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Viešojo transporto skatinimas
Gražvydas Jakubauskas
Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento
direktorius
el. p. grazvydas.jakubauskas@sumin.lt

Viešojo transporto skatinimas: gairės ir rekomendacijos
12. Viešojo transporto skatinimas. Siekiant skatinti naudojimąsi viešuoju transportu plane turi būti:
12.1. atlikta esamos infrastruktūros pritaikomumo viešojo transporto poreikiams analizė ir
viešajam transportui reikalinga infrastruktūros plėtros analizė;
12.2. pateikta ilgalaikė strategija, skirta viešojo transporto paslaugų kokybei, saugumui,
integravimui ir prieinamumui gerinti;
12.3. numatomas maršrutų perskirstymas ir nagrinėjamos galimybės įvesti naują viešojo transporto
rūšį mieste, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ilgalaikėje (10–15 m.) perspektyvoje;
12.4. įvertinama visų viešojo transporto rūšių (kelių, geležinkelių, vidaus vandenų transporto) integracija į vieno
bilieto sistemą ir aptariama bilietų tarifų politika, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
patvirtinta Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcija;

12.5. numatomos viešojo transporto parko atnaujinimo galimybės, atsižvelgiant į finansavimo galimybes ir išlaikant
konkurencingumo ir subsidiarumo principus;
12.6. išnagrinėtos galimybės diegti viešojo transporto sąveikos su privačiu transportu schemas (angl. Park & Ride,
Bike & Ride);
12.7. pateikiama viešojo transporto schema, apibendrinanti viešojo transporto skatinimo analizes, tyrimus ir
galimybes.

Gražvydas Jakubauskas – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento direktorius

Viešojo transporto skatinimas: esama situacija
•
•
•
•
•

Neintegruotas sistema miesto ir priemiestinio susisiekimo atveju;
Tik keli miestai diegia VT pirmumo sistemas;
Faktiškai nėra atskirų, realių BRT sistemų/maršrutų;
Trūksta suderinimo su privačiomis kelionėmis – Bike and Ride, Park and Ride;
Dauguma esamos VT sistemos parametrų (greitis, kokybė, patogumas, dažnis ir
kt.) nėra konkurencingi kelionėms a/m. Be to, kelionės a/m., yra tik fragmentiškai
valdomos per ribojimus (diferencijuotas parkingas, draudžiamos zonos
lengviesiems a/m, A juostos ir kt.

Gražvydas Jakubauskas – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento direktorius

Viešojo transporto skatinimas: geroji praktika-Lietuva
•
•
•

Druskininkų viešasis transportas;
Klaipėdos integruotas bilietas (miestas/priemiestis/zonavimas);
Kauno BRT autobusai.

Gražvydas Jakubauskas – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento direktorius

Viešojo transporto skatinimas: geroji praktika (2)
•
•
•

Park and Ride;
Bike and Ride;
Paratransportas ir DRT (lanksčiųjų maršrutų sistemos).

Gražvydas Jakubauskas – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento direktorius

Viešojo transporto skatinimas: naudotini šaltiniai
Nacionalinė susisiekimo plėtros programa, 2014 m.
ES Baltoji transporto politikso knyga, 2011 m.
ES Žalioji miestų transporto knyga, 2007 m. ir jos veiksmų planas (2009 m.)
Kombinuotos keleivių kelionių skatinimo, diegiant Park&Ride, Bike&Ride ir kitas koncepcijas, tyrimas,
2012 metai.

Nacionalinės susisiekimo plėtros programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 2012 metai
Intelektinių (pažangių) transporto sistemų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija, 2011 metai (žiūrėti
viešojo transporto dalį);
Viešojo transporto efektyvaus panaudojimo vežant keleivius koncepcija, 2010 metai;
Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcija, patvirtinta SM ministro 2014 m.
vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-87-(E).

Gražvydas Jakubauskas – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento direktorius

Bevariklio transporto integracija
Eduardas Kriščiūnas
Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas
el. p. ldb@katalogai.net
el. p. edas@katalogai.net

Bevariklio transporto integracija – gairės ir rekomendacijos
13. Bevariklio transporto integracija. Siekiant skatinti gyventojus naudotis bevariklio transporto
priemone ne tik kaip laisvalaikio, turizmo, bet ir kaip susisiekimo priemone, plane turi būti:
13.1. atlikta esamų pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros ir srautų analizė;
13.2. numatoma pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros plėtra, vadovaujantis Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintomis Pėsčiųjų ir dviračių takų
projektavimo rekomendacijomis;
13.3. pateikta ilgalaikė dviračių tinklo plėtros vizija (schema), nurodant planuojamas ar esamas viešojo transporto
sąveikos su privačiu transportu aikšteles (angl. Park & Ride, Bike & Ride), viešųjų dviračių (angl. Bike sharing)
paėmimo / grąžinimo stotis, dviračių nuomos, remonto punktus, dviračių statymo galimybes ir kitus infrastruktūros
elementus.

