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 DJMP rengimo pagrindas. Europos Komisijos Komunikatas. Konkurencingos 

efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas;

 Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės: 

 Plano dalys;

 Siekiamybė (tikslai);

 Atsakomybė;

 Plano rengimo procesas;

 DJMP apimtis.

 Trumpa reziumė.
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Pranešimo akcentai



3

DJMP rengimo pagrindas
DJMP pagrindas:

 poreikis įgyvendinti Baltosios knygos (2011), Žaliosios judumo mieste knygos
(2007) ir jos veiksmų plano (2009), ITS direktyvos 2010/40 nuostatas miestų
transporto plėtros , ITS ir darnaus judumo srityse;

 Pasirengimas “Urban Transport Package” įgyvendinimui (būsimi teisės aktai
“City Logistics”, “CO2 reduction”, “Smart Cities”, “Urban ITS”, “SUMP
recommendations”), numatant atitinkamas priemones susijusias su ITS, eismo
sauga, SUMP parengimu, dviračių takų plėtra;

 Derybos su Europos Komisija dėl remtinų veiklų miesto transporte 2014‐2020
metų laikotarpyje;

 Europos Komisijos Komunikatas Nr. 18136/13. Konkurencingos efektyviu
išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas. (2013‐12‐23)
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.
DJMP dalys.

 Darnaus judumo mieste planas – teritorinio strateginio planavimo
dokumentas, rengiamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ir
savivaldybės strateginių planų pagrindu, siekiant atlikti visapusišką transporto ir
žmonių judumo analizę mieste, užtikrinti darnių ateities transporto ir judumo
scenarijų kūrimą akcentuojant geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų
prieigose ir susisiekimą visomis transporto priemonėmis.

Kaip darniai judate Jūs?
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.
DJMP dalys.
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.
DJMP dalys.
DJMP dalysDJMP dalys

1. Esamos judumo sitiuacijos mieste analizė1. Esamos judumo sitiuacijos mieste analizė

‐> TP dokumentų, strategijų, programų apžvalga 
‐> Pasiekiamumas ir srautų tyrimai

‐> Kelionių struktūra, eismo įvykių statistiska
‐> Transporto parko statistiniai duomenys ir jų kitimo prognozės

‐> Miesto gyventojų skaičiaus augimo prognozės
‐> SSGG analizė

‐> Modalinis tr. pr. pasiskirstymas
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‐> Transporto parko statistiniai duomenys ir jų kitimo prognozės

‐> Miesto gyventojų skaičiaus augimo prognozės
‐> SSGG analizė

‐> Modalinis tr. pr. pasiskirstymas
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.
DJMP dalys.
DJMP dalysDJMP dalys

2. Teminių dalių analizė 2. Teminių dalių analizė 
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Rodikliai, kurie prisidėtų prie NSPP 
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vertinimo kriterijų, jų reikšmių 

pasiekiamumo ir darnaus judumo 
mieste politikos plėtros
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.
DJMP dalys.DJMP dalysDJMP dalys

3. Judumo mieste variantai (iki 2030 m.) 
ir veiksmų planas (iki 2020 m.)

3. Judumo mieste variantai (iki 2030 m.) 
ir veiksmų planas (iki 2020 m.)

Judumo mieste variantai:
‐> įvertinama ilgalaikė transporto sistemos (iki 2030 m.) 
perspektyva plano teminių dalių analizės pagrindu;

‐> aptariama baltosios knygos tikslų įgyvendinimo strategija ir 
gerosios plano rengimo užsienio šalyse patirtys;

‐> numatomos galimybės veiksmingiau išnaudoti miesto 
erdves ir esamą infrastruktūrą;

‐> numatomi tiksliniai rodikliai (siektini tikslai) ir veiksmingumo 
rodikliai;

‐> atliekami ekonominiai skaičiavimai (naudingumo 
pagrindimas ir sąmata);

Judumo mieste variantai:
‐> įvertinama ilgalaikė transporto sistemos (iki 2030 m.) 
perspektyva plano teminių dalių analizės pagrindu;

