1. Informacija apie pavyzdžio teikėją
(įrašykite)
Viešojo juridinio asmens:
pavadinimas ir kodas
buveinės adresas, pašto indeksas
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos (toliau – Kelių direkcija), įmonės kodas
188710638
J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius
Tel. (8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609,
lakd@lakd.lt
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta
įstaiga, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės
reikšmės kelių atkūrimą, prieţiūrą bei plėtrą.
Pagrindinis prioritetas – uţtikrinti saugų eismą.

veiklos pobūdis

Projektą pristatančio asmens:
vardas ir pavardė
uţimamos pareigos
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)

Egidijus Skrodenis
Eismo saugumo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 2329610, egidijus.skrodenis@lakd.lt

2. Teikiamo projekto lygmuo:
(paţymėkite x)
1.

Europinis

2.

Nacionalinis

3.

Regioninis

4.

Vietinis

X

3. Sektorius, kuriam priskirtinas projektas:
(paţymėkite x)
1.

Administravimas

2.

Finansai

3.

Statyba / infrastruktūra

4.

Gynyba / apsauga

5.

Kultūra / švietimas

6.

Teisėsauga

7.

Sveikatos apsauga / socialinis darbas

8.

Darbo rinka / uţimtumas

9.

Ţemės ūkis

10. Aplinkosauga
11. Kitos viešosios paslaugos: Eismo saugumas

X

4. Europos kokybės konferencijos tema, kurią atitinka teikiamas projektas:
(paţymėkite x)
I. Nuo mikro vadybos iki meta vadybos
II. Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą

X

III. Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose
IV. Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose
Trumpai aprašykite projekto sąsają su paţymėta tema:

Projekto vykdytojų organizuotuose renginiuose dalyvavo visose Lietuvos vyskupijose gyvenantys ţmonės. Į
projektą jie įsitraukdavo dalyvaudami Šv. Mišiose, po jų organizuotuose renginiuose. Gavę atšvaitų,
liemenių, kitų saugaus eismo priemonių, jie ne tik patys juos naudodavo, bet ragindavo savo artimuosius,
kaimynus įsigyti atšvaitų ir kitų saugaus eismo priemonių. Suprasdami, kad saugumas kelyje priklauso nuo
jų pačių, noriai imdavo atšvaitus, segdavosi juos prie rankinių, darbuţių.
5. Informacija apie teikiamą projektą
Projekto tikslai:

(įrašykite punktais)
1. Keisti eismo dalyvių elgesį ir ugdyti kultūrą keliuose.

Projekto įgyvendinimo
etapai:

Projekto rezultatai:

Projekto
pritaikomumas:

2. Ugdyti pilietiškumą, atsakomybę bei sąmoningumą krikščioniškų vertybių pagrindu.
3. Keičiant eismo dalyvių elgesį, ugdant kultūrą keliuose, ugdant atsakomybę, maţinti ţūčių
ir suţalojimų skaičių eismo įvykių metu.
1. Pasirašomas susitarimas dėl projekto vykdymo.
2. Projekto pristatymas dekanatuose (susirenka dekanato dvasininkai, jiems pristatomas
projektas, pradedama planuoti bendra veikla. Visuomenei organizuojamas saugaus eismo
renginys).
3. Renginiai įvairiose parapijose (jie vyksta didesnių atlaidų, miestų, miestelių švenčių metu)
4. Projekto renginių apibendrinimas, planai dėl tolimesnės veiklos.
1. Pradėjęs keistis ţmonių mąstymas, suvokimas, kad saugumas keliuose priklauso nuo
kiekvieno ţmogaus.
2. Eismo įvykių, juose ţuvusiųjų ir suţeistųjų skaičiaus maţėjimas.
3. Vieningas suinteresuotų institucijų darbas, atnešantis geresnių rezultatų nei veikimas
pavieniui.
1. Vienijant įvairių institucijų jėgas ir kartu dirbant (šiuo atveju – tai dvasininkija, policija,
kelininkai) pasiekiamas geresnis rezultatas.
2. Projekto modelį galima naudoti siekiant ir kitų tikslų, t.y. tokioje veikloje, kurioje
dvasininkų ţodis turi didelę įtaką.

