (priskirta vykdytojų grupei Kiti) maţai vykdė 

apsinuodijimų profilaktikos prevencinių priemonių: 2008 m. – 12,5 proc. apsinuodijimų 

profilaktikos prevencinių priemonių, 2009 metais – 8,0 proc. visų prevencinių priemonių. 

2008 m. Savivaldybės organizavo tik 4,2 proc., 2009 m. – 12,0 proc. ir 2010 m. – 7,4 proc. 

visų prevencinių priemonių.  
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3.8. Nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonės 

 

2008–2010 m. vykdyta 1 371 priemonė nudegimų, apsiplikinimų prevencijos srityje. 

Vykdytų priemonių pasiskirstymas pagal metus pateiktas 51 pav. 
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51 pav. Priemonių, nudegimų, apsiplikinimų prevencijos srityje, pasiskirstymas pagal 

metus 

 

Nudegimų, apsiplikinimų prevencijos srityje daugiausia priemonių vykdyta 2009 m. 

Vykdytos priemonės suskirstytos pagal sritis (52 pav.).  
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52 pav. Nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonių pasiskirstymas pagal sritis 
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Duomenys rodo, kad pagrindinė nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonių sritis – 

pamokėlės. 2008 m. jos sudarė 391 (74,9 proc.), 2009 m. – 655 (93,7 proc.), 2010 m. –  137 (91,3 

proc.). 

Pastebėta reikšmingų skirtumų, vykdant konferencijas: jeigu 2008 m. jų vykdyta 115 (22 

proc.), tai 2009 m. ir 2010 m. jų visiškai nevykdyta. 

Vykdomų priemonių analizė rodo, kad silpnai buvo vykdomos akcijos (2008 m. – 4 (0,8 

proc.), 2009 m. – 1 (0,1 proc.), 2010 m. – 1 (0,7 proc.)). Taip nedaug vykdyta kitų prevencinių 

priemonių: straipsnių rengimas laikraščiui, atmintinių, lankstinukų dalinimas nudegimų, 

apsiplikinimų profilaktikos klausimais (2008 m. – 2,3 proc., 2009 m. – 6,0 proc., 2010 m. – 8,0 

proc.). 

2008–2010 m. laikotarpiu saugios aplinkos kūrimo priemonės nebuvo vykdomos. Renginiai 

taip pat nebuvo vykdomi 2008 m., 2010 m., išskyrus 2009 m., kuomet vykdyta 1 priemonė (0,1 

proc.).  

Toliau nagrinėjamas asmenų, dalyvaujančių nudegimų, apsiplikinimų prevencijos 

priemonėse, skaičius pagal metus (53 pav.). 
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53 pav. Nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonėse dalyvaujančių asmenų 

pasiskirstymas pagal metus 

 

Matome, kad šiose prevencijos priemonėse daugiausia asmenų dalyvavo 2008 m. (21 911 

asmenys), o 2009 m., 2010 m. šis skaičius kasmet maţėjo. 

Asmenų suskirstymas į tikslines grupes pateiktas 54 pav. 
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54 pav. Tikslinių grupių, dalyvavusių nudegimų, apsiplikinimų prevencijos 

priemonėse, pasiskirstymas pagal metus (proc.) 

 

Duomenys rodo, kad vykdant nudegimų, apsiplikinimų prevenciją, daugiausia dalyvavo 

tikslinė grupė Vaikai (2008 m. ir 2010 m.). Tikslinės grupės Kiti rodikliai taip pat  nėra ţemi (2008 

m. – 39,1 proc., 2009 m. – 47,6 proc., 2010 m. – 40,0 proc.). Tikslinės grupės  Suaugusieji rodikliai 

nėra aukšti.  

Nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonių vykdytojų pasiskirstymas pagal metus 

pateiktas 55 pav.  
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55 pav. Nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonių vykdytojų pasiskirstymas 

pagal metus (proc.) 

Matome, kad 2008–2010 m. laikotarpiu, nudegimų, apsiplikinimų prevenciją vykdė tik 2 

grupės – Biurai, Savivaldybės. Šių grupių rodikliai aukšti, tačiau stebimi pokyčiai pagal metus: jei 
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2008 m. daugiau nei pusė šių priemonių vykdė Biurai, tai 2009–2010 m. daugiau priemonių vykdė 

Savivaldybės (2009 m. – 54,5 proc., 2010 m. – 57,9 proc.). 

Apibendrinimas. Per visą 2008–2010 m. laikotarpį buvo vykdytos priemonės, kurios 

skirtos nudegimų, apsiplikinimų prevencijai. Daugiausia šių priemonių vykdyta 2009 m. ir tai 4 

kartus daugiau nei 2010 m.  

Nagrinėjant vykdytas priemones nustatyta, kad pamokėlės yra svarbiausia šios prevencijos 

sritis. Be to, daugiausia pamokėlių vykdyta 2009 m. (93,7 proc.). Saugios aplinkos kūrimo srities 

priemonės visiškai nevykdytos. Renginiai nevykdyti 2008 m., 2010 m. Konferencijos nevykdytos 

2009 m., 2010 m. 

Nors daugiausia visų nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonių vykdyta 2009 m., 

tačiau didţiausias skaičius asmenų, dalyvaujančių nudegimų, apsiplikinimų prevencijoje 

uţregistruota 2008 m. (21 911 asmenų). 

Didţiausia šių paslaugų gavėjų grupė – Vaikai. Taip pat nemaţai šiose priemonėse dalyvavo 

grupė Kiti, kurią daugiausia sudaro mokyklos bendruomenės nariai, pagyvenę, neįgalūs ţmonės, o 

taip pat vaikai su suaugusiais asmenimis. 

Nudegimų, apsiplikinimų prevencijos vykdytojai yra Biurai arba Savivaldybės. 

Galima konstatuoti, kad daugiausia nudegimų, apsiplikinimų prevencijos priemonių vykdyta 

2009 m., tačiau didţiausias dalyvių skaičius uţregistruotas 2008 m. Didţiausią priemonių dalį 

sudaro pamokėlės, kurios buvo skirtos grupėms Vaikai ir Kiti. Šias priemones vykdė tik Biurų arba 

Savivaldybių specialistai. 
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3.9. Uţspringimų, uţdusimų prevencijos priemonės 

 

2008–2010 m. savivaldybėse buvo vykdyta 1 051 uţspringimų, uţdusimų prevencinė 

priemonė. 2008 m. įgyvendintos 438 prevencinės priemonės, 2009 m. – 598, o 2010 m. – tik 15 

prevencinių priemonių. Prevencinių priemonių skaičius uţspringimų, uţdusimų prevencijos srityje 

2008–2010 metais pateiktas 56 pav. 
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56 pav. Prevencinių priemonių skaičius uţspringimų, uţdusimų prevencijos srityje 

2008–2010 m. 

 

2008–2010 m. daţniausiai buvo organizuojamos pamokėlės, kurios 2008 m. sudarė 70,3 

proc., 2009 m. – 94,0 proc., 2010 m. – 86,7 proc. visų uţspringimų, uţdusimų prevencijos 

priemonių. Pamokėlių metu buvo mokoma, kaip suteikti pirmąją pagalbą uţspringusiam asmeniui 

bei uţdusimų atvejais. Taip pat buvo kalbama apie saugų elgesį bei kiti uţspringimų, uţdusimų 

prevencijos klausimai. 

2008–2010 m. nedaug buvo vykdyta akcijų (2008 m. – 0,2 proc., 2009 m. – neorganizuota, 

2010 m. – neorganizuota), konferencijų (2008 m. – 26,9 proc., 2009 m. – neorganizuota, 2010 m.– 

neorganizuota), renginių (2008 m. – 0,2 proc., 2009 m. – neorganizuota, 2010 m. – neorganizuota). 

Akcijų metu buvo dalinami lankstinukai uţspringimų, uţdusimų prevencijos klausimais. 

Konferencijų metu buvo teikiama informacija apie uţspringimų, uţdusimų prevenciją bei pirmosios 

pagalbos teikimą uţspringimų, uţdusimų atvejais. 

