PENKTOSIOS JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGAUS EISMO KELIUOSE SAVAITĖS
PAMINĖJIMAS LIETUVOJE
(2019 m. gegužės 6–12 d.)
Pasaulyje daugiau nei 3700 žmonių kasdien žūsta keliuose, kasmet dešimtys milijonų
sužalojami arba tampa neįgaliais. Vaikai, pėstieji, dviratininkai ir vyresnio amžiaus žmonės –
pažeidžiamiausi eismo dalyviai. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, 2018 m. buvo
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. 2018 m. eismo įvykių metu žuvo 61 vairuotojas, 68 pėstieji ir 31 keleivis,
buvo sužeista 1398 vairuotojai, 902 pėstieji ir 1124 keleiviai. Pasaulio sveikatos organizacija kartu
su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis visame pasaulyje kelia kelių eismo
sužalojimų išvengiamumo temą ir skatina įgyvendinti gerąją patirtį, susijusią su pagrindinių
elgsenos rizikos veiksnių valdymu – greičio reguliavimu, vairavimo neblaiviems draudimu,
motociklininkų šalmų dėvėjimo, saugos diržų ir vaikų saugos priemonių naudojimu.
JT Generalinė Asamblėja organizavo penktąją JT saugaus eismo keliuose savaitę, kuri vyko š.
m. gegužės 6–12 d. Šią savaitę buvo akcentuojamas lyderystės vaidmuo siekiant užtikrinti kelių
eismo saugą. Saugaus eismo keliuose savaitės metu vyko kampanija „Saugok gyvybes #SpeakUp“
(#prabilk). Kampanijos metu žmonės buvo skatinami identifikuoti pavojų keliuose savo aplinkoje,
užfiksuoti reikalavimus peticijoje arba nufotografuojant ir pateikti ją sprendimų priėmėjams.
Lietuvoje šią iniciatyvą įgyvendino Sveikatos apsaugos ministerija, o Sveikatos mokymo ir
ligų prevencijos centras (toliau – Centras) buvo šios iniciatyvos koordinatorius.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras prie penktosios JT saugaus eismo keliuose
savaitės paminėjimo, tikslų įgyvendinimo, organizuojant ar skatinant bendruomenes imtis įvairių
priemonių, padėsiančių sumažinti žuvusiųjų ir sužalotųjų keliuose skaičių Lietuvoje, pakvietė
prisijungti įvairias institucijas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Lietuvos automobilių
kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos kelių policijos tarnybą, Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Lietuvos savivaldybių asociaciją, Savivaldybių visuomenės
sveikatos biurų asociaciją, Lietuvos savivaldybių administracijas, Savivaldybių visuomenės
sveikatos biurus.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos
atstovybe Lietuvoje ir Lietuvos automobilių kelių direkcija š. m. gegužės 6–12 d. penktosios JT
saugaus eismo keliuose savaitės proga organizavo viktoriną radijo eteryje.
Viktorina vyko gegužės 7–11 d. radijo stotyje „Relax FM“. Radijo laidų įrašus galima rasti adresu:
http://www.smlpc.lt/lt/naujienos/aktualijos/5osios_jt_saugaus_eismo_keliuose_savaites_radijo_viktorinos_irasai.html
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Buvo organizuojamas nuotraukų konkursas #SpeakUp (#prabilk), kuriuo buvo siekiama
paskatinti visuomenės narius atkreipti dėmesį į jų artimoje aplinkoje esančias problemas, keliančias
pavojų saugiam eismui, jas paviešinti Centro socialinėje paskyroje. Daugiausia reakcijų sulaukusios
ir atitinkančios iniciatyvos temą nuotraukos buvo apdovanotos rėmėjų įsteigtais prizais. Pirmąją
vietą laimėjo Nojaus Šiugždinio atsiųsta nuotrauka iš Kaišiadorių.

Daugiau

informacijos

skelbiama

Centro

interneto

http://www.smlpc.lt/lt/neinfekciniu_ligu_profilaktika/suzalojimu_prevencija/

ir

svetainėje

adresu:

Centro

feisbuko

paskyroje adresu: https://www.facebook.com/smlpc.lt/.
Prie penktosios JT saugaus eismo keliuose savaitės paminėjimo prisijungė ir kitos
institucijos, šia proga buvo organizuojamos įvairios veiklos, akcijos, vykdoma informacijos sklaida
visoje Lietuvoje.
Minint 5-ąją JT saugaus eismo keliuose savaitės sukaktį, Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijoje gegužės 6–10 d. vyko saugaus eismo pamokėlės „Kai žinai, esi saugus“.
Tikslinė auditorija – vaikai iki 6 klasės.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija apie JT generalinės
asamblėjos organizuojamos saugaus eismo savaitės paminėjimą informavo bendrojo ugdymo
mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas ji įgyvendina, ir Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centrą ir paragino prisijungti prie šios akcijos. Minėdamos Saugaus eismo savaitę
mokyklos numatė rengti informacinius stendus eismo saugumo prevencijos temomis, platinti
mokiniams saugaus eismo keliuose informacinius lankstinukus, organizuoti pradinių klasių mokinių
piešinių konkursus saugaus eismo tema, organizuoti mokinių susitikimus su policijos pareigūnais.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre 2019 m. gegužės 16 d. buvo organizuojama
viktorina „Saugok save ir kitus“.
Lietuvos policija, vykdydama vieną iš savo uždavinių – eismo automobilių keliais kontrolę,
siekia, kad kiekvienas viešojo eismo dalyvis būtų saugus. Prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo

