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 Darnaus judumo politika ES kontekste;

 Regioninis kontekstas: didėjanti automobilizacija;

 Nacionalinis kontekstas: poreikis darniau plėtoti miestų 
transporto sistemas;

 Darnaus judumo mieste planai (DJMP) Lietuvoje: tvarios 
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Pranešimo akcentai
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1. Darnaus judumo politika ES kontekste: nuo studijų 
link konkrečių veiksmų

Analitinis lygmuo
• CIVITAS tyrimai;
• FP6,FP7,Interreg.
• Pilotiniai projektai

Strateginis
Lygmuo
• Žalioji knyga (2007), 
jos veiksmų planas
(2009)

• Baltoji knyga (2011)

Veiksmų 
(operatyvinis) 
lygmuo
•Miestų politika;
• SUMP komunikatas.
• ES parama darniam 
judumui 2014‐2020



1.Strateginis lygmuo‐Baltoji knyga: ES strategija
miestų transporto kontekste

Planinis rodiklis/vizija:
Išmetamųjų teršalų 
sumažinti 60 proc.

Tikslai (siekiamybės)‐10

Iniciatyvų sritys (4i)

Iniciatyvos (40)

•Prioritetai:
•Naudoti mažiau energijos;
•Naudoti švaresnę energiją;
•Skatinti darnius judumo įpročius, ypač mieste.

• Iki 2030 m. dvigubai sumažinti įprastiniu kuru varomų automobilių 
naudojimą miestuose; iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų 
nebeliktų; 

• Iki 2050 m. užtikrinti beveik visišką kelių saugą. Siekdama šio 
tikslo ES tikisi iki 2020 m. pasiekti, kad aukų keliuose sumažėtų 
perpus; užtikrinti, kad ES pirmautų pasaulyje visų transporto rūšių 
saugos ir saugumo srityje.

• Kurti efektyvią integruotą judumo sistemą;

• Diegti ateities inovacijas – pažangias technologijas ir skatinti
darnesnį elgesį;

Miestų judumo planai, viešojo transporto 
atnaujinimas, vieningas bilietas, dviračių ir 
pėsčiųjų infrastruktūros plėtra, eismo sauga, nauji 
keliavimo įpročiai



2. Regioninis kontekstas: rytų Europos regione 
judumo įpročius diktuoja didėjanti automobilizacija

 Viešasis transportas nepakankamai išvystytas, pasenęs ir taršus. Autobusų parkų

nusidėvėjimas vis dar gana didelis;

 Dominuoja stichinė privataus transporto plėtra, viešasis transportas tapo

nekonkurencingas.

 Sparčiai auga (augo) tranzitinis transportas (PL, BY, LT, LV) ir kartu didėja krovininio

transporto konkurencija (ypač RU prekių embargo fone).

 Privačių automobilių skaičius rytų Europoje artėja prie 600 aut./1000 gyventojų.

 Lietuvoje net 90 proc. visų kelionių sausumos transportu atliekama lengvuoju automobiliu.

 Būtina stabdyti padriką miestų plėtrą, ypač neplaningą plėtimąsi į priemiesčius, ypač

trikdančią efektyvios viešojo transporto sistemos veikimą.



3. Nacionalinis kontekstas: poreikis darniau plėtoti 
miestų transporto sistemą 

 Tranzitinių srautų nukreipimas nuo miestų (Vilniaus aplinkkelių sistemos
užbaigimas, Viešųjų logistikos centrų už miestų įrengimas, transporto srautų
valdymas);

 Didelė dalis darbuotojų dirba krovininio kelių transporto sektoriuje (viena
tarptautinių vežimų transporto priemonių yra virš 27 000 (iš viso –apie 40
000), tačiau TIR sistemos neapibrėžtumo ir RU embargo ES prekėms
kontekste ši rinka nebėra tokia tvari, kaip anksčiau;

 Didžioji dalis miestų viešojo transporto parko yra faktiškai nusidėvėjusi (net
90 proc. viso parko senesnis nei 10 metų). Miestai iki šiol mažai investavo į
parko atnaujinimą (išskyrus pastarųjųmetų ES projektus).



