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10 izoliacijos metu išmoktų 

pamokų GERESNIAM JUDUMUI 

MIESTE:

Viešoji erdvė yra išties brangi. Šiuo metu ypač svarbu, kad miestai

būtų pritaikyti žmonėms, o ne automobiliams (stovintiems ar

važiuojantiems keliomis juostomis ). Politiniai pokyčiai įmanomi per

gana trumpą laiką.

1

Labiau pradėjome vertinti viešojo transporto darbuotojus, nes iki šiol mums judėti

padedantys darbuotojai buvo tarsi nematomi. Viešojo transporto pajėgumai yra riboti,

todėl pirmenybę svarbu suteikti tiems žmonėms, kuriems jo labiausiai reikia. Taip pat

turime atkurti pasitikėjimą viešuoju transportu, kuris yra nepaprastai svarbus tvariam ir

saugiam judumui mieste.

2

Nematomi tapo matomais. Kasdienio transporto sukeliamas oro ir triukšmo taršos lygis sumažėjo iki

tokio lygio, kuris neturi precedento. Europiečiai jau kurį laiką mėgaujasi švaresniu oru ir mažiau

triukšmingomis miesto erdvėmis, ir išreiškia norą, kad tai tęstųsi ir toliau. Ką galime padaryti, kad tai

išlaikytume bent tam tikru mastu?

3

Mūsų pasaulis pernelyg greitai lekia, tačiau juk nereikia taip

skubėti. Sulėtinkime tempą i r miesto zonoje nustatykime 30 km/val.

arba įveskime dar didesnį greičio apribojimą.

4

Kvėpavimo takų būklėir aktyvus gyvenimo būdas dabar yra svarbesnis, nei bet kada

anksčiau. Tyrimai rodo, kad tarša i r nutukimas žymiai padidina COVID-19 sveikatai keliamą riziką. Todėl

turime rasti geresnių būdų, kaip padėti žmonėms saugiai vaikščioti ir važiuoti dviračiais mūsų miestuose.

Kiekvienas iš mūsų stengiasi palaikyti gerą fizinę formą ir sportuoti, todėl nenuostabu, kad sporto salių

prekės daugelyje parduotuvių yra išparduotos. Vis dėlto, geriausias sportas yra paprasčiausias ėjimas ir

važiavimas dviračiu.

5

Dirbti namuose daugeliui žmonių tapo įprasta ir

įmanoma, kas sumažino priemiestinio eismo

spūstis ir jų keliamą taršą. Vis dėlto, kai kuriems

darbuotojams reikia nuvykti į savo darbo vietą.

Taigi, darbdaviai, miesto judumo ekspertai ir

planuotojai turi kartu ieškoti sprendimų, kurie

padėtų mums pereiti prie saugaus sveikimo.

6 Į mokyklą keliaujantys vaikai, kuriuos tėvai veža

automobiliu, daro didelę įtaką spūstims. Tam, kad kiti

vaikai nerizikuotų į mokyklą eidami arba važiuodami

dviračiu, tėvai juos taip pat veža automobiliu – taip

atsiduriame užburtame rate, kurį galima nutraukti

važiuojant dviračiu! Nuotolinis mokymasis arba

mokymasis internetu gali padėti sumažinti šių kelionių

poreikį, tačiau mums reikia tvaresnių galimybių, kaip

nuvežti savo vaikus į mokyklą.

7

Skaitmeninės priemonės yra veiksmingo transporto sistemų naudojimo raktas, tačiau jos turi veikti

visiems. Daugelį metų judumo ekspertai diskutavo apie „MaaS “ („Judumas kaip paslauga“), siekdami skatinti

įvairiarūšį gyvenimo būdą. Padėti gali programėlės, realiuoju laiku teikiančios informaciją apie mažesnes

spūstis, arba transporto planuotojai, kurie pateikia keliavimo pėsčiomis galimybes, o ne skatina keliauti su

keliais autobusų persėdimais. Norint maksimaliai išnaudoti šias priemones, taip pat reikia didinti skaitmeninį

raštingumą ir prieinamumą.

8

Izoliacijos metu vienas iš

sprendimų buvo pirkti internetu,

o kaipgi pristatymas? Norėdami

priartėti prie logistikos be jokios

taršos, prisiminkite siuntų

pristatymo dviračiais potencialą!

9 Kai kurios žmonių grupės yra labiau

pažeidžiamos. Kurkime miestus su transporto

sistemomis be kliūčių, nes miestas, prieinamas

žmonėms neįgaliojo vežimėliuose, yra miestas,

prieinamas visiems.

