DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANAI:
TIKSLAI IR POREIKIS

Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas
Direktorius Gražvydas Jakubauskas

2015 m. liepos 23 d.
Darnaus judumo mieste planų rengimo mokymai
Vilnius

Pranešimo akcentai

Darnaus judumo politika ES kontekste;
Judumo politika ir esama situacija;

Darnaus judumo mieste planų (DJMP)
rengimo gairės: klausimai-atsakymai.
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Įžanga: apšilimas ir susipažinimas
 Kiek iš Jūsų skaitėte SM parengtas DJMP gaires?;
 Kas iš Jūsų teikėte pastabas derinimo metu?;
 Kiek iš Jūsų esate dalyvavę SM rengtuose mokymuose apie Darnų judumą?;
 Kiek iš Jūsų esate dalyvavę kituose mokymuose apie Darnų judumą?;
 Kiek iš Jūsų mano, kad tokio plano Jūsų miestui nereikia?
 Kiek iš Jūsų mano, kad tokio plano Jūsų miestui reikia?
 Kiek iš Jūsų tikite, kad toks planas Jūsų mieste būtų įgyvendintas?
 Kiek iš Jūsų galvojja, kad planas reikalingas tik „pinigams gauti“?
 Kiek iš Jūsų tiesiogiai prisidės rengiant techninę užduotį planui parengti?
 Kiek iš Jūsų nieko nėra girdėję apie darnų judumą anksčiau?
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Rimta įžanga: sutarkime dėl sąvokų
 Judumas ≠ transportas;

 DJMP ≠ bendrasis planas;
 Judumas apima ne tik transporto organizavimą, bet ir įpročių formavimą, jų kaitą;
 Darnus judumas – efektyviu išteklių naudojimu ir jų prieinamumu grindžiama asmenų
galimybė keliauti tam tikroje teritorijoje.
 Judumo paklausa gali ir turi būti formuojama (Judumo valdymas – eismo valdymo ir
erdvinio planavimo, apmokestinimo ir kontrolės priemonių diegimas, informavimas apie
eismą);
 Judumo ribojimas – ne išeitis (BK 2011). Tačiau jis neturi būti skatinamas didinant
automobilizaciją;

 Judumas - tai alternatyvos ir galimybės. Kuo jų daugiau, tuo tvaresnis jis yra.
(Transporto sistemos visuotinimas – transporto infrastruktūros planavimas,
projektavimas ar rekonstravimas, siekiant ją pritaikyti visų asmenų, nepriklausomai nuo
jų fizinės būklės, poreikiams).
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Strateginis lygmuo-Baltoji knyga: ES strategija miestų
transporto kontekste
Planinis rodiklis/vizija:
Išmetamųjų teršalų
sumažinti 60 proc.
Tikslai (siekiamybės)-10

• 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;

Iniciatyvų sritys (4i)

Iniciatyvos (40)

• 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

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.
 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.
 Judumas turi būti valdomas. Bei užtikrinamas visiems!!!

Darnaus judumo mieste planai (DJMP) Lietuvoje:
teisinis reguliavimas
 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl darnaus judumo
mieste planų rengimo gairių patvirtinimo 2015 m. kovo 13 d. Nr. 3-108
(1.5 E);
 Jame perkeltos esminės 2013 m. gruodžio 23 d. Komisijos komunikato
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) nuostatos Darnaus judumo mieste planų
kontekste;
 Rekomenduojama savivaldybėms:
1. rengiant darnaus judumo mieste planus vadovautis šiuo įsakymu
patvirtintomis gairėmis;
2. parengti Lietuvos miestų, turinčių daugiau kaip 25 tūkst.
gyventojų, ir miestų, turinčių kurorto statusą, darnaus judumo mieste
planus.
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Siekiamybė: valdomos judumo paklausos modelis
Senasis
modelis

Naujasis
modelis

Fizinė infrastruktūra
(pajėgumai)

reakcija

Judumo paklausa
(augimas)

Infostruktūra
(ITS)

Infrastruktūra
(kokybė)
Judumo paklausa
(valdymas)

Erdvinis planavimas
(efektyvumas)

Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimo gairės.
DJMP sudedamosios 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.
 DJMP struktūra.
DJMP sudedamosios dalys
1. Esamos judumo
situacijos mieste
analizė

2. Teminių sričių
analizė

3. Judumo mieste variantų (iki
2030 m.) ir veiksmų plano (iki
2020 m.) pateikimas
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Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimo gairės:
Esamos judumo situacijos mieste analizė.
1.Esamos judumo situacijos mieste analizė apimtų:






