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Pareiškimas 
dėl COVID-19 
pandemijos

Dabartinės temos gairės buvo sukurtos prieš 
COVID-19 pandemiją. Šio dokumento tekstai gali 
neatspindėti naujausios situacijos. Pastarosiomis 
savaitėmis judėjimo miesteliuose ir miestuose 
pobūdis drastiškai pasikeitė. Daugybė miestų 
plečia erdvę aktyviam judumui. Dalis jų suprato, 
kad įmanomas naujas ir tvaresnis judumo mieste 
būdas. 

Dar šiais metais bus publikuojama informacijos 
suvestinė, apimanti karantino metu išmoktas 
pamokas, kuri papildys šias temos gaires 
bei padės vietinių kampanijų dalyviams 
pasiruošti 2020 m. rugsėjo 16–22 d. vyksiančiai 
EUROPOSJUDUMOSAVAITEI. 

Suprantame, daugumai miestelių ir miestų, iki 
šiol dalyvavusių mūsų kampanijoje, dabar sunkus 
metas todėl reiškiame solidarumą jums visiems.
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Šių metų temos pristatymas: 
„Judumas – be jokios taršos“

2020 m. EUROPOSEANJUDUMOSAVAITĖS tema yra „Judumas – be 
jokios taršos“. Tai atspindi ambicingą tikslą, kad iki 2050 m. visas žemynas 
neišskirtų anglies dioksido, kaip pristatydama Europos ekologinį planą 
išdėstė Europos Komisijos prezidentė Ursula von der Leyen. Šia tema taip 
pat siekiama pabrėžti neteršiančio transporto prieinamumą ir skatinti kurti 
visus įtraukiančią sistemą. 

Nors tyrėjai nustatė, kad didžiuosiuose miestuose sumažėjo kelionių 
automobiliu ir prognozuojama, kad ateinančiais metais1 50 % kelionių vyks 
viešuoju transportu, dviračiu arba pėsčiomis, naujausi Europos aplinkos 
agentūros (EAA) tyrimai patvirtina, kad transporto tarša ženkliai padidėjo, 
lyginant su 1990 m. rodmenimis2. Konkrečiai, nuo 1990 iki 2018 m. viso 
transporto sektoriaus tarša padidėjo 28 %, tai pabrėžia būtinybę skubiai 
skatinti anglies dioksido neišskiriančius transporto sprendimus miestuose. 
Nors kelios didžiosios Europos metropolinės zonos pritaikė griežtas 
priemones, transportui naudojama atsinaujinančių išteklių energijos dalis 
2018 m.3 liko 8,1 %. 

Klimato kaita ir susiję padariniai, pvz., potvyniai, sausros ar karščio bangos, 
yra pagrindinės grėsmės europiečių gerovei. Pagal Paryžiaus sutartį, kurios 
tikslas yra klimato šilimą sulaikyti iki 1,5 laipsnio ribos, būtina sustabdyti 
anglies dioksido išskyrimą iki 2050 m.4 Neutralumą anglies dioksido taršos 
atžvilgiu galima pasiekti keliais būdais, įskaitant anglies dioksido taršos 
mažinimą teikiant prioritetą mažai ir visiškai neteršiančiam viešajam 
ir asmeniniam transportui, taip pat ėjimui ir važiavimui dviračiu. Pagal 
naujausius skaičiavimus, 2050 m. maždaug 80 % pasaulio populiacijos 
gyvens miestuose, todėl miestai yra geriausia vieta praktiniam šių ambicingų 
planų įgyvendinimui5. 

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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Nors Europos miestai skiriasi klimato, geografinėmis ir socio-ekonominėmis 
sąlygomis, galimos priemonės, skatinančios įtraukiančią ir anglies dioksido 
neišskiriančią miestų aplinką. Todėl 2020 m. EUROPOSUDUMOSAVAITĖ 
skatina žmones ir vietines institucijas imtis veiksmų, padėsiančių pasiekti 
ilgalaikį anglies dioksido neišskiriančio žemyno tikslą. 

Nors ilgalaikės strategijos tikslas yra tolimoje ateityje, tiesioginių priemonių, 
mažinančių taršą, išskiriamą anglies dioksido kiekį ir eismo spūstis, poveikis 
gali būti pastebimas iškart. Šiuo metu eismo spūstys miestuose ir aplink juos 
kasmet atsieina beveik 100 mlrd. € arba vieną procentą ES BVP6. Be to, 
daugiau nei 400 000 ankstyvų mirčių yra tiesiogiai susijusios su oro tarša7. 
Todėl taikomų ilgalaikių priemonių, pvz., skatinimo važinėti dviračiu arba 
vaikščioti pėsčiomis, ir mažai teršiančio bei anglies dioksido neišskiriančio 
viešojo transporto poveikis bus pastebimas iškart.

Šiame dokumente atidžiau nagrinėjami pirmaujantys miestai, 
išsikėlę ambicingus taršos panaikinimo ir įtraukiančio judumo tikslus, 
bei teikiamos idėjos savivaldybėms, kaip dalyvaujant šių metų 
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖJE pristatyti ambicingus Europos Komisijos 
tikslus gyventojams.