Transportas kainuoja. Danijoje 1
automobiliu nuvažiuotas kilometras
visuomenei kainuoja 0,17€. T
as pats kilometras, nuvažiuotas
dviračiu, uždirba 0,16€.
Asmeniui transportas taip pat kainuoja.
Važiuojant automobiliu – 0,50€/km,
važiuojant dviračiu – 0,08€/km.
Tie pinigai galėtų būti išleisti
prasmingiau.

Eduardas Kriščiūnas – Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas

Bevariklio transporto integracija: esama situacija
•

KELIONĖ AUTOMOBILIU TIESESNĖ NEI DVIRAČIU?

Eduardas Kriščiūnas – Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas

Bevariklio transporto integracija: geroji praktika
•

Oulu, esančio 200 km žemiau poliarinio rato, 20 % gyventojų kasdien važiuoja dviračiu

Eduardas Kriščiūnas – Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas

Bevariklio transporto integracija: naudotini šaltiniai
Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12. 47 psl.
Design manual for bicycle traffic. 390 psl.
Road safety manual. 548 psl.
Urban design and traffic. 415 psl.
Recommendations for traffic provisions in built-up areas. 1011 psl.

Knygas galite užsisakyti:
http://www.crow.nl/english-summary

Eduardas Kriščiūnas – Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas

Modalinis kelionių pasiskirstymas
Vladislav Kondratovič
l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas
el. p. vladislav.kondratovic@sumin.lt

Modalinis kelionių pasiskirstymas: gairės ir rekomendacijos
Siekiant skirtingų susisiekimo būdų integracijos, plane turi būti:

• išanalizuoti esami statistiniai kelionių pasiskirstymo pagal
transporto rūšis tyrimai mieste, išskiriant keliones dviračiu,
pėsčiomis, lengvuoju automobiliu, viešuoju transportu, traukiniu ir
kitomis transporto priemonėmis (angl. Modal Split);
• atliekama modalinė kelionių pasiskirstymo analizė ir prognozė iki 2030 m.;
• numatomi sprendiniai keisti keliavimo įpročius ir skatinti keliones aplinkos
neteršiančiomis transporto priemonėmis (iki 2030 m.).

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Modalinis kelionių pasiskirstymas: esama situacija (1)

Vilnius

Šiauliai

Šaltinis: ENDURANCE projektas

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Modalinis kelionių pasiskirstymas: esama situacija (2)

Klaipėdoje atidarytas
pirmasis Lietuvoje
kombinuotų kelionių
jungties kompleksas

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Modalinis kelionių pasiskirstymas: geroji praktika
Modalinio pasiskirstymo
Europos miestų žemėlapis

Kelno P+R schema sujungta su VT

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Modalinis kelionių pasiskirstymas: naudotini šaltiniai
•

2011 m. Europos Sąjungos transporto Baltoji knyga - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN;

•

Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa http://sumin.lt/lt/veikla/planavimo_dokumentai/nacionaline_susisiekimo_pletros_2014_2022_metu_programa/n
acionaline_susisiekimo_pletros_2014_2022_metu_programa;

•

Europos Komisijos komunikatas „Judumo mieste veiksmų planas“ - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN;

•

Kobinuotų keleivių kelionių skatinimo, diegiant Park&Ride, Bike&Ride, ir kitas koncepcijas studija–
http://www.transp.lt/files/uploads//Parka-Ride-ataskaita_20121219_galutine.pdf;

•

Europos judumo valdymo platforma → Modalinio kelionių pasiskirstymo priemonė –
http://www.epomm.eu/tems/compare_cities.phtml.

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Eismo sauga ir saugumas
Dmitrij Bial
Susisiekimo ministerijos
Saugaus eismo skyriaus vyriausiasis specialistas
el. p. dmitrij.bial@sumin.lt

Eismo sauga ir saugumas: gairės ir rekomendacijos
Siekiant įgyvendinti baltosios knygos tikslą – siekti, kad miestuose nekiltų eismo įvykių,
ir tarpinį tikslą – 2020 m. sumažinti eismo įvykių mieste skaičių per pusę, plane turi būti:

•

numatytos technologinės eismo saugos didinimo priemonės (saugių gatvių ar kelio elementų
įrengimas, rekonstrukcija, eismo saugos gerinimo priemonės), t. y. R ISEP 10 ir PPĮT 12;

•

nurodytos švietimo priemonės, už kurių vykdymą atsakinga atitinkama savivaldybė (socialinės
akcijos, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų vaidmuo), t. y. švietėjiška mokomoji veikla;

•

atliekamas savivaldybių saugaus eismo komisijų veiklos rezultatų įvertinimas ir veiklos gairių
pateikimas, t. y. juodųjų dėmių žemėlapių analizė ir juodųjų dėmių šalinimas;

•

numatytos priemonės, kuriančios saugią miesto transporto infrastruktūrą ir užtikrinančios saugų

naudojimąsi transporto priemonėmis, t. y. tinkamas eismo organizavimas, kuris būtų aiškus ir
vienodai suprantamas visiems eismo dalyviams;
•

numatytos priemonės, užtikrinančios saugumą pagrindinėse miesto stotyse (vaizdo stebėjimo
sistemos, pagalbos iškvietimo ir informavimo sistemos ir pan.).

