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Dviratininkų bendruomenių įtraukimas į 
sprendimų priėmimą. Geroji praktika. 

Linas Vainius, bendrija “Atgaja”
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Dviračių informacijos centras 

Važinėjimas dviračiu mieste yra efektyvi transporto priemonė, 
turinti daug teigiamų aspektų. Važiuoti dviračiu:

• Smagu ir patogu
• Gerina gyvenimo kokybę
• Apsimoka
• Sveika
• Saugu
• Mažina neigiamą poveikį aplinkai ir taršą
• Patogi alternatyva automobiliams mieste, ypač trumpais atstumais iki 5 

km 
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Politika ir planavimas

• Sėkminga dviračių politika yra dalis integruotos 
susisiekimo politikos, kuri suderina skirtingas 
transporto rūšis ir jų naudojamą miestuose erdvę, 
sutiekiant kiekvienai transporto priemonei savą 
funkciją miesto transporto sistemoje.

• Žmonių apsisprendimui naudoti dviratį kaip kasdienę 
transporto priemonę turi įtakos ne vien tik 
infrastruktūra ir teikiamos paslaugos, bet ir dviračio 
naudojimo mieste įvaizdis bei prestižas
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Bendradarbiavimas ir partnerystė ir 

Sėkmingam darnaus judumo priemonių įgyvendinimui būtinas 
bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis ir 
suinteresuotomis asociacijomis, tikslinėmis grupėmis.

• Dviratininkų organizacijos, klubai, vietos bendruomenės yra svarbūs 
partneriai, užtikrinantys geresnį dviračių tinklo planavimą, paslaugų 
vystymą, dviračių populiarinimą ir komunikaciją apie dviračio 
panaudojimo galimybes;

• Lietuvos dviratininkai savo veiklą vykdo per nevyriausybines 
organizacijas, dviračių turizmo ir sporto klubus, neformalias 
bendruomenes. Lietuvos dviratininkų bendrija yra aktyviausiai dialoge su 
valdžia dalyvaujanti asociacija.
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Dialogo ir partnerystės formos

• atstovavimas Dviračių komisijoje prie LR Susisiekimo  ministerijos;
• dviratininkų atstovai savivaldybių Saugaus eismo komisijose Kaune, 

Klaipėdoje.
• LDB iniciatyvos ir kampanijos dėl įstatymų, Kelių eismo taisyklių, kitų 

teisės aktų peržiūros ir pakeitimų.
• nuolatinis bendradarbiavimas su savivaldybių administracijomis dėl 

kasdienių dviračių susisiekimo klausimų sprendimo.
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Praktiniai bendravimo 
pavyzdžiai: 

Kauno  miesto pavyzdžiai

• Dalyvavimas svarstant ir teikiant pasiūlymus Kauno miesto 
dviračių takų specialiajam planui;

• partnerystė su Kauno miesto savivaldybe, dalyvaujant Darbo 
grupėje dviračių transporto plėtros klausimams spręsti;

• Dviračių takų apžiūros, išvažiuojamieji posėdžiai;
• Pasiūlymų teikimas savivaldybei dėl miesto infrastruktūros 

projektų ir dviračių infrastruktūros integracijos;
• Vieši renginiai dviračių populiarinimui – Kauno dviratininkų 

paradas, Kauno dviračių lenktynės, kt.
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Bedradarbiavimo pavyzdžiai

Kiti miestai

• bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto savivaldybe dėl dviračių 
infrastruktūros plėtros;

• EuroVelo 10 maršruto vystymo per Klaipėdos miestą;
• Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos regiono dviračių trasų žemėlapiai;
• Bendradarbiavimas su Panevėžio miesto savivaldybe dėl dviračių 

infrastruktūros plėtros, viešų renginių organizavimo. 
• Dviratininkų grupių ir klubų dalyvavimas dviračių žygiuose, Europos 

judriosios savaitės renginiuose, kituose viešuose renginiuose. 
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Kauno dviratininkų paradas
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Seminaras Kaune apie dviračių 
infrastruktūros planavimą
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Diskusijos, nuomonės informacija apie 
dviračių infrastruktūrą, susisiekimą, eismą

http://forumas.dviratis.lt

• www.mobile2020.eu

Linas Vainius, bendrija “Atgaja”
linas@atgaja.lt


