
MEMORANDUMAS
d6l saugaus eismo gerinimo, eismo kultflros ugdymo ir avaringumo Lietuvos keliuose ir

gatvdse maZinimo minint Saugaus eismo dien4

2014 m. balandZio 4 d.

Minedamos 2014 m. Saugaus eismo dien4, kuri pagal Atmintinq dienq istatym4 kasmet
Lietuvoje minima balandZio 6-qSq - Zemiau pasira5iusios Salys - valstybes institucijos ir
visuomenines organizacijos pasira5o 5i Memorandum4 del saugaus eismo gerinimo, eismo
kulturos ugdymo ir avaringumo Liefuvos keliuose ir gatvese maZinimo ir

parei5kia, kad:
- pastaraisiais metais Lietuvos keliuose nuosekliai maZejo eismo ivykiuose Zuvusiq Zmoniq

skaidius, kuris 2013 m. buvo maZiausias per paskutinius 54 metus (1959 m. Zuvo 279 Lmones,
1991  m.  -  1173 ,2013  m.  -  258 ) ;

- avaringum4 sumaZinti padejo igyvendintos ivairios saugaus eismo didinimo priemones ir
bendros ivairiq institucijq, organizacijq, piliediq pastangos, todel labai svarbu ir toliau nuosekliai,
sistemingai ir vieningai dirbti, panaudojant visas galimybes avaringumui maZinti;

- nors pastaraisiais metais kelis kartus sumaZejo eismo ivykiuose nukentejusiq vaikq
skaidius (per paskutinius 1 1 metq Zuvusiq vaikq (iki 18 metq) sumaZejo 5 kartus (2003 m. Zuvo 55
vaikai,2013 m. - i1), taip pat daugiau kaip 6 kartus sumaZejo del savo neatsargumo ir
nedrausmingumo Zuwsiq vaikq (2003 m. Zuvo 19 vaikq, 2013 m. - 3), vaikq, t.y. labiausiai
paLeidLiamq eismo dalyviq - pesdiqjq, keleiviq, dviratininkq, vairuotojq - eismo sauga ir toliau
turi bflti musq visr.l demesio centre;

- dauguma eismo ivykiq atsitinka del neatsakingo, rizikingo, nekultlringo Zmoniq - eismo
dalyviq - elgesio, todel didZiausias demesys turi b[ti skiriamas eismo dalyviq elgsenai kelyje
gerinti, eismo kultlrai ugdyi, eismo dalyviq savimonei kelti;

- labai svarbu visuomenei suprasti, kokios beprasmds yra Zltys ir suZeidimai keliuose ir kad
daugurnos Siq nelaimiq buvo galima i5vengti;

- nors pastebimai gereja eismo kultlra, savitarpio pagarba, eismo dalyviq elgesys kelyje,
daugiau Zmoniq ne5ioja at5vaitus, tadiau 5is procesas turetq btti spartintinas;

- nors pastaraisiais metais avaringumas ir sumaZdjo, bet palyginti su kitomis Europos
Sqjungos Salimis, skaidiuojant Zur,usir!q skaidiq milijonui gyventojq, rodikliai Lietuvoje vieni i5
prasdiausiq; kiekvienas Zuvgs, o ir suZalotas eismo ivykyje Zmogus yra didele netektis visuomenei;

- Zurusiqjq eismo ivykiuose skaidiaus sumaZejimas pastaraisiais metais aklatzdLiai parodd,
kad nuosekliai ir vieningai dirbant tragi5kq nelaimiq keliuose skaidiq galima sumaZinti, todel tai
skatina saugaus eismo gerinimo srityje ir toliau dirbti nuosekliai ir sistemingai,

isipareigoja:
- Memorandumo tekst4 paskelbti savo Ziniatinklio svetainese;
- pagal kompetencij4 saugaus eismo klausimams skirti nuolatinf demesf, siekti ugdyti eismo

dalyviq kultlrq, atsakomybg ir taip maZinti avaringum4 Lietuvos keliuose;
- panaudoti visas galimybes, kad kultr.rringas, saugus eismo dallviq elgesys tapttl norma, \

saugaus eismo idejas propaguoti visais imanomais bDdais;
- paZymeti ir padarli tradicines saugaus eismo skatinimui skirtas dienas - Saugaus eismo

dien4 (balandZio 6-oji), Vairuotojq ir keliaujandir4q dien4 (paskutinis rugsejo sekmadienis),
PasaulinE dien4 Zuwsiesiems eismo ivykiuose atminti (trediasis lapkridio sekmadienis);

- vienyti pastangas saugaus eismo gerinimo srityje, glaudZiau tarpusavyje bendradarbiauti,
kad bDtq iSvengta Lietuvos keliuose beprasmiSkq Z[diq ir suZalojimq,

kreipiasi ivisus Lietuvos Zmones ir kviei ia:
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- kelyje elgtis atsakingai, kult[ringai, gerbti ir saugoti vieni kitus (saugus
savitarpio pagarba turi tapti tradicija);