3

galime kiekvienas, pirmiausia savo tinkamu ir pagarbiu elgesiu kitam eismo dalyviui. Nustatytos
tvarkos kelyje paisymas turi tapti mūsų teigiamu įpročiu ir siektinu pavyzdžiu, o ne svarstytinu
klausimu.
Penktosios Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitės metu buvo kviečiama visus eismo
dalyvius – mažus ir jaunus, moteris ir vyrus, moksleivius ir studentus, senjorus , įvairių profesijų
atstovus – prisijungti prie kampanijos „Saugok gyvybes, prabilk“.
Alytaus rajono savivaldybėje vyko šie Saugaus eismo savaitei skirti renginiai: gegužės 7 d.
pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ II savivaldybės etapas; mokyklose vyko mokymai
saugaus eismo tema klasių valandėlių, integruotų pamokų metu; mokyklose vyko pradinių klasių
mokinių susitikimas su policininku Amsiumi, pamoka „Saugus eismas“.
Akmenės rajono savivaldybės renginiai, skirti saugaus eismo keliuose savaitei:
1. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gegužės 8 d. kartu su partneriais
Policijos komisariatu bei vairavimo mokykla ESMA vykdė akciją. Biuras pristatė pirmosios
pagalbos teikimo pagrindus, renginio dalyviams suteikė galimybę išbandyti girtumą
imituojančius akinius.
2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Saugos eismo ir aplinkos
apsaugos skyrius gegužės 8 d. (Petravičiaus g. 2, Naujoji Akmenė) supažindino visuomenę su
automobilio saugos diržų efektyvumu.
Saugaus eismo keliuose savaitės renginiai Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
Eil.
Nr.
1

2.

Įstaigos
pavadinimas
Akmenės
rajono
Akmenės
gimnazija

Akmenės
rajono Kruopių
pagrindinė
mokykla

Renginio pavadinimas

1–4 klasių mokiniams:
1.1. susitikimas (saugaus eismo pamoka)
su Akmenės rajono policijos komisariato
bendruomenės pareigūne Aušrine
Šarauskiene;
1.2. piešinių konkursas „Keliuose;
šviesoforo nėra – būk atsargus“;
1.3. akcija „Saugiai einu į mokyklą“.
1–4 klasių mokiniams:
2.1. viktorina „Aš žinau eismo
taisykles!“;
2.2. praktinė veikla „Saugus elgesys
gatvėje“;
2.3. piešinių konkursas saugaus eismo
tema;

Data

Numatomas
dalyvių
skaičius

2019-05-06–
2019-05-10
(pagal atskirą
tvarkaraštį)

133

133
Mokyklos
bendruomenė
2019-05-09

34

2019-05-06–
2019-05-10
(pagal atskirą
grafiką)

34
34
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Priešmokyklinės grupės vaikams:
2.4. rytmetis „Aš saugus, kai žinau“;
2.5. praktinė veikla „Saugus kelias į
darželį“;
2.6. piešinių paroda „Svečiuose pas
mašinas“;
2.7. integruota 5–8 klasių žmogaus
saugos ir dailės pamoka. Projektinis
darbas „Mano kelias į mokyklą“.
3.

4.

Akmenės
rajono Ventos
gimnazija

Naujosios
Akmenės
,,Saulėtekio“
progimnazija

1–4 klasių mokiniams:
3.1. „Būk atidus kelyje“ (praktinė
pamoka);
3.2. praktinių užduočių atlikimas ,,Augu
sveikas ir saugus“.
4.1. informacija (pranešimas per el.
dienyną) tėvams ,,Jungtinių Tautų
saugaus eismo savaitė.“ Devizas –
,,Prabilk“: tėvai patys turi atkreipti
dėmesį į konkrečias rizikas, susijusias su
keliais į mokyklą, ir pranešti sprendimus
priimančioms organizacijoms;
1–4 kl. mokiniams:
4.2. tėvų ir vaikų diskusija ,,Ar saugiai aš
pasiekiu mokyklą?“;
4.3. pokalbis su mokiniais ,,Įvertink savo
kelionę į mokyklą“;
4.4. piešinių konkursas ,,Mano saugi
kelionė į mokyklą“;
4.5. viktorina mokiniams ,,Augu sveikas
ir saugus – 2019“;

11
11
11
2019-05-09

14

2019-05-07

97

2019-05-09

97

2019-05-06

324 pradinių
klasių
mokinių
šeimos

324
2019-05-07
324
2019-05-08
324
2019-05-09
324
2019-05-10
312

5.

Akmenės
rajono
Dabikinės
Vladimiro

5–8 klasių mokiniams.

2019-05-06–

4.6. filmuotų eismo situacijų
analizavimas.

2019-05-10
pagal atskirą
grafiką

Vyresniųjų specialiųjų klasių mokiniams:
5.1. viktorina „Šviesoforo spalvos“;
5.2. žmogaus saugos pamokos „Aš
saugus kelyje“.

2019-05-07
2019-05-09–

24
17

5

Zubovo
mokykla

6.

7.

8.

Naujosios
Akmenės
vaikų lopšelisdarželis
„Atžalynas“

Naujosios
Akmenės
vaikų lopšeliodarželio
„Atžalynas“
skyrius
„Žvaigždutė“

2019-05-10

6.1. akcija „Vaikščioti pėsčiomis
sveika...“ (miesto gatvėse);
6.2. renginys „Rieda rieda dviratukai,
paspirtukai“ (miesto poilsio zona);
6.3. akcija „Aš saugus, kai žinau“ (miesto
centras);
6.4. stendinė medžiaga (darželis).

2019-05-06

18

2019-05-08

36

2019-05-10

20

2019-05-10
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7.1. įstaigos parengta sveikos ir saugios
gyvensenos prevencinė programa
„Mokomės saugaus eismo“;
7.2. pokalbis grupių ryto rato metu „Aš
saugus gatvėje“;
7.3. pokalbiai, diskusijos su
priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais
„Saugus eismas – perėja“ (visuomenės
sveikatos specialistė):
7.4. įstaigos projektas „Aš turiu

(5 ugdymo
valandėlės
per mokslo
metus)
2019-05-06

140

dviratuką“ (saugaus eismo kiemelyje).