Dmitrij Bial – Susisiekimo ministerijos
Saugaus eismo skyriaus vyriausiasis specialistas

Eismo sauga ir saugumas: geroji ES praktika (1)
Kitų šalių / miestų gerosios praktikos pavyzdžiai – vizualizacijos

Eismo sauga ir saugumas: geroji ES praktika (2)
Kitų šalių / miestų gerosios praktikos pavyzdžiai – vizualizacijos

Eismo sauga ir saugumas: geroji ES praktika (3)
Kitų šalių / miestų gerosios praktikos pavyzdžiai – vizualizacijos

Eismo sauga ir saugumas: geroji ES praktika (4)
Kitų šalių / miestų gerosios praktikos pavyzdžiai – vizualizacijos

Eismo sauga ir saugumas: esama situacija (1)
Esama situacija Lietuvoje: gerosios (kartais tobulintinos) praktikos pavyzdžiai – vizualizacijos

Eismo sauga ir saugumas: esama situacija (2)
Esama situacija Lietuvoje: gerosios (kartais tobulintinos) praktikos pavyzdžiai – vizualizacijos

Eismo sauga ir saugumas: esama situacija (3)
Esama situacija Lietuvoje: gerosios (kartais tobulintinos) praktikos pavyzdžiai – vizualizacijos

Eismo sauga ir saugumas: juodosios dėmės
Juodųjų dėmių žėmėlapiai – tinkamas inžinerinių saugaus eismo priemonių naudojimas

Dmitrij Bial – Susisiekimo ministerijos
Saugaus eismo skyriaus vyr. specialistas

Eismo sauga ir saugumas: naudotini šaltiniai
Eismo organizavimo ir infrastruktūros saugos srities teisės aktai, kuriais reikėtų naudotis
rengiant techninę užduotį ir teminę dalį:
•

Kelių eismo taisyklės;

•

Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės;

•

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės;

•

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;

•

Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10;

•

Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės;

• Juodųjų dėmių nustatymo ir šalinimo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose metodika.
Daugiau informacijos dėl eismo organizavimo ir infrastruktūros saugos norminių dokumentų (pvz.,
Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, Žiedinių sankryžų projektavimo
metodiniai nurodymai MN ŽSP 12 ir t. t.) galima rasti Kelių direkcijos interneto svetainėje, skiltyje
Teisinė informacija -> Teisės aktai http://www.lakd.lt/lt.php/teisine_informacija/teises_aktai/6179.

Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo
valdymas
Jonas Damidavičius
Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto skyriaus vyriausiasis
specialistas
el. p. jonas.damidavicius@sumin.lt

Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas:
gairės ir rekomendacijos
Siekiant valdyti judumą, plane turi būti nagrinėjamos:
• bilietų sistemos integracijos galimybės;
• naudojimasis viešuoju transportu;
• pėsčiųjų zonų plėtimas;
• viešųjų dviračių (angl. Bike sharing) sistemų integracija;
• dalijimosi automobiliu (angl. Car sharing) ar pavėžėjimo (angl. Ride sharing) koncepcijos;
• diferencijuoto automobilių statymo sistemos;
• eismo juostų, pažymėtų „A“ ar 4+, plėtra;

Nagrinėjami pažangūs eismo organizavimo sprendimai:
• žiedinės sankryžos su kintamu eismo juostų skaičiumi;
• eismo juostų, pažymėtų „A“ ar 4+, plėtra ir kt.
Taip pat turi būti numatoma:
• plėtoti Europos Komisijos rekomenduojamų diegti zonų be automobilio tinklą mieste;
• dalyvauti Judriosios savaitės renginiuose;
• vykdyti švietėjišką veiklą;
• dalyvauti bendruose projektuose, perimant kitų miestų gerąją patirtį;
• prisidėti prie transporto, sveikatinimo ir aplinkos apsaugos balanso išlaikymo;
nagrinėjami automobilių statymo problemų mieste sprendimo būdai ir vietinės rinkliavos dėl automobilių stovėjimo
vietų apmokestinimo darni plėtra, siekiant mažinti automobilių naudojimą miesto centre ir senamiestyje.

Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto skyriaus vyriausiasis
specialistas

Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas: esama
situacija (1)

Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto skyriaus vyriausiasis
specialistas

Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas: esama
situacija (2)

Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto skyriaus vyriausiasis
specialistas

Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas: esama
situacija (3)

Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto skyriaus vyriausiasis
specialistas

Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas: geroji
praktika

Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto skyriaus vyriausiasis
specialistas

Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas:
naudotini šaltiniai
•

2011 m. Europos Sąjungos transporto Baltoji knyga – http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN

•

Europos darnaus judumo valdymo platforma – http://www.epomm.eu/index.php

•

Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir
regionų komitetui „Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas“
Nr. 18136/13 (KOM (2013) 913 galutinis) –
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%2018136%202013%20INIT

•

Europos Komisijos iniciatyvos miestų judumo srityje –
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/programmes_projects_en.htmhttp://www.eltis.org/
http://dotherightmix.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.civitas.eu/
http://evidence-project.eu/
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2795

•

Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10 http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.dok_priedas?p_id=40316

Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto skyriaus vyriausiasis
specialistas

Miesto logistika
Vladislav Kondratovič
l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas
el. p. vladislav.kondratovic@sumin.lt

Miesto logistika: gairės ir rekomendacijos
Siekiant gerinti miesto logistikos efektyvumą, mažinti su šia veikla susijusį
neigiamą poveikį (taršą, triukšmą, spūstis), plane turi būti:
• išanalizuotos galimybės nukreipti tranzitinius srautus nuo miestų centrų
ir gyvenamųjų kvartalų (miestų aplinkkelių plėtra);
• išanalizuotos galimybės organizuoti ir / arba reguliuoti prekių ir paslaugų
pristatymo į įstaigas tvarką, siekiant mažinti neigiamas krovininio transporto judėjimo
pasekmes miesto centre ir senamiestyje;
• analizuojama miesto pramoninių zonų paskirtis ir optimizuojami logistiniai maršrutai;
• įvertintas nacionalinis ir transeuropinis kontekstas (aplinkkeliai, transeuropinių
koridorių tąsos mieste);
• numatomos galimybės plėtoti keleivinio transporto sistemą decentralizuotos miesto
struktūros kontekste (keleivinio transporto terminalų (stočių) jungtys – pagrindinė,
pagalbinės miesto autobusų, traukinių stotys, jungtys su didesniais terminalais, oro
uostais, aerodromais ir kt.).

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Miesto logistika: esama situacija
Modulinė transporto maršrutų
planavimo ir analizės sistema.

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Miesto logistika: naudotini šaltiniai
•
•
•
•

•
•

2011 m. Europos Sąjungos transporto Baltoji knyga - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN
Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa http://sumin.lt/lt/veikla/planavimo_dokumentai/nacionaline_susisiekimo_pletros_2014_2022_metu_programa/n
acionaline_susisiekimo_pletros_2014_2022_metu_programa
Europos Komisijos komunikatas „Judumo mieste veiksmų planas“ - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN
Europos Komisijos iniciatyvos miestų judumo srityje http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/programmes_projects_en.htm ; http://www.eltis.org/
Best Urban Freight Solutions – http://www.bestufs.net/;
Lietuvos civilinių aerodromų infrastruktūros modernizavimo galimybių studija –
http://www.transp.lt/files/uploads//Aerodromai_galutine_ataskaita.pdf.

Vladislav Kondratovič – l. e. Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pareigas

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų
poreikių turinčių žmonių įtrauktis
Jolanta Šliužienė
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SOCMIN
direktoriaus pavaduotoja
el. p. jolanta.sliuziene@ndt.lt

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: gairės ir rekomendacijos
18. Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis. Siekiant
sudaryti galimybes visiems gyventojams naudotis transporto infrastruktūra ir susisiekimo sistema,
naujai planuojant, projektuojant ar rekonstruojant infrastruktūrą ir numatant viešojo transporto
parko plėtrą, turi būti:
18.1. konsultuojamasi su mieste veikiančiomis arba nacionalinio lygmens, įvairioms visuomenės
grupėms atstovaujančiomis bendruomenėmis, asociacijomis ar institucijomis;
18.2. vadovaujamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintu Specialiųjų poreikių turinčių žmonių
susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovu;
18.3. įvertinama esama transporto sistemos visuotinimo sprendinių taikymo atitinkamame mieste situacija ir atskirai
atlikta viešojo transporto sistemos (transporto priemonių ir infrastruktūros) pritaikymo specialiųjų poreikių
turintiems žmonėms analizė, įskaitant: taktilinių paviršių ir taktilinės įrangos / įrenginių (iškiliųjų, liečiamųjų,
šiurkštintų, grublėtų) ir Brailio raštu pateikiamos informacijos poreikio analizę, garsinės informacijos (garso
pranešimai, signalai, kt.) poreikio analizę, tekstinės informacijos (tvarkaraščių, informacinių stendų vairuotojams,
kitos informacijos) teikimo analizę, vaizdinės informacijos poreikio analizę.