Eismo įvykių statistika (pagal transporto rūšis);
kelionių struktūros statistinės lentelės;
miestų gyventojų skaičiaus augimo analizė ir tendencijos.
Transporto priemonių modalinis pasiskirstymas.
Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, plėtros programų ir strategijų
analizė.
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Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimo gairės.
DJMP sudedamosios 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.
 DJMP struktūra.
DJMP sudedamosios dalys
1. Esamos judumo
situacijos mieste
analizė

2. Teminių sričių
analizė

3. Judumo mieste variantų (iki
2030 m.) ir veiksmų plano (iki
2020 m.) pateikimas
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DJMP rengimo gairės: Teminių sričių analizė

1.Viešojo
transporto
skatinimas

2.Bevariklio
transporto
integracija

3. Modalinis
kelionių
pasiskirstymas

4. Eismo sauga
ir saugumas

5. Eismo
organizavimo
tobulinimas ir
judumo
valdymas

6. Miestų
logistika

SUMP teminės sritys
Atskiras temines sritis seminare
pristatys pranešėjai

7. Transporto
sistemos
visuotinumas
ir ŽSP įtrauktis

8. Taršos
mažinimas

9. ITS mieste
diegimas

Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimo gairės.
DJMP sudedamosios 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.
 DJMP struktūra.
DJMP sudedamosios dalys
1. Esamos judumo
situacijos mieste
analizė

2. Teminių sričių
analizė

3. Judumo mieste variantų (iki
2030 m.) ir veiksmų plano (iki
2020 m.) pateikimas
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DJMP rengimo gairės.
Variantai ir veiksmų planas.
 3. Judumo mieste variantų (iki 2030 m.) ir veiksmų plano (iki 2020 m.)
pateikimas. Teminių sričių analizės pagrindu turi būti atspindėtas numatomas
veiksmų planas, sudaryti atitinkami darnaus judumo miestuose variantai ir
veiksmų plano lentelė.
Veiksmų
Teminėplano
dalis lentelė.
Veiksmo
pavadinimas

Įgyvendinimo
rodiklis

Rodiklio
reikšmė

Vykdymo
terminai
(metais)

Lėšų
poreikis
(tūkst. Lt)

Lėšų šaltiniai
(planuojami)

 DJMP turinyje turi būti integruoti Bendrojo plano sprendiniai, tačiau DJMP turinys
negali būti tapatus Bendrojo plano sprendiniams, o juos papildyti ir plėsti.
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DJMP rengimo gairės. Veiksmų plano pavyzdys.
 Gardaičių miesto DJMP Veiksmų planas.
Teminė
dalis

1. viešojo
transporto
skatinimas;

Veiksmo pavadinimas

Gardaičių viešojo
transporto priemonių
atnaujinimas

Įgyvendinimo rodiklis

Mažųjų elektrobusų
įsigijimas

Rodiklio reikšmė

Vykdymo
terminai
(metais)

2 vnt

Lėšų
poreikis
(tūkst.
EUR)

2020 m.

Lėšų šaltiniai
(planuojami)

50 000

ES parama ir
biudžeto
bendrafinansavimas

EUR

Privataus ir viešojo
transporto sąveikos
sistemų diegimas

Park and ride ir bike and ride
aikštelių statyba 1, 2 ir 3
autobusų maršrutų tinkle

8 bike and ride stotelės
(talpa – 80 dviračių) ir 2
park and ride aikštelės
(talpa- po 60 a.m/)

2018

30 000 EUR

Gardaičių m.
biudžetas, rėmėjų
lėšos (3 bike and
ride aikštelės), ES
projektų lėšos.

Viešųjų dviračių sistema

Bike sharing sistemos projekto
„Minu du ratu“ įgyvendinimas

6 viešųjų dviračių stotys,
54 dviračiai

2019

Nežinomas

Koncesinis projektas

Dviračių takų
rekonstrukcija

Gardaičių dviračių takų
rekonstrukcija ir dviračių juostų
Atgimimo ir nepriklausomybės g.
įrengimas

Rekonstruota 4,5 km.
dviračių takų, įrengta 3,6
km. dviračių juostų.

2020

1,2 mln. EUR

KPPP ir biudžeto lėšos

3. Modalinis
kelionių
pasiskirstymas;

Multimodalinės kelionės
Gardaičiuose planuoklis

Sukurta aplikacija mobiliesiems
įrenginiams „Ride-Gardaiciai“

1 vnt.

2015

2 000 EUR

Savivaldybės
biudžetas, Gardaičių
kolegijos lėšos.

4. Eismo sauga ir
saugumas;

Juodųjų dėmių šalinimas
Gardaičių mieste.

Patvirtintas Juodųjų dėmių
žemėlapis, įrengta 18 eismo
saugos sprendimų

2015 m. Juodųjų dėmių Gardaičių m.
žemėlapis, rekonstruotos 6 nesaugios
pėsčiųjų perėjos, įrengtos 2 mažosios
žiedinės sankryžos, 2 greičio matuokliai, 2
„miesto vartai“, 4 greičio mažinimo
kalneliai, 2 atitvarai iš abiejų Pilies per.
Pusių (5 km.)