Kitos prevencinės priemonės, tokios kaip informacijos platinimas apie uţspringimų, 

uţdusimų prevenciją biurų internetinėse svetainėse, radijo laidų metu, laikraščiuose, informaciniai 

stendai mokyklose, metodinės rekomendacijos uţspringimų, uţdusimų prevencijos klausimais, 

2008 m. sudarė 2,3 proc., 2009 m. – 6,0 proc., o 2010 m. – 13,3 proc. visų prevencinių priemonių. 

Vykdytų priemonių uţspringimų, uţdusimų prevencijos srityje skaičius pateiktas 57 pav. 
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57 pav. Prevencinės priemonės uţspringimų, uţdusimų prevencijos srityje 2008– 

2010 m. 

 

58 pav. matome, kad visose minėtose prevencinėse priemonėse 2008 m. dalyvavo 9 152, 

2009 m.  – 7 273, o 2010 m. – 921 dalyvis. 
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58 pav. Asmenų, dalyvavusių uţspringimų, uţdusimų prevencinėse priemonėse 2008–

2010 m., skaičius 

 

2008–2010 m. daugumos uţspringimų, uţdusimų prevencinių priemonių tikslinės grupės 

buvo Vaikai (2008 m. – 56,3 proc., 2009 m. – 47,1 proc., 2010 m. – 50,0 proc.) ir Kiti (2008 m. – 

37,5 proc., 2009 m. – 35,3 proc., 2010 m. – 40,0 proc.). 

Maţai prevencinių priemonių buvo organizuota tik Suaugusiųjų grupei, kurios 2008 m. 

sudarė 6,3 proc., 2009 m. – 17,6 proc. bei 2010 metais – 10,0 proc. visų uţspringimų, uţdusimų 

prevencinių priemonių. Prevencinių priemonių skaičius pagal tikslines grupes pateiktas 59 pav. 
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59 pav. Prevencinės priemonės uţspringimų, uţdusimų prevencijos srityje pagal 

tikslines grupes 2008–2010 m. (proc.) 

 

60 pav. matome, kad 2008–2010 m. pagrindiniai uţspringimų, uţdusimų prevencinių 

priemonių vykdytojai buvo Biurai (2008 m. – 56,3 proc., 2009 m. – 50,0 proc., 2010 m. – 55,6 

proc.). Beveik trečdalį prevencinių priemonių vykdė Kiti vykdytojai, į  kuriuos įtraukti Policijos 

komisariatai, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Savivaldybės, Biurai (2008 m. – 25,0 proc., 2009 

m. – 18,8 proc., 2010 m. – 33,3 proc.). Šie vykdytojai atskirai vykdė tas pačias uţspringimų, 

uţdusimų prevencijos priemones. 
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60 pav. Prevencinės priemonės uţspringimų, uţdusimų prevencijos srityje pagal 

vykdytojus 2008–2010 m. (proc.) 

 

Maţai uţspringimų, uţdusimų prevencijos priemonių vykdė Savivaldybės. 2008 m. 

Savivaldybės organizavo 6,3 proc. prevencinių priemonių, 2009 m. – 18,8 proc., 2010 m. – 11,1 

proc. Savivaldybės/Biurai, kurie kartu 2008 m. ir 2009 m. vykdė uţspringimų, uţdusimų 

prevencines priemones atitinkamai sudarė po 12,5 proc. 
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3.10. Kitos traumatizmo prevencijos priemonės 
 

2008–2010 m. vykdytos ir kitos traumatizmo prevencijos priemonės. Į šias priemones 

įtrauktos tos priemonės (adresantų pateikti duomenys apie traumatizmo prevencines priemones prie 

skilties Kita, bendro pobūdţio pamokėlės, akcijos apie traumas bei pirmosios pagalbos teikimą, 

televizijos, radijo laidos, straipsniai spaudoje, mokymai apie sveiką gyvenseną bei saugų elgesį ir 

pan.), kurių įtraukti į kitas sritis nebuvo galimybės. Viso šių priemonių vykdyta 3 325. Priemonių 

pasiskirstymas pagal metus pateiktas 61 pav.  
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61 pav. Priemonių, vykdytų kitose traumatizmo prevencijos srityse, pasiskirstymas 

pagal metus 

 

Nagrinėjant vykdytas priemones pagal metus nustatyta, kad jos nuosekliai vykdytos 2008–

2010 m. laikotarpiu. Daugiausia šių priemonių vykdyta 2010 m. Toliau kitos traumatizmo 

prevencijos priemonės suskirstytos pagal sritis (62 pav.). 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

P
ri

em
on

ių
 s

k.

Akcijos 2 2 18

Konferencijos 52 72 4

Renginiai 20 15 90

Pamokėlės 496 629 1099

Saugios aplinkos kūrimas 0 0 0

Kitos 490 233 103

2008 m. 2009 m. 2010 m.

 

62 pav. Kitų traumatizmo prevencijos priemonių pasiskirstymas pagal sritis 
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Atsiţvelgiant į priemonių pasiskirstymą pagal sritis nustatyta, kad dominuoja pamokėlės. 

2008 m. pamokėlių vykdyta 496 (46,8 proc.), 2009 m. – 629 (66,1 proc.), 2010 m. – 1 099 (83,6 

proc.). 

Didelę dalį vykdytų priemonių sudaro sritis Kita (informaciniai stendai, informacijos 

platinimas internetinėse svetainėse, radijo laidų metu, laikraščiuose, atmintinių, lankstinukų 

dalinimas, metodinės rekomendacijos prevencijos klausimais) kuri kasmet kito. Jeigu 2008 m. ši 

sritis sudarė beveik pusę vykdytų priemonių (46,2 proc.), 2009 m. – 24,5 proc., tai 2010 m. – 7,8 

proc.  

Duomenys rodo, kad renginių skaičius pastebimai išaugo: jei 2008 m. jų vykdyta 20 (1,9 

proc.), tai 2010 m. –  90 (6,8 proc.).  Taip pat 2010 m. išaugo akcijų skaičius. Jeigu 2008 m. akcijų 

vykdyta 2 (0,2 proc.), 2009 m. – 2 (0,2 proc.), tai 2010 m. – 18 (1,4 proc.). 

Konferencijų rodikliai taip pat kintantys: 2008 m. vykdyta 52 (4,9 proc.), 2009 m. – 72 (7,6 

proc.), o 2010 m. – 4 (0,3 proc.). 

Saugios aplinkos kūrimo priemonės 2008–2010 m. laikotarpiu nevykdytos. 

Apytikslis asmenų, dalyvavusių kitose traumatizmo prevencijos priemonėse, skaičius 

pateiktas 63 pav. 
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63 pav. Kitose traumatizmo prevencijos priemonėse dalyvaujančių asmenų 

pasiskirstymas pagal metus 

 

Matome, kad kitose traumatizmo prevencijos priemonėse daugiausia asmenų dalyvavo 2010 

m. (27 713 asmenys). Tai beveik 3 kartus daugiau nei 2008 m. 

Asmenų pasiskirstymas į tikslines grupes (proc.) pateiktas 64 pav. 
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64 pav. Tikslinių grupių, dalyvavusių kitose prevencijos priemonėse, pasiskirstymas 

pagal metus (proc.) 

 

Duomenys rodo, kad 2008 m. kitose prevencijos priemonėse dalyvavo visos tikslinės 

grupės, 2009 m. ir 2010 m. grupės – Vaikai ir Kiti (vaikai ir suaugę, pagyvenę asmenys, neįgalūs 

ţmonės, mokyklos bendruomenė). Jeigu 2009 m. daugiau nei pusė paslaugų gavėjų buvo grupė – 

Kiti (54,8 proc.), tai 2010 m. – Vaikai (52,8 proc.) 

Vykdytojų pasiskirstymas pagal metus pateiktas 65 pav.  
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Akivaizdu, kad daugiausia kitų traumatizmo prevencijos priemonių vykdė Biurai. 