10



„Judrumas – be jokios taršos“ – paprasta kaip iškepti 

spurgą

Spurga šiuo atveju vadinama „spurgos ekonomikos“ teorija, kurią sukūrė Oksfordo universiteto

ekonomistė Kate Raworth (2017 m.). Šia teorija dabar remiasi kai kurių miestų valdžia, siekdama

atsigauti po COVID-19 krizės. Ši teorija ekonomiką pristato kaip spurgą, kurioje išorinis žiedas yra

ekologiškos lubos, o vidinis žiedas yra minimalūs dalykai, kurių mums reikia geram gyvenimui.

Kiekvienas turėtų pasilikti vidurinėje komforto zonoje, neįkrisdamas į skylę.

✓ Galima vaikščioti pėsčiomis ir važiuoti dviračiais, bet
pirmiausia patikrinkite vietą!

✓ Siūlykite ekskursijas, kad paaiškintumėte naujas saugos

taisykles ir parodytumėte vietas, kur automobilių (stovėjimo)
erdvė buvo pritaikyta žmonėms .

✓ Organizuokite tarpmiestines konferencijas, kaip pernai
Balkanų
miestuose. https://balkangreenenergynews.com/video-

mayors-of-western-balkans-capitals-as-sustainable-urban-
mobility-ambassadors/

✓ Įrenkite informacinį stendą, kuris parodytų grafikus ar eismo
srauto analizę įtempčiausiomis savaitėmis dėl COVID-19.

✓ Siekdami nustatyti iššūkius ir norą naudotis viešąja erdve bei

rinktis norimą judėjimo būdą,suorganizuokite apklausas.
✓ Jei rengiate didelį renginį, būkite kūrybingi ir užtikrinkite fizinį

atstumą. Įkvėpimui: Nyderlandų dviračių šalininkai savo
dviračių galuose pritvirtino po ilgą prancūzišką batoną, kad
didintų suvokimą apie saugų atstumą, kai automobilio

vairuotojas lenkia dviratininką.
✓ Surenkite internetinę prizų loteriją, kuri populiarintų ėjimą

pėsčiomis ir važiavimą dviračiu.

✓ Siekdami padidinti viešojo transporto patrauklumą ir
saugumą, suplanuokite tinkamą rinkodaros kampaniją.
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✓ Surenkite kūrybines varžybas, kuriose būtų galima laimėti
vieną nemokamą metinį / mėnesinį viešojo transporto
abonementą.

✓ Pasinaudokite socialiniais tinklais, kad
skatintumėte judumą be taršos, ir užmegzkite ryšį su vietos
gyventojais, naudodami oficialią grotažymę #MobilityWeek

✓ Organizuokite anglies dvideginio pėdsako iššūkį. Rinkoje yra
keletas programėlių, kurios realiu laiku rodo rezultatus,

įvedus informaciją apie kelionių
pobūdį. https://travelbetter.panda.org/?utm_source=BetterPo

ints%20B2B%20mailing%20list&utm_campaign=174a02d3a
c-Newsletter-Week21-
2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5cbfb9f

aa8-174a02d3ac-313004905 Parodykite žmonėms, kokį
anglies dvideginio pėdsaką jie palieka, ir pateikite keletą
patarimų, kaip jį sumažinti.

✓ Organizuokite asmenukių konkursą socialiniuose tinkluose,
kad pamatytumėte, kas skelbia savo nuotraukas

naudodamiesi ekologiško transporto galimybėmis.
✓ Įtraukite gyventojus ir suinteresuotas šalis į viešojo

transporto prieinamumo ir populiarumo gerinimą, ir naujų
judrumo be jokios taršos paslaugų išbandymą.

✓ Kodėl nepagerinus pasaulio rekordo? Yra daugybė pasaulio

rekordų, kuriuos reikia nustatyti arba pagerinti.
Pasinaudokite savo fantazija ir kartu su savo vietiniais

gyventojais nustatykite pasaulio judumo be jokios taršos
rekordą.

Veiklos 2020 m. EUROPOSJUDRUMOSAVAITĖJE

Tai tik kelios iš daugelio veiklų, kurias šiais metais galite organizuoti, neskaitant 

tradicinių renginių, kuriuose dalyvauja mokyklos, NVO, vietos verslas ir kt.

Atsižvelgdami į jūsų vietos aplinkybes rugsėjo mėnesį, galite organizuoti kai kurias iš toliau siūlomų veiklų. 

Nepamirškite visada laikytis saugos taisyklių ir (arba) rekomendacijų savo šalyje ir regione.
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