2019-05-10

Savivaldybės
Rajono ugdymo įstaigų 1–4 klasių
administracijos mokinių komandų saugaus eismo
Švietimo,
varžybos „Šviesoforas“ (Sporto centras).
kultūros ir
sporto skyrius,
Policijos
komisariatas

140
33

2019-05-07–
2019-05-08
2019-05-06–
2019-05-10

100
12

Ignalinos visuomenės sveikatos biuro Zarasų skyrius prisijungė prie šios iniciatyvos ir
organizavo renginius pradinių klasių mokiniams: Zarasų r. Kazimiero Būgos gimnazijoje gegužės 8
d., Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje gegužės 9 d.
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje vyko sporto estafetė-viktorina „Būk atidus keliuose“ 7
kl. mokiniams (gegužės 8 d., organizatoriai – Ignalinos visuomenės sveikatos biuro specialistė,
dirbanti mokykloje, ir atstovas iš Zarasų policijos komisariato.
Visagino vaikų lopšelio-darželio pedagogai dalyvavo Saugaus eismo savaitėje, š. m. gegužės
6–12 d. darželyje buvo vykdomi edukaciniai užsiėmimai:
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Edukacinė valandėlė 5–7 m. vaikams „Saugaus eismo ABC“ (partneris – Visagino policijos
komisariatas);
 Pokalbis su 5–7 m. vaikais „Saugok save ir kitus kelyje“;
 Pažintinė viktorina 4–6 m. vaikams „Pėsčiųjų perėjimas“;
 4–6 m. vaikų paroda „Aš gatvėje“;
 Filmai 4–5 m. vaikams „Tamsa“, „Kelyje“, „Saugos diržais“;
 Situacijų aptarimas tema „Kas atsitiks kelyje, jei...“;
 4–5 m. vaikų pasakos inscenizavimas „Ančiukas kelyje“.
Jonavos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras organizavo Saugaus eismo
savaitę ugdymo ir nevyriausybinių organizacijų vaikams ir jaunimui. Vyko Saugaus eismo savaitės
konkursas „Saugok gyvybes #speakup (prabilk)“, kuriame vaikai ir jaunimas kūrė prevencinius
filmukus, kūrybingai pateikė pėsčiųjų ir dviratininkų taisykles kelyje.
Pradinių (I–IV) klasių mokinių saugaus eismo varžybų „Šviesoforas“ II etapas vyko 2019 m.
gegužės 8 d. 12.00 val. Jonavos pradinėje mokykloje (Smėlio g. 11, Jonava).


Joniškio rajono savivaldybės administracija informavo, kad Joniškio rajone visą rugsėjo
mėnesį vyks eismo saugumo akcija „Apsaugok mane“. Šią akciją kasmet su Joniškio rajono
savivaldybe rengia didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“. Prieš akciją prie
mokyklų esančios perėjos bus paženklintos ryškiu „Apsaugok mane“ ženklu. Akcijos „Apsaugok
mane“ tikslas – pasiekti, kad nebūtų nė vienos nelaimės, kurioje nukenčia vaikai ne tik rugsėjį, bet
ir visus mokslo metus.
Jurbarko rajono savivaldybėje Jurbarko policija gegužės 6–12 d. organizavo ir vykdė
prevencines policines priemones, skirtas privalomų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų,
vaikų vežimo automobiliuose prisegimo sistemų) naudojimui kontroliuoti.
Kalvarijos savivaldybės administracija pateikė informaciją apie Saugaus eismo savaitės
renginius, skirtus penktajai Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitei paminėti:
Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyviai

1.1. Videostendas ,,Pirmoji
pagalba“, ,,Padėk draugui kelyje“,
,,Dviračiu važiuok saugiai“.

2019-05-06/11

9 kl. mokiniai

1.2. Viktorina ,,Saugokime

2019-05-08

5, 8, 10 kl.

gyvybes“.
1.3. Koliažas ,,Saugi kelionė
namo“.

mokiniai
2019-05-08

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo vaikai,
1–4 kl. mokiniai

Organizatori
us
Kalvarijos
gimnazija
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2.

3.

1.4. Edukacinė programa ,,Saugus
eismas keliuose, saugokime
gyvybes“.

2019-05-10

1–4 kl.
mokiniai,
5, 6 kl. mokiniai

2.1. Akcija ,,Atšvaitai gelbsti
gyvybes“
(atšvaitų piešimas, gaminimas,
paroda ir dovanojimas).

2019-05-06/10

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai,
1–4 kl. mokiniai

2.2. Klasės valandėlės ,,Saugaus
eismo filmų peržiūra ir
aptarimas“.

2019-05-06/10

5–12 kl.
mokiniai

5.

6.

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai,
1–6 kl. mokiniai

2.3. Susitikimas su Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Kalvarijos policijos
komisariato Viešosios policijos
skyriaus tyrėjais.
Svečiuose Kalvarijos policijos
komisariato šuo Amsis.

2019-05-13

3.1. Akcija ,,Būk saugus kelyje“.

2019-05-06

5–10 kl.
mokiniai
1–4 kl. mokiniai

Kalvarijos
sav.
Akmenynų
pagrindinė
mokykla

4.1. Praktinis užsiėmimas ,,Aš
dviratininkas – eismo dalyvis“
4.2. Saugaus eismo popietė ,,Būk
saugus, mokiny“.

2019-05-06

2–5 kl. mokiniai

2019-05-06/12

1–4 kl. mokiniai

Kalvarijos
sav. Jungėnų
pagrindinė
mokykla

1. Prevenciniai užsiėmimai ,,Būk
saugus kelyje“.
Susitikimas su Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Kalvarijos policijos
komisariato Viešosios policijos
skyriaus tyrėju.