Didţiausias rodiklis uţregistruotas 2009 m. (88,0 proc.). Grupė Savivaldybės taip pat vykdė šias 

traumatizmo prevencijos priemones, tačiau rodikliai keliskart ţemesni nei Biurų. Bendrų priemonių 

Biurai/Savivaldybės 2009 m. ir 2010 m. nevykdė. Vykdytojų grupės Kiti, į kurią įtraukti Policijos 

komisariatai, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Savivaldybės, Biurai, rodikliai  ţemi, tačiau 

pasiskirstę gana tolygiai (2008 m. – 4,3 proc., 2009 m. – 4,0 proc., 2010 m. – 5,7 proc.).  

Apibendrinimas. Kitos traumatizmo prevencijos priemonės (bendro pobūdţio pamokėlės, 

akcijos apie traumas bei pirmosios pagalbos teikimą, televizijos, radijo laidos, stendai, straipsniai 

spaudoje, mokymai apie sveiką gyvenseną bei saugų elgesį ir pan.), sistemingai vykdytos 2008–

2010 m. laikotarpiu ir pagrindinis vykdytojas – Biurai. Daugiausia šių priemonių vykdyta 2010 m. 

ir daugiausia tais pačiais metais dalyvavo asmenų šiose priemonėse (27 713 asmenų). 

Nagrinėjant vykdytas priemones nustatyta, kad pamokėlės yra svarbiausia šios prevencijos 

sritis. Daugiausia pamokėlių vykdyta 2010 m. (83,6 proc.). Pastebėta, kad silpnai buvo vykdomos 

akcijos, o saugios aplinkos kūrimo sritis 2008–2010 m. visiškai nevykdyta.  

Tikslinių grupių išskyrimas parodė, kad kitos traumatizmo prevencijos priemonės (bendro 

pobūdţio pamokėlės, akcijos apie traumas bei pirmosios pagalbos teikimą, televizijos, radijo laidos, 

informaciniai stendai, straipsniai spaudoje, mokymai apie sveiką gyvenseną bei saugų elgesį ir pan.) 

2008 m. buvo skirtos visoms tikslinėms grupėms, 2009 m. daugiausia tikslinei grupei – Kiti (vaikai 

ir suaugę, pagyvenę asmenys, neįgalūs ţmonės, mokyklos bendruomenė), 2010 m. tikslinei grupei – 

Vaikai. 
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4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

4.1. IŠVADOS 

1. Sudėtinga surinkti išsamią informaciją apie traumų prevencijų priemonių įgyvendinimą 

nacionaliniu bei savivaldybių lygmenimis, kai prevencinę veiklą vykdo daug skirtingų ţinybų 

atsakingų institucijų, tam reikalingas informacijos koordinavimas apie vykdomas prevencijos 

priemones tarpţinybiniu lygmeniu. 

2. Įvertinus situaciją, Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programos 

įgyvendinimo pabaigoje, matome pagerėjusius programos rezultato kriterijus – sumaţėjusį 

gyventojų mirtingumą dėl traumų ir sumaţėjusį vaikų iki 18 metų traumatizmą. Darome prielaidą, 

kad tai lėmė ne tik Valstybinės traumatizmo profilaktikos programos įgyvendinimas (nuo 2009 m. 

ši programa nebuvo finansuojama ir įgyvendinta tik iš dalies), bet sėkmingas Valstybinės saugaus 

eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos įgyvendinimas bei visos kitos Sveikatos 

apsaugos sektoriuje ir kitų ţinybų kompleksiškai įgyvendintos priemonės nacionaliniame bei 

savivaldybių lygmenyse. 

3. Nepaisant to, kad suţalojimų rodikliai Lietuvoje išlieka aukšti ir yra vieni blogiausių 

lyginant su kitomis Europos valstybėmis, nuo 2009 m. Traumatizmo profilaktikos programa netapo 

prioritetine ir jai nebuvo skirtas planuotas finansavimas. Tai turėjo neigiamos įtakos šios programos 

preimonių įgyvendinimo rodikliams. 

4. Didţiausias dėmesys ir finansavimas nacionaliniu bei savivaldybių lygmenimis skiriamas 

eismo suţalojimų prevencinėms priemonėms įgyvendinti. Maţėjantis suţalojimų ir mirčių skaičius 

dėl eismo įvykių rodo, kad yra efektyvu ir prasminga investuoti į prevencines traumų maţinimo 

priemones. Paskutiniaisiais metais Lietuva, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis padarė  

didelę paţangą ţuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus maţinimo srityje. Nepaisant to pagal eismo 

įvykiuose ţuvusiųjų skaičių, tenkantį 1 mln. gyventojų, tėra šešta nuo galo (pagal 2009 metų 

statistinius duomenis). 

5. Lietuva siekdama išsaugoti ţmonių gyvybes keliuose bei įgyvendinti Veronos 

deklaracijoje uţsibrėţtus tikslus, padarė didelį darbą, siekdama esminio pokyčio saugaus eismo 

srityje. Lyginant su 2001 m., ţuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių pavyko sumaţinti daugiau kaip per 

pusę. Didele dalimi prie to prisidėjo Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 

metų programos priemonių įgyvendinimas. Pagerėjo rodikliai, susiję su visais eismo dalyviais. 

Padėtis ėmė gerėti nuo 2008-ųjų, kai valstybė sugrieţtino atsakomybę uţ kelių eismo taisyklių 

nepaisymą. 2010-aisiais ţuvo 300 ţmonių. Tai – geriausias rodiklis per Lietuvos nepriklausomybės 

laikotarpį. 

6. Išanalizavus Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos 

priemonių vykdymą ir statistiką, galima daryti išvadą, kad tragiškai uţsibaigę eismo įvykiai nėra 
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vien tik atsitiktinis reiškinys. Laiku ėmusis reikiamų priemonių, didelės jų dalies galima išvengti, 

tuo pačiu išgelbėti nuo mirties ar suţalojimo potencialias aukas. Didelis darbas nuveiktas vairuotojų 

ir keleivių saugos srityje: greičio kontrolė, apsvaigusių nuo alkoholio ir narkotikų vairuotojų 

išaiškinimas, saugos dirţų ir vaikiškų automobilinių kėdučių naudojimas ir t.t. Neblogi rezultatai, 

uţtikrinant saugesnį dviratininkų ir jaunųjų mopedų vairuotojų eismą. Atliktas didelis švietėjiškas 

darbas propoguojant atšvaitų dėvėjimą tamsiu paros metu.  

7. Traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų savivaldybių lygmeniu, analizė parodė, 

kad 2008–2010 m. buvo vykdomos visos prevencijos priemonės. Daugiausia organizuota 

pamokėlių, instruktaţų, būrelių, konsultacijų, pokalbių, nepriklausomai nuo analizuojamo 

laikotarpio. Jų metu buvo šviečiami vietos gyventojai, taip pat buvo mokoma saugaus elgesio, 

supaţindinama su galimais traumų pavojais, būdais, siekiant traumų išvengti, bei su sukeltų traumų 

ţala asmeniui ir visuomenei. 

8. Saugios aplinkos kūrimo priemonės savivaldybėse sudarė nedidelę vykdytų priemonių 

dalį. Pvz. kritimų, nudegimų, apsiplikinimų, kitose (bendro pobūdţio apie traumas bei pirmosios 

pagalbos teikimą pamokėlės, akcijos, televizijos, radijo laidos, informaciniai stendai, straipsniai 

spaudoje, mokymai apie sveiką gyvenseną bei saugų elgesį ir pan.) prevencijos srityse saugios 

aplinkos kūrimo prevencinės priemonės visiškai nebuvo vykdytos. 

9. Asmenų, dalyvavusių prevencijos priemonėse, absoliutūs skaičiai neparodo traumatizmo 

prevencijos priemonių vykdymo masto savivaldybėse. 