105 000 EUR

Savivaldybės, KPPP
lėšos.

Saugumo projekto „Būk
saugus Gardaičiuos“
įdiegimas

8 CCTV kameros pagrindiniuose
VT terminaluose (Gardaičių
geležinkelio stotyje ir 2 žiedinėse
autobusų stotelėse)

10 CCTV stebėjimo
kamerų

20 000 EUR

AB „LG“, SĮ „Gardaičių
autobusų parkas“,
privačios lėšos.

2. Bevariklio
transporto
integracija;

2016 m.
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DJMP rengimo gairės. Veiksmų plano pavyzdys (2).
 Gardaičių miestų DJMP Veiksmų planas.
Teminė dalis

5. eismo organizavimo
tobulinimas ir judumo
valdymas

Veiksmo
pavadinimas

Įgyvendinimo rodiklis

Rodiklio
reikšmė

Vykdymo
terminai
(metais)

Lėšų poreikis
(tūkst. EUR)

Lėšų šaltiniai
(planuojami)

„A“ ir „4+ juostų“ plėtra
Gardaičiuose

Įrengtos A ir 4+ juostos 1,2 ir 3
maršruto dalyse (60 proc.
maršruto dalies)

19 km naujų ir 4+
juostų

2020 m.

200 000 EUR

ES lėšos

Išplėstas „zonų be
automobilių“ tinklas

Uždraudžiamas motorizuoto
transporto eismas Laisvės al.,
Gedimino ir Vytauto g.

4 km.
pėsčiųjų/dviračių
zonos
suformavimas

2019 m.

16 000 EUR
(parkingams,
nukreipiamųjų
gatvių
rekonstrukcijai,
dviračių takams
sužymėti)

ES , biudžeto ir KPPP
lėšos. Bus siekiama
gauti ES lėšų
dalyvaujant „Free
zones of vehicles“
projekte

6. miesto logistika

Tranzitinių srautų
nukreipimas

Iškelti už miesto 2 logistikos
centrai, užbaigtas aplinkkelis,
ribojamas krovininis eismas
Pilies pr. (nuo 8 iki 23 val.)

Įrengtas 8 km.
aplinkkelis

2022

6,8 mln. EUR

Biudžeto ir KPPP lėšos

7. transporto sistemos
visuotinimas ir
specialiųjų poreikių
turinčių žmonių
įtrauktis

Projekto „Judėk be
slenksčių“ Gardaičiuose
įgyvendinimas

Visi viešojo transporto
terminalai (įsk. stoteles) ir
Pilies per. Pritaikyti pagal
universalaus dizaino principus

Iki 2018 m. įrengta 5 km. taktilinių
paviršių, 6 stočių/stotelių ir 75 tr.
Aprūpintos Braille , audio ir vizualinės
informacijos sprendimais, įrengti 8
pandusai, 4 keltuvai geležinkelio ir
autobusų stotyje

2 mln. EUR

Biudžeto lėšos, ES
paramos lėšos

8. Alternatyvių degalų
ir aplinką mažiau
teršiančio transporto
skatinimas

Elektromobilių
infrastruktūros
sukūrimas ir CNG
užpildymo stoties
įrengimas

4 stotelės ir 1 CNG užpildymo
stotis.

2 viduti. Ir 2 lėto
krovimo EV
stotelės, 1 CNG
užpildymo stotis.

2019

200 000 EUR

ES lėšos.

9. Miesto ITS diegimas

Sumanaus eismo
valdymo projektas

Įrengtas Gardaičių miesto
eismo valdymo centras, 9
miesto šviesoforai suderinti
išmanaus valdymo režimu

20 proc. padidintas
eismo pralaidumas
„žaliajame
koridoriuje“

2022 m.

500 000 EUR

ES lėšos
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DJMP rengimo procesas
 Organizatorius – savivaldybė. Organizatoriaus funkcijos: techninės užduoties
parengimas, viešųjų pirkimų procedūros, plano rengimo koordinavimas,
pateikimas DJMP komisijai derinti, plano tvirtinimas ir stebėsena.
 DJMP rengėjai - planavimo ar projektavimo įmonė ar kelios įmonės,
įsipareigojančios glaudžiai bendradarbiauti su DJMP komisija.
 DJMP komisija - SM, AM, SAM, LSA, LAKD prie SM, Neįgaliųjų reikalų tarybos,
Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovai. Personalinė plano komisijos sudėtis
tvirtinama Susisiekimo ministro įsakymu (projektas parengtas).
 DJMP komitetas - miesto savivaldybių eismo saugos, architektūros, kultūros
paveldo, kraštovaizdžio ar kitų su miesto planavimu susijusių skyrių, taip pat
bendruomenių (viešojo transporto, dviratininkų, senjorų, kt.) ir kitų asociacijų,
organizacijų ar įmonių atstovai. Rekomenduojama, kad įstaigos ir institucijos,
atsakingos už transporto ir judumo paslaugas ir infrastruktūrą miesto teritorijoje
ar jos priemiesčiuose, būtų įtrauktos į plano komiteto sudėtį.
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DJMP rengimo procesas: eiga
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.
Kartą per metus (iki 2020 m.) kviečiamas pasitarimas dėl DJMP įgyvendinimo stebėsenos.
Pasitarime dalyvauja DJMP komiteto ir DJMP komisijos nariai.
*Komisija veikia nuo š.m. liepos mėn. *
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DJMP apimtis: didieji miestai,
regionų centrai ir kurortai