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: bendrieji visuotinumo principai
Kompleksiškumo - apimti įvairias priemones, kuo plačiau ir daugiau
komponentų, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir
kitus statinio patalpas, pvz. tualetą.
Vientisumo - trasos maršruto prieinamumas turi būti vientisas,
nenutrūkstamas, iš vienos vietos į kitą (,,nuo durų iki durų”) .
Vartotojų įtraukimo – planas ar projektas rengiamas ir vertinamas tampriai
bendradarbiaujant su vartotoju
Kas tinka neįgaliajam – tinka daugeliui kitų vartotojų. Neįgaliesiems
tinkamos priemonės taip pat turi tikti ir kitiems vartotojams
Projektuojant ir vertinant statinius jų atitikimas universalaus dizaino
principams vertinamas papildomai įvertinus atitikimą statybos techninį
reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
žmonių su negalia reikmėms“

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: 7 universalaus dizaino (transporto
visuotinumo) principai (1)
• Lygių galimybių: tie patys produktai tinkami ir patrauklūs visiems, pagal galimybes
identiški, arba ekvivalentūs, neatskiria ir nestigmatizuoja, užtikrina privatumą, saugumą,
atrodo estetiškai ir patraukliai.
• Lankstumo: produktas pritaikomas prie įvairių žmogaus funkcinių galimybių: suteikia
galimybę pasirinkti naudojimosi būdą, tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams, padeda
produktu pasinaudoti preciziškai ir tiksliai pagal paskirtį, prisitaiko prie vartotojo tempo.
• Paprasto ir intuityvaus naudojimo: produktą lengva suprasti, nepriklausomai nuo
vartotojo patirties, žinių, kalbos, gebėjimo susikoncentruoti: nėra nebūtino sudėtingumo,
atitinka vartotojo lūkesčius ir intuiciją, atitinka plataus spektro kalbos ir raštingumo
gebėjimus, informacija išdėstoma pagal jos svarbumą, suteikia tinkamą atsakomąją
informaciją po atliktų veiksmų
• Tinkamos informacijos: būtinos efektyvios informacijos pateikimas atsižvelgiant į
vartotojų sensorinius gebėjimus (regėjimas, klausa), skirtingų modifikacijų
(piktogramos, žodinė, taktilinė) naudojimas, maksimalus įskaitomumas, elementų
išskirstymas taip, kad juos būtų galima apibūdinti (pvz., rengiant instrukcijas ar
nuorodas), suderinamumas su įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis, kuriomis
naudojasi asmenys turintys sensorinių sutrikimų
Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: 7 universalaus dizaino (transporto
visuotinumo) principai (2)
• Tolerancija klaidai: minimali žalos ir nepageidaujamų pasekmių tikimybė suklydus ar
atlikus nereikalingus veiksmus: detales išdėstyti taip, kad tikimybė suklysti ar patirti
žalos būtų minimali; dažniausia naudojami elementai, labiausiai prieinami: pavojingi
elementai turi būti pašalinti, izoliuoti arba uždengti; numatyti įspėjimus apie gręsiantį
pavojų ar galimas klaidas; numatyti klaidos atitaisymo galimybes; numatyti galimybę
atšaukti veiksmus atliekant užduotis, reikalaujančias budrumo.
• Mažiausių fizinių jėgų sąnaudų: produktas tinkamas ir patogu naudotis nededant
daug fizinių pastangų; leidžia vartotojui išlaikyti neutralią kūno padėtį, panaudoti
adekvačias funkcines galimybes, minimalus judesių pakartojimas, minimalus sukauptų
fizinių pastangų palaikymo laikas.
• Tinkamo dydžio ir erdvės: Tinkamas dydis ir erdvė nustatomas prieinamumui,
pasiekti, valdyti ir naudotis nepriklausomai nuo kūno dydžio, padėties ir judumo
(mobilumo). Numatyti aiškias vedančiąsias linijas į pagrindinius objektus visiems
sėdintiems ar stovintiems vartotojams; įrengti patogias prieigas prie objektų visiems
sėdintiems ar stovintiems vartotojams; pasilaikymo elementus (rankenas, ranktūrius,
porankius) pritaikyti pagal įvairius rankų plaštakų dydžius.
Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: esama situacija
Kasmet nuo 2005 metų visoje Lietuvoje
būstas pritaikomas virš 200 asmenų su
judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimais, tai
yra, jie gali išeiti iš savo būstų, o kas
toliau?

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: esama situacija – blogas sprendimas

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: esama situacija

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: esama situacija

Kauno autobusų stotis (rekonstrukcijos projektas)

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: geroji praktika
EK kasmet renkamas Prieinamas miestas Access City Awards
prizininkai
•
•
•
•

Arona, Ispanija, 2011
Zalcburgas, Austrija, 2012
Berlynas, Vokietija, 2013
Gioteborgas, Švedija, 2014 (Grenoblis (Prancūzija), Poznanė
(Lenkija));
• Borosas, Švedija, 2015 (Helsinkis (Suomija), Liublijana
(Slovėnija)).

