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1) Įvadas
Šių metų tema
2022 m. EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS tema yra „Bendrauk lengviau“. Ši tema pasirinkta atspindint
visų Europos žmonių troškimą atkurti bendravimą po mėnesių mėnesiais trukusios izoliacijos,
suvaržymų ir ribojimų. Žmonės vėl gali susitikti mieste viešose erdvėse, o palaikyti ryšį padeda viešasis
transportas. Nesunkiai pasiekiamas viešasis transportas reiškia geresnį susisiekimą ir lengvesnį
bendravimą – tam ir skiriamas pagrindinis dėmesys Europos Komisijos Europos žaliajame kurse1.
Darnaus ir išmanaus judumo strategija2 taip pat skatina lengvesnį bendravimą tarp sprendimų
priėmėjų, paslaugų teikėjų, miesto planuotojų ir gyventojų. 2021 m. daug dėmesio buvo skirta judumo
mieste sveikatos aspektams, o šių metų tema „Bendrauk lengviau“ skirta atspindėti
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS tikslą suburti žmones.
Kadangi transportas yra antras taršiausias sektorius Europoje3, o ES vidaus transporto išmetamų
teršalų kiekis 2018–2019 metais netgi padidėjo 0,8 %4, reikia dėti dideles pastangas, kad būtų
pasiektas Europos tikslas pereiti prie nulinio grynojo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
iki 2050 m. Tai didelis iššūkis, todėl būtinas visų suinteresuotų subjektų ir miestų bendradarbiavimas
siekiant sumažinti dėl judumo miestuose išmetamų teršalų kiekį.
Tokios krizės, kaip COVID-19 ar iššūkiai stengiantis išlaikyti energetinį saugumą po Rusijos invazijos į
Ukrainą, kelia grėsmę nustatytiems tikslams. Planas „REPowerEU“5 skirtas sumažinti šių iššūkių
poveikį jame numatytomis priemonėmis: taupant energiją, diversifikuojant energijos tiekimą, atsisakant
iškastinio kuro ir spartinant Europos perėjimą prie švarios energijos bei išmaniai derinant investicijas ir
reformas6.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
2
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„Bendrauk lengviau“
„Bendrauk lengviau“ apima visus darnaus transporto miesto aplinkoje aspektus, kuriuos galima
apibendrinti šiais žodžiais: žmonės, vietos, infrastruktūra, politika ir planavimas.
Be to, viešasis transportas yra neatsiejamas nuo mūsų kasdienio gyvenimo: jis padeda susisiekti,
keliauti saugiai ir tausoti aplinką. „Tradicinių“ transporto rūšių ir naujų skaitmeninių sprendimų
integravimas išlieka pagrindine užduotimi ateičiai.
Šių metų teminėse gairėse kiekviena tema turi atskirą skyrių. Todėl šios gairės leidžia išsamiai
apžvelgti naujausius gerosios praktikos pavyzdžius ir miestų bei piliečių iniciatyvas, kurios įkvėps mtis
veiksmų,
kad
judumas
mieste
taptų
darnesnis.
Jau daugiau nei 20 metų žmonės yra pagrindinis EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS prioritetas, kuris ir toliau lieka
mūsų kampanijos varomąja jėga. Kampanijos svetainėje per rugsėjo 16–22 d. savaitę paviešinama informacija
apie tūkstančius renginių, projektų ir gerosios praktikos pavyzdžių bei paskelbiama apie maždaug 600
JUDUMOAKCIJŲ. Tai rodo, kad EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ sėkmingai suburia žmones ir skatina įgyvendinti
iniciatyvas darnaus transporto srityje. Be to, 2022 m. paskelbus Europos jaunimo metais7 dėmesys skiriamas
bendravimui su jaunais žmonėmis visose veiklos srityse.
Vietos, įskaitant miesto erdves ir žaliąsias zonas, turi būti malonios ir funkcionalios, kad žmonės galėtų susitikti ir
bendrauti. Daugiau žalumos Europos miestuose – tokį pagrindinį poreikį išsakė 82 % respondentų, dalyvavusių
praeitų metų „Švarių miestų“ kampanijos apklausoje8.
Infrastruktūra išaugusių siuntų pristatymo laikais turi dvejopą reikšmę: tai gali būti fizinės siuntos ir nuolat
augantys logistikos iššūkiai jas pristatyti ekologišku būdu arba skaitmeninės informacijos paketai. Pastarieji yra
būtini sklandžioms judumo mieste operacijoms ir reikalauja geresnių ryšių tarp duomenų teikėjų ir vartotojų.
Politika ir planavimas yra reikalingi kiekvienam miestui siekiant visapusiškai ir iš esmės spręsti visuotinius
judumo mieste iššūkius. EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ suteikia puikią galimybę miesto planuotojams pasisemti
įkvėpimo iš į piliečius orientuoto judumo planavimo. Piliečių dalyvavimas yra Europos Komisijos tvaraus judumo
mieste
planų
(SUMP)
koncepcijos
svarbiausias
elementas.
Viešos
konsultacijos
per
EUROPOSJUDUMOSAVAITĘ gali paskatinti naujas iniciatyvas bei aplinkai palankius transporto sprendimus
vietinėse
savivaldybėse.

7

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/
9 https://twitter.com/mobilityweek
8
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Kaip galite dalyvauti EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS kampanijoje?
Šių metų tema „Bendrauk lengviau“ taip pat atspindi mūsų norą bendrauti su jumis! Todėl susitikime
socialiniuose tinkluose „Twitter“9, „Instagram“10 ir „Facebook“11. Kviečiame dalytis naujienomis apie bet
kurias jūsų ir vietos bendruomenių inciatyvas, įgyvendinamas pagal šių metų temas.
Registracijų į EUROPOSJUDUMOSAVAITĘ skaičius 2021 m. buvo didžiausias: iš viso iniciatyvoje
dalyvavo virš 3 100 miestų 53 šalyse, o per metus buvo paskelbta beveik 650 JUDUMOAKCIJŲ.
Dalyvaukite EUROPOSJUDUMOSAVAITĖJE šį rugsėjį. Dalyvauti EUROPOSJUDUMOSAVAITĖJE
galima įvairiais būdais. Jei atstovaujate miestą, galite dalyvauti pagrindinėje kampanijos savaitėje
rugsėjo 16–22 d. ir paskelbti apie savo veiklas mūsų interneto svetainėje www.mobilityweek.eu.
Paskelbkite JUDUMOAKCIJĄ ir pasidalykite savo sėkme. Jei atstovaujate įmonę, piliečių iniciatyvą,
švietimo įstaigą ar kitą organizaciją, galite paskelbti JUDUMOAKCIJĄ, susijusią su darnaus transporto
iniciatyvomis ir „lengvesniu bendravimu“ visus metus. Šių metų teminėse gairėse pateikta keletas
JUDUMOAKCIJOS pavyzdžių. Būsimų išskirtinių JUDUMOAKCIJŲ iniciatoriai taip pat bus pakviesti
pasidalyti savo sėkmės istorijomis.
Skelbdami sėkmės istorijas galite gauti apdovanojimų. Jūsų miestas gali pasigirti pavyzdiniais tvaraus
judumo mieste pasiekimais? Tuomet per EUROPOSJUDUMOSAVAITĘ galite gauti apdovanojimą už
puikų darbą. Mūsų kampanijoje numatyta įvairių apdovanojimų, skiriamų atsižvelgiant į pasiekimų
kontekstą. Todėl raginame teikti paraiškas mūsų kasmetiniuose konkursuose.

9

https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
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6

Sąsajos su kitomis ES iniciatyvomis
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ yra svarbus renginys Europoje, kuris taip pat papildo kelias pagrindines
ES politikos iniciatyvas. Europos Komisijos Darnaus ir išmanaus judumo strategija12 pristato 82
specialias iniciatyvas, kurios turi būti įgyvendintos per ateinančius ketverius metus, kaip pirmas
žingsnis, siekiant neutralizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį iki 2050 m. Be to, mūsų
kampanija remia Europos klimato paktą13, visuomenės informuotumo didinimo iniciatyvą, sutelktą į
įsipareigojimus ir veiksmus kovojant su klimato kaita Europoje. Todėl EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ
atlieka svarbų vaidmenį skatinant žmones, miestus, švietimo įstaigas, įmones ir NVO propaguoti tvarų
judumą mieste.
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ taip pat remia ES tikslus šiose iniciatyvose: ES žalioji savaitė14 ir ES
tvarios energijos savaitė15. Po sėkmingų Europos geležinkelių metų 2021-aisiais16, 2022-ųjų –
Europos jaunimo metų17 iniciatyvoje pagrindinis dėmesys skiriamas jauniems žmonėms, siekiant
pabrėžti jų indėlį visose visuomenės srityse, įskaitant jų poveikį miesto aplinkos ir tvaraus judumo
mieste ateičiai.