- suvokti, kad neatsakingai elgiantis, eismas tampa padidintos rizikos zona,

visq elgesys ir

o j4 sumaZinti
galime tik laikydamiesi Keliq eismo taisykliq, b[dami pakant[s vieni kitiems;

- vykdyti pagrindinius saugaus eismo reikalavimus (laikytis saugaus greidio; uZsisegti
saugos dirZus, vaikus veZti tik specialiose sedynese; pestiesiems tamsoje ne5ioti at5vaitus, eiti
keliu kaire puse; rfipintis vaikq eismo saugumu; kurti nepakantumo atmosferq neblaiviems eismo
dalyviams - vairuotojams, pdstiesiems, dviratininkams);

- r[pintis vaikq sauga keliuose ir jiems skirti i5skirtini demesi; skatinti suaugusiuosius
rodyi vaikams tik ger4 pavyzdi;

siekti, kad saugaus eismo klausimams daugiau demesio bfltq skiriama Seimose,
bendruomendse, kurti toki4 aplink4, kad visuomeneje bDtq priimtina ir savaime suprantama
daugiau rupintis vieni kitq sauga;

- suprasti eismo ivykiq, aukq ir suZalotqjq juose beprasmi5kum4, taip pat suprasti ir tai, kad
daZniausiai Siq nelaimiq visai nesunku i5vengti.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Rimuntas Sinkeviiius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras
Vytenis Povilas Anclriukaitis

Lietuvos Respublikos ivietimo ir mokslo ministrus Dainius Pavalkis
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Lietuvos a utomobiliry keli q direkcij os prie S usisiekimo ministerij os
dir e kto r iu s S kirmantas S krin skas

Valstybinis keliry transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viri i n i n kas Vidm antas Zu k auskas
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Akcinds benclrovds,,Lietuvos geleiinkeliai"
g e ne r alin is d ire kto r iu s .Slasys D aily dka

Priefgaisrinis apsuugos ir gelbijimo departamento
direktoriaus pavaduotojas Vygandas Kurkulis

Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdos Toliatas

Lietuvos keliry policijos tarnybos
viriininko pavaduotojas Aleksandras Samuleviiius

Lietuvos savivaldybitl usociacij a Romas Adomaviiius

Valstybds imonds,,Regitra" generalinis direktorius Dulius Prevelis

Lietuvos imoniq su negalia sqjunga
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Lietuvos studentq sqjungos I. e. prezidento poreigas Andrius Zalitis

Lietuvos moksleivir.l sqjungos prezidentas Antanas Mikalauskas

Lietuvos pensininkry sqjungos ,,Boiiai" pirmininkas Petras Ruzgus



Veteranry klubo,y4utomobilininkas" prezidentas Donatas Lukoiius

Aso ciacij o s,,Lietuvos moto ciklistty klubas " prezidentas Rim as B ruias

VieSosios istaigos,,Nacionalinis automobilitl klubas"
direktorius Benediktas Vanagas

Lietuvo s dviratin in kq be ndrij os pirmininkas E duardas Kriiiidnas-

,/rtrl'ttr"/f , f;crcc;rr [cztLietuvos tivr1 forumas

Lietuvos jaunimo organizacij4 tarybos prezidentas Mantas Zakarka

Daugiavaikiry ieimq asociacijos MES vadovi Jurgita Pociend

Vairuotojq mokymo ir kvalijikacijos ktlimo mokyklq asociacijos prezidentas
Darius Lesickas

Lietuvos nacionalinis veiij 11 automobiliais asociacijos,,Linava"
sekretorius transporto politikai Gintautas Ramaslauskas

L ietu v o s m o ki n i ry n efo r m alioj o i v ie tim o c e ntr o
Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus veddjas Rimantas Bukinaitis

Lietuvos kaimo bendruomeniry sqjungos valdybos nard,
Vilniaus Vietos grupds pirmininki Violetu Janksuskieni

Lietuvos Respublikos Transporto priemonity draudiktl
biuro clirektorius Algimantas Kriiinauskas

VieSosios istgigos ,,Keliq ir transporto tyrimo institutus"
direktorius Sariinas Baublvs

Vilniaus Gedimino technikos universiteto
prore ktorius Alfredss Laurinaviiius

Lietuvos iurnalisty sqiungos pirmininkas Dainius Radzeviduy

Lietuvos iurnalistty autoklubo pavaduotojas Vitoldas Milius

Li et u v tt s h e I i tp p o I i c ij o s v e t e r a n ry us o ciac ij o s v ic e p r e zide ntas
Ramutis Oleka
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