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: naudotini šaltiniai
TEISĖS AKTAI
• Viešųjų pirkimų įstatymas (25 str.) ,,visiems vartotojams tinkamas
produktas”
• Neįgaliųjų teisių konvencija – universalaus dizaino apibrėžimas
ŠALTINIAI, KURIAIS NAUDOTIS RENGIANT TECHNINĘ
UŽDUOTĮ IR TEMINĘ DALĮ
• Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos
Respublikoje gerosios praktikos vadovas
• www.ndt.lt/ Universalus dizainas
• www.beslenksciu.lt/
• Google paieškoje raktiniai žodžiai: universal design, design for all,
accessible transport, ramps for disabled, tactile paving, etc.

Jolanta Šliužienė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų
poreikių turinčių žmonių įtrauktis
Andrius Šniuolis
Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto
politikos departamento direktorius
el. p. andrius.sniuolis@sumin.lt

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: naudotini šaltiniai (1)
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINČIŲ ŽMONIŲ SUSISIEKIMO GERINIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOJE GEROSIOS PRAKTIKOS VADOVAS
Šis Vadovas numato negalią turinčių žmonių susisiekimo gerinimo gaires:

• Pateikiamos informacijos aiškumas

• Universalaus dizaino principas

Andrius Šniuolis - Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento direktorius

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: naudotini šaltiniai (2)
• Atitinkamas ženklinimas neįgaliesiems
• Liečiamieji įspėjamieji paviršiai

Andrius Šniuolis - Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento direktorius

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: naudotini šaltiniai (3)
• Informacija „Brailio“ raštu

• Neįgaliesiems pritaikyti keltuvai

Andrius Šniuolis - Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento direktorius

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: naudotini šaltiniai (4)
• Skirtingo reljefo liečiamojo įspėjamojo paviršiaus pavyzdžiai
ai.

Andrius Šniuolis - Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento direktorius

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: naudotini šaltiniai (5)
• Viešojo transporto pritaikomumas

Andrius Šniuolis - Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento direktorius

Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis: naudotini šaltiniai (6)
• Vietų pritaikomumas traukiniuose

Andrius Šniuolis - Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento direktorius

Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau
teršiančio transporto skatinimas
Andrius Teškevičius
Kelių direkcijos, Eismo informacijos ir valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas
el. p. andrius.teskevicius@lakd.lt
tel. 8 5 232 96 37

Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto
skatinimas: gairės ir rekomendacijos (1)
Siekiant įgyvendinti vieną iš pagrindinių baltosios knygos tikslų – iki 2030 m. dvigubai sumažinti
degalais varomų automobilių naudojimą miestuose – iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų
nebeliktų, o iki 2030 m. pasiekti, kad vykdant miestų logistikos veiklą didžiausiuose
urbanistiniuose centruose transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas iki nulio,
plane turi būti:
•

numatytas esamas zonų be automobilio skaičius ir šių zonų poreikis ateityje;

•

viešojo transporto ekologizavimo poreikis ir galimybės;

•

numatyta, kaip bus kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra (vietinės reikšmės viešuosiuose
keliuose rekomenduojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planai, viešųjų stotelių įrengimas);

•

atlikta elektromobilių ir kitų alternatyviais degalais varomų transporto priemonių parko ir jų įkrovimo /
papildymo infrastruktūros plėtros analizė (schemos, priemonių planai, kt.);

•

nurodyta, kokios yra vykdomos ir numatomos taikyti skatinimo priemonės naudotis elektromobiliais
(nemokamas elektromobilių statymas, nuolaidos statant elektromobilius, viešojo transporto arba atskirų eismo
juostų atvėrimas elektromobiliams, atskiros vietos, skirtos tik elektromobiliams statyti ir įkrauti, leidimai
įvažiuoti į tam tikras zonas, gatves, kur degalais varomų transporto priemonių eismas ribojamas ir kt.);

•

atlikta triukšmo taršos, sukeliamos dėl transporto priemonių judėjimo, mažinimo priemonių analizė (prireikus
pateikiama triukšmo kartografavimo schema) ir aplinkos apsaugos priemonių poreikio analizė.

Andrius Teškevičius – Kelių direkcijos, Eismo informacijos ir valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto
skatinimas: gairės ir rekomendacijos (2)
2020 m.
- atsinaujinančių išteklių
energijos dalis, sunaudojama
visų rūšių transporte, sudarytų
bent 10 proc. tos valstybės
narės transporto sektoriaus
galutinio energijos suvartojimo;
- anglies dioksido kiekį
sumažinti 20 proc.;
- 10 proc. transporto degalų
rinkos dalies sudarytų degalai iš
atsinaujinančių energijos
išteklių.

2050 m.