12

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
15 https://eusew.eu/
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
13
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2) Žmonės
Deja, sprendimai dėl judumo mieste yra dažnai pirmiausia suvokiami, kaip priemonės „iš viršaus“, dėl
ko žmonės gali jaustis ignoruojami arba neįtraukti. Todėl įtraukesnis ir visapusiškas sprendimų
priėmimo procesas gali padėti gyventojams likti išgirstiems. Nors į piliečius orientuota politika dažnai
įgyvendinama ilgalaikėje perspektyvoje, ji gali duoti daug vaisių. Bendrakūros principu, kuris
paaiškintas toliau, siekiama įtraukti įvairias pilietinės visuomenės iniciatyvas, skirtingų amžiaus grupių
bei socialinių ir ekonominių sluoksnių žmones, kurie kartu įgyvendintų išsikeltus tikslus, darančius
teigiamą poveikį visiems.

2a) Bendrakūra
Bendrakūrą galima apibrėžti, kaip „sisteminį procesą kuriant naujus sprendimus ne žmonėms, o kartu
su žmonėmis; įtraukiant žmones ir bendruomenes į politikos ir paslaugų vystymą 18“. Šia apibrėžtimi
buvo grindžiamas ES finansuojamas projektas „SUNRISE“19, kuris paskatino bendrakūros procesus
šešiuose miestuose Europoje ir už jos ribų. Toliau pateikti trys gerosios praktikos pavyzdžiai atspindi
įvairius bendrakūros aspektus ir įvairius piliečių dalyvavimo lygius.

Automobilių parkavimo problemų sprendimo pavyzdžiai Brėmene, Vokietijoje
Europoje istoriniai miestų rajonai, pastatyti iki penktojo dešimtmečio, nebuvo pritaikyti asmeninių
automobilių parkavimui gatvėje ar kur kitur. Šis iššūkis taip pat egzistuoja Brėmeno mieste,
įsikūrusiame Vokietijos šiaurės vakaruose. Siauros gatvės ir šaligatviai be parkavimo galimybių
kelkraštyje buvo įprastas reiškinys Hiulsbergo rajone – palyginti mažoje vietovėje Hanzos lygos miesto
rytuose, netoli garsiojo stadiono „Weserstadion“. Dar neseniai automobiliai iš dalies blokuodavo
šaligatvius arba buvo statomi abejose gatvės pusėse. Tai kėlė nemažai problemų: šaligatviais dažnai
negalėjo judėti negalią turinys žmonės, tėvai su vaikiškais vežimėliais. Priešgaisrinės tarnybos ir atliekų
surinkėjai taip pat turėjo rimtų problemų manevruodami ribotame plote. Automobilių vairuotojai
parkavimą prie savo namų laikė savo teise ir konfliktavo su kitomis gyventojų grupėmis, norinčiomis
restruktūrizuoti ir riboti parkavimą kelkraštyje.

18
19

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu
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© SUNRISE Project

Vietoj priemonių „iš viršaus“, miesto administracija pradėjo projektą, kuriuo bendrai identifikavo esamus
iššūkius ir bendrai parengė sprendimus, kurie buvo įgyvendinti trečiajame etape ir įvertinti įvairių
socialinių grupių. Po iššūkių identifikavimo, miesto administracija pertvarkė parkavimą kelkraštyje kartu
su gyventojais. Šio proceso metu labai svarbu buvo rasti konsensusą tarp skirtingų interesų grupių.
Darbo dienų vakarais buvo surengta kelios dešimtys susitikimų, skirtų apsikeisti informacija ir
nuomonėmis. Be to, buvo suteikta platforma pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip judėjimo problemų
turintys asmenys, šeimos ir vyresnio amžiaus žmonės.
Pagrindinės išvados ir pasiekimas – parkavimo politikos pertvarka ir jos įgyvendinimas, padėję
atlaisvinti papildomus 1600 m kelkraščio, taip pat bendrumo jausmas, kuris leido rajono gyventojams
įsitikinti, kad mainai ir diskusija gali duoti sėkmingų rezultatų. Po restruktūrizacijos, daugelis eismo
dalyvių, pėsčiųjų ir negalią turinčių žmonių gali laisviau judėti. Ši kolektyvinė bendrakūros veikla –
sėkmės pavyzdys, todėl gerosios praktikos pavyzdžiu bus sekama ir kituose Brėmeno rajonuose20.

Daugiafunkcinio judumo centrų įrengimas Lisabonoje, Portugalijoje
Lisabonos miestas turi gerai veikiančią metro sistemą, kuria 2019 m. pasinaudojo 173 mln. keleivių,
t.y., kiek daugiau nei 500 000 žmonių per dieną21. Jai tenka 18 % kelionių Portugalijos sostinėje darbo
dienomis, tai truputį mažiau nei rekomenduojama aktyvaus judumo riba (24 %). Deja, 56 % visų
kelionių gyventojai savo tikslui pasiekti naudojasi asmeniniais lengvaisiais automobiliais. Todėl viešojo
transporto plėtra yra kertinis akmuo siekiant mažinti išmetamų teršalų kiekį Lisabonoje.
„EMEL“, pagrindinė parkavimo įmonė Lisabonoje, bendradarbiavo su miesto administracija, kad
pradėtų bendrakūros procesą, skirtą išnaudoti daugiafunkcinio judumo centrų potencialą. Tai yra fizinės
stotys, kurios strategiškai įkurtos esamų viešojo transporto linijų sankirtose. Dauguma šių persėdimo
taškų jau siūlo kelių rūšių transportą. Pavyzdžiui, miesto šiaurės rytuose esanti „Oriente“ traukinių stotis
siūlo ilgo ir trumpo atstumo traukinių jungtis ir autobusų paslaugas.

20
21

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7
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© monteiro.onlie / Shutterstock

Nustačius miestui tinkamą judumo centrų koncepciją, kitas transporto planuotojų žingsnis buvo pradėti
bendrakūros procesą, pasitelkiant plataus masto kiekybinę apklausą apie viešojo transporto naudotojų
norus ir poreikius. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 2 000 žmonių, o jos pagrindinis tikslas buvo
sužinoti, kaip keleiviai vertina ženklus, patogumą ir saugumą penkiuose identifikuotuose centruose.
Kadangi didžioji dalis respondentų nurodė, kad penki centrai yra gerai sujungti, Lisabona sieks gerinti
bendrą saugą ir aplinką šiose vietovėse. Apie 50 % apklausos dalyvių nesijautė komfortiškai ir nurodė,
kad aplinka nėra maloni. Taip pat buvo užduota klausimų apie centrų tobulinimą ir dauguma atsakė,
kad miestas turi plėsti žaliąsias zonas (daugiau nei 90 % pritarusiųjų) ir gerinti viešojo transporto parko
kokybę.
Taigi, šios užduoties bendra išvada tokia, kad atsakinga miesto administracija susidarė aiškų vaizdą
apie žmonių poreikius, jog galėtų skirti tikslines investicijas į konkrečius pakeitimus, skirtus patobulinti
visus penkis centrus. Kartu tokios apklausos yra ir nebrangus būdas norint nustatyti investicijų naudą22.

Projektas „Užkariauti gatvę“: bendrakūros pavyzdys Levene

© Henk Vrieselaar / Shutterstock

Gyventojų bendrakūros poveikis, pasitelkiant apklausas, yra gana pasyvus, tuo tarpu tiesioginiai
veiksmai leidžia žmonėms akivaizdžiai daryti įtaką sprendimų priėmimo procesams. Leveno projektas
„Užkariauti gatvę“ yra būtent toks pavyzdys. Šiame apie 100 000 gyventojų turinčiame Belgijos mieste
22

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
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gyvena keli tūkstančiai studentų, todėl jis yra vienas iš pagrindinių dviračių transporto miestų Belgijoje.
Vis dėlto, Leveno gyventojai mano, kad automobiliai išlieka vyraujanti transporto priemonė. Taigi,
projektas „Verover de Straat“ (Užkariauti gatvę)23 išsikėlė tikslą: „kartu su gyventojais, mes darome
gatves žalesnes, sveikesnes, jaukesnes, saugesnes ir labiau pritaikytas vaikams!“. Šis tikslas turi būti
pasiektas suteikiant žmonėms galimybę pertvarkyti kelias buvusias automobilių stovėjimo vietas. Po
pradinio paraiškų teikimo laikotarpio, kelių atrinktų gatvių gyventojai galės pertvarkyti konkrečias savo
gatvės dalis. Jei žmonės bus patenkinti rezultatais, priemonės bus įgyvendintos visam laikui. Projektą,
kurį prižiūri kelios vietinės iniciatyvos, remia Leveno miesto savivaldybė. Kol kas buvo organizuoti
visuomeniniai kvietimai teikti paraiškas, kur gali dalyvauti konkrečių pertvarkomų gatvių zonos
gyventojai.