2019-05-08

1–4 kl. mokiniai

2019-05-14

5–10 kl.
mokiniai

Saugaus eismo savaitė grupėse
(valandėlės, parodėlės, žaidimai
saugaus eismo tema).

2019-05-06/12

5–6 metų
amžiaus vaikai

3.2. Piešinių paroda ,,Saugi
kelionė į mokyklą“.
4.

Kalvarijos
sav.
Sangrūdos
gimnazija

Kalvarijos
sav. Liubavo
Juozo
Montvilos
pagrindinė
mokykla
Kalvarijos
vaikų
lopšelisdarželis
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,,Žilvitis“
7.

Pradinių (1–4) klasių mokinių
varžybų ,,Šviesoforas“ II etapo
varžybų organizavimas.

2019-05-09

Mokyklų
komandos (1–4
kl. mokiniai)

Švietimo,
kultūros ir
sporto
skyrius

Saugaus eismo renginiai Kelmės rajono mokyklose:
Mokyklos pavadinimas

Renginio pavadinimas

Laikas

Kelmės „Kūlverstuko“
lopšelis-darželis

Prevencinė valandėlė-viktorina „Aš saugus,
kai žinau...“

2018-09-22

Saugaus eismo savaitė „Būk saugus gatvėje ir
namuose“.

2019-05-06/10

Kelmės r. Užvenčio
vaikų lopšelis-darželis

„Į darželį su dviratuku“
Saugaus eismo savaitė“
„Mažos mašinėlės man patinka“
„Mašinų garažas“
Ekskursijos po Užventį.

2018-09-21
2018 m. spalio mėn.
2019 m. sausio mėn.
2019 m. vasario mėn.
Įvairiu laiku,
supažindinant su
saugiu eismu.

Kelmės lopšelisdarželis
„Ąžuoliukas“

Saugaus eismo savaitė „Trys jo akys ryškiai
švyti, ką jos nori pasakyti“.

2019 m. balandžio
mėn.

Kelmės r. Šedbarų
pradinė mokykladaugiafunkcis centras

„Saugi vasara“
„Aš saugus, kai žinau“.

2019-05-08
2019-05-09

Kelmės r. Tytuvėnų
vaikų lopšelis-darželis

Edukacinė diena „Saugūs gatvėje“
Susitikimas su policijos atstovais, tėveliais
„Pasitinkame vasarą saugiai“.

2019-05-09

Kelmės r. Elvyravos
pagrindinė mokykla

Susitikimas su kelių policijos darbuotojais.

2019 m. gegužės mėn.

Kelmės r. Liolių
pagrindinė mokykla

Saugaus eismo valandėlės
Jaunųjų dviratininkų mokymai.

2019 m. rugsėjo mėn.
2019 m. gegužės mėn.
egzaminas
dviratininko
pažymėjimui gauti.

Kelmės r. Tytuvėnų
gimnazija

Piešinių paroda „Saugi vasara“
Mokymasis bendradarbiaujant.

2019-05-06/12
2019-05-10

Kelmės r. Vidsodžio

Saugaus eismo savaitė (piešinių paroda,

2019-05-06/10

2019-05-27
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pagrindinė mokykla

atšvaitų gaminimas, filmų apie saugų eismą
peržiūra, kryžiažodžių sprendimas.

Kelmės r. Vaiguvos
Vlado Šimkaus
pagrindinė mokykla

Susitikimas su Kelmės rajono policijos
rėmėjais, kinologais, renginys „Būkime
saugūs gamtoje ir kelyje“.

2019 m. gegužės mėn.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informavo, kad Klaipėdos miesto
savivaldybė prisijungs prie penktosios Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitės minėjimo,
tačiau renginius organizuos rugsėjo mėnesį.
Marijampolės kelių policijos skyrius, Lietuvos automobilininkų sąjunga ir
Marijampolės visuomenės sveikatos biuras gegužės 7 d. organizavo renginį, kuris vyko
Marijampolės savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelėje (įvažiavimas iš Vilkaviškio g.).
Renginyje buvo demonstruojamas saugos diržų simuliatorius, daužtas automobilis ir sužeistas
asmuo (manekenas) viduje, pirmosios pagalbos teikimas įvykus eismo įvykiui – ką reikia daryti, o
ko geriau nedaryti. Buvo demonstruojama, kaip gaivinti žmogų, kaip atlikti širdies masažą.
Pagėgių savivaldybė, atsižvelgdama į kvietimą prisijungti prie penktosios JT saugaus
eismo keliuose savaitės minėjimo, organizavo ir vykdė Saugaus eismo savaitės renginius. Pagėgių
savivaldybės administracija bendradarbiauja su Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru, kuris Savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pagrindu teikia visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas Pagėgių savivaldybės gyventojams.
Biuras kartu su Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatu
(toliau – Komisariatas) Pagėgių savivaldybėje planavo Saugaus eismo savaitei skirtą akciją, kurios
metu vykdė švietėjišką veiklą, informacinę sklaidą. Akcijos metu Pagėgių savivaldybės
gyventojams buvo dalijamos specialiai parengtos saugaus eismo kelyje atmintinės. Komisariatas
vykdė švietėjišką veiklą, kurios metu aiškino dviratininkams saugaus kelių eismo taisykles, dviračių
vairuotojams teikė patarimus, priminė atsakomybę nedrausmingiems dviračių vairuotojams už
taisyklių nesilaikymą.
Neturintiems šviesą atspindinčių liemenių Komisariatas kartu su Biuru dalijo liemenes,
atšvaitus, o pareigūnai teikė informaciją apie saugų dviračio vairavimą. Akcijos metu buvo
vykdoma stebėsena, kaip pėstieji laikosi saugaus eismo taisyklių pereidami gatvę ar kitą
važiuojamąją kelio dalį. Nedrausmingiems piliečiams, atsižvelgiant į individualią situaciją, nebuvo
taikomos administracinio nusižengimo poveikio priemonės. Veikla šios akcijos metu buvo
vykdoma prevenciniais tikslais.
Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius informavo apie Palangos
miesto savivaldybės ugdymo įstaigų organizuotus Saugaus eismo savaitės renginius:
Data
2019-05-02

Veiklos pavadinimas
Susitikimas su policijos pareigūnu.

