


 
Sužalojimai eismo įvykių metu 
užima 8 vietą tarp visų mirties 

priežasčių  
 
 
 
 
54 % žuvusiųjų yra pėstieji, 

dviratininkai ir motociklininkai 
 
 
 
 
 

SUŽALOJIMAI EISMO ĮVYKIŲ METU:  
FAKTAI   



 
 

Sužalojimai eismo įvykių 
metu yra dažniausia mirties 

priežastis tarp 5–29 m. 
amžiaus vaikų ir jaunimo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SUŽALOJIMAI EISMO ĮVYKIŲ METU:  
FAKTAI  



Lietuvos kelių policijos tarnybos 
duomenimis, 2018 metais: 
• Užregistruota 3211 eismo įvykių – 5 proc. daugiau 

nei 2017-aisiais 

•  Jų metu žuvo 170 asmenų (11 proc. mažiau nei 
2017 m.) ir 3783 buvo sužeisti 

• Daugiau nei 71 proc. eismo įvykių buvo sukelta dėl 
vairuotojų kaltės  

• Eismo įvykių metu žuvo 61 vairuotojas, 68 pėstieji ir 
31 keleivis, buvo sužeista 1398 vairuotojai, 902 
pėstieji ir 1124 keleiviai.  

 



Pasaulinės Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitės  

•Įgaliotos Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos  
•Vyksta maždaug kas 2 metus 
•Kiekvienais metais sutelkiamas dėmesys į naują temą 



TIKSLAS 

Reikalauti ryžtingai atstovauti saugumui 
keliuose visame pasaulyje, siekiant įgyvendinti  
tvaraus vystymosi tikslus ir kitas saugumo 
keliuose strategijas. 



TIKSLINĖ AUDITORIJA 

o Bendruomenės, įskaitant NVO; pėsčiųjų, dviratininkų ar motociklininkų asociacijos; 
automobilių klubai; mokyklos ir universitetai  

o Politikos formuotojai, atsakingi už transporto, sveikatos, švietimo, kitų sektorių 
saugumą keliuose 

o Kitos su kelių eismo saugumu susijusios institucijos  



UŽDAVINIAI 
o Kurti lyderystės poreikį kelių eismo saugumui, ypač konkrečioms, įrodymais 

pagrįstoms intervencijoms 
o Įkvėpti sprendimus priimančius asmenis imtis veiksmų saugumo keliuose srityje, 

pateikiant lyderystės pavyzdžius iš įvairių sektorių 
 



LYDERYSTĖ YRA SAUGUMO KELIUOSE RAKTAS 

Lyderystė yra 
gebėjimas daryti 
įtaką 
arba įkvėpti 
žmones pasiekti 
tam tikrą tikslą  

Lyderystė suteikia 
viziją! 



KAS YRA LYDERIS?  



VYRIAUSYBĖS 
PARLAMENTAS  SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINĖS 

ORGANIZACIJOS 

PRIVATUS 
SEKTORIUS FONDAI   MOKYKLOS  POLICIJA 

SKUBIOS 
PAGALBOS 
TARNYBOS 

TARPTAUTINĖS 
ORGANIZACIJOS 

BENDRUOMENĖS  
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BET KAS  
GALI BŪTI LYDERIU  



BENDRUOMENĖS  

Tėvai, mokytojai, studentai, 
darbuotojai, savanoriai ir 
suinteresuoti piliečiai gali:  
 

atkreipti dėmesį į 
konkrečias rizikas, susijusias 
su keliais 
pristatyti jas bendruomenių 
lyderiams 
reikalauti konkrečių 
priemonių joms spręsti 

LYDERYSTĖS  
PAVYZDŽIAI 



Parlamento nariai gali:  
užtikrinti pakankamą kelių 
saugumo finansavimą atitinkamai 
skirstant biudžetą 
priimti įstatymus, kuriais 
nustatomas kelių saugumo 
finansavimas, arba dalį mokesčių 
nukreipti kelių saugumui 
finansuoti 
ginti saugaus eismo sistemos 
požiūrį 

PARLAMENTAS  

LYDERYSTĖS  
PAVYZDŽIAI 



TARPTAUTINĖS AGENTŪROS 

Agentūrų vadovai ir kiti vyresnieji JT 
pareigūnai bei kitos tarptautinės 
agentūros gali:   
 

atkreipti dėmesį į saugumo 
keliuose krizę 
ensure road safety actions are part 
of programmes on child and 
adolescent health, sustainable 
mobility and other topics  
užtikrinti, kad veiksmai, nukreipti į 
kelių eismo saugumą, būtų vaikų ir 
paauglių sveikatos, tvaraus 
judėjimo ir kitų programų dalis   

LYDERYSTĖS  
PAVYZDŽIAI 



#speakup*: ĮSITRAUK  

Tu gali tapti lyderiu, atsakingu už saugumą 
keliuose: 
  

#speakup galimybių organizavimas, 
pavyzdžiui, susitikimai, spaudos 
konferencijos ar kitos iniciatyvos ir jų 
registravimas 
Kitų raginimas imtis veiksmų vertinant 
riziką, registruojant reikalavimus ir 
vykdant įsipareigojimus 
www.unroadsafetyweek.org  
 
Būti aktyviam socialinėje erdvėje 
 

Atitinkamose bendruomenėse skatinti 
aktyviai dalyvauti 5-ojoje  globalioje 
Jungtinių Tautų saugaus eismo 
savaitėje 
 