2b) Gyventojų savarankiškas domėjimasis
Gyventojų savarankiškas domėjimasis, dar kartais vadinamas piliečių mokslu, reiškia dalyvavimo
procesą, leidžiantį eiliniams žmonėms prisidėti prie mokslinių tyrimų ir procesų. Taigi, piliečių mokslas
ne tik palengvina duomenų rinkimo ir analizavimo darbą, bet taip pat padidina aktualių tyrimų objektų
bei temų identifikavimo procesą. Šis identifikavimo aspektas taip pat svarbus projektams, kuriuose
skatinamas piliečių įsitraukimas, atspindintis demokratijos principą „valdo žmonės žmonių labui“.

„WeCount“ – piliečių surinkti matavimo duomenys bendruomenės kontekste
Projektas „WeCount“, finansuojamas pagal ES programą „Horizontas 2020“, įtraukė visuomenę renkant
eismo duomenis šešiuose bandomuosiuose Europos miestuose. Dalyviai savanoriškai dalyvavo
specialiuose seminaruose ir išmoko, kaip naudoti bei suprasti eismo intensyvumo skaičiavimo daviklius,
kuriuos jie turėjo patalpinti savo namų ar darbovietės languose.

© WeCount Project

Dublinas, vienas iš projekte dalyvaujančių miestų, patiria iššūkių dėl nuolat augančio gyventojų
skaičiaus ir viešojo transporto sistemos, kuri atsilieka nuo paklausos. Todėl mažai kas nustebo, kai
Dublinas buvo paskelbtas šeštuoju labiausiai perpildytu miestu Europoje 24 iki pandemijos. „WeCount“
Airijos sostinėje naudojo įvairius daviklius, padėjusius įgyvendinti sumanytas iniciatyvas. Piliečių
23
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įsitraukimas liudijo apie perėjimą nuo žinojimo apie eismo ir taršos problemas jų miesto rajonuose iki
padidėjusio sąmoningumo ir entuziazmo, kilusio renkant realius duomenis, kurie bus panaudoti
padėčiai gerinti ten, kur jiems rūpi labiausiai – vietose, kur jie gyvena, dirba ir jų vaikai eina į mokyklą.
„WeCount“ įgalino žmones rinkti duomenis ir žinias apie eismo tendencijas savo bendruomenėse ir
palengvino informacijos sklaidą tarp gyventojų ir sprendimų priėmėjų25.
Kai kurios iš nagrinėtų problemų buvo dviračių takų trūkumas, greičio ribojimų nesilaikymas, taip pat
nepakankamai matuojamas komercinio transporto intensyvumas ir su aplinka susijusi informacija, tokia
kaip oro ir triukšmo tarša. Dalyviams buvo įdomu naudotis suteikta technologija ir didžioji dalis suprato
duomenų rinkimo metodus. Kuo daugiau tikslių duomenų buvo surinkta, tuo labiau jiems patiko tokio
pobūdžio bendradarbiavimas. Be to, kad iniciatyva padeda žmonėms moksliškai įsitraukti į duomenų
matavimą ir skatinti realius pokyčius savo bendruomenėse, ji naudinga ir miestams, nes perkelia
finansinę ir administracinę duomenų rinkimo naštą ant daugelio suinteresuotų subjektų pečių.
Ši iniciatyva yra ne tiek tiesioginis įrankis politiniams pokyčiams, kiek skirta įkvėpti žmones būti
aktyviais. Kita vertus, projektas įgalino ilgalaikį bendradarbiavimą tarp gyventojų ir politikos formuotojų.
Atsižvelgdama į projektą Airijoje, Dublino miesto taryba paprašė įrengti monitorius, kurie teiktų eismo
duomenis ir oro kokybės matavimus įgyvendinant Mokyklų zonų iniciatyvą. Ši iniciatyva skirta remti
aktyvų judumą ir didinti saugumą prie nustatytų mokyklų zonų26. „WeCount“ daviklių duomenų
įdiegimas suteikia tarybai objektyvius matavimo duomenis, skirtus ilgainiui įvertinti iniciatyvos
veiksmingumą ir keliavimo įpročių pokyčius.

2c) Piliečių įsitraukimas
Ne kas kitas, o būtent miestų gyventojai geriausiai sugeba identifikuoti judumo iššūkius, pavojingą
gatvių
išdėstymą
ir
problemas,
susijusias
su
tarša
ar
prastu
susisiekimu.
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS kampanijoje dažnai gilų įspūdį palieka istorijos, skelbiamos kaip
JUDUMOAKCIJOS27. Šioje kampanijoje išgarsinti gerosios praktikos pavyzdžiai įkvepia piliečių
iniciatyvas kituose miestuose ir už jų ribų.

Bolonija: piliečių įsitraukimas kuriant 30 km/h zoną
Italijos Bolonijos miesto, turinčio apie 400 000 gyventojų, istorinis miesto centras kenčia nuo
intensyvaus automobilių eismo, nes beveik 60 % visų kelionių pagrindinė susisiekimo priemonė –
automobiliai. Nereikia būti eismo ekspertu, kad suprastum, jog pernelyg intensyvus asmeninių
automobilių naudojimas ir siauros istorinio miesto centro gatvės gali būti toksiškas derinys – tiek
saugaus eismo, tiek išmetamų teršalų atžvilgiu. Šią prielaidą pagrindžia statistika, pagal kurią
pastaruosius dešimt metų kasmet žūva apie 20 žmonių, 2 600 sužalojusių.
2021 m. liepą keletas aktyvistų organizavo žaibiško sambūrio protestą, skirtą didinti informuotumą ir
neutralizuoti šį automobilių neigiamą šalutinį poveikį. Po šio unikalaus renginio sekė kampanija „30
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Bologna – una citta per tutti“. Pasitelkiant socialinius tinklus, interneto svetainę „bologna30.it“28 ir kitas
komunikacijos priemones, šis piliečių judėjimas surinko kelis tūkstančius rėmėjų parašų.
Sumaniai panaudoję statistinius duomenis ir gerosios praktikos pavyzdžius iš kitų miestų, kurie buvo
apibendrinti ir išversti į trumpus ir patrauklius šūkius italų kalba, judėjimo iniciatoriai sugebėjo tikslingai
perteikti savo žinutę. Plakatus galima atsisiųsti iš kampanijos svetainės, todėl kiekvienas judėjimą
palaikantis žmogus gali atsispausdinti medžiagą namuose. Didelę paramą išreiškė organizacijos,
iniciatyvinės grupės ir įmonės visoje Bolonijoje.
Šis piliečių judėjimas sėkmingai pasiekė tikslą – didinti visuomenės informuotumą apie esamą padėtį,
pabrėžiant kitus gerosios praktikos pavyzdžius įvairiose Europos šalyse ir parodant Bolonijos
gyventojams didelę tokio metodo naudą.

