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prasidėjus mokslo metams“ kopiją.  
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POLICIJOS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams

Lietuvos kelių policijos tarnybai

Kopija
Lietuvos policijos kapelionui Algirdui Toliatui

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Lietuvos transporto saugos administracijai

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai

Lietuvos šaulių sąjungai

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Lietuvos kelių policijos veteranų asociacijai

Nr.  

DĖL  PREVENCINIŲ  PRIEMONIŲ  VYKDYMO  PRASIDĖJUS  NAUJIEMS  MOKSLO
METAMS

Kalendorinis  ruduo mūsų šalyje susijęs su gražia  švente – Mokslo ir  žinių diena.  Naujų
mokslo metų pradžia – džiugi, reikšminga, kartu ir jaudinanti šventė bendruomenei: pirmą kartą
švietimo  ir  ugdymo įstaigų  slenkstį  peržengiantiems  patiems  jauniausiems  vaikams,  jų  tėvams,
artimiesiems,  taip  pat  ne  vienus  metus  mokslo  žinias  gilinantiems  paaugliams,  studijas
pradedančiam ar jas tęsiančiam jaunimui.

Kartu tai ir didelis rūpestis dėl eismo dalyvių saugumo užtikrinimo. Keliuose po vasaros
gerokai  padidėja  transporto  priemonių  srautai,  viešajame eisme  vėl  aktyviai  dalyvauja  įspūdžių
kupini nepilnamečiai, pradedantieji vairuotojai, į didžiuosius šalies miestus studijuoti atvykstantys
jaunuoliai ir t. t. Viena iš prioritetinių policijos sričių – eismo automobilių keliais priežiūra ir eismo
dalyvių saugumas kelyje. 
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Šiais metais (sausį–liepą) šalies keliuose jau įvyko daugiau nei 1 650 eismo įvykių, kuriuose
nukentėjo  žmonės.  Tarp  jų  19  proc.  –  eismo  įvykiai,  į  kuriuos  pateko  ir  kuriuose  nukentėjo
nepilnamečiai.  Žuvo  2  mažamečiai  lengvųjų  automobilių  keleiviai,  4-erių  mergaitė  ir  6-erių
berniukas.  Daugiau  nei  330  nepilnamečių  sužeista  (101  pėsčiasis,  75  dviračių  ir  12  mopedų
vairuotojų). 

Naujų  mokslo  metų  pradžiai  nemažai  dėmesio  skiria  ir  Europos  kelių  policijos  tinklas
ROADPOL  (angl.  European  Roads  Policing  Network)  (toliau  –  ROADPOL),  kurio  veikloje
dalyvauja daugiau nei 25 Europos šalių kelių policijos pajėgos,  tarp jų ir  Lietuvos.  ROADPOL
rugsėjo 16–22 d. inicijuoja prevencinę priemonę – Saugaus eismo dienos (angl. ROADPOL Safety
Days), o rugsėjo 21-ąją (trečiadienį) skelbia Europos diena be žuvusiųjų keliuose.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas),
atkreipdamas dėmesį į eismo saugumo svarbą, akcentuodamas kiekvieno mūsų visuomenės nario
atsakingumą už savo elgesį kelyje ir siekdamas tinkamai ir veiksmingai užtikrinti  eismo dalyvių,
ypač jaunųjų, saugumą keliuose, taip pat viešąją tvarką, policijos įstaigų vadovų prašo:

1.  Visą  rugsėjo  mėnesį  sustiprinti  policijos  pajėgas  eismo  saugumui  ir  viešajai  tvarkai
užtikrinti, ypatingą dėmesį skiriant:

1.1.  prie  švietimo  ir  ugdymo  įstaigų  (toliau  –  mokyklos)  esantiems  keliams  (gatvėms),
pėsčiųjų perėjoms (budėti prie jų prieš pamokas ir po jų):

1.1.1.  rugsėjo  1–2  d.  ir  5–9  d.  policijos  pareigūnams  kartu  su  savanoriais  organizuoti
budėjimus  prie  mokyklų  (pėsčiųjų  perėjų),  vėliau  budėjimus  vykdyti  pagal  galimybes,  tačiau
organizuoti ir koordinuoti savanorių budėjimus prie perėjų visą rugsėjo mėnesį;

1.1.2.  iš  anksto  parengti  pėsčiųjų  perėjų  (vietų),  kuriose  reikalinga užtikrinti  budėjimą,
sąrašą, budėjimo laikus ir tai aptarti su savanoriais;

1.1.3.  aktyviai  pasitelkti  policijos  rėmėjus  savarankiškai  patruliuoti  iš  anksto numatytose
vietose, t. y. prie perėjų, arba dirbti su policijos pareigūnais (policijos pajėgų vienete);

1.1.4. pasitelkti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos tam tikrų skyrių, Šaulių sąjungos ar
kt. savanorius;

1.2.  prevenciniam darbui  prie  mokyklų,  organizuojant  trumpalaikes  policines  priemones,
skirtas transporto priemonėms, kurias vairuoja jauno amžiaus žmonės (moksleiviai, studentai), taip
pat kuriomis į mokyklas vežami vaikai, tikrinti (teisės vairuoti atitinkamos kategorijos transporto
priemonę turėjimas, saugos diržų, saugos šalmų naudojimas ir pan.);

1.3.  nepilnamečiams,  važiuojantiems  dviratėmis  transporto  priemonėmis  (dviračiais,
elektriniais paspirtukais, mopedais): ar pagal amžių jie gali vairuoti tokią transporto priemonę, ar
dėvi saugos šalmus, ar elektriniu paspirtuku nevežamas keleivis ir pan.; 