Vieta
Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
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2019-05-06–
2019-05-09

„Ar žinau, kaip saugiai pereiti sankryžą?“ 8 kl. Vlado
Jurgučio
mokinių budėjimas sankryžose prieš pirmą pagrindinė mokykla
pamoką.

2019-05-06

Edukacinis renginys „Būk saugus kelyje“.

2019-05-06–
2019-05-10

Saugaus eismo renginys-varžybos „Paspirtukas, Šventosios
triratukas, dviratukas“.
stadionas

2019-05-06–
2019-05-10

Šviesoforo iš antrinių žaliavų gaminimas „Trijų l. d. „Sigutė“
švieselių miestelyje“ – paroda.

2019-05-06–

Kūrybinės dirbtuvės pradinių klasių mokiniams Vlado

2019-05-10

„Būk saugus ir saugok kitus“.

pagrindinė mokykla

2019-05-07

Viktorina ,,Aš saugus, nes žinau“.

l. d. „Nykštukas“

2019-05-07–
2019-05-10

Savaitės eigoje bus parengti lankstinukai: l. d. ,,Ąžuoliukas“
,,Mokomės būti saugūs“, ,,Saugi aplinka – saugūs
vaikai“.

2019-05-07

Užsiėmimai:
„Saugi
kelionė
dviračiais“, l. d. ,,Ąžuoliukas“
„Apsaugos priemonės, važiuojant dviračiais“.

2019-05-09

Europos diena – „Judėk saugiai ir būk sveikas“ l. d. „Gintarėlis“
(važiavimas paspirtukais, dviratukais, triratukais –

Sanatorinė mokykla
mokyklos

Jurgučio

būk saugus ir saugok kitus).
2019-05-09

Palangos miesto savivaldybės pradinių klasių Moksleivių klubas
mokinių konkursas „Šviesoforas“.

2019-05-09

Žmogaus saugos pamokos. Kūrybiniai darbai tema Vlado Jurgučio
„Aš saugus kelyje“.
pagrindinė mokykla

2019-05-10

Kūrybinių darbų paroda „Aš saugus, kai žinau“.

l. d. „Pasaka“

2019-05-10

Saugaus eismo valandėlė, filmukai apie saugumą.

l. d. „Nykštukas“

2019-05-20–
201-05-24

„Būk matomas“ – saugaus eismo priemonės ir jų l. d. „Gintarėlis“
nauda. „Aš saugus kelyje“ (išvykos į Palangos
miesto gatves).