Penki būdai bendrauti su jaunimu
„Vaikai – mūsų ateitis“ – šį posakį vartoja daug politikų visame pasaulyje. Tačiau lieka klausimas, kaip
jaunimą sudominti darniu judumu. Mūsų EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS kampanija sukūrė medžiagą ir
organizavo
seminarus
apie
tai,
kaip
bendrauti
su
jaunąja
karta.
Šiai
temai
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖS kontekste aptarti skirta speciali skiltis Europos jaunimo metų29
iniciatyvos puslapyje, kur taip pat pateikiamos bendravimo su jaunąja karta gairės 30. Turime penkias
rekomendacijas, kuriomis norime pasidalyti su EUROPOS JUDUMO SAVAITĖS dalyviais:
1. Būtina bendrauti su jaunais žmonėmis ir užmegzti prasmingą dialogą, kad jie taptų politikos
formavimo proceso dalimi. Pasaulyje pilna tuščių reklaminių žinučių, kurias žmonės šiais laikais
lengvai ignoruoja, todėl norint, kad tarp jaunimo ir politikos formuotojų užsimegztų tikras ryšys,
reikia specialios erdvės, kurioje būtų galima pradėti dialogą, užduoti klausimus ir nuoširdžiai
išgirsti vienas kitą.
2. Reikia apimti visą jaunimo auditoriją; ji turi atstovauti skirtingus amžius ir sluoksnius. Vietos
visuomeninės organizacijos gali pritraukti ir įkvėpti įvairias jaunimo grupes, suteikdamos platesnį
supratimą apie tai, kaip judumo planavimas įtakoja jų kasdienį gyvenimą ir kaip jauni žmonės
gali įsitraukti į procesą.
3. Bendravimas turi būti tikras ir nuoširdus, o ne tik „uždėta varnelė“, jei norima pasiekti realių
rezultatų judumo planavimo procese. Kuo įvairesni bendruomenės dalyviai, tuo geresnė miesto
perspektyva kuriant sėkmingą planą, kuris didintų tvarumą ir gerintų žmonių gyvenimo kokybę.
4. Reikia pripažinti svarbą ir sąsają tarp transporto prieinamumo, galimybių ir kliūčių jaunimui.
Išlaidos ir nauda daro įtaką asmeninio tobulėjimo galimybėms, kurios visada svarbios, ypač
tiems, kurie dar tik ieško savo gyvenimo kelio.
5. Jauni žmonės dažniau linkę palaikyti tvarių transporto būdų diegimą. Jie labiau linkę keisti savo
įpročius, o aktyvus judumas yra neatsiejamas nuo jų kasdienybės. Susikurti ir išlaikyti jį, kaip
nuolatinę gyvenimo praktiką, naudinga visiems. Palaikymas iš jaunų žmonių pusės gali daryti
įtaką kitiems bendruomenės nariams ir būti pagrindiniu veiksniu kuriant naudotojams pritaikytus
judumo mieste tinklus ir sėkmingas darnaus judumo iniciatyvas.
28
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3) Vietos
EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ siekia išskirti sprendimus, kurie transporto centrus paverčia vietomis,
kviečiančiomis lankytojus ir naudotojus pasivaikščioti, pasibūti ir susitikti. Kampanijos sekretoriatas
nusprendė šiai kategorijai atrinkti gerosios praktikos pavyzdžius, susijusius su fizine transformacija, kai
vietos, gatvės, rajonai ir miestai tampa tinkamesniais gyventi ir tausojančiais aplinką. Be to, šiame
skyriuje aptariamos tokios svarbios temos, kaip parkavimo politika miesto centre, remiantis įvairių
Europos miestų sprendimais, leidusiais sėkmingai atlaisvinti kelkraščius mieste. Taigi, vietos gali kurti
geresnius ryšius tarp žmonių, aplinkos ir judumo galimybių.

3a) Erdvės pertvarkymas
Pastaraisiais metais žmonės daugiau būna namuose, lankosi savo bendruomenėse ir apsiperka ten,
kur gyvena. Toks lėtesnis judėjimas ir vietos bendruomenėse praleidžiamas laikas daug prisidėjo prie
pažangos viešosios erdvės paskirstymo srityje. Kai žmonės nuolat būna savo gyvenamuosiuose
rajonuose, tampa lengviau juos įtraukti į tvarių pokyčių procesus.

Susitikimo vietų kūrimas Malmėje, Švedijoje
Malmė ėmėsi iniciatyvos sustatyti lauko baldus parkavimo vietose, kad bendruomenės galėtų
susigrąžinti gatves ir jomis mėgautis31. Šios vietos mieste buvo sukurtos dalyvaujant ir prisidedant
gyventojams. Koncepcija siūlo iš anksto sukonstruotus, laukui pritaikytus baldų „modulius“ (stalus,
kėdes, augalų vazonus ir t. t.), kuriuos galima konfigūruoti ir pertvarkyti įvairiais būdais ir tikslais.
Tokio sumanymo tikslas – pakeisti automobilių stovėjimo vietą į žmonių susitikimo vietą. Šie baldai gali
transformuoti gatvę iš pragmatinės erdvės į susitikimo vietą kaimynams. Pasitelkiant baldus, kaip
vietinių gyventojų traukos priemonę, pakeičiamas eismo srautas ir sukuriama saugesnė zona
suaugusiems ir vaikams mėgautis miestu ne parkuose, o gyvenamojoje, komercinėje ir urbanistinėje
aplinkoje.
Leisti bendruomenei prisidėti pertvarkant erdvę savo rajonuose yra puikus būdas „Bendrauti lengviau“,
pradedant nuo savo namų. Suteikiant erdvę pėstiesiems, dviratininkams ir bendravimui prie pat namų
durų ar vietinės parduotuvės, o ne kur nors toli, normalizuojamas transporto srautas ir skatinamas
tvarus judėjimas miesto aplinkoje.

Eismo intensyvumo mažinimas Bytome, Lenkijoje
Kiekvienas savo mieste žino bent vieną gatvę, kurioje vairuotojai linkę viršyti greitį arba kuri nėra itin
saugi pėstiesiems ar dviratininkams. Priežastys tokioms gatvėms atsirasti yra įvairios, pvz., gatvės vieta
tarp dviejų pagrindinių kelių, greičio matuoklių ir priverstinių priemonių nebuvimas ar tiesiog aktyviam
judumui nepalankus miesto projektavimas. Netoli Katovicų esančio Lenkijos Bytomo miesto
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gyventojams teko kęsti šias grėsmes Miarki gatvėje, kur vairuotojai važiuodavo 100 km/h ir didesniu
greičiu.
Reikėjo mažo biudžeto sprendimų, nes pertvarkymo priemonėms buvo galima skirti vos 15 000 Eur.
Nors už aktyvaus judumo galimybes kovojantys aktyvistai apvainikavo šią situaciją fraze „dažai nėra
infrastruktūra“, tai buvo vienintelis būdas sumažinti tranzitinį eismą bei su juo susijusį triukšmą ir taršą.
Dažais paženklinus nepertraukiamą dviejų krypčių dviračių juostą, taip pat kelias pėsčiųjų perėjas ir
naujas parkavimo vietas, buvo susiaurinta važiuojamoji kelio dalis. Ši priemonė, kartu su lenktu kelio
išplanavimu, padėjo sulėtinti eismą.
Tokiu būdu vidutinis eismo greitis sumažėjo daugiau nei 20 km/h, panaudojus vos kelis ženklus ir kelis
litrus dažų. Be to, automobilių srautas sumažėjo daugiau nei 30 %, taip žymiai sumažinant oro ir
triukšmo taršos naštą gyventojams. Aktyvistų grupė įsitikinusi, kad šis veiksmingas mažo biudžeto
gerosios praktikos pavyzdys bus pritaikytas kituose Lenkijos miestuose32.

Fizinių barjerų sukūrimas centrui be automobilių Zalcburge, Austrijoje
Miesto centras be automobilių, kuriame žmonės galėtų vaikštinėti ir kvėpuoti grynu oru, daugeliui iš
mūsų atrodo tik svajonė. Zalcburgas nusprendė paversti šią svajonę realybe. Be to, kad gyventojai
atsikratė lengvųjų automobilių naštos, šis pokytis taip pat pagerino patirtį tūkstančiams turistų, kasdien
užimančių 170 000 nakvynės vietų Mocarto gimtajame mieste.
Dėl savo palankios geografinės padėties slėnyje prie Zalcacho upės, ketvirto pagal dydį Austrijos
miesto centras yra gana tankiai apgyvendintas. Buvo imtasi griežtų priemonių įrengiant fizinius kelio
barjerus iš pakeliamų stulpelių, blokuojančių patekimą į miesto centrą. Ši fizinė prieigos reguliavimo
priemonė taiko išimtis pagalbos tarnybų transporto priemonėms, pvz., policijos automobiliams ar
ugniagesių brigadoms, taip pat kurjeriams, kuriuos samdo centre įsikūrusios parduotuvės. Vis dėlto,
prekių pristatymas leidžiamas tik 6.00–11.00 val. pirmadieniais–šeštadieniais33. Zalcburgas taip pat
įvedė išimtis miesto centro gyventojams su leidimais pasiekti savo namus automobiliu.