10. Vykdytos prevencinės priemonės savivaldybėse buvo skirtos įvairioms ţmonių grupėms 

– vaikams, suaugusiems asmenims, senyvo amţiaus ţmonėms, neįgaliems ir rizikingo elgesio 

grupės asmenims, tačiau didţiausias dėmesys buvo skiriamas vaikams. 
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4.2. REKOMENDACIJOS 

1. Svarbus tarpţinybinis traumų prevencijos priemonių planavimo ir įgyvendinimo 

koordinavimas, kuriame sveikatos sektorius, remiantis PSO rekomendacijomis, galėtų atlikti 

pagrindinį vaidmenį. 

2. Svarbu uţtikrinti Valstybinėje traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programos 

tęstinumą bei planuojamoms priemonėms numatyti ir skirti reikiamą finansavimą. 

3. Valstybinėje traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programoje nėra išskirtos 

prevencinės priemonės vaikams, todėl rekomenduojama, rengiant naują valstybinę traumatizmo 

profilaktikos programą, numatyti aktualias prevencines priemones, atsiţvelgiant į amţiaus 

grupes, išskiriant atitinkamas priemones vaikams, paaugliams, jaunuoliams, vidutinio amţiaus bei 

vyresnio amţiaus ţmonėms.  

4. Rekomenduojama vadovautis gerąja eismo saugos prevencinių priemonių įgyvendinimo 

ir suţalojimų maţinimo patirtimi, skiriant didesnį dėmesį ir kitoms traumų prevencijos sritims, 

siekiant sumaţinti skendimų, apsinuodijimų, kritimų, nudegimų, apsiplikinimų, uţspringimų, 

uţdusimų ir kitų suţalojimų atvejų skaičių ir taip maţinti nukentėjusių ţmonių skaičių. 

5. Siekiant toliau gerinti rodiklius eismo saugos srityje, reikia tęsti pradėtą darbą, siekiant 

apsaugoti visus eismo dalyvius. Kadangi iki šiol eismo įvykių pasiskirstyme pagal rūšis pirmauja 

„uţvaţiavimas ant pėsčiojo“, reikėtų dar daugiau veiklos sutelkti šios problemos sprendimui. Turėtų 

būti skirtas ypatingas dėmesys pėsčiųjų daromų KET paţeidimų prevencijai, išaiškinimui ir 

atsakomybės uţ jų nesilaikymą uţtikrinimui, atsiţvelgiant į metų ir paros laiką (atšvaitų, kitų šviesą 

atspindinčių elementų naudojimo, kitų šių eismo dalyvių pareigų vykdymo).  

6. Vandens saugos ir skendimų prevencijos srityje Lietuvoje reiktų atkreipti dėmesį į 

teisinės bazės tobulinimą: reiktų reglamentuoti apsauginių tvorelių įrengimą viešuosiuose 

baseinuose, gelbėtojų minimalų skaičių paplūdimiuose ir kitose vandens pramogų vietose, t.p. 

reiktų įdiegti nacionalinę programą, skirtą vaiko mokymui apie saugą vandenyje bei daugiau apie 

tai teikti informacijos ţiniasklaidoje. 

7. Kritimų prevencijos srityje Lietuvoje reikia skirti daugiau dėmesio pagyvenusių ţmonių 

saugos stiprinimui, saugios aplinkos kūrimui namuose ir suţalojimų, ypač nukritimų, profilaktikai 

pasinaudojant teigiama tarptautine patirtimi. Į šią veiklą būtina įtraukti bendruomenę, svarbų 

vaidmenį skiriant bendruomenės slaugytojoms, visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams 

darbuotojams.  

8. Apsinuodijimų profilaktikos srityje rekomenduojama sukurti visuomenei ir 

specialistams skirtą specializuotą interneto svetainę apsinuodijimų klausimais, daugiau informuoti, 

šviesti, mokyti visuomenę apsinuodijimų klausimais. 
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9. Nudegimų, apsiplikinimų profilaktikos srityje rekomenduojama: skatinti saugaus 

elgesio su ugnimi mokymą; rengiant nudegimų, apsiplikinimų programas atsiţvelgti į saugos 

priemonių (dūmų detektorių, viryklių ir ţidinių apsaugos tvorelių) pasiūlos ir prieinamumo 

didinimą; vykdyti įvairias akcijas visoms socialinėms grupėms. 

10. Uţspringimų, uţdusimų prevencijos srityje rekomenduojama: plačiau informuoti, 

šviesti tikslinę visuomenės grupę apie pavojingų vaikams ne maisto produktų pavojų uţspringti, 

uţdusti; vykdyti akcijas uţdusimų, uţspringimų tema; mokyti, šviesti tikslines grupes uţspringimų, 

uţdusimų klausimais; mokyti socialines grupes suteikti pirmąją pagalbą uţspringus. 

11. Rekomenduojama sveikatos politiką formuojančioms institucijoms savivaldybėse 

vykdyti ne tik suţalojimų pagal juos lemiančias prieţastis stebėseną, bet ir traumatizmo prevencijos 

priemonių planavimo ir įgyvendinimo stebėseną. Parengti traumatizmo prevencijos priemonių 

vykdomų savivaldybių lygmeniu ataskaitos formą ir jos pildymo taisykles. 

12. Savivaldybėse neapsiriboti tokiomis prevencinėmis priemonėmis, kaip pamokėlės, 

instruktaţai, būreliai, konsultacijos, pokalbiai, o daugiau organizuoti įvairių akcijų, renginių bei kitų 

efektyvių prevencijos priemonių. 

13. Nustatyti traumatizmo prevencijos priemonių vykdytojų kvalifikacinius reikalavimus 

kiekvienoje traumatizmo prevencijos srityje bei uţtikrinti jų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei 

tęstinumą. 

14. Tokiose traumatizmo prevencijos srityse, kaip dviratininkų saugos, saugos vandenyje ir 

skendimų prevencijos, kritimų prevencijos, apsinuodijimų profilaktikos, savivaldybėse reikėtų 

didesnį dėmesį skirti saugios aplinkos kūrimo prevencinėms priemonėms. 

15. Savivaldybėse prevencijos priemones taikyti prie tikslinių grupių specifikos, o ne siekti 

tikslines grupes pritaikyti prie traumatizmo prevencijos priemonių organizatoriams parankios 

vykdomos prevencinės veiklos. Tokiu būdu būtų tenkinami tikslinių grupių poreikiai bei gaunama 

nauda visai visuomenei. 

16. Ugdyti gyventojų asmeninę atsakomybę ir skatinti, ypač suaugusius asmenis, aktyviai 

dalyvauti prevencijos priemonių rengimo procese bei vykdyme. 

17. Vertinti vykdytų prevencijos priemonių rezultatus ir apie juos informuoti vietos 

gyventojus. 
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1 PRIEDAS 

 

VALSTYBINĖS TRAUMATIZMO PROFILAKTIKOS 20082010 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Uţdavinys Priemonės pavadinimas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas 

(metai) 

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) 

iš viso 
2008 

metais 
2009 metais 

2010 

metais 

1. Vykdyti aktyviosios 
saugos priemones, 

neleidţiančias įvykti 
traumai, galinčiai 

sukelti pavojų ţmonių 

sveikatai ir gyvybei 

1.1. Parengti ir patvirtinti Informacijos apie 
apsinuodijimus teikimo Ekstremalių sveikatai 

situacijų centro padaliniui Apsinuodijimų 

kontrolės ir informacijos biurui taisykles 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija  

2008     

1.2. Parengti, išleisti ir išdalyti sveikatos 
prieţiūros ir socialinių paslaugų įstaigoms 

lankstinukus, skirtus pagyvenusių asmenų 

traumų prevencijai 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija, 

savivaldybės  

2009 25  25  

 1.3. Parengti, išleisti ir išdalyti ikimokyklinio 
ugdymo ir sveikatos prieţiūros įstaigoms 

skirtas tėvams rekomendacijas, kaip atlikti 

vaikų apsinuodijimų prevenciją 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija, 

savivaldybės  

2009 25  25  

 1.4. Sukurti visuomenei ir specialistams 
skirtą specializuotą interneto svetainę 
apsinuodijimų klausimais (informacija apie 

nuodingas medţiagas, pavojingus preparatus, 

natūralius nuodus, pirmąją pagalbą 

apsinuodijus, apsinuodijimų prevencijos 

priemones) 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

2009 40  40  

 1.5. Organizuoti mokyklų visuomenės 
sveikatos specialistų mokymą traumatizmo 

prevencijos klausimais 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

20092010 40  20 20 
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Uţdavinys Priemonės pavadinimas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas 