‐> aptariama baltosios knygos tikslų įgyvendinimo strategija ir 
gerosios plano rengimo užsienio šalyse patirtys;

‐> numatomos galimybės veiksmingiau išnaudoti miesto 
erdves ir esamą infrastruktūrą;

‐> numatomi tiksliniai rodikliai (siektini tikslai) ir veiksmingumo 
rodikliai;

‐> atliekami ekonominiai skaičiavimai (naudingumo 
pagrindimas ir sąmata);

Veiksmų planas:
‐> 3–6 m. 

perspektyvos 
priemones;

‐> preliminarus 
biudžeto planas; 
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.

Plano tikslai 
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.
Atsakomybė

ORGANIZATORIUS

DJMP 
KOMISIJA

DJMP
Rengėjas 

DJMP 
KOMITETAS

SAVIVALDYBĖ

SM, AM, 
SAM, LSA, 
SOC, 
LAKD,Neįgal
iųjų 
bendrijos ir 
dviratinnkų 
bendrijos 
atstovai 

Savivaldybių eismo 
saugos, 
architektūros, 
kultūros paveldo, 
kraštovaizdžio ar 
kitų su skyrių, 
bendruomeniųir kitų 
asociacijų, 
organizacijų ar 
įmonių atstovai. 
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Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės.
Plano rengimo procesas

Savivaldybė parengia techninę užduotį. Teikia ją derinti DJMP komisijai.

Komisijai protokoliniu sprendimu suderinus užduotį savivaldybė paskelbia konkursą planui atlikti.

Konkurso laimėtojas rengia planą.

Kiekvieną plano etapą derina savivaldybės sudarytas DJMP komitetas. Komitetui pritarus protokoliniu 
sprendimu, rengiamas kitas etapas.

Parengtas DJMP viešinamas.

Po viešinimo su visuomene savivaldybė teikia DJMP derinti DJMP komisijai.

DJMP komisija derina iki protokolinio pritarimo teikti savivaldybės tarybai tvirtinti DJMP.

Savivaldybės taryba patvirtina DJMP tarybos sprendimu.



DJMP apimtis: didieji miestai, 
regionų centrai ir kurortai

Miestas Gyventojų skaičius  Miesto svarba  DJMP atlikimo racionalumas
1 Vilnius 526 356 Regiono centras Labai rekomenduotina
2 Kaunas 306 888 Regiono centras Labai rekomenduotina
3 Klaipėda 158 541 Regiono centras Labai rekomenduotina
4 Šiauliai 106 470 Regiono centras Labai rekomenduotina
5 Panevėžys 97 343 Regiono centras Labai rekomenduotina
6 Alytus 57 281 Regiono centras Rekomenduotina
7 Marijampolė 39 542 Regiono centras Rekomenduotina
8 Mažeikiai 36 278 Rajono centras Rekomenduotina
9 Jonava 29 679 Rajono centras Rekomenduotina
10 Utena 28 015 Regiono centras Rekomenduotina
11 Kėdainiai 25 971 Rajono centras Tikslinga
12 Telšiai 24 773 Regiono centras Rekomenduotina
13 Palanga 15 353 Kurortas Pageidautina 
14 Druskininkai 14 128 Kurortas Pageidautina
15 Neringa 2 719 Kurortas Tikslinga
16 Birštonas 2 525 Kurortas Mažiau tikslinga



 DJMP reikalingi siekiant mažinti neigiamą transporto poveikį
aplinkai, užtikrinant darnesnį erdvinį planavimą ir planingą
transporto sistemos vystymą, leidžiantį keisti judumo įpročius.

 Susisiekimo ministerija sudaro sąlygas DJMP finansavimui (viso 5
mln.LTL) teikiant paraiškas visiems miestams, tačiau prioritetas
teikiamas kurortams ir miestams, turintiems >25 tūkst.
gyventojų.

 Visos savivaldybės, projektuotojai ir planuotojai bus pakviesti į 
DJMP rengimo mokymus.
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Trumpa reziumė



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Gintare.Zorskaite@sumin.lt