2030 m.
- dvigubai sumažinti
įprastiniu kuru varomų
automobilių naudojimą
miestuose.

- iki 60 % sumažinti
transporto išmetamą
šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį,
palyginti su 1990 m. lygiu;
- pasiekti, kad miestuose
nebeliktų įprastiniu kuru
varomų automobilių.

•Naudoti mažiau energijos;
•Naudoti švaresnę energiją;
•Skatinti darnius judumo įpročius, ypač mieste.
Andrius Teškevičius – Kelių direkcijos, Eismo informacijos ir valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto
skatinimas: esama situacija
Tikslinės grupės
Krovimas namuose

Krovimas darbo vietoje,
verslo centruose

15 tūkst. stotelių iki 2025 m.

Viešoji infrastruktūra
Krovimas kitose viešose
ir/ar pusiau viešose vietose

Nuolatinės ir kintamos
srovės greitasis krovimas

500 stotelių iki 2025 m.

15 stotelių iki 2025 m.

Nuo savivaldybių aktyvumo ir veiksmų, priklauso infrastruktūros plėtra šiose vietose:
• Daugiabučiai namai
• Viešosios stovėjimo vietos (pvz., miesto centras)
• Prie pagrindinių kelių, supančių miestus

Andrius Teškevičius – Kelių direkcijos, Eismo informacijos ir valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto
skatinimas: geroji praktika
• Elektromobilių rinkos vystymas didžiąja dalimi finansuojami valstybių, skiriant tiesioginį finansavimą pilotiniams projektams;
• Skatinimo priemonės visose valstybėse yra kompleksinės, apimančios tiek elektomobilių įsigijimą, tiek infrastruktūros
vystymą, tiek nemokamą elektros energiją;
• Tiesioginės ekonominės naudos (verslo modelio) šiuo metu nėra.

Airija

Portugalija

Norvegija

Estija

Gyventojų sk.

4,6 mln.

10,6 mln

5 mln.

1,3 mln.

EM* sk.

~ 100

~ 250

~ 6400

~ 500

Viešųjų
krovimo
stotelių sk.

> 250 viešųjų krovimo
taškų

>1300 viešųjų krovimo
taškų

>3200 viešųjų krovimo
taškų

165 viešųjų krovimo
taškų

Viešųjų
krovimo taškų
sk. planas

1530 viešojo krovimo
taškai iki 2013 m.

1350 viešieji krovimo
taškai (pilotinio projekto
apimtis)

> 30 tūkst. taškų 2020 m.

750 viešojo krovimo
taškai iki 2013 m.

EM sk. tikslai

10% viso automobilių
parko 2020 metais

3,5% viso automobilių
parko 2020 metais

8% viso automobilių parko
2020 metais

1-2% viso automobilių
parko 2020 metais

EM
infrastruktūro
s vystymas ir
finansavimas

Netiesioginis valstybės
finansavimas per valstybės
valdomą elektros
skirstymo bendrovę (ESB)

Pusiau valstybės
finansavimas per naujai
įkurtą bendrovę (Inteli), į
kurią pritraukta privataus
kapitalo

Valstybės finansavimas per
naujai įkurtą bendrovę
(Transnova)

Valstybės finansavimas
per KredEx (valstybinį
kredito fondą, įkurtą 2001
metais)

EM įsigijimo
skatinimas

Taip, įvairiomis
priemonėmis

Taip, įvairiomis
priemonėmis

Taip, įvairiomis
priemonėmis

Taip, įvairiomis
priemonėmis

* - EM = kištukiniai elektromobiliai

Andrius Teškevičius – Kelių direkcijos, Eismo informacijos ir valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto
skatinimas: naudotini šaltiniai
• Kompleksinė elektromobilių transporto plėtros galimybių studija (www.sumin.lt);
• Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. spalio 22 d. direktyva 2014/94/ES „Dėl
alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo“;
• Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijos;
• Kelių eismo taisyklės.
Prognozuojamas elektromobilių pasiskirstymas
Lietuvoje
Kiti miestai -

15%

Planuojamas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros
išdėstymas tarptautinėse automagistralėse E85 ir E67

15%

25%
45%

* Šaltinis: 2012 m. Kompleksinė elektromobilių transporto plėtros galimybių studija

Andrius Teškevičius – Kelių direkcijos, Eismo informacijos ir valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Intelektinių transporto sistemų diegimo mieste
poreikio vertinimas
Nerijus Kaučikas
Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas
el. p. nerijus.kaucikas@sumin.lt

ITS diegimo mieste poreikio vertinimas: gairės ir
rekomendacijos
Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. liepos 7 d. direktyvos
2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities
intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos nuostatas, plane turi būti
atlikta ITS diegimo analizė šiose transporto ir judumo politikos srityse:
• optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas,

• eismo ir krovinių valdymo tęstinumo užtikrinimas,
• ITS kelių saugos ir saugumo didinimas,

• transporto priemonių susiejimas su transporto infrastruktūra.

