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

veiklos pobūdis

Projektą pristatančio asmens:
vardas ir pavardė
užimamos pareigos
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, priežiūrą bei plėtrą.
Pagrindinis prioritetas – užtikrinti saugų eismą.
Egidijus Skrodenis
Eismo saugumo skyriaus vedėjas
tel. (8 5) 2329610, egidijus.skrodenis@lakd.lt

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

Europinis

2.

Nacionalinis

3.

Regioninis

4.

Vietinis

X

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

Administravimas

2.

Finansai

3.

Statyba / infrastruktūra

4.

Gynyba / apsauga

5.

Kultūra / švietimas

6.

Teisėsauga

7.

Sveikatos apsauga / socialinis darbas

8.

Darbo rinka / užimtumas

9.

Žemės ūkis

10. Aplinkosauga
11. Kitos viešosios paslaugos: Saugus eismas

X

4. Europos kokybės konferencijos tema, kurią atitinka teikiamas projektas:
(pažymėkite 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 pažymėta tema:
Konkurse dalyvavo įvairių bendruomenių (miesto, kaimo, vaikų, sportininkų ir pan.) nariai. Bendruomenių pirmininkai
ir/ar aktyviausi nariai įtraukdavo į savo veiklą kitus bendruomenės narius. Visiems buvo platinamos saugaus eismo
priemonės, raginama turėti atšvaitus, rūpintis savo saugumu. Bendra veikla skatino elgtis saugiai kelyje, rūpintis
vieniems kitais. Konkurso dėka, patys bendruomenių nariai pradėjo rūpintis savo ir kitų saugumu kelyje .

5. Informacija apie teikiamą projektą
Projekto tikslai:

(įrašykite punktais)
1. Atkreipti bendruomenių dėmesį į saugaus eismo svarbą.
2. Skatinti bendruomenes siūlyti ir pagal galimybes įgyvendinti įvairias švietėjiškas,

Projekto įgyvendinimo
etapai:

Projekto rezultatai:

Projekto
pritaikomumas:

inžinerines ir kitas saugos priemones, įpareigojančias visus eismo dalyvius kelyje elgtis
atsakingai, gerbti vieni kitus, neviršyti leistino ir saugaus greičio, nevairuoti neblaivius, taip
pat kurti nepakantumo atmosferą neblaiviems vairuotojams, skatinti pėsčiuosius,
dviratininkus ir vadeliotojus naudoti atšvaitus, žibintus, kitas saugos priemones su šviesą
atspindinčiais elementais
1. Saugaus eismo projektų teikimas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo
ministerijos.
2. Pateiktų projektų vykdymas (vykdo projektus pateikusios bendruomenės)
3. Įvykdytų projektų vertinimas (pagal bendruomenių pateiktas ataskaitas, vaizdinę medžiagą
vertina Kelių direkcija).
4. Konkurse dalyvavusių bendruomenių projektų rezultatų apibendrinimas, nugalėtojų
apdovanojimas.
1. Pačių bendruomenės narių iniciatyva pradėta labiau rūpintis saugumu keliuose.
2. Nors ir pamažu, bet pradėjęs keistis žmonių mąstymas, suvokimas, kad saugumas keliuose
priklauso nuo kiekvieno žmogaus.
3. Prisidėta ( nors ir minimaliai) prie eismo įvykiuose žuvusiųjų ir sužeistų skaičiaus
mažėjimo.
1. Bendruomenės – veiksmingas instrumentas vykdyti švietėjišką veiklą. Juk
bendruomeniečiai geriausiai pažįsta vieni kitus. Į veiklą įtraukiami ir socialinėje atskirtyje
esantys žmonės, taip pat neįgalieji, senyvo amžiaus, atokiau nuo gyvenviečių gyvenantys
žmonės. Projektą modelį galima pritaikyti vykdant kitokią veiklą.

6. Trumpas teikiamo projekto aprašymas:
Projekto pavadinimas:
Raktiniai žodžiai:
Santrauka:

(iki pusės puslapio)
Konkursas ,,Eismo saugumas bendruomenėse“
bendruomenės, eismo saugumas, avaringumas
Bendruomenės buvo kviečiamos teikti planuojamų surengti švietėjiškų saugaus eismo ir/ar
inžinerinių saugaus eismo priemonių projektus. Įvykdžiusios pateiktus projektus, jos turėjo
pateikti ataskaitas. Įvertinus projektus ir ataskaitas, paskelbti nugalėtojai.
Dalyviai: konkurse dalyvavo 23 bendruomenės iš įvairių šalies regionų, jos pateikė 22
švietėjiškų bei 2 inžinerinių saugaus eismo priemonių grupėms priskiriamus projektus.
Bendruomenės pačios rodė iniciatyvą, skatino savo narius dalyvauti renginiuose, stengėsi kuo
daugiau narių įtraukti į veiką.
Projektų formos įvairios: viktorinos, parodos, paskaitos, koncertai, sporto varžybos,
pavyzdiniai dviratininkų žygiai, atšvaitų dalinimo ir skatinimo naudoti akcijos ir pan.
Bendruomenių vykdyti projektai buvo vienkartiniai arba tęstiniai. Kai kurie projektai susidarė
iš keleto renginių. Kai kurios bendruomenės buvo tikrai išradingos, pvz., suorganizavo kaimo
bendruomenės nariams, turintiems vairuotojo pažymėjimą, teorinį ir praktinį vairavimo
egzaminą (vertino policijos pareigūnas); suorganizavo atšvaitų ir kitų saugaus eismo
priemonių dalinimo akciją, platino priemones ir nuo kaimo nutolusių vienkiemių
gyventojams, stebėjo, ar žmonės naudoja gautas priemones (nešioja atšvaitus, dėvi liemenes),
o po kurio laiko, sukvietę bendruomenės narius į renginį, apžvelgė savo stebėjimo rezultatus,
,,užuomaršoms“ dar kartą buvo įteikti atšvaitai ir paraginta juos nešioti. Dažniausiai
bendruomenių projektai įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant su seniūnijomis, policija,
kelininkais, švietimo ir kitomis įstaigomis.
Svarbu, kad konkurse dalyvavusieji aktyviausi bendruomenių nariai nepaliko be dėmesio
dažniausiai atskirtyje liekančių žmonių: aplankyti ir atokiai gyvenantys senoliai, ir socialiai
remtini žmonės. Jiems padovanota liemenių, atšvaitų, kitų priemonių. Aktyviai į projektus
įsijungė žmonės su negalia.