Gegužės 6–10 dienomis Šalčininkų rajono Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijoje vyko JT
saugaus eismo keliuose savaitė ,,Saugok gyvybes #SpeakUp“ (#prabilk), kurios tikslas – ryžtingai
atstovauti saugumui keliuose visame pasaulyje siekiant įgyvendinti tvaraus vystymosi tikslus ir
kitas saugumo keliuose strategijas. Buvo organizuojami įvairūs prevenciniai saugaus eismo
renginiai pradinių klasių mokiniams: pirmųjų klasių mokiniams buvo dalijami atšvaitai siekiant
atkreipti mažųjų eismo dalyvių dėmesį į jų pačių saugumą. Bibliotekoje buvo eksponuojama
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paroda, kurios esminis tikslas – priminti pagrindinius saugaus eismo aspektus. Gimnazijos mokiniai
noriai dalyvavo filmukų peržiūroje apie šuniuką Amsį, kuris mokė saugaus eismo, bei turėjo
galimybę pasitikrinti savo žinias, susijusias su kelių eismo ženklais, ir sužinoti naujų dalykų
dalyvaudami viktorinoje. Čia netrūko džiugių akimirkų, vaikučių šilto juoko ir šilumos bei geros
nuotaikos.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo piešinių parodoje ,,Saugokime gyvybes“, kurios
pagrindinis tikslas buvo atkreipti dėmesį į saugų dalyvavimą eisme. Piešinių parodos metu
mokiniai ir auklėtojai buvo skatinami būti pavyzdingais eismo dalyviais, identifikuoti pavojų savo
aplinkos keliuose. Gražiausių piešinių autoriai buvo apdovanoti padidinto matomumo kepurėmis su
atšvaitais.
Šalčininkų rajono Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijos tarybos nariai kreipėsi į Šalčininkų
rajono savivaldybės merą su prašymu įrengti stovėjimo aikštelę prie gimnazijos, nes dėl transporto
priemonių sambrūzdžio ir gausos atvežant bei pasiimant vaikus iš mokyklos kyla grėsmė mokinių,
tėvelių, mokytojų bei kitų eismo dalyvių saugumui.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pateikė informaciją apie
organizuotus Saugaus eismo savaitei skirtus renginius Šiauliuose.
Šiaulių Centro pradinė mokykla.
Gegužės 21 d. pamoka „Būk saugus gatvėje“, PUG vaikai (20–30 mok.).
Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Gegužės 6–10 d. 7.40–8.00 val. Akcija „Būk saugus kelyje“, 6–11 m. mokiniai.
Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos mokiniai akcijos-piketo metu su plakatais rankose budėjo prie
pėsčiųjų perėjos ir kelio ženklo, draudžiančio automobiliams įvažiuoti į mokyklos teritoriją. Akcijos
dalyviai įspėjo nedrausmingus vairuotojus, skubantiems pėstiesiems padėjo saugiai pereiti gatvę.
Mokiniai visiems priminė, kad saugumas gatvėse ir keliuose yra eismo dalyvių rūpestis, o
nustatytos tvarkos kelyje paisymas turi tapti mūsų teigiamu įpročiu ir siektinu pavyzdžiu, o ne
svarstytinu klausimu.
Šiaulių Gytarių progimnazija.
Gegužės 7 d. diskusija „Būk saugus kelyje“, PUG, 30 min.
Gegužės 7 d. diskusija „Būk saugus kelyje“, PUG, 30 min.
Šiaulių Jovaro progimnazija.
Rašinio, skirto saugaus eismo dienai „Laiškas vairuotojui“ rašymas:
Kovo 19 d. 5d kl. mokiniai (30), 45 min.
Kovo 20 d. 5a kl. mokiniai (28), 45 min.
Kovo 20 d. 5c kl. mokiniai (30), 45 min.
Kovo 21 d. 5b kl. mokiniai (30), 45 min.
Rašinio „Laiškas vairuotojui “ konkursas-paroda balandžio 1–6 d. 5a, b, c, d kl. mokiniai (30).
Šiaulių „Juventos“ progimnazija.
Gegužės 7 d. 8–13 val. „Saugaus eismo diena“, 1–4 klasių mokiniai.
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 mokomųjų vaizdo filmų „Amsis moko vaikus saugiai elgtis gatvėje“ peržiūra ir aptarimas,
1–2 kl. mokiniai;
 III–IV klasių mokiniams mokomieji vaizdo įrašai saugaus elgesio gatvėje temomis
(https://www.saugusmokinys.lt/mokytojams).
 po filmų peržiūros mokyklos kieme vyks mokomieji žaidimai „Kaip saugiai pereiti gatvę?“.
 mokymai „Kaip taisyklingai naudotis apsaugos priemonėmis (šalmai, antkeliai, atšvaitai,
liemenės) važiuojant vaikiškomis transporto priemonėmis (dviračiu, paspirtuku, riedžiu)“.
 linksmosios estafetės dviračiais, paspirtukais, riedžiais.
 mokinių atmintinių „Būk saugus gatvėje“ gamyba ir dalijimas miesto bendruomenei
bulvare.
Šiaulių Medelyno progimnazija.
Gegužės 6 d. informacinis pranešimas „Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitė“ mokyklos
tinklalapyje.
Gegužės 7 d. 8.50 val. pamoka „Būk saugus kelyje“, 1i kl. mokiniai, 45 min.
Gegužės 7 d. 9.50 val. pamoka „Būk saugus kelyje“, 1k kl. mokiniai, 45 min.
Gegužės 7 d. 10.55 val. pamoka „Būk saugus kelyje“, 1m kl. mokiniai, 45 min.
Gegužės 9 d. 8.50 val. praktinis užsiėmimas „Kelio ženklai. Kaip saugiai pereiti gatvę“, 2a, b, c, 3a,
b, c kl. mokiniai, 45 min.
Gegužės 9 d. 9.50 val. praktinis užsiėmimas „Kelio ženklai. Kaip saugiai pereiti gatvę“, 1i, k, m kl.
mokiniai, 45 min.
Gegužės 9 d. 10.55 val. praktinis užsiėmimas „Kelio ženklai. Kaip saugiai pereiti gatvę“, 4a, b, c, d
kl. mokiniai, 45 min.
Šiaulių Ragainės progimnazija.
Gegužės 6 d. diskusija „Būk saugus kelyje“, PUG, 30 min.
Šiaulių „Rasos“ progimnazija.
Gegužės 6–10 d. 11.00–12.30 val. Ekskursija „Saugaus eismo mokymas Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biure“, 7–8 m. mokiniai.
Gegužės 6–10 d. 11.00–12.00 val. Protų mūšis „Saugus eismas“, 9–11 m. mokiniai.
Šiaulių „Romuvos“ progimnazija.