(metai) 

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) 

iš viso 
2008 

metais 
2009 metais 

2010 

metais 

 1.6. Papildyti Ţmogaus saugos programą 
bendrojo lavinimo mokykloms reikiamais 

moduliais ir temomis 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

2008 30 10 10 10 

 1.7. Papildyti Kolegijos civilinės saugos 
studijų bendrąją programą traumų ir 

nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis  

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

2008     

 1.8. Papildyti Civilinės saugos mokymo 
programą profesinio mokymo įstaigoms 
traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos 

temomis 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

2008     

 1.9. Parengti kvalifikacijos tobulinimo 
programas bendrojo lavinimo mokyklų 

mokytojams, mokantiems suţalojimų 

prevencijos ir ţmogaus saugos  

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

2008 20 10 10  

 1.10. Organizuoti mokytojų, mokančių 
suţalojimų prevencijos ir ţmogaus saugos, 

rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą  

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

2008 30 10 10 10 

 1.11. Organizuoti renginius (varţybas, 
konkursus, seminarus ir kita), suteikiančius 

ţinių apie ţmogaus saugą 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 
20082010 180 60 60 60 

 1.12. Parengti teisės aktus, 
reglamentuojančius saugią aplinką ugdymo 

metu:  

1.12.1. Profesinio mokymo įstaigų mokinių 

instruktavimo ţmogaus saugos klausimais 

tvarkos aprašą;  

1.12.2. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

instruktavimo ţmogaus saugos klausimais 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 
20082010 40 10 10 20 
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Uţdavinys Priemonės pavadinimas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas 

(metai) 

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) 

iš viso 
2008 

metais 
2009 metais 

2010 

metais 

tvarkos aprašą 

 1.13. Parengti ūkininkų ir ūkių darbuotojų 

saugos ir sveikatos mokymo programas 

Ţemės ūkio 

ministerija 
20082010     

 1.14. Atlikti traumatizmo prevencijos 
priemonių, vykdomų nacionaliniu ir 

savivaldybių lygiais, analizę  

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

2010 80   80 

2. Maţinti mirčių ir 
neįgalumą dėl patirtų 

traumų  

2.1. Parengti apsinuodijimų gydymo 
metodikas asmens sveikatos prieţiūros 

specialistams 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija  

2009 40  40  

 2.2. Parengti ir patvirtinti Privalomojo 

pirmosios pagalbos mokymo programą 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

2008     

 2.3. Įsigyti priemonių, reikalingų gydytojams 
ir slaugos personalui, teikiantiems pagalbą 

traumą patyrusiems pacientams, mokyti 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

20092010 30  15 15 

3. Plėtoti duomenų apie 
traumas rinkimo 

sistemą, tirti traumų 

prieţastis  

3.1. Pakeisti informacinės sistemos 
SVEIDRA duomenų įvedimo programą – 

sudaryti galimybę įvesti traumų prieţasčių 

kodus pagal Tarptautinį ligų klasifikatorių 

(TLK-10)  

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

2008     

 3.2. Sukurti mokinių nelaimingų atsitikimų 

apskaitos informacinę sistemą  

Švietimo ir 

mokslo ministerija 
20092010 90  30 60 

 3.3. Papildyti Mokinių nelaimingų atsitikimų 

tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatus 

Švietimo ir 
mokslo 

ministerija, 

Sveikatos 
apsaugos 

2009 10  10  
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Uţdavinys Priemonės pavadinimas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas 

(metai) 

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) 

iš viso 
2008 

metais 
2009 metais 

2010 

metais 

ministerija 

 3.4. Ištirti 15–44 metų gyventojų traumų 

prieţastis  

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija  

2009 20  20  

 3.5. Ištirti pagyvenusiųjų (vyresnių kaip 65 
metų asmenų) traumų, patirtų namuose, 

prieţastis  

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

2009 20  20  

Iš viso 720 100 345 275 
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2 PRIEDAS 

VALSTYBINĖS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS 2005–2010 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

 

Uţdavinys Priemonės pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakinga institucija Laukiami rezultatai Įgyvendinimas 

1. Padidinti saugos dirţų, 
vaikiškų specialių saugos lopšių 

ir saugos kėdučių naudojimą: 

     

1.1. Stiprinti saugos dirţų, šalmų 

ir vaikiškų saugos kėdučių 

naudojimo kontrolę 

1.1.1. nuolat vykdyti saugos dirţų, 

šalmų ir vaikiškų saugos kėdučių 

naudojimo kontrolę, rinkti ir kartą per 

mėnesį teikti Saugaus eismo komisijai 
informaciją 

2006–2010 metai Policijos 

departamentas prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

padidės saugos dirţų, 

vaikiškų specialių 

saugos lopšių ir saugos 

kėdučių naudojimas 

2008 m. taip 

2009 m. taip 

2010 m. taip 

1.2. Sumaţinti ţuvusių 
vairuotojų ir keleivių, skirti ypač 

daug dėmesio vaikų saugumo 

priemonėms automobilyje 

1.2.1. rengti ilgalaikes informacines 
saugaus eismo kampanijas, 

skatinančias naudotis saugos dirţais, 

parengti ir išleisti informacinius 

leidinius apie vaikų saugumo 
priemones automobilyje 

2005–2010 metai Susisiekimo 
ministerija 

2008 m. taip 
2009 m. taip 

2. Sumaţinti apsvaigusių nuo 
alkoholio, narkotinių, psichotro-

pinių ir kitų psichiką veikiančių 

medţiagų asmenų, vairuojančių 

transporto priemones: 
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Uţdavinys Priemonės pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakinga institucija Laukiami rezultatai Įgyvendinimas 

2.1. Maţinti neblaivių ir nuo 
narkotinių medţiagų apsvaigusių 

vairuotojų  

2.1.1. apmokyti policijos pareigūnus 
atpaţinti nuo narkotinių medţiagų 

apsvaigusius vairuotojus 

2006–2010 metai Policijos 
departamentas prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

policijos pareigūnai, 
personalas geriau 

atpaţins vairuotojus, 

apsvaigusius nuo 

narkotinių medţiagų 

2008 m. taip 
2009 m. inf. 

nėra 

2010 m. taip 

 2.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo 

kam-panijas prieš neblaivius ir nuo 
narkotikų apsvaigusius vairuotojus, 

skatinti visuome-nės nepakantumą 

tokiems vairuotojams 

2005–2010 metai Susisiekimo 

ministerija 

sumaţės ţuvusiųjų dėl 

neblaivių ir nuo 
narkotikų apsvaigusių 

vairuotojų kaltės  

2008 m. taip 

2009 m. taip 
2010 m. inf. 

pateikta uţ 11 

mėnesių 

 2.1.3. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį 

rengti atsitiktinį visų transporto 

priemonių vairuotojų patikrinimą 
kelyje, ypač stengtis nustatyti 

neblaivius ir nuo narkotikų 

apsvaigusius vairuotojus  

2006–2010 metai Policijos 

departamentas prie 

Vidaus reikalų 
ministerijos 

2008 m. taip 

2009 m. taip 

3. Sugrieţtinti vaţiavimo greičio 

kontrolę: 

     

3.1. Maţinti leistino greičio 

viršijimo atvejų ir ţuvusiųjų dėl 

saugaus greičio nepasirinkimo 

3.1.1. įrengti valstybinės reikšmės 

keliuose nustatyto greičio reţimo 

paţeidimus fiksuojančius automatinius 

prietaisus su skaitmeniniu duomenų 
perdavimu 

2005–2010 metai Lietuvos automobilių 

kelių direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

sumaţės ţuvusiųjų dėl 

greičio viršijimo  

2008 m. taip 

2009 m. taip 

3.1.2. rengti ilgalaikes saugaus eismo 
kampanijas prieš greičio paţeidėjus 

2005–2010 metai Susisiekimo 
ministerija 

2008 m. taip 
2009 m. taip 

2010 m. inf. 