Labai rekomenduojama
Rekomenduojama

Kurortai

ES parama 2014–2020: 4.5.1. uždavinys (darnus judumas)
Remtinos priemonės
DJMP rengimas
Viešojo transporto
atnaujinimas

Elektromobilių
stotelių tinklo
kūrimas
DJMP
numatytų
priemonių
diegimas

Pėsčiųjų ir dviračių
takų rekonstrukcija
ir plėtra

Pritaikymas
ŽSP

Miestuose

Pritaikymas
dviračiams

LAKD tinkle

Konkursinė
priemonė

Tolimojo ir
tarpmiestinio
transporto
teikiamų
paslaugų
tobulinimas

Valstybinis
planavimas

Regioninis
planavimas

5 didieji
miestai

Kiti
miestai

ES parama 2014–2020: Remtinos DJMP veiklos
Pagal parengto DJMP veiksmų planą (viso skiriama 29,5 MLN. EUR ES paramos. Likusi dalis – savivaldybių
bendrafinansavimas

1. ITS diegimas
didinant VT
efektyvumą
•VT pirmumo
sistemos;
•e.Bilieto sistemos;
•Multimodalinis
maršrutų planavimas;
•VT sklaida ir
informavimas,
•Kt.

2. Infrastruktūros
pritaikymas VT
poreikiams
•BRT sistemos;
•Kontaktinis tinklas,
e.busų įkrovimo
infrastruktūra;
•A juostos;
•Stotelės, įvažos.

3. Infrastruktūros
pritaikymas ŽSP
•Gatvių, šaligatvių,
paviljonų tobulinimas
ŽSP;
•Universalaus dizaino
principų diegimas;
•Lyninio transporto
diegimas.

4. VT ir PT sąveikos
sistemos

5. Transporto
priemonių pritaikymas
ŽSP

•Park and Ride;
•Bike andRide;
•Bike Sharing sistemų
diegimas/plėtra.

•Miesto VT priemonių
pritaikymas ŽSP;
•Priemiestinių VT
priemonių
pritaikymas ŽSP.

Plačiau apie ES paramą – 3-oje seminaro
dalyje, Z. Dubickienės pranešime.

Transporto saugumo
didinimas
•Stebėjimo įranga
terminaluose ir
transporto
priemonėse;
•Mokyklinių autobusų
saugumas (alkolock ir
pan.)

Trumpa reziumė
 Miesto judumo įpročius turėtų pakeisti sistemingas planavimas pasirengiant DJMP
didesniesiems Lietuvos miestams;
 Nepamirštinas ir pačios visuomenės iniciatyvumas, bendruomenių veikla skatinant
sveiką gyvenseną, darnesnius judumo įpročius, ekologiją.
 DJMP leis stabdyti padriką miestų plėtrą, ypač neplaningą plėtimąsi į priemiesčius,
trikdančią efektyvios viešojo transporto sistemos veikimą mieste;
 Būtina mažinti priklausomybę nuo kelionių automobiliu (I vieta ES, EUROSTAT),
automobilių 1000 gyv. skaičių (2-4 vieta ES) bei taikyti ne tik „kietąsias“ priemones,
o sparčiau diegti “minkštąsias priemones”;
 DJMP siekia mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, užtikrinant darnesnį
erdvinį planavimą ir planingą transporto sistemos vystymą, leidžiantį keisti judumo
įpročius;
 Susisiekimo ministerija sudarys sąlygas DJMP finansavimui teikiant paraiškas visiems
miestams, tačiau prioritetas teikiamas turintiems > 25 k gyventojų.
 DJMP Projektai atrenkami valstybinio planavimo būdu.
 DJMP reikalingas ne ES paramai gauti. Tai įrankis sistemingai darnaus judumo
politikai mieste vykdyti!!!
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Kada mes
pagaliau
turėsime
SUMP?

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Daugiau informacijos:
www.sumin.lt,
grazvydas.jakubauskas@sumin.lt