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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ES Merų pakto pasiūlytas dalijimasis geriausiomis praktikomis padės vietinės 
politikos formuotojams pasiekti klimato neveikiančios ekonomikos tikslus 
visoje Europoje8. Nors įvairios savivaldybės visoje Europoje vykdo ambicingas 
iniciatyvas, jas sunku vertinti kiekybiškai, nes judumo planai dažniausiai yra 
orientuoti į ilgalaikę ateitį. Be to, tam tikros mažai arba visiškai neteršiančios 
technologijos, pvz., vandeniliu varomi autobusai, dar nėra prieinamos plataus 
masto ekonomikai. Europos Komisija džiaugiasi Amsterdamo, Barselonos, 
Kopenhagos, Prahos ir kitų Europos miestų iškeltais ambicingais tikslais iki 
2050 m. ar net anksčiau sukurti netaršią miestų aplinką. Kituose dviejuose 
skyriuose atidžiau panagrinėsime pirmaujančius miestus, siekiančius iki 
2050 m. arba anksčiau pasiekti taršos panaikinimo tikslus, ir miestus su 
investicijomis į infrastruktūrą.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

Miestai yra esminis Europos 
ekologinio plano sėkmės veiksnys

https://bit.ly/2VVjhWd
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MIESTAI, IŠKĖLĘ AMBICINGUS 
NULINĖS TARŠOS TIKSLUS
Amsterdamas, Barselona ir Kopenhaga yra 
pasiryžę pasiekti savo išsikeltus ambicingus 
tikslus įvairiomis priemonėmis, iš kurių kelios 
aprašytos toliau. Visuose miestuose vyraujanti 
tema yra holistinis požiūris, įtraukiantis įvairias 
taršos mažinimo priemones.

Amsterdamas

Amsterdamo metropolinė zona, kurioje gyvena 
beveik du su puse milijono žmonių, esanti 
urbanistinėje Randstado srityje, paskelbė 
ambicingą tikslą iki 2030 m. panaikinti taršą9. 
Todėl didžiausias Nyderlandų miestas ėmėsi 
įvairių iniciatyvų, pvz., skatinti važinėjimą dviračiu 
ir vaikščiojimą pėsčiomis, plėsti viešojo transporto 
paslaugas ir investuoti į elektrinių automobilių 
įkrovimo infrastruktūrą10. 

Pastaraisiais metais didelė istorinio miesto centro 
dalis buvo paskirta pėstiesiems ir asmeninių 
lengvųjų automobilių judėjimas buvo apribotas. 
Ši iniciatyva pagerina dviratininkų ir pėsčiųjų 
saugumą, taip pat daugumoje gatvių, aikščių bei 
kitų miesto centro vietų sukuria jaukią atmosferą11. 
Holistinė visame mieste taikoma automobilių 
statymo politika leidžia nukreipti svečius ir į darbą 
vykstančius gyventojus į už miesto centro ribų 
esančias stovėjimo aikšteles. Iki 2022 m. kito tipo 
transportas, pvz., miesto šiaurinę ir pietinę dalis 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11.  https://bit.ly/2yDsUkv

Iki 2030 m. 
tikimasi 

sumažinti NOx 
taršą 96 %1 

400 % daugiau 
EV įkrovimo 

stotelių, 
maitinamų 

atsinaujinančių 
išteklių 

energija2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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jungiantys keltai, bus pakeistas elektriniais arba hibridiniais modeliais12. 

Amsterdame ne tik siekiama pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą bei 
griežtai mažinti taršą, bet ir didinamos investicijos į elektrinių automobilių 
įkrovimo stoteles. Amsterdamo metropolinė zona yra įsipareigojusi 
ateinančiais metais sumontuoti 20 000 elektrinių automobilių įkrovimo stotelių 
Amsterdamo mieste ir aplinkiniuose Šiaurės Olandijos, Flevolando ir Utrechto 
regionuose. Dėl šių didelių investicijų dabartinis 4600 viešų ir pusiau viešų 
įkrovimo stotelių skaičius padidės daugiau nei keturis kartus13. Visos 20 000 
naujų įkrovimo vietų bus maitinamos atsinaujinančių išteklių energija14. 

12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa ir https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

EV įkrovimo stotelė Amsterdame

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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Lyginant su 
2017 m., NOx 

lygiai sumažėjo 
19 % 

Trejus metus 
nemokamas 

viešasis 
transportas, 

atsisakius 
automobilio 

Per 
pastaruosius 

ketverius metus 
investuota 800 

mln. €

Barselona 

2020 m.15 pradžioje Barselonos metropolitinė 
zona žengė pirmuosius žingsnius link neteršiančio 
miesto, sugriežtinusi mažos taršos zoną (LEZ – 
„Low emissino zone“), kurioje darbo dienomis nuo 
7 val. ryto iki 20 val. vakaro draudžiami labiausiai 
teršiantys automobiliai („Euro II“ arba žemesnė 
norma). Šios priemonės, taikomos didžiajai 
Katalonijos sostinės metropolinės zonos daliai, 
poveikis pasireiškė iškart. Praėjus vos vienam 
mėnesiui nuo jos įvedimo, NOx lygiai sumažėjo 19 
%, lyginant su 2017 m. lygiu. Miesto administracija 
ne tik taiko nuobaudas mažos taršos zonoje, bet 
ir siūlo paskatas. Seną automobilį, kuriam nebūtų 
leidžiama įvažiuoti į LEZ, galima iškeisti į trejus 
metus galiojantį viešojo transporto bilietą. 