* vertimas į lietuvių kalbą: prabilk 
 

 
  

http://www.unroadsafetyweek.org/


#speakup: REIKALAUK  

Trys paprasti žingsniai, kaip 
galite dalyvauti #speakup 
kampanijoje per Jungtinių 
Tautų saugaus eismo 
savaitės internetinį puslapį: 
  

ĮVERTINITE SAVO KELIONĘ 
UŽFIKSUOKITE SAVO REIKALAVIMUS 
PARAGINKITE SPRENDIMŲ 
PRIĖMĖJUS 

  



PIRMAS ŽINGSNIS:  
ĮVERTINITE SAVO KELIONĘ 
 

Kuri jūsų kelionės dalis yra ypač nesaugi? 
Pavyzdžiui:   
 

• Nesaugi vairuoti 
• Nesaugi važiuoti dviračiu 
• Dažnai viršijamas greitis 
• Nėra naudojami saugos diržai 
• Vaikai vežami ne vaikiškose saugos kėdutėse 
• Transporto priemonės neatitinka saugos 

reikalavimų 
• Nesaugus viešasis transportas 
• Nesaugu vaikščioti pėsčiomis 
• Neblaivūs vairuotojai 
• Nesate gerai matomas 
• Kita 



Koks jūsų reikalavimas? Kam jis adresuotas?  
Pavyzdžiui, aš reikalauju:   
 

ANTRAS ŽINGSNIS: 
UŽFIKSUOKITE SAVO REIKALAVIMUS 
 

• Kad būtų apribotas greitis 
• Kad būtų pakoreguota infrastruktūra 
• Kad būtų pagerintas automobilų saugumas 
• Kad būtų patobulinta priežiūra po eismo įvykių 
• Kad būtų imtasi lyderystės su kelių saugumu 

susijusiais klausimais 
• Kad būtų patobulinta viešojo transporto sistema 



Trečias žingsnis:  
PARAGINKITE SPRENDIMŲ 
PRIĖMĖJUS 
 

Užtikrinkite, kad atsakingi asmenys pasižadėtų 
padaryti kelionę saugią, ir paskelbkite savo 
reikalavimus: www.unroadsafetyweek.org  
  
 

http://www.unroadsafetyweek.org/


ĮRANKIAI 5-AJAI JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SAUGAUS EISMO SAVAITEI 

Internetinis puslapis:  
• Su idėjomis ir istorijomis apie lyderius, 

susijusius su kelių saugumu 
• Reikalavimų registracijos puslapis dėl 

aiškių ir paprastų raginimų lyderius imtis 
konkrečių veiksmų ir užregistruoti savo 
pastangas 

• Peticijų šablonai ir pažadai 
ĮRANKIAI: 
• padėti įvertinti rizikos veiksnius, 

užregistruoti reikalavimus ir paraginti 
lyderius veikti 

SOCIALINĖS MEDIJOS PAKETAS: 
• Socialinės medijos kortelės su 

reikalavimais, šūkiais, pavyzdžiais 
• Grotažymės: #SpeakUp #RoadSafety 

#UNGRSW 
 

www.unroadsafetyweek.org  

http://www.unroadsafetyweek.org/


ĮRANKIAI 5-AJAI JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGAUS EISMO 
SAVAITEI 

SaveLIVES: A Road Safety 
Technical Package  

Global status report  
on road Safety 2018 

Death on the roads:  
data visualization  

WHO GRS Info:  
An App for mobile devices 

Užtikrinti, kad veiksmai būtų pagrįsti geriausiais kelių eismo saugumo įrodymais ir duomenimis 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
https://extranet.who.int/roadsafety/death-on-the-roads/
https://extranet.who.int/roadsafety/death-on-the-roads/
https://extranet.who.int/roadsafety/death-on-the-roads/
https://itunes.apple.com/us/app/who-grs-info/id1435285264?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/who-grs-info/id1435285264?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/who-grs-info/id1435285264?mt=8


ĮRANKIAI BŪTI LYDERIU 

Užtikrinti, kad veiksmai būtų pagrįsti geriausiais kelių eismo saugumo įrodymais ir duomenimis 

Daugiau informacijos, susijusios su vairavimu išgėrus, vaikų saugos įrenginiais, šalmais, saugos diržais, narkotikų vartojimu ir kitais klausimais.    
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/  

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/make_walking_safe/en/
https://www.who.int/roadsafety/week/2015/Ten_Strategies_For_Keeping_Children_Safe_on_the_Road.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/managing-speed/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/


Ar esate pasiruošęs tapti lyderiu #speakup 
kampanijoje?  

 



Pavyzdys 

• 2019 metų devizas: #prabilk (#speakup) 

• Informuoti bendruomenę apie Jungtinių Tautų Saugaus 
Eismo Savaitę per savivaldybių visuomenės sveikatos 
biurus  

• Raginti nufotografuoti su kelių saugumu susijusią 
problemą ir paraginti ją spręsti. Pvz. Gatvėje X nuolat 
viršyjamas greitis, nesaugu vaikams. Būtina įrengti greitį 
lėtinančias priemones ir pastatyti įspėjamus ženklus - 
gyvenamoji teritorija, dažniau patruliuoti policijos 
ekipažui 

• Perduoti informaciją atitinkamoms institucijoms, pvz. 
vietos kelių policijos komisariatui, savivaldybės merui. 



Peticijos pavyzdys 