Nerijus Kaučikas – Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas

ITS diegimo mieste poreikio vertinimas: esama situacija
Nacionalinėje susisiekimo 2014-2022 m. plėtros programoje (NSPP), tarp kitų
prioritetų, numatyta skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu, didinti viešojo
transporto patrauklumą, taip pat didinti eismo saugą ir saugumą, numatant, tarp
kitų priemonių, plačiau taikyti ITS sprendimus.
Neišnaudotas ITS sprendimų potencialas šiose srityse:
-

Naudingos informacinės paslaugos eismo dalyviams;
Efektyvus eismo valdymas;
Eismo sauga ir saugumas;
Viešojo transporto informacijos integravimas, kelionių planavimas ir bilietų
įsigijimas.

Nerijus Kaučikas – Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas

ITS diegimo mieste poreikio vertinimas: esama situacija

Nerijus Kaučikas – Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas

ITS diegimo mieste poreikio vertinimas: prioritetai

• tolesnė koordinuotų eismo valdymo sistemų plėtra;
• eismo ir kelionių duomenys realiu laiku (viešasis transportas);
• informacinės paslaugos eismo dalyviams;
• eismo sauga ir kontrolė;

• tikslūs kelių duomenys (registras).

Nerijus Kaučikas – Susisiekimo ministerijos, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas

ITS diegimo mieste poreikio vertinimas: naudotini šaltiniai
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Intelektinių (pažangių) transporto sistemų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija http://www.sumin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/kita_veikla/pletra_ir_inovacijos/its
2009 m. Europos Komisijos komunikatas „Judumo mieste veiksmų planas“ - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN
2008 m. Europos Komisijos komunikatas „Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas“ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0886
2011 m. Europos Sąjungos transporto Baltoji knyga http://www.sumin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/kita_veikla/pletra_ir_inovacijos/its
Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa http://sumin.lt/lt/veikla/planavimo_dokumentai/nacionaline_susisiekimo_pletros_2014_2022_metu_programa/nacionalin
e_susisiekimo_pletros_2014_2022_metu_programa
Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. liepos 7 d. direktyvos 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių
transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos http://www.sumin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/kita_veikla/pletra_ir_inovacijos/its
Europos Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl duomenų, kurių
reikia, kad vartotojams, kai įmanoma, nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo
informaciją - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0886&from=EN
Europos Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl visoje Europos
Sąjungoje teikiamų eismo informacijos realiuoju laiku paslaugų - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0962&from=EN
Europos Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl informavimo apie
saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimo - http://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0885&from=EN
Europos Komisijos iniciatyvos miestų judumo srityje http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/programmes_projects_en.htm ; http://www.eltis.org/
Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcija, patvirtinta SM ministro 2014 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. 3-87-(E).
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Esminiai SUMP techninės užduoties rengimui reikalingi
informacijos šaltiniai: naudotini šaltiniai
Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos SM ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a80a7c10c97a11e48a1edbba9d2aea36 (nepamirškite priedo - VEIKSMŲ PLANO
pavyzdžio!!!);
•
•
•
•

Intelektinių (pažangių) transporto sistemų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija http://www.sumin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/kita_veikla/pletra_ir_inovacijos/its;
2009 m. Europos Komisijos komunikatas „Judumo mieste veiksmų planas“ - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN
2011 m. Europos Sąjungos transporto Baltoji knyga http://www.sumin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/kita_veikla/pletra_ir_inovacijos/its
Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa http://sumin.lt/lt/veikla/planavimo_dokumentai/nacionaline_susisiekimo_pletros_2014_2022_metu_programa/nacionaline_susi
siekimo_pletros_2014_2022_metu_programa

•

Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcija, patvirtinta SM ministro 2014 m. vasario 24 d. įsakymu Nr.
3-87-(E).

•

Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijos, patvirtintos SM ministro 2015 m. gegužės
6 d. įsakymu Nr. 3-173 (1.5 E) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a12de40f3b511e4927fda1d051299fb,
Konsultacijos konkrečios savivaldybės Darnaus judumo mieste plano komitete, visuomenininkų įtraukimas;

•
•
•

Konsultacijos su nacionalinėmis asociacijomis – veėžjų asociacija LINAVA, logistų ir ekspeditorių asociacija
LINEKA, Lietuvos dviratininkų bendrija, intelektinių sistemų asociacija ITS Lietuva, Nacionaline viešojo transporto
asociacija, senjorų, neįgaliųjų sąjungomis, asociacijomis, studentų, moksleivių asociacijomis ir daugeliu kitų.
Visada galite kreiptis pagalbos į Nacionalinę Darnaus judumo mieste planų komisiją (Pirmininkauja SM).
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Daugiau informacijos:
www.sumin.lt,
grazvydas.jakubauskas@sumin.lt
jonas.damidavicius@sumin.lt