3. Lietuvos miestų transporto plėtros remtinos veiklos 2014‐2020: darna ir inovacijos
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Bike sharingBRT sistema

A juostos

Alkolock sistema

Braille’io
informacija

TVM 
tinklas

Pritaikymas ŽSPBike and Ride

Park and Ride Elektrobusai, hibridiniai a/b

Indukcinė
krova



3. ES parama 2014–2020: Viešojo transporto atnaujinimas 
– EK remia naujausias technologijas 

Viešojo transporto atnaujinimas ES lėšomis

5 didieji miestai – Vilnius, Kaunas, 
Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda 

LPG, CNG, 
biodujiniai Hibridiniai 

Elektrobusai

Indukcinės krovos, 
įkraunamieji, pantografinės

krovos, troleibusai, kt.

Mažieji miestai  (transporto priemonių skaičiaus priklausys  
nuo kriterijų atitikimo (savivaldybės dydis, gyventojų 

skaičius)

Mažos talpos 
elektrobusai

Vidutinės talpos 
elektrobusai

Darnaus judumo mieste 
planai
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4. Darnaus judumo mieste planai (DJMP) Lietuvoje: 
tvarios miestų transporto sistemos link

 2011 m. organizuoti 2 seminarai savivaldybėms dėl DJMP sudedamųjų dalių,
pristatytos ELTIS projekto rekomendacijos (sutarta, kad tikslinga DJMP
pasirengti savivaldybėms turinčioms 30 tūkst. ar daugiau gyventojų bei
kurortams.);

 2013 m. gruodžio mėn. pasirodė EK DJMP komunikatas;

 Susisiekimo ministerija parengė DJMP rengimo gairių projektą. Nagrinėjamos
suinteresuotų institucijų pastabos;

 Esminis LT prioritetas: subalansuota visų transporto rūšių plėtra mieste, srautų
valdymas, eismo sauga, tvaresnis miesto transportas, ekologiškesnis viešasis
transportas, intelektinės transporto sistemos.
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4. Geroji praktika: SM iniciatyvos saugesnio ir darnesnio 
transporto plėtrai

Iškilios perėjos Saugūs mežieji žiedai

Jonavos pavyzdinis takas

Velomaratonas Diena be auto

Elektrėnų dviračių žiedas



Fizinė infrastruktūra
(pajėgumai)

Judumo paklausa
(augimas)Senasis

modelis

Naujasis
modelis Judumo paklausa

(valdymas)

Infrastruktūra
(kokybė)

Infostruktūra
(ITS)

reakcija

Erdvinis planavimas
(efektyvumas)

4. Darnaus judumo mieste planai (DJMP) Lietuvoje: 
tvarios miestų transporto sistemos link



DJMP tikslai:
1. Užtikrinti darnių ateities transporto scenarijų kūrimą;
2. Mažinti neigiamą automobilizacijos poveikį;
3. Keisti judumo įpročius ir elgseną, akcentuojant geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų

prieigose ir susisiekimą visomis transporto rūšimis.

Viešojo 
transporto 
skatinimas

Bevariklio
transporto 
integracija ir 
švaraus 

transporto 
skatinimas

Modalinis 
pasiskirstymas

Eismo saugos 
didinimas ir 
intelektinės 
transporto 
sistemos

Eismo 
organizavimo 
tobulinimas ir 

judumo 
valdymas

Miestų 
logistika

Universalus 
dizainas ir 
žmonių su 

specialiaisiais 
poreikiais 
įtrauktis

SUMP teminės sritys

4. DJMP Lietuvoje: tvarios miestų transporto sistemos link



 Miesto judumo įpročius turėtų pakeisti sistemingas planavimas
pasirengiant DJMP didesniesiems Lietuvos miestams;

 Miestų parkai palaipsniui bus atnaujinami ekologiškais
autobusais/troleibusais ‐ darbuotojai dirbs ergonomiškomis ir
ekologiškomis sąlygomis.

 ES paramos ir taršos leidimų dėka parkas gali dalinai atsinaujinti. Tačiau
skatinsime savivaldybes taip pat investuoti į darnią transporto sistemą
bei mažinti automobilizaciją. Transportas turi būti vienas esminių
savivaldos investicijų prioritetų siekiant sukurti darnesnę gyvenimo
aplinką ir aukštesnę gyvenimo kokybę.

 Nepamirštinas ir pačios visuomenės iniciatyvumas, bendruomenių
veikla skatinant sveiką gyvenseną, darnesnius judumo įpročius,
ekologiją.
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5. Išvados



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Daugiau informacijos:
www.sumin.lt,
Gražvydas. Jakubauskas@sumin.lt


