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Valstybinė saugaus eismo plėtros 
2011–2017 m. programa

 Švietimo įstaigų uždaviniai:
 rengti saugaus eismo specialistus,

mokytojus ir kelti jų kvalifikaciją
 švietimo įstaigose ugdyti vaikų

saugaus eismo kultūros įgūdžius
 šviesti visuomenę

2



Vaikų saugaus eismo kultūros 
įgūdžių ugdymas

Žmogaus saugos bendroji programa, 
apimanti 1 – 12 klases

Formalusis ugdymas

Žmogaus saugos bendrosios programos įgyvendinimas

Kompetencijos

Neformalusis vaikų švietimas

Lietuvos mokinių konkursas „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“. 
Dalyvavo daugiau kaip 

40 000 mokinių

Akcijos

Metodinė medžiaga mokytojams ir mokiniams Išleista 17 leidinių
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Žmogaus saugos bendroji programa
 Saugus elgesys eismo aplinkoje – viena iš žmogaus

saugos veiklos sričių greta psichologinio pasirengimo
grėsmėms ir pavojams; saugios elgsenos buityje,
gamtoje ir ekstremaliose situacijose bei pirmoji pagalba.

 Ugdant mokinių saugos kompetencijas siekiama, kad
mokiniai:
 suvoktų kelių eismo aplinką ir joje egzistuojančią

tvarką
 numatytų ir atpažintų eismo aplinkos grėsmes, eismo
įvykių priežastis ir pasekmes

 taikytų žinomus saugaus eismo modelius, naudotųsi
pagrindinėmis saugaus eismo įgyvendinimo
strategijomis ir būdais.
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Žmogaus saugos bendrosios 
programos įgyvendinimas

 Pradiniame ugdyme integruojama į dalykų ugdymą.
 Pagrindiniame ugdyme skiriamos atskiros pamokos:

 5-6 kl.  16 pamokų per metus
 7-8 kl.   17 pamokų per metus
 9-10 kl.   8 pamokos per metus    

 Viduriniame ugdyme integruojama į dalykų ugdymą.
 Mokykla ir žmogaus saugos mokytojas sprendžia, kiek ir

kokioje klasėje skirti pamokų saugaus eismo veikloms,
kuriuo metu veiklos turi būti intensyvinamos, kurių dalykų
mokytojai gali prisidėti ugdant mokinių žmogaus saugos
kompetenciją.
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Neformalusis vaikų švietimas
2014 m. Lietuvos mokinių konkursas 

„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“
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Visuomenės švietimas
 Organizuota akcija „Būk matomas ir saugus kelyje“.
 Kaimo mokyklų pradinių klasių mokiniams ir

mokytojams išdalyta per 4700 šviesą atspindinčių
liemenių.

 Organizuotas piešinių konkursas 1–2 klasių
mokiniams „Saugiai su dviračiu“, dalyvavo per 1500
mokinių.

 Sukurtas ir 2013 m. per Lietuvos nacionalinę
televiziją transliuotas vaizdo klipas saugaus eismo
tematika.

 2014 m. paskelbtas konkursas ,,Saugaus eismo
skaitmeninė mokymo priemonė pradinių klasių
mokiniams”.

7



Tobulinama saugaus eismo 
mokytojų kvalifikacija 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvauja per 
200 mokytojų.

 2013 m. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo
seminarai „Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
darna įgyvendinant Žmogaus saugos bendrąją
programą“.

 Kvalifikacijos tobulinimui numatoma panaudoti
ESF lėšas.
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25 saugaus eismo klasės 
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Saugaus eismo klasės
 2013 m. įrengtos saugaus eismo klasės:
 Panevėžio profesinio rengimo centre
 Šilutės žemės ūkio mokykloje
 Mažeikių darbo rinkos mokymo centre.

 Šalyje šiuo metu veikia 25 saugaus eismo
klasės, daugumoje mokyklų įrengti saugaus
eismo „kampeliai“.

 ESF lėšomis iki 2020 m. bus įrengta 100
modernių saugaus eismo klasių.
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Metodinė medžiaga
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Metodinė medžiaga
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Metodinė medžiaga 

13



Metodinė medžiaga 
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Švietimo ir mokslo ministerija siekia saugaus 
mokinių vežiojimo mokykliniais autobusais  

 Per 13 metų nupirkti ir savivaldybių mokykloms perduoti
643 geltonieji autobusai, kuriais 2013 – 2014 m. m.
kasdien į mokyklas vežiojami 21597 mokiniai (27 proc.
visų į mokyklas važinėjančių, kaimuose ir miesteliuose
gyvenančių mokinių).

 2012 m. įvesti nauji reikalavimai autobusų
apipavidalinimui (specialūs signaliniai žibintai).

 Greičio ribotuvai ir kitos saugos priemonės.
 2014 m. įvestas reikalavimas numatyti galimybę
įmontuoti stacionarų alkotesterį salone, kuris neleistų
įjungti (blokuotų) autobuso variklį, jei alkotesteris
nustatys neleistino dydžio vairuotojo apsvaigimą nuo
alkoholio.



Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais 
autobusais 2013-2017 m. programa
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Transporto sektoriaus praktinio mokymo 
centrų kūrimas

 Siekiama, kad regiono transporto įmonių automobilių
vairuotojai galėtų atitikti Europos Tarybos direktyvoje
2003/59/EB nustatytus reikalavimus vairuotojų pradinei
kvalifikacijai ir periodiniam mokymui.

 Kuriami transporto ir sandėliavimo sektoriniai praktinio mokymo
centrai, kuriose bus sudarytos sąlygos rengti aukštos
kvalifikacijos specialistus (Vilnius, Panevėžys, Klaipėda,
Kaunas).

 Projektui įgyvendinti numatoma apie 60 mln. litų ES
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 Transporto sektoriaus praktinio mokymo centras jau veikia
Panevėžyje, Klaipėdoje. Šiauliuose ir Vilniuje centrai bus
atidaryti 2015 m.
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Ačiū už dėmesį
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