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POSĖDŽIO
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Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko 2020 m. rugpjūčio 18 d. 14.30 val.
Posėdžio pirmininkas – susisiekimo ministras, Valstybinės eismo saugumo komisijos pirmininko
pavaduotojas J. Narkevič.
Dalyvavo:
Dmitrij Bial – Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas;
Tomas Daukantas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris;
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vedėja;
Genius Lukošius – Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius;
Česlovas Mulma – vidaus reikalų viceministras;
Arvydas Nevas – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėjas;
Arūnas Paulauskas – policijos generalinio komisaro pavaduotojas;
Algimantas Petronis – Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininko pavaduotojas;
Tomas Pilukas – l. e. Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovo pareigas;
Romualdas Sabaliauskas – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius;
Mindaugas Sinkevičius – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;
Algirdas Stončaitis – Vyriausybės kancleris;
Rita Tamašunienė – vidaus reikalų ministrė;
Aivaras Vilkelis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto
infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktorius.
DARBOTVARKĖ:
1. Avaringumo situacija šalyje ir eismo įvykių priežasčių analizė.
Pranešėjas – policijos generalinio komisaro pavaduotojas A. Paulauskas.
2. Dėl Eismo saugumo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo.
Pranešėjas – susisiekimo ministras J. Narkevič.
3. Valstybinės eismo saugumo komisijos 2020 m. sausio 22 d. posėdyje priimtų sprendimų vykdymo
aptarimas.
Pranešėjas – susisiekimo ministras J. Narkevič.
1. SVARSTYTA. Avaringumo situacija šalyje ir eismo įvykių priežasčių analizė.
NUTARTA:
1. Atsižvelgti į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Lietuvos policija) parengtą informaciją apie avaringumo situaciją šalyje ir eismo įvykių priežastis. Pažymėti,
kad bendra eismo saugumo situacija šalies keliuose gerėja, tačiau pažymėtinas per 2020 m. I pusmetį kai
kuriose apskrityse išaugęs žuvusiųjų skaičius, taip pat ir eismo įvykių dėl neblaivių vairuotojų kaltės skaičius,
todėl tikslinga atsakingoms institucijoms imtis reikiamų priemonių padėčiai pagerinti. Atsižvelgiant į tai,
pavesti Eismo saugumo tarybai išnagrinėti Lietuvos policijos pristatytą informaciją ir pateikti Valstybinei
eismo saugumo komisijai išvadas ir prireikus siūlymus dėl priemonių saugiam eismui užtikrinti (nustatyta
tvarka pateikti medžiagą Susisiekimo ministerijai).
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2. Pavesti Lietuvos policijai į įskaitinių eismo įvykių, kurių metu žuvo eismo dalyviai, tyrimą esant
poreikiui įtraukti atstovus iš atsakingos už eismo saugumą institucijos, pavyzdžiui, Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), Lietuvos transporto saugos administracijos,
VšĮ Transporto kompetencijos agentūros. Prireikus šiuo klausimu turi būti priimtas bendras vidaus reikalų
ministro ir susisiekimo ministro įsakymas.
3. Siekiant mažinti žuvusiųjų ir sužeistųjų miestuose skaičių, tikslinga, kad savivaldybės, spręsdamos
esminius eismo saugumo ir eismo organizavimo klausimus, bendradarbiautų su atsakingomis už eismo
saugumą institucijomis (Lietuvos policija, Kelių direkcija, Lietuvos transporto saugos administracija, VšĮ
Transporto kompetencijos agentūra).
4. Tikslinga, kad Lietuvos policija kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis sustiprintų eismo
dalyvių kontrolę Lietuvos keliuose, daugiau dėmesio skiriant esminėms sritims: greičio kontrolei, neblaivių
vairuotojų kontrolei, dviratininkų ir pėsčiųjų kontrolei ir kt.
2. SVARSTYTA. Dėl Eismo saugumo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo.
NUTARTA:
1. Patvirtinti šią Eismo saugumo tarybos personalinę sudėtį:
Vladislav Kondratovič – susisiekimo viceministras (Eismo saugumo tarybos pirmininkas);
Česlovas Mulma – vidaus reikalų viceministras (Eismo saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas);
Dmitrij Bial – Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas;
Tomas Daukantas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris;
Vytautas Grašys – Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas;
Genius Lukošius – Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius;
Giedrius Surplys – Ministro Pirmininko patarėjas susisiekimo ir klimato kaitos klausimais;
Algirdas Šešelgis – sveikatos apsaugos viceministras;
Aivaras Vilkelis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto
infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktorius.
2. Į Eismo saugumo tarybos posėdžius prireikus kviesti Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovą.
3. SVARSTYTA. Valstybinės eismo saugumo komisijos 2020 m. sausio 22 d. posėdyje priimtų
sprendimų vykdymo aptarimas.
NUTARTA:
1. Atsižvelgti į Susisiekimo ministerijos pateiktą apibendrintą informaciją apie Valstybinės eismo
saugumo komisijos 2020 m. sausio 22 d. posėdyje priimtų sprendimų įgyvendinimą.
2. Pavesti Eismo saugumo tarybai išsamiau išnagrinėti Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymą dėl
vairuotojų pirmosios pagalbos periodinių mokymų, įvertinant Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų
ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasiūlymus šiuo klausimu. Svarstytina, kad pirmosios
pagalbos mokymai galėtų būti įtraukti į moksleivių mokymo kursą, taip pat eismo dalyviams galėtų būti
vykdoma švietėjiška veikla, akcentuojant pirmosios pagalbos suteikimo svarbą. Eismo saugumo taryba,
išsamiai išnagrinėjusi nurodytus klausimus, turi pateikti suinteresuotoms institucijoms, o prireikus – ir
Valstybinei eismo saugumo komisijai (nustatyta tvarka pateikti medžiagą Susisiekimo ministerijai) išvadas
bei pasiūlymus.
Posėdžio pirmininkas

Jaroslav Narkevič