Be planuojamo privačių automobilio sumažėjimo 
Barselonos centre, miestai investicijomis taip pat 
siekia pagerinti viešojo transporto prieinamumą. 
Barselonos metropolitinės zonos transportas per 
ketverius metus investavo 800 mln. €, kad piko 
valandomis 1–5 linijos važiuotų dažniau nei kas 
keturias minutes16. Be to, įsigyti 23 neteršiantys 
autobusai, taip bendras elektrinių, gamtinėmis 
dujomis varomų ir hibridinių transporto priemonių 
skaičius padidintas iki 266. Barselonos 
metropolitinės zonos transportas siekia iki 2030 
m. sukurti aktyvų transporto priemonių parką, 
sudarytą tik iš elektrinių, hibridinių ir suspaustomis 
gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių.

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Kopenhaga

Nors Europos ekologinis planas ir taip ambicingas, 
Kopenhagos siekiai dar įspūdingesni. Danijos 
sostinės, kurioje taikomos su energijos suvartojimu 
ir judrumu susijusios priemonės, užsibrėžtas tikslas 
– anglies dioksido neišskiriantis transportas iki 2025 
m.17 Priemonės orientuotos į tiesiogiai išmatuojamus 
tikslus transporto priemonėms ir atskiroms kelionėms. 
Kopenhaga anglies dioksido neišskiriantį viešąjį 
transportą siekia įgyvendinti nuo privačių automobilių 
pereinant prie ėjimo pėsčiomis, važiavimo dviračiu 
ir viešojo transporto. Iki 2025 m. iš viso 75 % visų 
kelionių Kopenhagoje vyks pėsčiomis, dviračiu 
arba viešuoju transportu, todėl neišskirs anglies 
dioksido18. Visose srityse pavyzdį rodo savivaldybė, 
todėl Kopenhagos miestui priklausančios transporto 
priemonės yra varomos elektrą, vandeniliu arba 
biokuru. 

Savivaldybės naudojasi Kopenhagos gyventojų 
pomėgiu važinėtis dviračiais ir lygiu sostinės reljefu. 
Ateityje dviratininkai galės naudotis plačiu dviračių 
takų tinklu, į kurį įeis net „dviračių supergreitkeliai“. 
Šie greitkeliai yra unikalaus bendradarbiavimo tarp 
28 savivaldybių ir Kopenhagos sostinės regiono 
rezultatas, jais siekiama keliones dviračiais padaryti 
saugesnes, greitesnes ir paprastesnes19. 

Nuo pirmojo kelio atidarymo 2012 m. dar penki 
papildomi keliai buvo pastatyti iki 2017 m., tai buvo tik 
pradžia 746 km ilgio tinklo, sudaryto iš 45 kelių. Be šių 
greitkelių Kopenhagoje yra dar 400 km dviračių takų20. 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT
20.  https://supercykelstier.dk/about/

Per metus CO2 sumažinta 20 
000 tonų 

Vieneriais 
metais ilgesnė 

vidutinė 
gyvenimo 

trukmė 
1,1 mln. mažiau 
nedarbingumo 

dienų per 
metus

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
https://supercykelstier.dk/about/
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Danijos valstybės apskaičiavimai rodo, kad dviračių supergreitkeliai sostinės 
regione gali padidinti kelionių dviračiu skaičių 6 mln., lyginant su 2019 m. skaičiais. 

Jei kelionė dviračių supergreitkeliais nėra pageidaujamas kelionės į Kopenhagą 
būdas, dviratį į traukinius (S traukinius) galima pasiimti nemokamai21. Per metus 
nuo šios priemonės įgyvendinimo 170 km ilgio tinkle pervežamų dviračių skaičius 
padidėjo nuo 188 000 iki 630 000, t. y. daugiau nei 300 %22. Viena iš padidėjusio 
pervežamų dviračių skaičiaus priežastis yra tam pritaikyti dviračių vagonai su 
užlenkiamomis sėdynėmis. 

Dėl visų anksčiau minėtų priemonių ženkliai pagerėjo Kopenhagos sostinės 
regiono gyventojų sveikata. Pagal savivaldybių apskaičiavimus, tai atitinka 
maždaug 1,1 mln. mažiau nedarbingumo dienų, taip pat 20 000 tonų mažiau CO2 
per metus23. Jei Danijos sostinei pavyks sumažinti taršos lygius iki kaimo vietovių 
lygių, iki 2040 m. vidutinė gyvenimo trukmė pailgės vieneriais metais24. 

21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau ir https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Regioniniuose Kopenhagos traukiniuose dviračius galima vežti nemokamai

https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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INVESTICIJOS Į 
INFRASTRUKTŪRĄ PRISIDEDA 
PRIE TARŠOS MAŽINIMO

Neskaitant anksčiau minėtų savivaldybių išsamių 
politinių priemonių, yra panašumų su Prahos, 
Graco ir Rygos taikomais metodais, siekiant keisti 
žmonių elgesį didelėmis investicijomis į viešojo 
transporto, važinėjimo dviračiais ir vaikščiojimo 
pėsčiomis infrastruktūrą.