pateikta uţ 11 
mėnesių 

4. Pagerinti vairuotojų mokymą 

ir egzaminavimą: 
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Uţdavinys Priemonės pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakinga institucija Laukiami rezultatai Įgyvendinimas 

4.1. Efektyviai organizuoti 
vairuotojų rengimo ir 

egzaminavimo procesus, 

pagerinti vairuotojų rengimo 

kokybę 

4.1.1. vertinant vairuotojų mokyklų 
mokymo bazes ir atliekant mokymo 

proceso kontrolę, į ekspertų komisijas 

kviesti vairavimo mokykloms 

atstovaujančių visuomeninių 
asociacijų ir kitų institucijų atstovus, 

moky-mo kokybei įvertinti naudotis 

duomenimis apie vairavimo egzaminų 
laikymą 

2005–2010 metai Valstybinė kelių 
transporto inspekcija 

prie Susisiekimo 

ministerijos 

pagerės kelių transporto 
priemonių vairuotojų 

rengimas 

2008 m. taip 
2009 m. taip 

5. Pagerinti pėsčiųjų ir 

dviratininkų saugumą: 

     

5.1. Skirti kuo daugiau dėmesio 

neapsaugotiems eismo 
dalyviams (pėstiesiems, 

dviratininkams ir vaikams), ypač 

tamsiuoju paros metu 

5.1.1. rengti visoje šalyje švietėjiškas 

pėsčiųjų ir dviratininkų saugos akcijas, 
skatinti atšvaitų ir drabuţių su šviesą 

atspindinčiomis medţiagomis 

dėvėjimą 

2005–2010 metai Susisiekimo 

ministerija 

sumaţės ţuvusių 

pėsčiųjų ir dviratininkų  

2008 m. taip 

2009 m. taip 
2010 m. inf. 

pateikta uţ 11 

mėnesių 

5.1.2. įrengti pėsčiųjų bei pėsčiųjų ir 

dviračių takus avaringuose kelių 

ruoţuose 

2005–2010 metai Lietuvos automobilių 

kelių direkcija prie 

Su-sisiekimo 
ministerijos 

2008 m. taip 

2009 m. taip 

5.1.3. nuolat kontroliuoti pėsčiųjų ir 

dviratininkų elgesį keliuose 

2006–2010 metai Policijos depar-

tamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos 

2008 m. taip 

2009 m. taip 
2010 m. taip 

5.1.4. rengti švietėjiškas pėsčiųjų 
informavimo apie saugų eismą 

gatvėse, keliuose ir pėsčiųjų perėjose 

akcijas 

2005–2010 metai Susisiekimo 
ministerija 

eismo dalyviai geriau 
suvoks saugaus eismo 

problemas, sumaţės 

ţuvusių pėsčiųjų  

2008 m. taip 
2009 m. taip 

2010 m. inf. 

pateikta uţ 11 
mėnesių 

6. Sustiprinti vairuotojų darbo ir 

poilsio reţimo kontrolę: 
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Uţdavinys Priemonės pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakinga institucija Laukiami rezultatai Įgyvendinimas 

6.1. Nustatyti asmenis, kurie 
negali vairuoti dėl darbo ir 

poilsio reţimo paţeidimų 

6.1.1. apmokyti policijos pareigūnus 
kontroliuoti darbo ir poilsio reţimą 

kelyje 

2005–2010 metai Valstybinė kelių 
transporto inspekcija 

prie Susisiekimo 

ministerijos 

kvalifikuoti pareigūnai 
padės uţkirsti kelią 

eismo įvykiams dėl 

darbo ir poilsio reţimo 

paţeidimų 

2008 m. taip 
2009 m. taip 

7. Gerinti eismo kultūrą ir eismo 

dalyvių švietimą: 

     

7.1. Aprūpinti švietimo įstaigas 

didaktine mokomąja medţiaga 

7.1.1. parengti ir išleisti saugaus eismo 

programas I–VIII klasių mokiniams ir 

uţtikrinti mokymo procesą 

2006–2009 metai Švietimo ir mokslo 

ministerija 

sumaţės eismo 

įvykiuose nukentėjusių 

vaikų  

2008 m. taip 

2009 m. inf. 

nėra 

 7.1.2. parengti ir išleisti saugaus eismo 

mokymo metodinę medţiagą I–XII 
klasių mokiniams 

2006–2010 metai Švietimo ir mokslo 

ministerija 

pagerės saugaus eismo 

mokymo kokybė per 
pamokas 

2008 m. taip 

2009 inf. nėra 

7.2. Kelti saugaus eismo 

mokytojų kvalifikaciją 

7.2.1. organizuoti kursus saugaus 

eismo mokytojams 

2006–2010 metai Švietimo ir mokslo 

ministerija 

mokytojai kursuose įgis 

saugaus eismo 
mokytojo kvalifikaciją 

2008 m. taip 

2009 inf. nėra 

7.3. Formuoti saugesnę eismo 
dalyvių elgseną 

7.3.1. organizuoti Lietuvos moksleivių 
konkursą „Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“ 

2005–2010 metai Susisiekimo 
ministerija 

jauniausieji eismo 
dalyviai įgis įgūdţių, o 

tai maţins nukentėju-

siųjų per eismo 

nelaimes  

2008 m. taip 
2009 m. taip 

2010 m. inf. 

pateikta uţ 11 

mėnesių 

7.3.2. informuoti eismo dalyvius apie 

eismo įvykius keliuose ir gatvėse 

2005–2010 metai Policijos depar-

tamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos 

sumaţės eismo įvykių 

keliuose 

2008 m. taip 

2009 inf. nėra 
2010 m. taip 

7.3.3. nuolat informuoti eismo 

dalyvius apie eismo sąlygas 
valstybinės reikšmės keliuose 

2005–2010 metai Lietuvos automobilių 

kelių direkcija prie 
Su-sisiekimo 

ministerijos 

2008 m. taip 

2009 m. taip 
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7.4. Skatinti kultūringą elgesį 
keliuose 

7.4.1. propaguoti visuomenei 
kultūringą elgesį keliuose, smerkti 

agresyvų vairavimą 

2005–2010 metai Susisiekimo 
ministerija 

pagerės eismo dalyvių 
kultūra, sumaţės agre-

syvaus vairavimo 

keliuose 

2008 m. inf. 
nėra 

2009 m. inf. 

nėra 

2010 m. inf. 
pateikta uţ 11 

mėnesių 

7.5. Informuoti institucijas, 

dirbančias saugaus eismo srityje, 

apie saugaus eismo būklę 

Lietuvoje 

7.5.1. kasmet parengti ir išleisti 

informacinį leidinį apie kelių eismo 

saugumo būklę Lietuvoje 

2005–2010 metai Lietuvos automobilių 

kelių direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

tai padės institucijoms 

operatyviau spręsti 

saugaus eismo 

problemas 

2008 m. taip 

2009 m. taip 

7.6. Tobulinti saugaus eismo 

specialistų ţinias 

7.6.1. suorganizuoti tarptautinę 

konferenciją saugaus eismo gerinimo 
klausimais 

2008 metai Susisiekimo 

ministerija 

Saugaus eismo 

specialistai pasikeis 
patirtimi, kaip gerinti 

saugų eismą 

2008 m. inf. 

nėra 

7.7. Aiškinti visuomenei saugaus 
eismo vizijos siekius 

7.7.2. propaguoti visuomenėje 
„Nulinės vizijos“ siekius ir tikslus 

2007–2010 metai Susisiekimo 
ministerija 

Visuomenė susipaţins 
su saugaus eismo 

vizijos siekiais 

2008 m. inf. 
nėra 

2009 m. inf. 

nėra 

8. Gerinti eismo kontrolės, 

medicinos pagalbos ir gelbėjimo 

tarnybų darbą: 

     