© FAAC.BIZ
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Šios griežtos fizinės priemonės įtrauktos į platesnę parkavimo strategiją, įeinančią į bendrąjį planą
„Salzburg.Mobil 2025“34, paskelbtą 2016 m. Vienas svarbus punktas – gerai įdiegta sistema „park &
ride“, apimanti daugiau nei 4 000 parkavimo vietų35 svarbiose lankytinose priemiesčio vietose, kaip oro
uostas, atrakcionai ir dizainerių išparduotuvės. Taip pat buvo apribotas parkavimas kelkraštyje šalia
istorinio miesto centro esančiuose rajonuose. Maksimalus parkavimo laikas šiose matuoklius turinčiose
vietose yra trys valandos. Savaitgaliais ir priemiesčiuose parkavimas kelkraštyje yra nemokamas, bet
maksimali trijų valandų trukmė išlieka. Toks pakeliamųjų stulpelių, „park & ride“ sistemos ir parkavimo
kelkraštyje reguliavimo derinys mažina naštą turistams ir kasdien į darbą važinėjantiems žmonėms,
nukreipiant automobilius nuo istorinio miesto centro.

3b) Miestų žalinimas
Miestų žalinimas gali duoti įvairios naudos, įskaitant išmetamų teršalų kompensavimą per medžius,
kuris vidutinę temperatūrą mieste gali sumažinti apie 1 °C36. Dėl medžių pavėsio, paviršiaus
temperatūra karštą vasaros dieną gali sumažėti 8–12 °C Vidurio Europoje ir iki 4 °C Pietų Europoje37.
Miestų žalinimas taip pat gali skatinti biologinę įvairovę miestuose, kaip rodo Utrechto pavyzdys, kur
miesto valdžia nusprendė daugiau nei 300 autobusų stotelių stogų užsodinti augalais, kurie traukia
drugelius, bites ir kamanes. Ši priemonė, kuri išliks veiksminga bent 15–20 metų, padės padidinti
miesto biologinę įvairovę. Miestas ar mokesčių mokėtojai nepatiria jokių išlaidų, nes priežiūros išlaidos
padengiamos iš pajamų, gautų už reklamas, rodomas vietos autobusų stotelėse38.
Be to, kaip minėta praeitų metų teminėse gairėse, Paryžius iki 2026 m. ketina pasodinti 170 000
medžių39. Tokios pastangos dedamos visoje Europoje ir pripažįstamos skiriant Europos Komisijos
įsteigtą Europos žaliosios sostinės apdovanojimą40. Šiuo titulu, kuris kasmet skiriamas jau daugiau nei
dešimtmetį, pagerbiamos vietos bendruomenių pastangos gerinti aplinką, o taip pat ir ekonomiką bei
gyvenimo kokybę miestuose. Toliau išskirti du ankstesnių metų Europos žaliosios sostinės
apdovanojimu įvertinti miestai: Esenas ir Liubliana.

Nuo pramoninės dykvietės iki gamtos draustinių – Rūro srities transformacija
Rūro sritis (vok. Ruhrgebiet) kadaise buvo (Vakarų) Vokietijos svarbiausias pramonės centras ir dažnai
apibūdinama kaip stereotipinė dykvietė, nusėta rūkstančiais gamyklų kaminais. Tačiau šiuo atveju tai
atgyvenęs stereotipas. Kai septintajame dešimtmetyje anglies gavyba sunyko, buvo imtasi investicijų ir
strateginių planų, skirtų pertvarkyti sritį, kurioje gyvena daugiau nei penki milijonai gyventojų 41. Šis
procesas, pavadintas „Strukturwandel“ (struktūrinė kaita), susijęs su darbo vietų kūrimu buvusiems
kalnakasiams ir jų šeimoms, taip pat su žemės renatūralizacija.
Vienas iš pagrindinių siekių buvo renatūralizuoti dvi svarbias per Eseną tekančias upes: Emšerį ir Rūrą,
kuris davė vardą visai sričiai. Kadangi dešimtajame dešimtmetyje abi upės buvo laikomos keliančiomis
34
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grėsmę visuomenės sveikatai, buvo imtasi žymių pakeitimų. Dėka aktyvaus miestų ir apskričių prie
Emšerio bendradarbiavimo, buvo nutiesta apie 150 km dviračių takų.
Kalbant apie visą Eseno sritį, buvo pasodinta per tris milijonus medžių, sukurtos 73 autobusų ir
traukinių linijos, o žaliosios zonos dabar sudaro 53 proc. miesto ploto. Be to, buvo atkurta nemažai
upės pakrančių. Šios ir kitos pastangos lėmė, kad pamažu sugrįžo paukščiai ir žuvys, o 2017 metais
buvo panaikintas 40 metų trukęs draudimas maudytis Rūre. Nors šios pastangos pareikalavo daug
darbo ir nemažų investicijų bei bendradarbiavimo tarp daugybės savivaldybių, būtina pabrėžti sektino
pavyzdžio poveikį, kurį ši sėkminga transformacija gali padaryti kitoms Europos savivaldybėms.

© imageBROKER.com

Pėsčiųjų zonų plėtra Liublianoje, Slovėnijoje
Slovėnijos sostinė Liubliana buvo paminėta praeitų metų teminėse gairėse42, nes miestas, kuriame
vyravo automobiliai ir kitos motorinės transporto priemonės, sukūrė pėsčiųjų zoną, dydžiu prilygstančią
140 futbolo aikščių. Liubliana neabejotinai jau yra labai žalias miestas, kurio 46 proc. ploto užima
natūralūs miškai.
2007 metais nemaža suinteresuotųjų subjektų grupė, įskaitant miesto administraciją, įvairias institucijas
ir viešąsias įmones, sukūrė „Liublianos viziją 2025“. Ši kolektyvinė organizacija nustatė ilgalaikį planą, į
kurį įtraukė daugiau nei 100 individualių projektų, apimančių infrastruktūros pritaikymą aktyviam
judumui, kultūrines veiklas ir skverų gražinimą. Neskaitant jau mieste esančių parkų (kai kuriems iš jų
daugiau nei 100 metų), buvo sukurti nauji parkai.
Apleistos pramoninės zonos buvo paverstos naujais parkais, kurie padidino žaliąjį plotą 80 hektarų,
atitinkančių daugiau nei 110 futbolo aikščių. Šios žaliosios zonos taip pat apima rekreacinės veiklos
sritis, pvz., nedidelį gyvulių ūkį, vaikų žaidimo aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus 43.

42
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https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf

17

3c) Dviračių strategijos
Dviračiai atlieka svarbų vaidmenį darnaus judumo pertvarkoje ir prisideda prie patogių miestų kūrimo ir
gyventojų sveikatos. Neskaitant erdvės ir infrastruktūros pritaikymo važiavimui dviračiu, būtina
atsižvelgti į patogumą užtikrinant pakankamai dviračių stovėjimo vietų persėdimo į kitas transporto
priemones taškuose, ir kelti dviračių transporto lygį miestuose. Norint nuvykti iš taško A į tašką B,
reikalingas geresnis susisiekimas, užtikrinantis paprastą persėdimą iš viešojo transporto priemonės ant
dviračio ir atvirkščiai. Pakankamas saugių parkavimo vietų įrengimas yra esminis elementas, į kurį
reikia atsižvelgti dviračių transporto strategijoje.

Moderniausia dviračių stovėjimo aikštelė Utrechte, Olandijoje
Olandija išlieka dviračių transporto infrastruktūros etalonu, ypač dviračių parkavimo srityje. Neseniai
atnaujinta Utrechto traukinių stotis buvo pertvarkyta sukuriant šiuo metu pasaulyje didžiausią dviračių
parkavimo aikštelę, turinčią 12 500 dviračių stovėjimo vietų. Svarbiausia, kad sistema būtų patogi, nes
to labiausiai reikia dviračiais keliaujantiems žmonėms.
Į Utrechto traukinių stotį dviratininkai gali įvažiuoti tiesiai, pasirinkę iš trijų parkavimo aikštelės aukštų, iš
kurių galima patekti į geležinkelį, parduotuves ir vietos rajoną. Aikštelės užimtumas rodomas eilių gale
esančiuose ekranuose, atnaujinamas realiuoju laiku, o antro aukšto stovėjimo vietos turi apsauginius
laikiklius ir dujinį pakėlimo mechanizmą. Parkavimas yra nemokamas 24 valandas. Įsiregistravimas ir
išsiregistravimas yra integruotas į viešojo transporto kortelę, taip pat aikštelė siūlo 1 000 viešojo
susisiekimo dviračių. Yra dviračių servisas, o aikštelė yra prižiūrima. Taip pat daug vietos skirta
didesniems
dviračiams,
pvz.,
krovininiams
dviračiams.
Holistinė aikštelės koncepcija suteikia galimybę atvažiuoti iš miesto, saugiai palikti dviratį, įlipti į traukinį
ir grįžti namo – ir atvirkščiai. Dizainui panaudotos tokios medžiagos, kaip akmuo ir stiklas, kad
atspindėtų lauko aplinką, bei optimalus natūralus apšvietimas. Išplėtus pasiekiamumo ir funkcionalumo
ribas dviračiu važiuoti tampa kur kas patogiau ir maloniau44.