1.4.  mokyklinių,  maršrutinių  autobusų  ir  kitų  transporto  priemonių,  vežančių  vaikus  į
mokyklas ir iš jų, vairuotojų blaivumo patikrinimams;

1.5. kontrolei (kartu su mokyklų administracija), kad vaikus vežančių mokyklinių autobusų
vairuotojai ar kitas vaikus lydintis asmuo (ne jaunesnis kaip 18 metų) griežtai laikytųsi Kelių eismo
taisyklių  XXV  skyriaus  „Keleivių  vežimas“  reikalavimų  (saugus  vaikų  įlipimo  į  transporto
priemonę ir išlipimo iš jos užtikrinimas; vaikų skaičius autobuse pagal sėdimas vietas; saugos diržų
naudojimo užtikrinimas; vaikų įlaipinimas ir išlaipinimas stotelėse; jaunesnių kaip 10 metų vaikų
palydėjimas  į  kitą  kelio  pusę  (ypač  užmiesčio  keliuose);  ryškiaspalvės  liemenės  su  šviesą
atspindinčiais elementais vilkėjimas būnant važiuojamojoje kelio dalyje ir t. t.);

1.6. kitoms žmonių galimoms susibūrimo vietoms, kur gali netinkamai elgtis ir nustatytą
viešąją tvarką pažeisti ne tik nepilnamečiai, bet ir kiti asmenys.
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2. Atsižvelgiant  į  policijos  įstaigos  tikslus,  atliekamas  funkcijas,  eismo  saugumo  būklę
konkrečioje  teritorijoje,  pagal  kompetenciją  organizuoti  kitas  efektyvias  prevencines  priemones.
Pagal jų pobūdį ir tikslingumą kviesti dalyvauti visuomenės informavimo priemonių atstovus. Per
Policijos  departamento  Komunikacijos  skyrių  aktyviai  viešinti  policijos  pareigūnų  veiklą,
informuoti  visuomenę  apie  vykdomas  priemones,  skelbti  informaciją  policijos  įstaigų  interneto
svetainėse, turimose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose.

3.  Vykdant  prevencinę,  šviečiamąją  ir  auklėjamąją  veiklą,  aktyviai  bendradarbiauti  su
mokyklų, kitų institucijų (įstaigų) atstovais, socialiniais partneriais, pasitelkti policijos rėmėjus ir
jaunuosius  policijos  rėmėjus,  dvasininkiją,  pilietiškus  (nepriekaištingą  reputaciją  turinčius)
visuomenės (bendruomenės) narius.

PRIDEDAMA.  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos skyrių kontaktų sąrašas, 1 lapas,
apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams ir Lietuvos kelių policijos tarnybai.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas          Arūnas Paulauskas

D. Žilinskė, tel. 8 700  59 440, el. p. daiva.zilinske@policija.lt
A. Dragūnas, tel. 8 700  59 425, el. p. audrius.dragunas@policija.lt

885946, 2022-08-18



Policijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
2022-            rašto Nr. 
priedas

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS SKYRIŲ KONTAKTŲ SĄRAŠAS

Miestas Vardas, pavardė Pareigos Mobilusis El. paštas
Vilnius Rūta Marcinkevičė vadovas 8 609 80 408 vilnius@redcross.lt

Elektrėnai Rasa Kulevičienė vadovas 8 600 70 703 elektrenai@redcross.lt

Ukmergė
Inga Kerbelytė-

Orvydienė
vadovas 8 643 84 832 ukmerge@redcross.lt

Kaunas Toma Čekanskaitė vadovas 8 664 28 089 kaunas@redcross.lt

Kėdainiai
Eglė Marija

Kavaliauskienė
vadovas 8 630 54 859 kedainiai@redcross.lt

Klaipėda Jolanta Jonikienė vadovas 8 675 68 475 klaipeda@redcross.lt
Šiauliai Inga Leipusaitė vadovas 8 609 76 158 siauliai@redcross.lt

Kuršėnai Lina Rakauskienė vadovas 8 652 74 285 kursenai@redcross.lt
Raseiniai Alma Kurmauskienė vadovas 8 686 51 931 raseiniai@redcross.lt

Panevėžys Kristina Mickienė vadovas 8 626 95 165 panevezys@redcross.lt
Rokiškis Jurgita Erslovienė vadovas 8 606 77 308 rokiskis@redcross.lt

Alytus Aldona Turauskytė vadovas 8 620 10 150 alytus@redcross.lt
Vilkaviškis Lina Krušinauskienė vadovas 8 615 75 907 vilkaviskis@redcross.lt

Tauragė Alvyda Urbutienė vadovas 8 650 85 575 taurage@redcross.lt

Utena
Skirmantė Kairytė-

Grybauskienė
vadovas 8 633 33 756 utena@redcross.lt

Visaginas Olga Novickova vadovas 8 652 98 773 visaginas@redcross.lt

Pastabos:
1. Dėl Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorių pasitelkimo susisiekti  su sąraše nurodytų

miestų atstovais ir informuoti  apie  parengtą pėsčiųjų perėjų (vietų),  kuriose reikalinga užtikrinti
budėjimą, sąrašą bei budėjimo laikus.

2.  Kilus  klausimų ar  neaiškumų dėl  bendradarbiavimo su  Lietuvos Raudonojo  Kryžiaus
savanoriais, kreiptis į Lilianą Malinovskają, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Viešosios policijos valdybos Veiklos ir prevencijos skyriaus vyriausiąją tyrėją, tel. (8 5) 271 7946,
el. p. liliana.malinovskaja@policija.lt.

________________
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