Praha

Praha, viena didžiausių centrinės Europos sostinių 
ir vienas sparčiausiai augančių Europos miestų, 
taip pat siekia panaikinti taršą iki 2050 m.25

Pastaraisiais metasi Čekijos sostinė daug 
investavo į viešąjį transportą. Vien 2017 m. 245 
mln. € buvo skirta infrastruktūrai, įskaitant stočių 
renovavimą ir tramvajų linijų plėtimą26. Prie šių 
pastangų prisidėjo ir sprendimas statyti ketvirtąją 
metro liniją, sujungiančią istorinį miesto centrą 
su pietrytine dalimi. 2,7 mlrd. € investicijos 
pradėtos 2019 m. vasarą27. Kuriamas naujas 
didelis Prahos Smichovo transporto terminalas, 
sujungsiantis keliones traukiniais, autobusais, 
metro ir automobiliais. Naujasis terminalas skatins 
naudojimąsi viešuoju transportu, pagreitindamas 
ir palengvindamas transporto rūšies pakeitimą.

Kitas būsimas svarbus statybų projektas sukurs 
naują aštuonių kilometrų ilgio metro liniją, kuri 

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P

57 % visų 
kelionių vyksta 

viešuoju 
transportu. 

Beveik 50 % 
Prahos viešojo 

transporto 
keleivių 

pagrindinis 
viešojo 

transporto 
būdas yra 
metro, jis 

sudaro viešojo 
transporto 

tinklo pagrindą 
(2017 m.)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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sujungs dabartinį metro tinklą su nauja tramvajaus 
linija ir taip sumažins automobilių ir autobusų taršą 
priemiesčiuose. Tai tik du pavyzdžiai, kaip miestas 
stengiasi sumažinti įprastų automobilių skaičių 
keliuose. 

Miesto administracija taip pat siekia skatinti 
elektromobilių naudojimą ir aktyvų transportą. 
Vaikščiojimas pėsčiomis ir važiavimas dviračiu 
skatinamas plečiant žaliąsias viešas erdves. 

Naudojimasis 
miesto viešuoju 

transportu 
padidėjo nuo 

1,03 mlrd. 
kelionių 2000 

m. iki 1,28 mlrd. 
kelionių 2016 m. 

(t. y. padidėjo 
24 %) – 2018 m.1 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Gracas

Graco mieste (Austrijoje) jau seniai rengiamos 
viešosios nuomonės apklausos apie judumą, 
prasidėjusios devintajame dešimtmetyje. 
Naujausios apklausos rodo perėjimą nuo transporto 
priemonių prie ėjimo pėsčiomis ir važiavimo 
dviračiu. Taigi, maždaug 20 % gyventojų naudojasi 
viešuoju transportu, 42 % naudojasi privačiomis 
transporto priemonėmis ir maždaug 38 % eina 
pėsčiomis arba važiuoja dviračiu28. Dviratininkų 
ir pėsčiųjų procentas yra santykinai didelis, nes 
Grace yra didžiausia Europoje pėsčiųjų zona. Be 
to, miestas aktyviai skatina važinėjimą dviračiu, 
vaikščiojimą pėsčiomis ir naudojimąsi viešuoju 
transportu, ypač pastaraisiais metais. Pastangos 
buvo suderintos 2020 m. judumo koncepcijoje, 
skatinančioje važinėjimą dviračiu ir vaikščiojimą 
pėsčiomis investuojant į infrastruktūrą, įskaitant 
dviračių takus ir šaligatvius, ypač Graco 
priemiesčiuose29.

Taip pat buvo patvirtintas investicijų planas 
tramvajų paslaugų plėtimui ateinančiais metais. 
117 mln. € planas sumažins sangrūdas, padidins 
dviejų vėžių tramvajų linijų skaičių ir išplės esamas 
linijas. Miesto pareigūnai pabrėžia, kad investicijų 
paketo, finansuoto Graco miesto ir Štirijos regiono, 
tikslas yra tramvajų punktualumo ir dažnumo 
pagerinimas30. Kaip ir Vienoje, Grace skatinama 
įsigyti metinį viešojo transporto bilietą žmonėms, 
kurių pagrindinė gyvenamoji vieta yra Štirijos 
sostinėje. 2016 m. Graco miestas nusprendė 
subsidijuoti gyventojų metinius viešojo transporto 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/

Po subsidijų 
metinių viešojo 

transporto 
bilietų įsigijimai 
padidėjo 300 %

https://bit.ly/3aA2uNG
https://bit.ly/3buYPlL
https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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bilietus. 2020 m. metinis bilietas ne gyventojams 
kainavo 456 €, o Štirijos sostinės gyventojai 
mokėjo tik 228 €, t. y. pusę kainos. Po pirmojo 
kainos sumažinimo metinių bilietų įsigijimai išaugo 
300 %31. Pagal naujausius duomenis, metinį 
bilietą turi daugiau nei 10 % gyventojų. Nors iš 
pradžių šis skaičius neatrodo labai didelis, reikia 
nepamiršti, kad 60 000 gyventojų yra studentai ir 
naudojasi kitokiais bilietais32.