Automatizuotas parkavimo bokštas Tršinece, Čekijoje
Mūsų kasmetinėse teminėse gairėse visuomet siekiama subalansuoto požiūrio dalijantis gerosios
praktikos pavyzdžiais iš didesnių ir mažesnių miestų. Čekijos Tršineco miestas su 35 000 gyventojų yra
puikus pavyzdys mažesniems miestams su didelėmis ambicijomis darnaus judumo srityje.
Pasinaudojęs ES Europos regioninės plėtros fondu, miestas sukūrė automatizuotą parkavimo bokštą,
kuriame telpa 118 dviračių.
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Šis naujas statinys buvo pastatytas netoli pagrindinio miesto transporto mazgo, kuris buvo perkeltas į
Tršineco centrą pagal tą pačią iniciatyvą. Šios pastangos padidino pasiekiamumą ir paskatino
gyventojus bei miesto svečius aktyviau keliauti. Vienu mygtuko spustelėjimu dviračiai surenkami ir
perkeliami į saugią parkavimo vietą, iš kur paskui pasiimami paprasčiausiai nuskenavus kvitą.
Ši priemonė paskatino daugiau žmonių naudotis dviračiais ir suteikė patogią galimybę keliautojams
palikti savo automobilius, važiuoti dviračiu iki bokšto, o paskui traukiniu tęsti kelionę. Įdiegus naują
infrastruktūrą, administracija dabar siekia skatinti dviračių naudojimą ne tik poilsiui, bet ir kasdieniam
naudojimui.
Mieste buvo sukurti dviračių takai ir stovai, taip pat įvairios priemonės ir paslaugos, skirtos techninei
priežiūrai, remontui ir elektrinių dviračių įkrovimui45.

© Regioninės plėtros ministerija / Antonín Kapraň

Dviračių parkavimo integravimas į regioninį tinklą Il de Franse, Prancūzijoje
Prancūzijos Il de Franso regionas aplink Paryžių siekia padidinti naudojimąsi dviračių transportu nuo 2
proc. iki 6 proc. ir investuoja į dviračių stovėjimo vietas, susietas su viešuoju transportu.
Pasitelkiant labai gerai išvystytą viešojo transporto sistemą (su 515 stočių), šiame regione siekiama iki
2030 m. išplėsti bendrą dviračių parkavimo erdvę 140 000 stovėjimo vietų. Pasirūpinti regionu, kuriame
gyvena dvylika milijonų žmonių, per dieną keliaujančių 9,4 mln. kartų daugiau nei 1850 km atkarpas,
yra nemažas darbas. Bendrieji iniciatyvos tikslai apima abonementų supaprastinimą tarp įvairių teikėjų
ir nemokamą naudojimąsi turintiems metinį viešojo transporto bilietą.
Projektas vystomas lygiagrečiai su nacionalinės politikos perspektyvomis, kuriomis siekiama, kad
dviračių parkavimas būtų įdiegtas stotyse, ir derinant su Paryžiaus greitųjų traukinių tinklo kūrimu, kad
su dviračiais susijusį paslaugų ir erdvių planavimą galima būtų integruoti į infrastruktūrą nuo pat
pradžios. Pasitelkus dviračių subsidijas ir ilgalaikės elektrinių dviračių nuomos sistemos planus, tikslas
yra sukurti galimybę važiuoti dviračiu iki 10–15 km už Paryžiaus. Holistinio tinklo koncepcija siekiama,
kad trumpos kelionės dviračiu taptų patogiu ir organizuotu susisiekimo būdu tiek vietiniuose rajonuose,
tiek visame regione46.

45
46

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia
https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8
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4) Infrastruktūra (siuntų keliavimo pavyzdžiai)
Transporto sektorius yra atsakingas už 30 proc. visų CO2 emisijų Europoje. Vienas iš efektyviausių
būdų riboti emisijas yra mažinti kelionių ir siuntų pristatymo atkarpų skaičių. Kuo mažiau kelionių
transporto priemonė turi atlikti, kad pristatytų siuntą, tuo mažesnės bus jos emisijos. Kiekvienas siuntos
grąžinimas sąlygoja papildomą gabenimo laiką, transporto priemones ir degalus. Vartotojai turi būti
informuoti pateikiant aiškius produktų aprašymus ir rinktis protingai bei suprasti savo sprendimų
poveikį, kad sumažintų prekių grąžinimo tikimybę, o tuo pačiu ir vietos eismo srautus bei poveikį
aplinkai. Taip pat galima padidinti siuntų pristatymo paslaugų tvarumą, jei būtų naudojami tokie
transporto būdai, pavyzdžiui, elektriniai automobiliai ir krovininiai dviračiai, kurie dažnai yra pranašesni
patogumo ir efektyvumo atžvilgiu ir puikiai tinka pristatymams „iki durų“.

4a) Siuntų pristatymas mieste
Per kelis pastaruosius metus elektroninė prekyba sparčiai išaugo. Prasidėjus COVID-19 pandemijai,
smarkiai padaugėjo užsakymų internetu, nes žmonės negalėjo išeiti apsipirkti dėl karantino arba ėmėsi
atsargumo priemonių, kad išvengtų susirgimų. Apie 40 proc. žmonių Europoje šiuo metu gyvena miestų
teritorijose47. Efektyvus ir netaršus siuntų pristatymas nuolat augančiuose miestuose tampa labiau
įprastas. Viena iš priežasčių – didesnės miestų administracijų pastangos mažinti sunkvežimių taršos
poveikį taikant tokias priemones, kaip miesto transporto prieigos taisyklės. Žmonės dažniau renkasi
pirkti prekes internetu, nesusimąstydami apie galimą jų pirkinių poveikį tiekimo grandinei ir judumui
mieste.
Laimei, egzistuoja daug transporto priemonių, kuriose vietoj degimo variklių naudojamos alternatyvios
galios sistemos, pvz., krovininiai dviračiai. Pastarieji gali būti dar efektyvesni nei prekių išvežiojimo
furgonai, kaip parodė naujas tyrimas48, atliktas Londone, kuriame nustatyta, kad miestų centruose
elektriniai krovininiai dviračiai pristato prekes iki 60 proc. greičiau nei furgonai. Elektrinių krovininių
dviračių greitis ir efektyvumas viršija kurjerių furgonus, nes dviračių vidutinis greitis mieste yra didesnis,
kas šiuo atveju leido pristatyti keturiomis siuntomis per valandą greičiau.
Todėl krovininis dviratis yra puikus būdas įmonėms dekarbonizuoti savo pristatymo priemonių parką ir
iš tiesų demonstruoja įsipareigojimą kovoti su klimato kaita, žinoma, jei laikomasi tvarios politikos
kituose tiekimo grandinės etapuose. Dabartiniai vartotojai vis labiau rūpinasi tvarumu, o krovininiai
dviračiai yra paprastas bei akivaizdus būdas parodyti pastangas būti draugiškesniems aplinkai.

Planavimo programinė įranga, skirta koordinuoti pristatymus Groningene, Olandijoje
Puikų pavyzdį, kaip krovininiai dviračiai naudojami prekių pristatymui gerinti, galima pamatyti
Groningeno mieste Olandijoje. Miestas visada išsiskyrė savo aktyvumu aplinkos tvarumo srityje ir 2014
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Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian
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metais laimėjo kasmetinį tvarumo apdovanojimą bei buvo pripažintas tvariausiu judumo kraštovaizdžiu
tarp visų Olandijos savivaldybių. Be to, miestas iki 2025 m. ketina pasiekti nulinį išmetamų teršalų kiekį
prekių pristatymo srityje, dalyvaudamas keliuose ES finansuojamuose projektuose, tokiuose kaip
„SURFLOGH“49 ir „ULaaDs“50. Įgyvendindamas šį projektą miestas sugebėjo pagerinti savo logistikos
sistemą: keliones imta koordinuoti nauja ir efektyvia maršrutų planavimo programine įranga, nukreipiant
pristatymus per naują logistikos centrą, esantį arčiau centro. Be to, siuntos transportuojamos naudojant
netaršius elektrinius krovininius dviračius, kurie gali aplenkti miesto eismą važiuodami paskirta dviračių
juosta.
Miestai visame pasaulyje nebegali skirti didelės miesto erdvės automobiliams ir komercinėms
transporto priemonėms, kai ją galima panaudoti augančiam gyventojų skaičiui apgyvendinti ir skatinti
tvarų judumą mieste51.

