
   

 
    

 
 

 
 

Diskusija: vairuokime saugiai ir blaiviai 

Antradienis, gegužės 28 d. 2019 m. 

Courtyard Vilnius  

Rinktinės gatvė 3, Vilnius  

Kova prieš vairavimą išgėrus ir alkoholio užraktai transporto priemonėse  

13:00 – 13:30 Dalyvių registracija ir kava 

Diskusijos atidarymas 

Moderatorius: Viktoras Lapinas, LR automobilių kelių direkcija 

13.30  Paulius Martinkus, viceministras, LR susisiekimo ministerija  

 Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 

pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 

Matthew Baldwin, Europos eismo saugos koordinatorius, Europos Komisija 

I dalis Tarptautinė patirtis kovoje prieš vairavimą išgėrus 

13.50 Vairavimo išgėrus problema Europos Sąjungoje  

Antonio Avenoso, Europos transporto saugos taryba (ETSC) 

14.05 Efektyvios priemonės kovoje su vairavimu išgėrus Švedijoje 

Pär-Ola Skarviken, Švedijos transporto agentūra 

14.30 Alkoholio užraktai ir vairuotojų reabilitacijos programos Austrijoje 

Monika Romaniewicz-Wenk, Austrijos eismo saugos valdyba 

14.50 Kaip veikia alkoholio užraktai? 

Olof Hanssen, Alcohol Countermeasure Systems (ACS) 

15.10 Kavos pertrauka 

II dalis Lietuvoje taikomos priemonės prieš vairavimą išgėrus 

15.35 Neblaivių vairuotojų mažinimo galimybės 

Gintaras Aliksandravičius, LR susisiekimo ministerija  

15.55 Policijos patirtis  

 Marija Kazanovič, Lietuvos kelių policija  



 

16.10 Alkoholio kontrolės dimensija: sauga keliuose  

 Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 

16.25 Diskusija: kokios priemonės kovoje su vairavimu išgėrus turėtų būti taikomos ateityje? 

Dalyviai: Gintaras Aliksandravičius, LR susisiekimo ministerija; Marija Kazanovič, Lietuvos kelių 

policija; Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas; Pär-Ola Skarviken, 

Švedijos transporto agentūra; Monika Romaniewicz-Wenk, Austrijos eismo saugos valdyba; 

Antonio Avenoso, ETSC 

17.00 Renginio pabaiga 

 

Renginio metu bus naudojamas sinchroninis vertimas lietuvių-anlgų kalbomis.  

 

ETSC kampanijos „Vairuokime saugiai ir blaiviai“ tikslas – didinti politikos formuotojų, privataus sektoriaus 

ir pagrindinių nuomonių lyderių informuotumą apie būtinybę taikyti sistemines priemones siekiant 

sumažinti vairavimo išgėrus atvejus. Projekto rėmuose ETSC rengia diskusijas su sprendimų priėmėjais, 

verslo atstovais, su eismo sauga dirbančiomis organizacijomis, policija ir žiniasklaida. 

 

Projektui finansinę paramą teikia Alcohol Countermeasure Systems http://etsc.eu/projects/safe-and-

sober/ 

ETSC yra Briuselyje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – sumažinti žuvusiųjų ir sunkiai 
sužeistų žmonių skaičių Europos Sąjungos keliuose. 
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