Šios pastangos ypač svarbios todėl, kad Graco 
gyventojai 2012 m. vykusiame vietiniame 
referendume nepritarė mažos taršos zonos idėjai. 
Tačiau regioninės mažos taršos zonos Grace 
ir Štirijos regione taikomos sunkvežimiams nuo 
2014 m., tai įpareigoja juos laikytis „Euro III“ taršos 
standartų. Štirija yra Alpėse, dubens formos 
slėnyje, kuriame sunku išvengti teršalų kaupimosi.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK

38 % vietinių 
vaikšto 

pėsčiomis 
arba važinėja 

dviračiais 
Tarša 

sumažinta 
netaikant 

mažos taršos 
zonos

https://bit.ly/3bAuB0D
https://bit.ly/3by4ffK
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Ryga 

Latvijos sostinė, kurioje gyvena trečdalis visos 
populiacijos, pastaraisiais metais investavo 
į dviračių, pėsčiųjų ir viešojo transporto 
infrastruktūrą, ypač gavus Europos Sąjungos 
finansinę paramą. Nors Latvijos oro kokybė 
neviršija Europos standartų, Ryga susidūrė 
su taršos problemomis, susijusiomis su 
tankiai užstatytu istoriniu miesto centru. Dėl to 
pastaraisiais metais buvo priimtas sprendimas 
senamiestį paversti pėsčiųjų zona, siekiant 
sumažinti taršą ir skatinti turizmą33. Draudimas 
automobiliams įvažiuoti į įvairias miesto centro 
gatves nuo 12:00 iki 06:00 val. nuo pirmadienio 
iki šeštadienio padidina pėsčiųjų ir dviratininkų 
saugumą34. 

Imtasi papildomų priemonių, investuojant į viešąjį 
transportą, padedant Europos investicijų bankui, 
kuris skyrė 75 mln. € įsigyti 20 žemagrindžių 
tramvajų ir 20 vandeniliu varomų autobusų, 
kurie pakeis senesnes transporto priemones. 
Šios investicijos yra Junkerio plano dalis ir į jas 
taip pat įeina atnaujinto tramvajaus ir vandenilio 
infrastruktūros statybos35. 

Ryga, didžiausias trijų Baltijos šalių miestas, 
jau tūkstantmečio pradžioje suvokė dviračių 
takų potencialą. 2001 m. buvo nutiesta 13,5 km 
dviračių takų, jungiančių senamiestį su vienu iš 
Rygos priemiesčio rajonų. Pastaraisiais metais 
dviračių infrastruktūrai miesto administracija 
teikė didelį prioritetą. Nutiesti dviračių takai, 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (p. 15)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS

Miesto 
transporto 
priemonių 

prieigos 
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važinėjimas 

dviračiu 
ir ėjimas 

pėsčiomis

https://bit.ly/2KtCyJ0
https://bit.ly/350akPy
https://bit.ly/2VNdkdS
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jungiantys priemiesčius su miesto centru ir 
leidžiantys alternatyviu maršrutu pasiekti 
Baltijos jūros paplūdimius. Taigi, dviračių takai 
gali būti naudojami ir važiuojant į darbą mieste 
bei atgal, ir poilsiui bei ilgesnėms kelionėms į 
Baltijos paplūdimių kurortus, pvz., Jūrmalą36. ES 
finansuojamo „CIVITAS Handshake“ projekto 
duomenimis, kiekvienais metais vis labiau plinta 
žinios apie važinėjimo dviračiais naudą ir 68 km 
ilgio dviračių tinklas darosi vis populiaresnis.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga

Europos 
investicijų 

banko paskolų 
teikiama 

galimybė 
Užtikrintos 
investicijos 

į dviračių 
infrastruktūrą, 

nepaisant 
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http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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TARŠOS NEIŠSKIRIANČIŲ 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Neskaitant anksčiau minėtų miestų iniciatyvų, 
kuriomis siekiama panaikinti taršą, daug mažesnių 
ir didesnių urbanistinių Europos sričių ėmėsi 
veiksmų, mažinančių bendrus taršos ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų lygius ir pagerinančių 
transporto prieinamumą. Šiuose pavyzdžiuose 
dėmesys skiriamas sprendimams, susijusiems 
su investicijomis į infrastruktūrą, ir „švelniesiems 
sprendimams“, pvz., viešojo transporto kainų 
mažinimui.

Dėl riboto automobilių naudojimo su-
mažėjusio oro ir triukšmo tarša

Nuo tada, kai buvo pradėta minėti dešimtą 
praėjusio amžiaus dešimtmetį, diena be 
automobilio buvo sėkminga oro ir triukšmo taršos 
mažinimo iniciatyva ir puiki priemonė, didinanti 
informuotumą ir pritraukianti žiniasklaidos 
dėmesį. Dieną be automobilio pastebimas 
aiškus pagrindinių teršalų sumažėjimas, ypač 
perpildytuose miestuose. CO2 ir NOx lygiai 
Briuselyje sumažėjo 75–80 %37. Kituose 
miestuose, pvz., Paryžiuje, užfiksuotas 25–30 
% taršos sumažėjimas38. Nors šios priemonės 
yra trumpalaikės, žymus taršos sumažėjimas 
rodo aiškų ryšį tarp eismo ir taršos bei skatina 
gyventojus palaikyti priemones, mažinančias 
teršiančio eismo intensyvumą miestų centruose. 
Praėjusių metų EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS 
renginių dalis buvo penkių valandų trukmės 
visų automobilių ir motociklų eismo draudimas 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ

Dieną be 
automobilio oro 
tarša Briuselyje 
sumažėjo 80 % 

Azoto oksido 
Paryžiuje 

sumažėjo 25 % 
Didinamas 

informuotumas 
apie grūstis 

miestuose

https://bit.ly/2S5S16p
https://bit.ly/3cM4jbQ
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dviejose pagrindinėse gatvėse Kozanėje, Graikijoje, ir dieną be automobilio 
laisvoje erdvėje buvo suorganizuota kampanijos uždarymo ceremonija su 
sporto žaidynėmis vaikams, šokių pasirodymais ir kitais bendruomeniniais 
renginiais. PM10 ir NOx lygiai sumažėjo 30 %39, lyginant su kitos dienos oro 
kokybės rodikliais. Sofijos miestas taip pat surengė dieną be automobilio 
ir visą dieną stebėjo oro kokybę mobiliomis stotelėmis, sumontuotomis 
Vykdomosios aplinkosaugos agentūros. Matavimų statistika visą kampanijos 
savaitę rodė geros kokybės oro PM10 lygius40.

39.  EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS Kozanės miesto apdovanojimo programėlė (2019)
40.  EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS Sofijos miesto apdovanojimo programėlė (2019)

Pėstieji dienos be automobilio Sofijoje metu
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Groningenas – naujas elektrinių auto-
busų parkas

Groningeno miestas (Nyderlanduose) nusprendė 
visą benzininių autobusų parką pakeisti 
elektriniais. Trijų gamintojų kurtų 164 autobusų 
parkas veikia nuo 2019 m. pabaigos. Investuota 
ne tik į transporto priemones, Groningene ir 
aplinkiniuose regionuose sumontuota 21 įkrovimo 
stotelė autobusų depuose ir kitose vietose. Be to, 
naują įkrovimo infrastruktūrą gali naudoti visų trijų 
tipų elektriniai autobusai, tai didžiausias regioninis 
elektrinių autobusų tinklas Nyderlanduose. Šios 
investicijos ne tik sumažino triukšmą ir taršą, bet ir 
90 % sumažino išskiriamą CO2 kiekį41.

Groningenas garsėja ne tik investicijomis, bet 
ir kaip vienas draugiškiausių dviračiams miestų 
Europoje. Pirmųjų erdvės planavimo priemonių, 
skatinančių važinėjimą dviračiais, imtasi 
aštuntajame dešimtmetyje, nuo tada studentų 
miestas Nyderlandų šiaurės rytuose sukūrė 
„dviračių pirmenybės“ politiką. Dėl šios sistemos 
nepaprastai išaugo dviračių populiarumas. 
Maždaug 60 % kelionių Groningene sudaro 
kelionės dviračiais, o miestas toliau investuoja į 
dviračių infrastruktūrą. 

Daug Europos miestų vysto dviračių infrastruktūrą, 
pvz., dviračių takus, tačiau Groningenas žengė 
dar toliau ir pradėjo statyti šildomus dviračių takus, 
kad apsaugotų dviratininkus nuo ledo. Be to, 
priemiesčiuose įrengtos kelios „statyk ir važiuok“ 
vietos. Šie transporto mazgai suteikia galimybę 
paskutinius kelionės kilometrus įveikti regioniniu 
traukiniu arba dviračiu vietoj automobilio. Kol kiti 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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Europos miestai sprendžia privačių automobilių 
arba viešojo transporto pralaidumo problemas, 
Groningenas gerina dviračių pralaidumą, 
pvz., šalindamas pavojingas sankryžas arba 
šviesoforus42. 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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„FREVUE“ projektas – neteršiančio kro-
vininio transporto sprendimai miestuose

Kad miestų centrai išliktų patrauklūs pirkėjams, 
būtina užtikrinti prekių pristatymą dideliais kiekiais į 
parduotuves, butikus ir maisto prekių parduotuves. 
Tam būtina sukurti neteršiančio krovininio transporto 
sprendimus miestuose. ES finansuojamo „FREVUE“ 
projekto metu įvairiuose Europos miestuose 
išbandyta daugiau nei 70 įvairių dydžių elektrinių 
transporto priemonių. 3,5–19 tonų elektrinės 
transporto priemonės buvo realiomis sąlygomis 
naudojamos gėrimų, siuntinių, pašto ir kitų prekių 
pristatymui. Šis „FREVUE“ indėlis svarbus siekiant 
CO2 neišskiriančios logistikos didžiųjų miestų 
centruose iki 2030 m. ir oro kokybės gerinimo 
Europos miestuose43. 

Net šis palyginti mažas tyrimas gali padėti ženkliai 
sumažinti CO2 ir NOX kiekius. Viso projekto44 metu 
keliuose didžiuosiuose Europos miestuose vykę 
transporto priemonių bandymai parodė, kad vien jų 
naudojimas išskiriamą NOx kiekį sumažino 2000 kg. 
Remiantis projekto tyrimais, tai atitinka bendrą kelių 
transporto išskiriamą NOx kiekį Londone per bet 
kurias tris 2013 m. dienas. 