6. Trumpas teikiamo projekto aprašymas:
(iki pusės puslapio)
Projekto pavadinimas:
Raktiniai ţodţiai:
Santrauka:

Saugokime vieni kitus kelyje
saugus eismas, kunigai, Kelių direkcija, policija,
Projektas vyko visoje Lietuvoje – į jį buvo įtraukta apie 700 Lietuvos parapijų.
Projekto vykdytojai siekdami projekte numatyto tikslo ir uţdavinių, vykdė švietėjišką veiklą,
organizavo renginius ir pan.
Projektas apima visų amţiaus grupių ţmones: ikimokyklinio amţiaus vaikus, mokinius,
jaunimą, jaunas šeimas, pagyvenusius ţmonės ir kt. Projekto vykdytojai (Kelių direkcijos,
policijos atstovai, dvasininkai) lankydavosi vaikų darţeliuose, mokyklose, šeimose,
seniūnijose ir kt. Kunigai projektą ir uţdavinius viešindavo per svarbiausius parapijų atlaidus,
kuriuose dalyvaudavo ir vietiniai, dabar ten negyvenantys, bet tose vietose gimę ir uţaugę,
ţmonės. Tuo būdu renginio geografija išsiplėsdavo.
Vykdant projektą su jo devizu ,,Saugokime vieni kitus kelyje“ išleistos knygutės vaikams ir
šeimai, skirtukai knygoms, informaciniai lankstinukai ir lapeliai, kalendoriukai, kalendoriai.
Projekto devizas buvo panaudojamas garso ir vaizdo klipuose, kurie buvo transliuojami per
radijo ir televizijos stotis. Devizas buvo uţrašytas ant atšvaitų, liemenių, kurie buvo platinami
ţmonėms vykdant projektą.
Parapijų klebonai, kiti kunigai lankydami parapijiečių šeimas įteikdavo leidinius vaikams ir
suaugusiems, taip pat įteikdavo jiems atšvaitus, liemenes, kitas priemones su šviesą
atspindinčiais elementais.
Viena iš projekto priemonių buvo renginiai, kurių metu buvo pristatomas projektas. Tokiuose
renginiuose dalyvaudavo pučiamųjų instrumentų orkestras, ţmonės galėjo išbandyti saugos
dirţų efektyvumo ir automobilio apsivertimo įrenginius, vaikų saugos kėdutes, buvo
demonstruojami vaizdo klipai ir filmukai saugaus eismo tema. Baţnyčiose per Šv. Mišias
grodavo orkestras, po Šv. Mišių orkestras ir renginio vedantysis visuomenei pristatydavo
specialią projekto programą. Tokie renginiai vyko parapijose, taip pat miestų, rajonų švenčių
metu, mokyklose ir pan. Renginių dalyviams – vaikams ir suaugusiems – buvo platinami
leidiniai saugaus eismo tema, atšvaitai, liemenės ir kitos priemonės su šviesą atspindinčiais
elementais, ţmonės buvo skatinami naudoti šias priemones. Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną
(paskutinį rugsėjo sekmadienį) vyko vairuotojų laiminimo ir automobilių šventinimo apeigos.
Paminėta Visų Šventųjų diena ir Pasaulinė diena ţuvusiems eismo įvykiuose atminti (trečiąjį
lapkričio sekmadienį).
Išskirtinumas: Projekto masiškumas – projekte apimtos visos amţiaus grupės, projektas
apėmė visas Lietuvos parapijas, praktiškai visą Lietuvą. Labai svarbus ţmogui dvasininkų
ţodis, todėl kunigo pasakytas paraginimas saugiai elgtis kelyje yra veiksmingas, įteiktas
atšvaitas labiau vertinamas. Netradicinės formos: saugaus eismo buvo mokoma ir praktiškai,
t.y. kviečiant išbandyti saugos dirţų įrenginius, kai ţmonės patys pajunta saugos dirţų
efektyvumą. Pučiamųjų instrumentų orkestro programa buvo ne tik smagus koncertas, bet ir
saugaus eismo pamokėlės. Labai svarbu, kad saugaus elgesio kelyje svarbą kunigai primena
šeimose, jas lankydami.

