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RUGSĖJO 16-22 2019



EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ, vyksta 
kasmet rugsėjo 16-22 dienomis. Jos 
metu yra puiki galimybė miestams ir 
miesteliams  išbandyti savo darnias 
transporto alternatyvas. Skatindami 
žmones rinktis tvarias transporto 
priemones, pavyzdžiui, keliavimą 
dviračiu ar pėsčiomis, galime sumažinti 

išmetamo anglies dvideginio lygį, 
pagerinti oro kokybę, kad mūsų miestų 
zonos būtų patrauklesnės gyvenimui 
ir darbui. Iki šiol sėkmingiausia 
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ vyko 
2017 m., joje dalyvavo daugiau nei 2 500 
miestų ir miestelių.

Registruokite savo veiklą ir įvykius internetu: www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Apie EUROPOSJUDUMOSAVAITĘ



#walkwithus

Vaikščiokime ir važinėkime dviračiu saugiai
Judesys – tai natūralus dalykas mūsų 
kūnui, tačiau aktyviai veiklai daugeliui 
mūsų dažnai pritrūksta laiko. Didžiausią 
laiko dalį praleidžiame sėdėdami: eismo 
spūstyse, prie stalo ar prie ekrano. 
Ar įmanoma integruoti judėjimą bei 
mankštinimąsi į mūsų kasdienį gyvenimą 
ir tuo pačiu dar sutaupyti pinigų? 

EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS dėmesio 
centre saugus vaikščiojimas ir važinėjimas 
dviračiu bei jų privalumai mūsų sveikatai, 
mūsų aplinkai ir net mūsų banko sąskaitai!

Aktyviosios transporto rūšys, pavyzdžiui, 
vaikščiojimas ir važinėjimas dviračiu, 
neteršia aplinkos ir padeda saugoti širdį 
bei stiprinti sveikatą. Miestai, skatinantys 
visuomenę rinktis vaikščiojimą ir 
važiavimą dviračiu kaip alternatyvas 
automobiliui, tampa vis patrauklesniais, 

pasižymi mažesnėmiseismo  spūstimis 
ir aukštesniu gyvenimo kokybės lygiu. 
Taigi,šių metų rugsėjį žingsniuokime kartu 
ir patirkime visus šiuos privalumus!

Daugiau informacijos žr.:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



JUDUMOVEIKSMAI

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Norite dalyvauti EUROPOSJUDUMOSAVAITĖJE ne tik rugsėjo 16-22 dienomis?

Įmonės, NVO, mokyklos ir kiti subjektai, kurie ketina dalyvauti 
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS kampanijoje, yra skatinami registruoti savo 
JUDUMOVEIKSMUS internetu.

JUDUMOVEIKSMAI, kitaip nei dalyvavimas EUROPOSJUDUMOSAVAITĖJE, 
gali būti vykdomi ištisus metus. Praneškite visam pasauliui apie savo daromus 
žingsnius skatinant rinktis išmanesnius būdus keliauti iš taško A į tašką B.

Daugiau informacijos 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Tvaraus judumo apdovanojimai
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS apdovanojimai 
yra skirti vietos valdžios institucijoms, kurios 
rugsėjo 16–22 d. organizavo įspūdingiausią 
veiklą. Dalinami dviejų kategorijų apdovanojimai: 
didesnėms (daugiau nei 50 000 gyventojų) ir 
mažesnėms (mažiau nei 50 000 gyventojų) 
savivaldybėms. DJMP apdovanojimas įteikiamas 
vietos ir regionų valdžios institucijoms už puikų 
darnaus judumo mieste planavimą.

LISABONA 
PORTUGALIJA

LAIMĖTOJAS   
Didesnės savivaldybės

Mūsų „Youtube“ puslapyje galite peržiūrėti mūsų apdovanojimų laimėtojų vaizdo įrašus: 

2018 m. Tvaraus 
judumo apdovanojimų 
laimėtojai:

DIDYSIS 
MANČESTERIS   
JUNGTINĖ 
KARALYSTĖ

7-asis DJMP 
apdovanojimas

LINDAU   
VOKIETIJA

LAIMĖTOJAS   
Mažesnės savivaldybės



Daugiau informacijos

www.mobilityweek.eu

Europos sekretoriatas
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Briuselis – BELGIJA
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Leidinius ir priemones, kurios padės jums organizuoti vietos 
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS renginius, galima atsisiųsti iš mūsų svetainės: www.
mobilityweek.eu

Norite susisiekti su mumis? Kreipkitės patarimų į Europos sekretoriatą arba savo 
nacionalinį koordinatorių: www.mobilityweek.eu/contact

Politinę ir finansinę paramą suteikė:
EUROPOS KOMISSIJA
Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas
B-1049 Briuselis – BELGIJA
www.ec.europa.eu/transport

 @europeanmobilityweek

 @EuropeanMobilityWeek

 @MobilityWeek