Taigi, plačiai taikomi neteršiančio krovininio 
transporto sprendimai gali ženkliai pagerinti oro 
kokybę. „FREVUE“ projekto tyrėjai taip pat pabrėžė, 
kad vien Londone 10 % krovininių transporto 
priemonių pakeitus elektrinėmis iki 2021 m., sostinė 
galėtų sutaupyti daugiau nei 1 mlrd. €45.

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622
45. https://bit.ly/2VU4aMT

https://frevue.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/321622
https://bit.ly/2VU4aMT
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VIEŠOJO TRANSPORTO 
ĮTRAUKIMAS YRA ESMINIS 
VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMO 
VEIKSNYS

Kitas metinės temos „Judumas – be jokios 
taršos“ tikslas yra pabrėžti, kad mažai ir visiškai 
neteršiantys judumo sprendimai greitai turėtų 
tapti įperkami ir prieinami visiems. Jis orientuotas 
į žmones su fiziniais ir psichiniais sutrikimais, 
taip pat jaunimą, senjorus, moteris, mažumas, 
specialiųjų poreikių arba socialiai remtinus 
žmones. Viešasis transportas gerina socialinę 
ir ekonominę integraciją, prieigą prie poilsio 
ir kultūrinių veiklų bei suteikia judėjimo laisvę 
visiems, bet būtinybės turėti automobilį46. Apie 
transporto socialinę dimensiją diskutavo visos 
Europos miestų administracijos. Keli pavyzdžiai 
pateikiami tolimesniuose puslapiuose. 

Informaciniai punktai žmonėms su spe-
cialiaisiais poreikiais Vienoje

Akliesiems arba riboto judumo asmenims trumpa 
kelionė metro ar autobusu gali būti rimtas iššūkis. 
Todėl transporto prieinamumas yra būtinas 
visuomenės integracijai. Šiuolaikinės priemonės 
ir infrastruktūros patobulinimai labai palengvino 
naudojimąsi viešuoju transportu. „Wiener Linien“, 
pagrindinis Vienos transporto operatorius, pritaikė 
kelis sprendimus žmonėms su specialiaisiais 
poreikiais. Austrijos sostinės metro tinkle buvo 
sumontuoti daugiajutiminiai informaciniai punktai, 
teikiantys informaciją.

46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2S6drQZ
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Informaciniuose punktuose pateikiami žinių 
pranešimai ir kita svarbi informacija, naudojant 
teksto pavertimo kalba svetainę. Šiuos 
sprendimus kūrė, tikrino ir tobulino „Wiener 
Linien“, artimai bendradarbiaudama su 
Austrijos pagalbos akliesiems ir silpnaregiams 
asociacija. Šis pastaruosius 20 metų trunkantis 
bendradarbiavimas buvo abipusiai naudingas ir 
rodo viešojo transporto operatorių ir visuomeninių 
organizacijų bendradarbiavimo privalumus47.

Krokuvos viešojo transporto infrastruk-
tūros pertvarkymas

Investicijos į viešąjį transportą ypač svarbios 
augantiems miestams. Krokuva yra vienas 
sparčiausiai augančių Europos miestų ir taip pat 
atsižvelgia į prieinamumą. ES finansinė parama 
leido Krokuvai investuoti į naują 35 modernių ir 
efektyvių žemagrindžių tramvajų parką. Ilgesniu 
nei 100 km tinklu vežinėjančių tramvajų pasenę 
riedmenys palaipsniui keičiami 35 naujais 
ir efektyviais žemagrindžiais tramvajais48. Į 
naujuosius tramvajus lengva patekti su vaikų ir 
neįgaliųjų vežimėliais.

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48.  https://bit.ly/3eJbR10
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Personalas buvo apmokytas padėti žmonėms su specialiais poreikiais 
transporto stotyse, kol nebus pakeisti visi tramvajai aukštomis grindimis. Tai 
padėjo pasiekti AENEAS sistema – ES finansuojamas projektas, orientuotas 
į senėjančios visuomenės judrumą. Kita projekto dalis apėmė vaikų ir 
jaunimo informuotumo gerinimo kampaniją, kad viešajame transporte būtų 
atidūs senjorams49.

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Krokuva investavo į modernius žemagrindžius tramvajus, kad sumažintų taršą ir palengvintų įlipimą su 
neįgaliojo vežimėliu

https://bit.ly/2W8iDoL
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30 000 kelionių 
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/ sėkminga 
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92 % patenkintų 

naudotojų

Viešojo transporto išsikvietimas Nyder-
landų pietvakariuose

Įsivaizduokite, kad gyvenate kaimo vietovėje 
ir vienintelis autobuso maršrutas, kuriuo galite 
pasiekti kitą miestą, yra nutraukiamas. Tai gali tapti 
realybe, transporto operatoriams susidūrus su 
sunkumais, pvz., vairuotojų trūkumu, sumažėjusiu 
pelnu arba ekonominėmis problemomis. Be 
to, pavėžėjimo paslaugos, pvz., „Uber“, dažnai 
nėra pasiekiamos priemiesčiuose arba kaimo 
vietovėse50. 

