
 
 

 
1 pav. „EuroVelo“ dviračių trasų tinklo schema (2012 m.) 
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1. TARPTAUTINI Ų DVIRAČIŲ TRASŲ REIKALAVIMAI („EuroVelo“, „R1“)  
 
Europos šalyse dviračių turizmo rinka išvystyta nevienodai. Mažiausiai dviračių turizmas išvystytas Pietų 
ir Rytų Europos valstyb÷se. Šiaur÷s jūros regionas, kuriam priklauso tokios šalys kaip Didžioji Britanija, 
Olandija, Danija, Vokietija, Švedija, Norvegija, pirmauja Europos dviračių turizmo srityje. 
 
Europos dviračių turizmo patirtis parod÷, kad daugelis dviratininkų neapsiriboja savo kraštu, bet keliauja 
per kelias valstybes. Tai l÷m÷ poreikį sukurti ir vystyti vientisą dviračių trasų tinklą, jungiantį daugelį 
Europos šalių. 1995 metais gim÷ „EuroVelo“ projekto, kurio iniciator÷ Europos dviratininkų federacija 
(ECF), id÷ja. Pradinis „EuroVelo“ projekto tikslas – sukurti europinį dviračių turizmo trasų tinklą, 
susidedantį iš 12 aukštos kokyb÷s dviračių trasų, apjungiančių visas Europos valstybes (1 pav.). Dabar 
jau yra 14 trasų, o iš suplanuoto bendro 66 000 km ilgio „EuroVelo“ dviračių trasų tinklo pilnai 
įgyvendinta ir veikia 45 000 km dviračių trasų.1  
 
Vienas geriausių dviračių trasų pavyzdžių – 2001 metais atidaryta „EuroVelo“ Nr. 12 „Šiaur÷s jūros 
dviračių trasa“  (North Sea Cycle Route)2, kurios ilgis 6 000 km. Ši dviračių trasa buvo įrengta apjungiant 

esamas nacionalines, regionines ir 
vietines dviračių trasas prie Šiaur÷s 
jūros 8 šalyse: Belgijoje, Olandijoje, 
Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje, Škotijoje ir Anglijoje. 
Trasa buvo paženklinta panaudojant 
kiekvienoje šalyje esamus skirtingus 
ženklus. Šį projektą, gerinant 
dviračių trasų tinklą ir pl÷tojant 
paslaugas, 2003–2006 m. 
įgyvendino 68 partneriai iš 8 šalių. 
Šis projektas buvo finansuotas 
Europos Komisijos pagal Interreg 
IIIB Šiaur÷s jūros programą.  
 
Tarptautinių dviračių turizmo trasų 
„EuroVelo“ pl÷tra ir jų priežiūra 
kiekvienoje Europos valstyb÷je 
užsiima tos šalies nacionalin÷s, 
regionin÷s ir vietin÷s valdžios 
institucijos, verslo įmon÷s ir 
nevyriausybin÷s organizacijos. 
Lietuvos dviratininkų bendrija šiuo 
metu yra „EuroVelo“ projekto 
koordinator÷ Lietuvoje. 
 
 

Per Lietuvą suplanuotos 3 „EuroVelo“ trasos, iš kurių dvi sutampančios trasos yra Klaip÷dos regione: 
• „EuroVelo“ Nr. 10 „Baltijos jūros žiedas“ (Baltic Sea Circuit); 
• „EuroVelo“ Nr. 13 „Geležin÷s uždangos kelias“ (Iron Curtain Trail) – naujausia trasa!  

                                                                 
1Internetin÷ prieiga: http://www.eurovelo.org [žiūr÷ta 2012 m. ]. 
2 Internetin÷ prieiga: http://www.northsea-cycle.com [žiūr÷ta 2012 m. ]. 



 

 

3 pav. „Geležin÷s uždangos kelias – EuroVelo 13“ (Iron 
Curtain Trail) 

Klaip÷dos regioną taip pat kerta Europos dviračių trasa „R1“3 (2 pav.), kuri Vokietijoje yra labiau žinoma 
negu visas „EuroVelo“ trasų tinklas. Daugiau negu 3,5 tūkst. km ilgio „R1“ trasa suplanuota nuo Bolon÷s 
(Boulogne-sur-Mer) Prancūzijoje iki Sankt Peterburgo Rusijoje, daugelyje šalių (pvz., Vokietijoje, 
Lenkijoje, Estijoje) jau paženklinta specialiais „R1“ trasos ženklais. 
 

 
 
Lietuvoje „R1“ ir „EuroVelo“ trasų maršrutai sutampa su Pajūrio dviračių trasos maršrutu nuo Šventosios 
iki Nidos, kuris paženklintas kaip nacionalin÷ dviračių trasa nr.10. Ateityje šių tarptautinių trasų ženklai 
turi būti integruoti į jau esamą Pajūrio trasos ženklinimą. 
 
