
MEMORANDUMAS
d61 saugaus eismo geriuimo, eismo kuItQros ugdymo ir avarxngumoXietuv^ keiluose ir

gatv6se mazinimo niinint Saugaus eismo dienj}

/
2014 m. balandzio 4 d.

'• r

Minedamos 2014 m. Saugaus eismo dieng, kuri pagal Atmintim} dieni} jstatym^ kasmet
Lietuvoje minima balandzio 6-jy^ - zemiau pasira§iusios salys - valstybes institucijos ir
visuomenines organizacijos pasiraso Sj Memorandum^ del saugaus eismo gerinimo, eismo
kulturos ugdymo ir avaringumo Lietuvos keliuose ir gatvese mazinimo ir

pareiskia, kad:
-	pastaraisiais metais Lietuvos keliuose nuosekliai ma2ejo eismo jvykiuose fcuvusitj Smoniij

skaiCius, kuris 2013 m. buvo maziausias per paskutinius 54 metus (1959 m. zuvo 279 2mones,
1991 m. -1173,2013 m.-258);	_	;

-	avaringumci sumaiinti padejo jgyvendintos jvairios saugaus eismo didinimo priemones ir
bendros jvairiij instituciji], organizacij^, piliefii^ pastangos, todel labai svarbu ir toliau nuosekliai,
sistemingai irvieningai dirbti, panaudojant visas galimybes avaringumui mazinti;

-	nors pastaraisiais metais kelis kartus sumazejo eismo jvykiuose nukentejusuj vaikij
skaicius (per paskutinius 11 meti| ^uvusiq vaikij (iki 18 metij) sumazejo 5 kartus (2003 m. zuvo 55
vaikai, 2013 m. - 11), taip pat daugiau kaip 6 kartus sumazejo del savo neatsargumo ir
nedrausmingumo zuvusix} vaikij (2003 m. zuvo 19 vaifoj, 2013 m. — 3), vaikq, t.y, labiauslai
pazeidziam^ eismo dalyviij - pestSiiyii, keleivh}, dviratininkq, vairuotoj^ - eismo sauga ir toliau
turi buti musij visi} demesio centre;

-	dauguma eismo jvykh} atsitinka del neatsakingo, rizikingo, nekulturingo ^moniij - eismo
dalyvh} - elgesio, todel did&ausias demesys turi buti skiriamas eismo dalyviij elgsenai kelyje
gerinti, eismo kulturai ugdyti, eismo dalyviq savimonei kelti;

-	labai svarbu visuomenei suprasti, kokios beprasmes yra zutys ir suzeidimai keliuose ir kad
daugumos sii} nelaimi\} buvo galima iSvengti;

-	nors pastebimai gereja eismo kultura, savitarpio pagarba, eismo dalyviij elgesys kelyje,
daugiau zmoniij ne§ioja atsvaitus, taciau sis procesas turetij buti spartintinas;

-	nors pastaraisiais metais avaringumas ir sumaiejo, bet palyginti su kitomis Europos
S^jungos salimis, skaiCiuojant ^uvusii^ji] skaiciij milijonui gyventoj^, rodikliai Lietuvoje vieni is
prasdiausiij; kiekvienas zuv^s, o ir suzalotas eismo jvykyje zmogus yra didele netektis visuomenei;

-	zuvusiiyi} eismo jvykiuose skaiciaus sumazejimas pastaraisiais metais akivaizdziai parody
kad nuosekliai ir vieningai dirbant tragi&oj nelaimiij keliuose skaifiii^ galima sumazinti, todel tai
skatina saugaus eismo gerinimo sritxje ir toliau dirbti nuosekliai ir sistemingai,

jsipareigoja:
-	Memorandumo tekst^ paskelbti savo 2iniatinklio svetainese;
-	pagal kompetencijej saugaus eismo klausimams skirti nuolatinj demesj, siekti ugdyti eismo

dalyvii} kultur^, atsakomyb? ir taip mazinti avaringumq Lietuvos keliuose;
-	panaudoti visas galimybes, kad kulturingas, saugus eismo dalyvii} elgesys taptij norma,

saugaus eismo idejas propaguoti visais jmanomais budais;
-	pazymeti ir padaryti tradicines saugaus eismo skatinimui skirtas dienas - Saugaus eismo

dienq (balandzio 6-oji), Vairuotojq ir keliaujan^iiyq dienq. (paskutinis rugsejo sekmadienis),
Pasaulin? dienq zuvusiesiems eismo jvykiuose atminti (treSiasis lapkri5io sekmadienis);

-	vienyti pastangas saugaus eismo gerinimo srityje, glaudziau tarpusavyje bendradarbiauti,
kad butq iSvengta Lietuvos keliuose beprasmisk\j 2uSii} ir su2alojimi},

kreipiasi j visus Lietuvos zmones ir kviecia:



-	kelyje elgtis atsakingai, kulturingai, gerbti ir saugoti vieni kitiis (saugus visij elgesys ir
savitarpio pagarba turi tapti tradicija);

-	suvokti, kad neatsakingai elgiantis, eismas tampa padidintos rizikos zona, o suma^inti
galime tik laikydaraiesi Kelii} eisrao taisykli^, budami pakantus vieni kitiems;

-	vykdyti pagrindinms saugaus eistno reikalavimus (laikytis saugaus greiSio; uzsisegti
saugos diiius, vaikus vezti tik specialiose sedynese; pestiesiems tamsoje rieSioti atSvaitus, eiti
keliu kaire puse; rupintis vaikij eismo saugutnu; kurti nepakantumo atmosfer^ neblaiviems eismo
dalyviams - vairuotojams, pestiesiems, dviratinmkams);

-	rupintis vaikij sauga keliudse ir jiems skirti isskirtinj demesj; skatinti suaugusiuosius
rodyti vaikams tik ger^ pavyzdj;

-	siekti, kad saugaus eismo klausimams daugiau demesio butij skiriama seimose,
bendniomenese, kurti toki^ aplink^ kad visuomen6je butij priimtina ir savaime suprantama
daugiau rupintis vieni kitij sauga;

-	suprasti eismo jvykiij, auki} ir su^alotiyxj juose beprasmiskum^, taip pat suprasti ir tai, kad
da^niausiai nelaimiii visai nesunku isvengti.

LietuvosRespublikos siisisiekimo ministras Rimanta
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Veteranif klubo )fA utomobilininkas" prezidentas Donatas LukoZius

Asociacijos „Lietuvos motociklistt} klubas"prezidentas Mimas Bruzas

Vie so sios jstaigos „Nacionalmis automobiliif klubas"
direktorius Benediktas Vanagas

Lietuvos dviratininkif bendrijos pirmininkas Eduardas Krisciuna

Lietuvos tevif forumas_

Lietuvos jamtimo organizaciji} tarybosprezidentas Mantas Zakarka

Daugiavaikiij, seimif asociacijos MES vadov£ Jurgita Pociene
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Darius Lesickas
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sekretorius transporto politikai Gintautas Ramaslauskas
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Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus vedejas Rimantas Buksnaitis

Lietuvos kaimo bendruomeniif sqjungos valdybos nari,
Vilniaus Vietos grupispirmininke Vwleta Jankauskiene

Lietuvos Respublikos Transportopriemonhf draudiktj
biuro direktorius Algimantas Krizinauskas
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direktorius Sarilnas Baublys

Vilniaus Gedimino technikos universiteto
prorektorius Alfredas Laurinavicius

Lietuvos zurnalistii sqjungos pirmininkas Dainius Radzevidius
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