Gegužės 6 d. informacinis pranešimas „Saugaus eismo keliuose savaitė“, mokyklos tinklalapis, 1
sav.
Gegužės 7 d. pamoka „Būk saugus kelyje“, 2 kl. mokiniai, 45 min.
Gegužės 9 d. pamoka „Būk saugus kelyje“, 3 kl. mokiniai, 45 min.
Gegužės 10 d. pamoka „Būk saugus kelyje“, 4 m kl. mokiniai, 45 min.
Šiaulių „Santarvės“ gimnazija.
Gegužės 9 d. pamoka „Būk saugus gatvėje“, PUG, 30 min.
Gegužės 9 d. pamoka „Būk saugus gatvėje“, 1 kl. mokiniams, 30 min.
Gegužės 9 d. pamoka „Būk saugus gatvėje“, 2 kl. mokiniams, 30 min.
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija.
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Gegužės 6 d. informacinis pranešimas „5-oji Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitė“.
Gegužės 8 d. 9.00 val. pranešimas „Į gimnaziją keliaukime saugiai“, 9a, 9b, 9m, 9i klasių
gimnazistai, 1 val.
Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“.
Gegužės 8 d. Rytmetis „Esu saugus, kai žinau“, 4–6 metų vaikams, 40 min.
Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“.
Gegužės 9 d. Rytmetis „Esu saugus, kai žinau“, 4–6 metų vaikams, 40 min.
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“.
Gegužės 7 d. Išvyka į Šiaulių apskrities VPK saugaus eismo klasę „Saugus, kai žinau“,
priešmokyklinio ugdymo grupė, 45 min.
Gegužės 9 d. Viktorina „Saugus ir sveikas“, 5–7 m. vaikai, 45 min.
Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Gegužės 7 d. 9.30 val. Išvyka prie artimiausios sankryžos, 5 metų grupė, 1 val.
Gegužės 8 d. 9.30 val. Žaidimai lauke „Saugau save ir kitus“ 6 metų grupė, 1 val.
Gegužės 9 d. 9.30 val. Išvyka prie artimiausios pėsčiųjų perėjos. 6 metų grupė, 1 val.
Gegužės 10 d. 9.30 val. Išvyka į aerodromą, 5 metų grupė, 2 val.
Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“.
Gegužės 6 d. 9.30 val. Saugaus eismo pamoka ir išvyka į moksleivių namų klubo „Kibirkštis“
saugaus eismo klasę, priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė „Tulpės“.
Gegužės 6 d. 10.30 val. saugaus eismo pamoka ir išvyka į moksleivių namų klubo „Kibirkštis“
saugaus eismo klasę, priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė „Rūtelės“.
Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“.
Balandžio 8 d. Mokymai „Saugus elgesys gatvėje“, priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė, 40 min.
Balandžio 19 d. Informacinis pranešimas „Saugaus eismo savaitė 2019“.
Balandžio 30 10.00 val. išvyka į saugaus eismo klasę „Saugus eismo dalyvis“, priešmokyklinio
amžiaus vaikų grupė, 2 val.
Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“.
Gegužės 8 d. Renginys „Nežiniukas gatvėje“, l/d vaikai, pedagogai, 1 val.
Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis“.
Gegužės 9 d. 10.00 val. Rytmetis „Aš – mažasis eismo dalyvis“, grupių „Raidelės“, „Žirniukai“,
„Smalsučiai“ vaikai, 40 min.
Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“.
Gegužės 7 d. 10.00 val. Mokymai „Saugus elgesys gatvėje“, grupė „Nykštukai“.
Gegužės 7 d. 10.00 val. Mokymai „Saugus elgesys gatvėje“, grupė „Ežiukai“.
Pranešimas internete.
Informacija apie Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyvos „#SpeakUp (#prabilk)“
nuotraukų konkursą, viešinimas biuro feisbuko paskyroje ir biuro interneto svetainėje (2019 m.
gegužės 6–12 dienomis).
Pranešimas internete.
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Informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapio https://tvarkaumiesta.lt/?city=5, kuriame
gyventojai gali tiesiogiai fiksuoti pastebėtą problemą, keliančią pavojų saugiam eismui mieste,
viešinimas biuro feisbuko paskyroje ir biuro interneto svetainėje.
Konkursas „Saugok galvą – dėvėk šalmą“.
Biuro feisbuko paskyroje skelbiamas konkursas, kurio tikslas – skatinti dviratininkus dėvėti šalmus.
Atsitiktine tvarka bus atrenkami 6 nugalėtojai, įvykdę konkurso sąlygas (3 suaugę asmenys ir 3
vaikai), kuriems dovanosime dviratininko šalmus (gegužės mėnesį).
Akcija.
Orientuota į saugaus elgesio važiuojant dviračiu, riedučiais, riedlentėmis ir paspirtukais skatinimą.
Birželio mėnesį kartu su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono
policijos komisariato bendruomenės pareigūnais organizuosime mieste prevencinius reidus, kurių
metu pareigūnai įspės taisyklių nesilaikančius dviratininkus, taip pat asmenis, važiuojančius
riedučiais, riedlentėmis bei paspirtukais, o biuro darbuotojai jiems dalins šviesą atspindinčias
kuprinėles.
Saugaus eismo savaitę itin intensyvi eismo dalyvių kontrolė buvo vykdoma visoje Telšių
apskrityje, Vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje, t. y. Telšių, Mažeikių,
Kelmės ir Akmenės rajonuose. Kelių policijos skyriaus pareigūnai, taikydami įvairius patruliavimo
metodus, tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą, stebėjo pėsčiųjų, dviračių, mopedų ir
motociklų vairuotojų elgesį, vykdė saugos priemonių (diržų, šalmų, vaikams skirtų specialių
sėdynių) naudojimo, transporto priemonių leistino važiavimo greičio, pavojingo ir chuliganiško
vairavimo kontrolę.
Vilkaviškio rajono institucijų renginiai, skirti Saugaus eismo keliuose savaitei
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Veikla

