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DĖL NĖŠČIŲJŲ AUTOMOBILIAMS SKIRT Ų PARKAVIMO VIET Ų ĮRENGIMO 
 
Šiuo metu galiojantys teisės aktai nustato pareigą automobilių parkavimo aikštelėse įrengti tam tikrą kiekį 
vietų žmonių su negalia automobiliams. 
Pakeitus skiriamojo ženklo “Neįgalusis” naudojimo tvarką, ženkliai sumažėjo neįgaliųjų, galinčių naudotis 
minėtomis vietomis, skaičius. 
Todėl būtų logiška ir teisinga tam tikrą anksčiau neįgaliesiems priskirtų vietų skaičių dabar skirti kitiems 
asmenims - besilaukiančioms moterims. Nėščiųjų sveikatai ir būsimo kūdikio gyvybei kelia grėsmę 
persitempimas ir per didelis fizinis krūvis nešant pirkinių krepšius per didžiules prekybos centrų automobilių 
statymo aikšteles, o antroje nėštumo periodo pusėje joms darosi vis sunkiau judėti. Siekdami kurti šeimai ir 
motinystei palankią aplinką, gerinti ir pritaikyti infrastruktūrą, turėtume atkreipti dėmesį į ypatingą nėščiųjų 
būklę ir jų poreikius.  
 
Mano žiniomis, iniciatyvų įrengti nėščiųjų automobiliams skirtas parkavimo vietas buvo ne viena įvairių 
institucijų lygmenyje. Tokiai iniciatyvai iš esmės pritaria ir visuomenė ir atskiri visuomenės veikėjai ir 
medikai.  
Tačiau konkrečių realių sprendimų, mano žiniomis, šiuo klausimų priimta nėra. Todėl savo iniciatyva 
ėmiausi spręsti šį klausimą ir matyčiau tokį galimą sprendimo būdą: 

1) manyčiau, jog visų pirma būtina priimti teisės aktą, nustatantį pareigą įrengti nėščiųjų 
automobiliams skirtas parkavimo vietas.   

Kaip alternatyva galbūt įmanoma papildyti LR Aplinkos ministro įsakymą, reglamentuojantį statinių 
ir teritorijų pritaikymą žmonių su negalia reikmėms, išplečiant reguliavimo objektą ir taip vienu teisės aktu 
reguliuojant tiek nėščiųjų automobiliams tiek neįgaliųjų automobiliams skirtų vietų privalomą įrengimą. 

Bendras anksčiau neįgaliesiems priskirtų automobilių parkavimo vietų skaičius galėtų likti 
nepakitęs, tačiau dalis vietų dabar būtų skirta nėščiųjų automobiliams; 

2) nėščiųjų automobiliams skirtas vietas būtų galima žymėti specialiu ženklu.  
Tačiau jei toks žymėjimas prieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams ar Lietuvos Respublikoje 

taikomoms konvencijoms, būtų galima naudotis jau esančia kelio ženklų sistema, prieš tai praplėtus jų 
reikšmes. Pavyzdžiui, galbūt įmanoma tuo tikslu naudoti kelio ženklą “Rezervuota”, numatant galimybę juo 
žymėti nėščiųjų automobiliams skirtas vietas parkavimo aikštelėse. 

Kaip alternatyva galbūt galima suteikti teisę parkavimo aikšteles valdantiems subjektams patiems 
spręsti, kaip pažymėti nėščiųjų automobiliams skirtas vietas, t.y. nenaudojant oficialių kelio ženklų;  

3) dokumentu, suteikiančiu teisę statyti automobilį nėščiosioms skirtose vietose, galėtų būti 
nėščiosios kortelė, kuri bet kokiu atveju išduodama gydymo įstaigoje ir šiuo tikslu jokių papildomų specialių 
dokumentų gaminti bei platinti nereikėtų.  
 
Atsižvelgdama į aukščiau paminėtą bei vadovaudamasi LR Seimo statuto 9 str., prašau pagal 
kompetenciją pateikti informacij ą bei pareikšti nuomonę šiais klausimais: 
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1) ar LR Aplinkos ministerijoje ir LR Susisiekimo ministerijoje yra nagrinėjama galimybė priimti 
teisės aktus, nustatančius pareigą įrengti nėščiųjų automobiliams skirtas parkavimo vietas ? 

2) ar norint nustatyti pareigą įrengti nėščiųjų automobiliams skirtas parkavimo vietas, Jūsų 
nuomone, yra būtinas LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ar kito įstatymo pakeitimas 
(papildymas) ? Jei taip, tai koks pakeitimas (papildymas) yra būtinas ? 

3) kokia institucija, Jūsų nuomone, turėtų priimti poįstatyminį teisės aktą, reglamentuojantį pareigą 
įrengti nėščiųjų automobiliams skirtas parkavimo vietas bei detalų jų skaičių ? 

Ar tuo tikslu galima būtų papildyti LR Aplinkos ministro įsakymą, reglamentuojantį statinių ir 
teritorijų pritaikymą žmonių su negalia reikmėms, išplečiant reguliavimo objektą ir taip vienu teisės aktu 
reguliuojant tiek nėščiųjų automobiliams tiek neįgaliųjų automobiliams skirtų vietų privalomą įrengimą ? 

4) koks, Jūsų nuomone, kelio ženklas ar kitas žymuo turėtų būti naudojamas žymėti nėščiųjų 
automobiliams skirtas parkavimo vietas ? 

5) koks, Jūsų nuomone, dokumentas turėtų suteikti teisę statyti automobilį nėščiosioms skirtose 
vietose ? 

 
 
LR Seimo narė      Agnė Zuokienė 
 

                                                                                                                            