8.2. Parengti eismo dalyvių 

kontrolės planus 

8.2.1. kiekvienais metais Policijos 

departamentui prie Vidaus reikalų 
ministerijos parengti detalius eismo 

dalyvių kontrolės planus, kuriuos 

būtina suderinti su Saugaus eismo 
komisija 

2006–2010 metai Policijos 

departamentas prie 
Vidaus reikalų 

ministerijos 

vadovaujantis eismo 

dalyvių kontrolės planu, 
bus organizuojama 

efektyvi eismo dalyvių 

kontrolė 

2008 m. taip 

2009 m. inf. 
nėra 

2010 m. taip 
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8.3. Maţinti eismo įvykių riziką 
valstybinės reikšmės keliuose 

8.3.1. nuolat vykdyti eismo dalyvių 
kontrolę avaringuose ruoţuose 

2006–2010 metai Policijos depar-
tamentas prie Vidaus 

reikalų ministerijos 

sumaţės ţuvusiųjų ir 
suţeistųjų  

2008 m. taip 
2009 m. inf. 

nėra 

2010 m. taip 

8.4. Aprūpinti policiją 

šiuolaikinėmis eismo kontrolės 

priemonėmis 

8.4.1. aprūpinti policijos įstaigų eismo 

prie-ţiūros padalinius patruliniais 

automobiliais, kompiuteriais, eismo 
kontrolės priemonė-mis, stebėjimo ir 

kitomis šiuolaikinėmis technikos 

priemonėmis (iš viso 140 patrulinių 

automobilių su visa įranga) 

2006–2010 metai Policijos 

departamentas prie 

Vidaus reikalų 
ministerijos 

padidės policijos 

patrulių mobilumas, 

pagerės eismo kontrolės 
kokybė 

2008 m. taip 

2009 m. inf. 

nėra 
2010 m. taip 

 8.4.2. aprūpinti steigiamus Lietuvos 

polici-jos eskortavimo rinktinės 
padalinius greičio matavimo prie-

taisais su garso ir vaizdo įrašymo 

įranga, integruota transporto prie-

monių identifikavimo sistema ir 
nešioja-maisiais kompiuteriais su 

GPRS (iš viso 70 patrulinių 

automobilių su visa įranga) 

2006–2010 metai Policijos 

departamentas prie 
Vidaus reikalų 

ministerijos 

sumaţės eismo įvykių 

dėl greičio viršijimo, 
sustiprės eismo kontrolė 

2008 m. taip 

2009 m. inf. 
nėra 

2010 m. ne 

 8.4.3. aprūpinti policijos padalinius, 

kontroliuojančius eismą, blaivumo 
nustatymo prietaisais su 

spausdintuvais ir apsvaigimo nuo 

narkotinių medţiagų nustatymo 

prietaisais (iš viso 210 prietaisų) 

2006–2010 metai Policijos 

departamentas prie 
Vidaus reikalų 

ministerijos 

sumaţės ţuvusiųjų dėl 

neblaivių ir nuo nar-
kotikų apsvaigusių vai-

ruotojų kaltės  

2008 m. taip 

2009 m. inf. 
nėra 

2010 m. taip 

8.6. Gerinti greitosios medicinos 

pagalbos ir gelbėjimo tarnybų 
darbą įvykus eismo įvykiui 

8.6.2. aprūpinti gelbėjimo tarnybas 

gelbėjimo įrangos komplektais 
 

2008–2010 metai Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

dėl geriau atliekamų 

gelbėjimo darbų 
sumaţės ţuvusiųjų per 

eismo įvykius 

2008 m. taip 

2009 m. inf. 
nėra 
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8.6.3. aprūpinti gelbėjimo tarnybas 
specialiaisiais gelbėjimo automobiliais 

2008–2010 metai Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

pagerės gelbėjimo 
tarnybų darbas gelbstint 

eismo dalyvius, 

nukentėjusius per eismo 

įvykius 

2008 m. taip 
2009 m. taip 

 

8.6.4. organizuoti gelbėjimo darbų, 

vykdomų eismo įvykio vietoje, 
mokymus 

2008–2010 metai Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

2008 m. taip 

2009 m. taip 
 

8.7. Tikrinti transporto 

priemonių vairuotojų sveikatos 

būklę 
 

8.7.1. tikrinti asmenų, norinčių įsigyti 

ar turinčių vairuotojo paţymėjimą, 

sveikatos būklę (prieš įsigyjant 
vairuotojo paţymėjimą ir vėliau 

periodiškai nustatytąja tvarka) 

2005–2010 metai Sveikatos apsaugos 

ministerija 

bus tikrinama 

vairuotojų sveikatos 

būklė 

2008 m. taip 

2009 m. inf. 

nėra 

9. Šalinti eismo įvykių prieţastis 
avaringuose miestų ir uţmiesčio 

kelių ruoţuose: 

 

     

9.1. Tobulinti eismo įvykių 

statistiką, apimančią visas kelių 

tinklo dalis, įskaitant 
savivaldybių kelius, siekti, kad 

institucijos, kurios rūpinasi 

saugiu eismu, turėtų neribotą 
duomenų apie eismo įvykius 

prieigą 

9.1.2. sukurti ir tobulinti Kelių eismo 

taisyklių paţeidimų ir eismo įvykių 

ţinybinio registro programinę įrangą 

2008–2010 metai Policijos 

departamentas prie 

Vidaus reikalų 
ministerijos 

institucijos, dirbančios 

saugaus eismo srityje, 

disponuos tikslia ir 
operatyvia informacija 

apie avaringumą 

keliuose, taikys 
veiksmingesnes eismo 

įvykių prevencijos 

priemones 

2008 m. taip 

2009 m. inf. 

nėra 
2010 m. taip 
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9.2. Maţinti eismo įvykių riziką 
valstybinės reikšmės keliuose 

9.2.1. parengti ir įgyvendinti avaringų 
ruoţų likvidavimo techninius 

projektus 

2005–2010 metai Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie 

Su-sisiekimo 

ministerijos 

sumaţės ţuvusių ir 
suţeistų eismo dalyvių  

2008 m. taip 
2009 m. taip 

9.3. Įtraukti bendruomenę į 

saugaus eismo problemų 

sprendimą 

9.3.1. organizuoti savivaldybėms 

konkursą „Saugus eismas – saugesnis 

miestas“ 

2005–2010 metai Susisiekimo 

ministerija 

pagerės gyvenamosios 

zonos saugumo lygis 

2008 m. taip 

2009 m. taip 

9.4. Uţtikrinti saugaus eismo 

programų įgyvendinimą 

apskrityse, siekiant sumaţinti 
ţuvusiųjų ir sušvelninti eismo 

įvykių padarinius 

9.4.1. uţtikrinti, kad apskrities vir-

šininkas iki kiekvienų metų gruodţio 1 

d. pateiktų Saugaus eismo komisijai 
derinti ateinančiųjų metų apskrities 

saugaus eismo programą 

2006–2010 metai apskričių viršininkai apskrityse bus geriau 

diegiamos saugaus 

eismo gerinimo 
priemonės 

2008 m. inf. 

nėra 

2009 m. inf. 
nėra 

10. Sukurti kelių eismo saugos 

audito sistemą: 

     

10.1. Atlikti įvairių kelių 
saugaus eismo auditą 

(uţstatytose teritorijose ir uţ jų 

ribų) 

10.1.2. įvesti privalomus kelių eismo 
saugos audito patikrinimus visiems 

statomiems ir rekonstruojamiems kelių 

objektams 

2006–2010 metai Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie 

Su-sisiekimo 

ministerijos 

sumaţės eismo įvykių 
dėl eismo organizavimo 

tvarkos ir kelio 

parametrų stygiaus 

2008 m. taip 
2009 m. taip 

11. Gerinti transporto priemonių 

saugumą: 

     

 11.2.2. organizuoti transporto 

priemonių techninės būklės tikrinimą 

keliuose 

2005–2010 metai Valstybinė kelių 

transporto inspekcija 

prie Susisiekimo 
ministerijos 

pagerės eksploatuojamų 

transporto priemonių 

techninė būklė 

2008 m. taip 

2009 m. taip 
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3 PRIEDAS 

INFORMACIJOS PATEIKIMO FORMOS APIE TRAUMATIZMO PREVENCIJOS PRIEMONES, VYKDOMAS SAVIVALDYBIŲ 

LYGIU 2008, 2009, 2010 METAIS PAVYZDYS 

 

(informaciją pateikusios įstaigos pavadinimas) 

Eil. 