Klasė

Žygis-praktinė veikla
„Saugus eismas“

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo grupės
1–4 klasės
5–9 klasės

Data

Atsakingas

2019-05-07

Klasių
mokytojai

Išvyka prie šviesoforo

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo grupės
1–4 klasės

2019-05-09

Klasių
mokytojai

Žmogaus saugos pamoka
„Saugus elgesys kelyje“

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo grupės
1–4 klasės

201-05-06

Klasių
mokytojai
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4.

Paskaita-susitikimas su
policijos pareigūnu

1–4 klasės
5–10 klasės
9–12 klasės

2019-05-10

Klasių
mokytojai

5.

Orientacinis žaidimas
„Gatvėje būk atsargus, šito
mokyk ir draugus“

1–4 klasės
5–10 klasės
9–12 klasės

2019-05-12

Klasių
mokytojai

6.

Pokalbis-diskusija
„Būk saugus vasarą“

1–4 klasės

2019-05-15

Sveikatos
priežiūros
specialistas

7.

Ruošimasis dviratininkų
egzaminui

5 klasė

2019 m. gegužės
mėn.

Klasės vadovas

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras informavo apie dalyvavimą organizuojamoje
Saugaus eismo keliuose savaitėje viešinimo bei informavimo priemonėmis. Atsižvelgdamas į tai,
kad pažeidžiamiausios eismo dalyvių grupės yra vaikai, pėstieji, dviratininkai ir vyresnio amžiaus
žmonės, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras parengė šias viešinimo temas:
1. Saugaus eismo keliuose savaitės svarba ir aktualumas (pateikiama informacija apie
Saugaus eismo keliuose savaitės atsiradimo istoriją, statistiniai duomenys, pagrindžiantys šios
savaitės aktualumą).
2. Pėsčiųjų saugumas (pateikiama informacija apie mobiliųjų telefonų naudojimo ir
muzikos klausymosi pavojus keliuose).
3. Dviratininkų ir besinaudojančiųjų paspirtukais saugumas (pateikiama informacija apie
važiavimą tam skirtose vietose bei Kelių eismo taisyklių laikymąsi).
4. Saugumas viešajame transporte (pateikiama informacija, kaip išvengti nelaimingų
atsitikimų, pavyzdžiui: parkritimų, susitrenkimų, susimušimų važiuojant viešuoju transportu).
5. Saugus vaiko vežimas automobiliu (pateikiama informacija, kaip saugiai vežti vaikus
automobiliais saugos kėdutėse).
Šioms temoms atskleisti parengta vizualinė medžiaga – infografikai. Kiekvienai darbo
savaitės dienai parengta informacija skirtingomis temomis, kuri buvo platinama socialiniame tinkle
„Facebook“ ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje www.vvsb.lt. Informacija
taip pat buvo platinama ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistėms, dirbančioms
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo lavinimo įstaigose.
Penktosios Jungtinių Tautų saugaus eismo savaitės paskelbtos kampanijos „Saugok
gyvybes #SpeakUp“ (prabilk) metu visoje Lietuvoje vyko daugybė minėjimų, renginių ir
konkursų, siekiant atkreipti dėmesį į problemos aktualumą. Visgi vienos savaitės negana, kad būtų
pasiektas pagrindinis tikslas – nė vieno nukentėjusio eismo dalyvio keliuose. Saugokime, gerbkime
ir rūpinkimės vieni kitais ne tik kartą per metus. Ne veltui kelių eismo taisyklėse yra nurodyta
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eismo dalyvių pareiga, kurią dažnai primirštame: eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio
pagarba ir atsargumu.
Informacija apie JT Generalinės Asamblėjos penktąją JT saugaus eismo keliuose savaitę
spaudoje, interneto portaluose, interneto svetainėse, socialinėje paskyroje „Facebook“,
nuorodos į tinklalapius organizacijų, kurios minėjo penktąją Jungtinių Tautų saugaus eismo
savaitę:
-

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos socialinė paskyra „Facebook“:
https://www.facebook.com/sam.lt/photos/pb.434986296584677.2207520000.1557133422./2229795747103714/?type=3&theater

-

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainė:
http://www.smlpc.lt/lt/neinfekciniu_ligu_profilaktika/suzalojimu_prevencija/

-

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos socialinė paskyra
„Facebook“:
https://www.facebook.com/LAKD.LT/

-

Lietuvos policijos interneto svetainė:
http://policija.lrv.lt/lt/naujienos/penktoji-jungtiniu-tautu-saugaus-eismo-keliuose-savaitelyderyste-eismo-saugumui

-

Lietuvos automobilininkų sąjungos interneto svetainė:
http://las.lt/speakup/

-

„Mano kraštas“ interneto portalas:
http://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-oji-jungtiniu-tautu-saugaus-eismo-keliuose-savaite%E2%88%92%E2%80%9Esaugok-gyvybes-speakup%E2%80%9C-(prabilk)

-

Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainė:
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-270370029

-

Šiaulių visuomenės sveikatos biuro interneto svetainė:
JT_5_saugaus_eismo_savaite_LTU_ataskaita.docx

-

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos interneto svetainė:
https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/tvs/index.php/8-naujienos/1080-penktoji-jungtini-tautsaugaus-eismo-keliuose-savaite

-

„Respublika“ interneto portalas:
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/prasideda_penktoji_jungt
iniu_tautu_saugaus_eismo_keliuose_savaite/

-

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainė:
http://www.varenosvsb.lt/5-oji-jungtiniu-tautu-saugaus-eismo-keliuose-savaite%E2%88%92saugok-gyvybes-speakup-prabilk/

-

„Sūduvos gidas. lt“ interneto portalas:
https://suduvosgidas.lt/minima-penktoji-jungtiniu-tautu-saugaus-eismo-savaite/

-

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainė:
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http://www.akmenesvsb.lt/naujiena/2019-m-geguzes-6-12-dienomis-vyks-penktojijungtiniu-tautu-saugaus-eismo-keliuose-savaite-saugok-gyvybes/?cn-reloaded=1
-

„Alytaus laikas“ interneto dienraštis:
http://www.alytauslaikas.lt/miesto-naujienos/5-oji-jungtiniu-tautu-saugaus-eismo-keliuosesavaite-saugok-gyvybes-speakup-prabilk/

-

Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainė:
http://aplinkosauga.alytus.lt/de/web/guest/naujienos//asset_publisher/WItoiZf6GhA3/content/5-oji-jungtiniu-tautu-saugaus-eismo-keliuosesavaite-%E2%80%9Esaugok-gyvybes-speakup%E2%80%9C-prabilk;jsessionid=4340BC75E825215CFD2A46A68DE170E9?redirect=http%3A%2F%2Faplinko
sauga.alytus.lt%2Fde%2Fweb%2Fguest%2Fnaujienos%3Bjsessionid%3D4340BC75E8252
15CFD2A46A68DE170E9%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WItoiZf6GhA3%26p_p_lifec
ycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D7

-

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainė:
http://www.druskininkuvsb.lt/sveikatos-patarimai/saugaus-eismo-keliuose-savaite/

-

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro interneto svetainė:
https://www.vvsb.lt/prasideda-5-toji-saugaus-eismo-keliuose-savaite/

-

Dzūkijos TV interneto portalas:
https://www.dzukijostv.lt/svietimas/n/6228-5-oji-jungtiniu-tautu-saugaus-eismo-keliuosesavaite-saugok-gyvybes-speakup-prabilk

Daugiau informacijos apie Saugaus eismo keliuose dekadą ir penktąją JT saugaus
eismo keliuose savaitę rasite interneto svetainėse:
https://www.unroadsafetyweek.org/en/home
https://www.who.int/roadsafety/week/2019/en/

Informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Neinfekcinių ligų
profilaktikos skyriaus vedėja Aida Laukaitienė ir visuomenės sveikatos specialistas Ignas Keras.