Todėl Nyderlandų pietvakarinėje Zelandijos 
provincijoje buvo sukurta taksi paslauga, veikianti 
visoje provincijoje panaikintuose autobusų 
maršrutuose. Naudotojai gali iš anksto rezervuoti 
kelionę su „Haltetaxi“ paslauga, kuri veikia kaip 
įprastas autobusas. Transporto operatorius 
gali sustoti iš anksto rezervuotose stotelėse, o 
ne administruoti mažai naudojamas autobusų 
linijas. Paslauga veikia kasdien iki 23:00 val. ir 
apima stoteles, kuriose galima persėsti į įprastą 
transportą51. 

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC

https://bit.ly/2VImZnw
https://bit.ly/2Y9ObNC


29

Kokia nauda iš gero viešojo transporto tinklo, jei bilietai nėra įperkami? Šį 
klausimą Vienos institucijos iškėlė 2011 m. Nuo 2012 m. gegužės visu Vienos 
tinklu galima naudotis vos už 1 € per dieną, įsigijus metinį bilietą. Pristačius 
365 € metinį bilietą, Vienos viešojo transporto prenumeratų skaičius 
padvigubėjo. Naujausi duomenys rodo, kad beveik 50 % Vienos gyventojų 
naudojasi metiniu bilietu52. Pagal naujausius apskaičiavimus, beveik 40 % 
visų kelionių Vienoje vyksta viešuoju transportu, lyginant su maždaug 30 %, 
kurioms naudojamas automobilis. Neskaitant kainos sumažinimo, investicijos 
į metro ir tramvajų paslaugų plėtrą pagerino prieinamumą didesnėms Vienos 
gyventojų grupėms53.

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zelandija, mažesnio gyventojų tankio regionas Nyderlandų pietvakariuose

https://bit.ly/3cItuwa
https://bit.ly/3cTYYzB
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Moterų saugumo užtikrinimas Hamburgo 
viešajame transporte

Moterys yra pažeidžiama viešojo transporto 
keleivių grupė, miestuose jos dažnai jaučiasi 
nesaugios, ypač ne piko valandomis. Todėl daug 
Europos viešojo transporto operatorių investavo į 
apsaugos personalą, saugumo infrastruktūrą arba 
stebėjimo priemones. 

Įvairiuose Vokietijos miestuose viešojo transporto 
operatoriai ėmėsi iniciatyvų, pagerinančių moterų 
saugumą. Neskaitant Hamburgo transporto 
priemonėse ir viešojo transporto stotelėse 
jau sumontuotų 5900 saugumo kamerų, 400 
darbuotojų taip pat užtikrina didžiuliu viešojo 
transporto tinklu keliaujančių moterų saugumą54. 
Be to, buvo įdiegtos 177 „pagalbos kolonėlės“. 
Šios pagalbos skambučio sistemas leidžia 
tiesiogiai susisiekti su centriniu saugumo biuru ir 
prireikus išsikviesti pagalbą55. 

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o

400 nuolatinių 
apsaugos 
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5900 kamerų

https://bit.ly/2zqED6j
https://bit.ly/359ku0o
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Varšuva – prieinamumas

Visoje Lenkijos sostinėje pradėta prieinamumo 
gerinimo iniciatyva, įstatymais užtikrinus, kad 
prieinamumo standartus atitiks visos viešosios 
erdvės, keliai ir pastatai, į kuriuos investuojama. 
Įstatymas išleistas 2017 m., o metro stočių, 
autobusų stotelių ir traukinių stočių pakeitimai 
užtruko kelerius metus. Viešosios investicijos 
ženkliai pagerino autobusų ir metro vagonų 
prieinamumą riboto judumo žmonėms. Šiuo 
metu prieinamumo standartus atitinka 87 % 
autobusų stotelių. Varšuvos statybų projektai 
taip pat apima 40 kilometrų naujų dviračių takų. 
Silpnaregiams taip pat padės sumontuoti 64 
garsiniai šviesoforai56. 

Be šių didelių statybų projektų, Varšuva taip pat 
investuoja į naujus žemagrindžius tramvajus. 
Lenkijos sostinė iš viso įsigijo 273 tramvajus, kurie 
pagerins viešojo transporto greitį ir dažnumą57. 
Šias didžiules pastangas taip pat įvertino Europos 
Komisija, Varšuvai įteikusi „2020 m. prieinamiausio 
miesto apdovanojimą“.

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://bit.ly/2Y8wVYN
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Mažos taršos zonos naštos mažas paja-
mas gaunančių asmenų grupėms mažin-
imas Gente

Belgijos mieste Gente 2020 m. pradžioje buvo 
sukurta mažos taršos zona58. Mažos taršos 
zonos gali ne tik sumažinti taršos lygius, bet ir 
kelti finansinių sunkumų mažai uždirbantiems 
automobilių savininkams. Gentas pristatė unikalią 
paramos schemą, mažinančią finansinę naštą 
mažai pajamų gaunančių asmenų grupėms, 
pagal kurią skiriama 1000 € išmoka už dyzelinį 
automobilį ir 750 € už benzininį automobilį59. Per 
trejus metus išmoka pasinaudojo 350 gyventojų, 
schema baigiasi 2020 m. birželį. Miesto pareigūnai 
prognozuoja, kad sukūrus mažos taršos zoną 
2020 m. paraiškų daugės60.

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f ir https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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