Nr. 

 

 

Traumatizmo 

prevencinės 

priemonės sritis 

xxxx metai 

Vykdytos 

programos 

pavadinimas 

Programos 

prevencinės 

priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

įgyvendinimo 

kiekybinė išraiška 

(pvz. renginių, 

akcijų ir dalyvių 

skaičius) 

Traumų 

prevencijos 

priemonės tikslinė 

grupė, naudos 

gavėjas (vaikai, 

suaugusieji, kt.) 

Trumpas 

veiklos 

aprašymas 

Savivaldybės pa-

dalinys, atsakin-

gas uţ priemonės 

įgyvendinimą, 

kontaktinis 

asmuo, tel. 

1. Keleivių sauga 1. 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

    

2. 2.1 

2. Vairuotojų sauga       

3. Pėsčiųjų sauga       

4. Dviratininkų sauga       

5. Sauga vandenyje, 

skendimų prevencija 

      

6. Kritimų prevencija       

7. Apsinuodijimų 

profilaktika 

      

8. Nudegimų, apsipliki-

nimų profilaktika 

      

9. Uţspringimų, 

uţdusimų prevencija 

      

10. Kita       
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4 PRIEDAS 

INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE TRAUMATIZMO PREVENCIJOS PRIEMONES SAVIVALDYBIŲ LYGIU ADRESATŲ 

SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas 

Informacijos pateikimas apie 

traumatizmo prevencijos 

priemonių įgyvendinimą 

1.  Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

2.  Kauno m.savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

3.  Šiaulių m. visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

4.  Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

5.  Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

6.  Panevėţio m. visuomenės sveikatos biuras Pateikė  

7.  Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

8.  Alytaus r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

9.  Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

10.  Šilutės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

11.  Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

12.  Radviliškio r. visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

13.  Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

14.  Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

15.  Plungės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

16.  Kelmės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

17.  Panevėţio r. savivaldybės. visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

18.  Kauno r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

19.  Rokiškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

20.  Šakių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

21.  Kaišiadorių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

22.  Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 
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23.  Birţų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

24.  Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

25.  Alytaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

26.  Švenčionių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

27.  Joniškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

28.  Varėnos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

29.  Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

30.  Lazdijų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

31.  Ignalinos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pateikė 

32.  Akmenės r. savivaldybė Pateikė 

33.  Alytaus m. savivaldybė Pateikė 

34.  Alytaus r. savivaldybė Pateikė 

35.  Anykščių r. savivaldybė Pateikė 

36.  Birštono savivaldybė Duomenys nenagrinėti 

37.  Birţų r. savivaldybė Pateikė 

38.  Druskininkų savivaldybė Pateikė 

39.  Elektrėnų savivaldybė Pateikė 

40.  Ignalinos r. savivaldybė Pateikė 

41.  Jonavos r. savivaldybė Nepateikė 

42.  Joniškio r. savivaldybė Pateikė 

43.  Jurbarko r. savivaldybė Pateikė 

44.  Kaišiadorių r. savivaldybė Pateikė 

45.  Kalvarijos savivaldybė Pateikė 

46.  Kauno m. savivaldybė Pateikė 

47.  Kauno r. savivaldybė Pateikė 

48.  Kazlų Rūdos savivaldybė Pateikė 

49.  Kėdainių r. savivaldybė Pateikė 

50.  Kelmės r. savivaldybė Pateikė 

51.  Klaipėdos m. savivaldybė Pateikė 

52.  Klaipėdos r. savivaldybė Pateikė 

53.  Kretingos r. savivaldybė Nepateikė 

54.  Kupiškio r. savivaldybė Nepateikė 
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55.  Lazdijų r. savivaldybė Pateikė 

56.  Marijampolės r. savivaldybė Pateikė 

57.  Maţeikų r. savivaldybė Nepateikė 

58.  Molėtų r. savivaldybė Pateikė 

59.  Neringos savivaldybė Pateikė 

60.  Pagėgių r. savivaldybė Pateikė 

61.  Pakruojo r. savivaldybė Pateikė 

62.  Palangos m. savivaldybė Pateikė 

63.  Panevėţio m. savivaldybė Pateikė 

64.  Panevėţio r. savivaldybė Pateikė 

65.  Pasvalio r. savivaldybė Pateikė 

66.  Plungės r. savivaldybė Pateikė 

67.  Prienų r. savivaldybė Pateikė 

68.  Radviliškio r. savivaldybė Pateikė 

69.  Raseinių r. savivaldybė Nepateikė 

70.  Rietavo r. savivaldybė Pateikė 

71.  Rokiškio r. savivaldybė Pateikė 

72.  Skuodo r. savivaldybė Nepateikė 

73.  Šakių r. savivaldybė Pateikė 

74.  Šalčininkų r. savivaldybė Nepateikė 

75.  Šiaulių m. savivaldybė Pateikė 

76.  Šiaulių r. savivaldybė Pateikė 

77.  Šilalės r. savivaldybė Pateikė 

78.  Šilutės r. savivaldybė Pateikė 

79.  Širvintų r. savivaldybė Nepateikė 

80.  Švenčionių r. savivaldybė Pateikė 

81.  Tauragės r. savivaldybė Pateikė 

82.  Telšių r. savivaldybė Nepateikė 

83.  Trakų r. savivaldybė Pateikė 

84.  Ukmergės r. savivaldybė Pateikė 

85.  Utenos r. savivaldybė Pateikė 

86.  Varėnos r. savivaldybė Pateikė 
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87.  Vilkaviškio r. savivaldybė Pateikė 

88.  Vilniaus m. savivaldybė Pateikė 

89.  Vilniaus r. savivaldybė Pateikė 

90.  Visagino m. savivaldybė Pateikė 

91.  Zarasų r. savivaldybė Nepateikė 
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5 PRIEDAS 

Prevencinių priemonių, vykdytų savivaldybių lygiu, pasiskirstymas pagal traumatizmo prevencijos sritis 2008-2010 metais 

Traumatizmo 

prevencijos 

sritys 

Prevencinės priemonės 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 
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Keleivių sauga 
13 11 12 398 6 44 484 28 4 17 750 6 66 871 14 1 13 203 11 12 254 

Vairuotojų 

sauga 
32 11 3 153 63 9 271 54 0 4 517 71 33 679 30 0 3 14 77 0 124 

Pėsčiųjų sauga 
59 12 65 420 54 20 630 72 12 59 853 40 42 1078 94 1 62 312 40 8 517 

Dviratininkų 

sauga 
8 12 9 284 13 10 336 18 5 28 682 18 37 788 12 1 24 161 23 0 221 

Sauga 

vandenyje, 

skendimų 

prevencija 
11 27 5 314 0 19 376 7 5 1 1063 0 53 1129 13 0 6 181 0 28 228 

Kritimų 

prevencija 
1 116 0 439 0 11 567 0 4 6 770 0 40 820 0 2 1 327 0 2 332 

Apsinuodijimų 

profilaktika 
5 139 7 384 0 11 546 8 0 0 616 0 38 662 4 0 6 124 0 12 146 

Nudegimų, 

apsiplikinimų 

profilaktika 
4 115 0 391 0 12 522 1 0 1 655 0 42 699 1 0 0 137 0 12 150 

Uţspringimų, 

uţdusimų 

prevencija 
1 118 1 308 0 10 438 0 0 0 562 0 36 598 0 0 0 13 0 2 15 

Kita 
2 52 20 496 0 490 1060 2 72 15 629 0 233 951 18 4 90 1099 0 103 1314 

Iš viso 
136 613 122 3587 136 636 5230 190 102 131 7097 135 620 8275 186 9 205 2571 151 179 3301 

 