Pristatymo mieste pertvarka Barselonoje, Ispanijoje
Barselona deda dideles pastangas skatindama prekių pristatymą naudojant mažo poveikio aplinkai
metodus. Tikslas yra skatinti elektrinių dviračių ir mažų furgonų naudojimą pristatymams nedidelio
eismo zonose, siekiant sumažinti krovininio transporto mieste poveikį aplinkai.
Neutralus poveikis klimatui yra pagrindinis šio antro didžiausio Ispanijos miesto tikslas. Todėl Barselona
siekia įrengti tvaraus judumo mieste sprendimų mikrocentrus miesto teritorijoje. Šiuo metu veikia du
mikrocentrai, o kiti dar statomi. Remiantis kitais savivaldybių šaltiniais, kai kurie rajonai jau pasirinko jų
būsimas vietas. Dabartinė Barselonos dotacijų schema, skirta skatinti elektrinius krovininius dviračius ir
subsidijuoti savivaldybių „mikrocentrų“ kūrimą, bus išplėsta iki Barselonos metropolinės zonos.
Šios dotacijos bus skiriamos kaip atlygis miestams Barselonos metropolinėje zonoje, turintiems
mažataršes zonas. Valstybinių institucijų ir privačių suinteresuotų subjektų bendradarbiavimas yra
nepaprastai svarbus užtikrinant sėkmingą įgyvendinimą siekiant didinti tvarumą. Miestai gali skatinti
privačias iniciatyvas skirdami finansinę paramą judumo projektams.

4b) Miesto transporto prieigos taisyklės (UVAR) ir mažataršės zonos (LEZ)
Miesto transporto prieigos taisyklės (UVAR) ir mažataršės zonos (LEZ) yra priemonės, įgyvendinamos
siekiant gerinti oro kokybę miesto zonoje, nes tai susiję su gyventojų sveikata ir gyvenimo trukme. Be
to, tam tikrų transporto priemonių įvažiavimo reguliavimas padeda sumažinti eismą nustatytose zonose
ir leidžia aktyvaus judumo priemonių naudotojams keliauti miesto erdve patiriant mažiau automobilių
keliamų pavojų. Įgyvendinus šias strategijas, daug zonų buvo pertvarkytos, kad būtų suteikta daugiau
judumo galimybių pėstiesiems, dviratininkams ir kitiems pažeidžiamiems kelių naudotojams.
Papildomas teigiamas UVAR ir LEZ poveikis – triukšmo taršos mažėjimas, užtikrinantis mažesnę
įtampą ir nerimą, keliamą eismo triukšmo.
49
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UVAR išplėtimas Parmoje
Parmos miestas įsikūręs Italijoje, Emilijos-Romanijos regione, Po lygumos viduryje. Parma patiria
sunkumų dėl labai prastos oro kokybės. Dalyvaudama ES finansuojamame projekte
„Dynaxibility4CE“52, Parma padarė didelę pažangą reguliuodama asmeninių keleivinių automobilių
įvažiavimą ir judėjimą mieste bei aplinkinėse zonose.
Pirmasis UVAR kūrimo ar įtvirtinimo etapas yra jau pradėto pokyčių įgyvendinimo mieste
dokumentavimas ir atnaujinti miesto planai. 2021 metais Parmos miestas pradėjo „Žaliosios zonos“
projektą, kuris yra svarbus žingsnis į tvaresnę ateitį. Žalioji zona – tai mažataršė zona, apsupta
pagrindinių žiedinių miesto kelių. Nuo 2022 m. gegužės mėn., eismo srautų priemonės, jau galiojusios
nuo praeitos žiemos, buvo sustiprintos, kaip numatyta kovos su oro tarša regioniniame plane 53. Be to,
įvažiavimas į miesto centrą taps žalesnis: zona Parmos bulvarų perimetre bus gerai pritaikyta
pėstiesiems ir dviratininkams. Pagrindinis istorinis centras vadinamas „mėlynąja zona“ ir apima LEZ bei
aplinkosaugines saleles su specialiais tranzito ir parkavimo reikalavimais. Šioje zonoje elektriniai arba
hibridiniai automobiliai gali įvažiuoti ir stovėti.

5) Planavimas ir politika
Tolesniame skyriuje „Planavimas ir politika“ apžvelgiamas miestų centrų transformavimas į žalesnes,
įvairesnes ir įtraukesnes vietas, kuriose gali saugiai ir efektyviai derėti skirtingi transporto būdai. Miesto
planavimas ir infrastruktūros plėtra yra glaudžiai susiję. Erdvės reikalavimai bei infrastruktūros ir tinklų
paskirstymas daro įtaką miesto zonų konfigūracijai.
Infrastruktūros plėtra turi kelis iššūkius: ji kuria ryšius, bet tuo pačiu sudaro naujas fizines kliūtis, kurios
neigiamai veikia vietos bendruomenes. Todėl darni transporto infrastruktūra turėtų siekti išvengti,
sumažinti ir kompensuoti neigiamą poveikį žmonėms, bendruomenėms, ekosistemoms, nes ji
neišvengiamai plečiasi, kad atitiktų augantį miesto naudotojų poreikį. Darnus transportas ir darni miesto
plėtra yra tarpusavyje susijusios veiklos kryptys siekiant aplinką tausojančių sprendimų. Vienas iš
didžiausių iššūkių miestams yra užtikrinti, kad infrastruktūra ir judumas būtų visiškai darnūs visais
atžvilgiais: ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu. Darnios infrastruktūros kūrimas reiškia siekį plėtoti
paslaugų rėmimo sistemą atsižvelgiant į aplinką ir žmonių poreikių patenkinimą.

5a) Infrastruktūros planavimas
Šioje perėjimo prie ekologijos eroje, visi tiekimo grandinėje ir keleivių bei prekių pervežime
dalyvaujantys sektoriai turi siekti tapti tvaresniais ir kurti „išmanią“ infrastruktūrą. Kad būtų galima įveikti
kritinės klimato padėties keliamus iššūkius, ateinančiais metais reikalingos didelės viešosios
investicijos, skirtos įgyvendinti ambicingus judumo planus ir Europos „tvaraus judumo mieste planus“.
Darnios infrastruktūros plėtra turi apimti naujas kompetencijas skaitmeninimo, darbo praktikos ir
bendradarbiavimo su privačiuoju sektoriumi srityse.
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Darnios infrastruktūros investicijų svarba Prahoje, Čekijoje
Siekdama sukurti darnią ir prieinamą transporto tinklo sistemą, skirtą pagerinti žmonių ir prekių judumą,
Čekijos sostinė Praha planuoja investuoti 14 mln. eurų į dviračių takų ir kitos su dviračiais susijusios
infrastruktūros statybą. Taip pat numatytos investicijos, skirtos finansuoti projektus, kurie skatins darnų
judumą mieste.
Kadangi aktyvaus judumo poreikis Prahoje ir visoje Europoje auga, dviračių infrastruktūra yra puiki
investicija palaikant šią plėtrą. Pradiniame infrastruktūros plėtros etape buvo atliktas dviratininkų
poreikių tyrimas, skirtas įvertinti, kokios zonos labiausiai tiktų dviračių takų, dviračių parkavimo vietų ir
serviso kūrimui. Kitas svarbus punktas buvo valdžios institucijų ir vietos mokyklų bendradarbiavimas,
skirtas išsiaiškinti pastarųjų poreikius, kadangi miestas remia važiavimą dviračiu į mokyklą finansuojant
dviračių stovų įrengimą šalia mokyklų pastatų.
Atsižvelgiant į augantį dviratininkų skaičių, Prahai naudinga kurti dviračių infrastruktūrą: mažiau oro
taršos, mažiau triukšmo, sveikesni žmonės ir geresnis fizinis pajėgumas.

Automobilių stovėjimo aikštelės tapimas miesto konsolidacijos centru Madride,
Ispanijoje
Tokiame mieste kaip Madridas, kurio populiacija beveik 3,5 mln. gyventojų, urbanistinė logistika atlieka
svarbų vaidmenį užtikrinant sklandų miesto funkcionavimą. Pagal oficialius Madrido miesto tarybos
įrašus, miesto krovinių paskirstymas sudaro 10 % miesto parko, 20 % grūsčių piko valandomis ir 30 %
oro taršos. Todėl buvo sukurta strategija šiam iššūkiui įveikti sukuriant miesto konsolidacijos centrą
(MKC), esantį „Plaza Mayor“ automobilių stovėjimo aikštelėje. MKC koncepcija yra mažinti krovinių
paskirstymo poveikį ir jis įsikūręs istoriniame miesto centre. Ši nauja koncepcija leidžia MKC paskirstyti
prekes maždaug 150 000 gyventojų ir siūlyti B2C ir B2B paslaugas Madrido mažataršėje zonoje. Tai
bus pasiekta transformuojant seną automobilių stovėjimo aikštelę į judumo centrą, kuris bus aprūpintas
elektriniais automobiliais, įskaitant krovininius dviračius ir papildomus sprendimus krovinių transportui.
Didesni furgonai / sunkvežimiai atveš prekes į „Plaza Mayor“ automobilių stovėjimo aikštelę nedidelio
eismo valandomis, pvz., anksti ryte, o tada jos bus rūšiuojamos ir paskirstomos į lengvuosius
automobilius, kurie pristatys prekes. Šis pavyzdys rodo, kaip pereinant prie ekologijos reikia kurti
naujas struktūras, kurios skatintų darnaus judumo sistemą.

5b) SUMP
Tvaraus judumo mieste planas (SUMP) yra strateginis ir novatoriškas ilgalaikis planas, kuriuo siekiama
gerinti keleivių ir krovinių judumą miestuose, įgyvendinant įvairias politikos strategijas bei sprendimus.
Be to, SUMP planuose nurodytos intervencijos bendrai skirtos mažinti automobilių eismą ir gerinti
bendrą gyvenimo kokybę. To siekiama orientuojantis į judumą, taip pat kitas sritis, pvz., miesto erdvių
atnaujinimą ir pėsčiųjų zonų kūrimą rajonuose. Pagrindiniai tikslai yra miestų poveikio aplinkai
mažinimas optimizuojant miesto zonas, kelių eismo saugos, saugumo ir judumo sistemos efektyvumo
didinimas, visų eismo dalyvių įtraukimas ir pažeidžiamų grupių (vaikų, žmonių su negalia, dviratininkų)
apsauga.
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Europos Komisija skatina SUMP priėmimą suteikdama išsamią informaciją ir gaires bei skatindama
visus Europos miestus, kurie priskirti miestų mazgams transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T),
rengti ir įgyvendinti SUMP. Taigi, savivaldybės daugiausiai prisideda prie darnaus judumo plano
kūrimo. Tačiau nacionalinės ir regioninės administracijos taip pat raginamos prisiimti pagrindinį
vaidmens kuriant nacionalines paramos programas, kad įgalintų miestus ir regionus tolesnei plėtrai šio
proceso metu.
SUMP programa suskirstyta į tris etapus, kurie toliau suskirstyti į įvairias veiklas. Kiekvienas iš keturių
etapų prasideda ir baigiasi tarpiniu tikslu, kuris atitinka sprendimą ar rezultatą, kurį būtina perkelti į kitą
etapą. Vis dėlto visi svarbūs įvykiai ir veiklos etapai turi būti laikomi nuolatinio planavimo ciklo dalimi.
Šis ciklas apibrėžia nuolatinį tobulinimą viso proceso metu.
Daugiau bendrosios informacijos apie SUMP pateikta „ELTIS“ platformos54 SUMP skyriuje.

Ryškūs pokyčiai Briuselyje dėl SUMP
SUMP turi atitikti žmonių ir komercinių subjektų specifinius judumo poreikius. Europos Komisija įsteigė
SUMP apdovanojimą, kad pagerbtų miestus ar vietos valdžios institucijas, kurioms geriausiai pasisekė
realizuoti specifinius planavimo aspektus, susijusius su metų tema. Apdovanojimo procedūrai
vadovauja konsorciumas, atsakingas už EUROPOSJUDUMOSAVAITĘ.
Briuselis laimėjo 5-ąjį ir 8-ąjį SUMP apdovanojimą pateikdamas puikų pavyzdį, kaip integruoti gyventojų
ir prekybininkų poreikius, kad būtų pagerinta gyvenimo kokybė mieste. Belgijos sostinė garsi tuo, kad
turi vieną didžiausių pėsčiųjų zonų Europoje, todėl žmonės gali ramiai mėgautis miesto centru
nesibaimindami dėl automobilių. Be to, daugumoje miesto gatvių taikomas 30 km/h greičio ribojimas,
padedantis išvengti nelaimingų įvykių ir padidinantis visų eismo dalyvių saugumą. 30 km/h apribojimas
sumažino mirčių kelyje skaičių iki 30, palyginti su praėjusių penkerių metų vidurkiu, kuris siekė 44,2
atvejo.

© Niklas Schmalholz

Vis dėlto viena iš problemų, ties kuria miestui teko smarkiai padirbėti, buvo krovinių transporto sistema.
Kad ją išspręstų, Briuselis patvirtino judumo mieste planą krovinių transporto atžvilgiu, kuris numato tris
direktyvas:
1) Palengvinti keliones, kad būtų sumažintas poveikis viešajai erdvei ir kurjerių darbo krūvis
54

https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
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2) Supaprastinti prekių pristatymo sistemą
3) Maksimaliai išnaudoti pristatymo automobilių talpą, vežant „kuo mažiau oro“
Taip pat pagal šį planą siekiama investuoti į mažataršius arba netaršius pristatymo automobilius bei
pertvarkyti prekių krovimo zonas kai kuriuose rajonuose55.

Naujausio SUMP apdovanojimo laimėtojas – Tamperės miestas, Suomija
Trečias pagal dydį Suomijos miestas Tamperė laimėjo SUMP apdovanojimą 2021 m. Kadangi sveikata
buvo praėjusių metų dėmesio centre, Tamperė turėjo puikias galimybes įtikinti nepriklausomą vertinimo
komisiją. 250 000 gyventojų turintis miestas siekia gerinti fizinę ir psichinę savo gyventojų gerovę
specialiomis judumo kampanijomis. To pasiekta kartu su Tamperės miesto paskirtąja švietimo įstaiga,
kuriai pavesta išbandyti įvairias veiklas, tokias kaip keliavimas į mokyklą dviračiu, pėsčiomis arba
paspirtuku, nereguliuojamų pėsčiųjų perėjų kampanijos ir svarbaus judumo vaidmens pabrėžimas
kuriant kokybiškas miesto erdves. Be to, siekiama 30 % sumažinti kelionių asmeniniais automobiliais
skaičių, o tai rodo dideles prie šalčio ir sniego pripratusių šio Suomijos miesto gyventojų ambicijas.
Kaip minėta, SUMP skyrius „sveikata ir aplinka“, paskelbtas 2021 m. gegužės mėn.56, buvo viena iš
lemiamų apdovanojimo priežasčių. Nors Tamperė pasižymi gera oro kokybe ir žemais triukšmo taršos
lygiais, palyginti su kitais Europos mietais, 15 % visų gyventojų vis tiek patiria eismo triukšmą, kuris
viršija 55 decibelų ribinę vertę. Todėl tikslas yra sukurti „harmoningą bendruomeninę struktūrą, kuri
mažintų būtinybę gatvių tinklui augti. Sutankinus miesto struktūrą sukuriamos geresnės sąlygos
funkcionaliam viešajam transportui bei važiavimui dviračiu ir vaikščiojimui“. Aktyvus judumas yra kitas
ramstis mažinant lengvųjų automobilių naštą. Vietos sprendimai derinami su vaikščiojimo ir važiavimo
dviračiu galimybėmis gerinant šaligatvius ir tyrinėjant potencialą sukurti UVAR. Apskritai, Tamperė
startuoja iš puikios pozicijos, bet dar turi ambicingą planą, kurį reikia įgyvendinti iki dabartinio SUMP
ciklo pabaigos 2030 m.

© Raland
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Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com)
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
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