2011 m. Europos Komisija finansavo eilę projektų, 
kurių rezultate buvo parengtas bendras visai 
Europai “Geležin÷s uždangos kelio – EuroVelo 13“ 
(3 pav.) išvystymo veiksmų planas”4, tame tarpe ir 
šios trasos išvystymo veiksmų planas Lietuvai, kurį 
pareng÷ Lietuvos dviratininkų bendrija. Remiantis 
šiuo dokumentu Klaip÷dos regiono miestų 
(Kalip÷dos, Palangos, Neringos) savivaldyb÷s gali 
kooperuotis tarpusavyje, o taip pat ir su kaimyninių 
šalių regionais, teikiant bendras projektų paraiškas į 
Europos Sąjungos struktūrinius fondus d÷l šio plano 
įgyvendinimo įrengiant trūkstamas Pajūrio dviračių 
trasos atkarpas ir paženklinant šią trasą “Geležin÷s 
uždangos kelio – EuroVelo 13“ ženklais nuo 
Latvijos sienos ties Būtinge iki Rusijos sienos ties 
Nida.  
 
Rengiant “Geležin÷s uždangos kelio – EuroVelo 
13“ pl÷tros veiksmų planą, Lietuvos dviratininkų 
bendrija atsižvelg÷ į „EuroVelo“ trasų pl÷tros 
bendruosius principus ir techninius kriterijus, 
kuriuos siekiama perkelti ir į Lietuvos teisinę bazę, 
t.y. šiuo metu ruošiamas Dviračių transporto 
infrastruktūros pl÷tros specialiųjų planų rengimo 
taisykles. 
 

                                                                 
3 Internetin÷ prieiga: http://www.euroroute-r1.de [žiūr÷ta 2012 m. ]. 
4 internetin÷ prieiga; Europos dviratininkų federacijos svetain÷je: http://ironcurtiantrailnorth.eurovelo.org/ev13-iron-curtain-trail/news [žiūr÷ta 2012 m.].  

 

2 pav. Europos dviračių trasos „R1“ schema, 2012 m. 



Vienas pagrindinių „EuroVelo“ dviračių trasų tinklo kūrimo prioritetų yra panaudojimas jau kiekvienoje 
šalyje esamų ar planuojamų nacionalinių ir regioninių dviračių trasų, kruopščiai atrinktų vadovaujantis 
bendraisiais „EuroVelo“ principais :5 
 

1. Saugumas (safety) – dviračių trasa, kuri užtikrina maksimalų dviratininkų, p÷sčiųjų ir kitų trasos 
naudotojų saugumą, minimaliai sumažina visas gr÷smes. 

2. Integruotumas (coherence) – dviračių trasa, kuri yra vientisa ir nepertraukiama, integruota į 
kiekvienos šalies vietinių dviračių trasų tinklą, tur÷tų išskirtinį „EuroVelo” trasą apibūdinantį 
bruožą. 

3. Tiesumas (directness) – dviračių trasa, kurioje vengiama nereikalingų apvažiavimų ir lankų, bet 
jie galimi siekiant parodyti ypatingo grožio kraštovaizdžius ir kitus svarbius turistinius objektus. 

4. Patrauklumas (attractiveness) – dviračių trasa, kuri natūraliai įsilieja į aplinką ir papildo ją 
siekiant sukurti patrauklias keliavimo dviračiais sąlygas. 

5. Patogumas (comfort) – dviračių trasa, kuri užtikrina patogų dviratininkų eismą. 
 
Pagrindiniai „EuroVelo” trasų techniniai pl÷tros kriterijai: 
 

• trasa, kuri praeina keliu bendrame automobilių sraute, gali pravažiuoti iki 1 000 automobilių per 
parą ir išskirtiniais atvejais daugiau negu 3 000 automobilių per parą; 

• dviračių juostos netur÷tų būti įrengiamos greitkeliuose, kur eismas >10000 automobilių per parą 
(išskirtiniais atvejais tai gali būti daroma ne ilgesniame kaip 2 km ruože); 

• trasos atkarpos gali būti vadinamos autonominiais dviračių takais (be automobilių eismo (traffic 
free)), tik tuo atveju, jeigu trasa pravažiuoja ne >50 automobilių per parą; 

• autonominiai dviračių takai turi būti pakankamai platūs, kad 2 dviratininkai gal÷tų važiuoti vienas 
šalia kito ir saugiai prasilenktų su kitais dviratininkais. Trasoje gali būti įrengti skirtingo pločio 
takai; 

• nuolydžiai iki 6%, bet kalnuotose vietov÷se gali būti 10% ir didesni; 
• trasa tinkama naudoti ištisus metus ir bet kokiu oru, išskyrus vietas tolimoje šiaur÷je ar aukštai 

kalnuose, kur tai gali būti neįmanoma d÷l gamtinių sąlygų žiemą; 
• turi būti ieškoma alternatyvų toms dviračių trasos atkarpoms, kuriomis intensyviai naudojasi kiti 

bevariklio transporto eismo dalyviai (p÷stieji, jojikai ir kt.); prioritetas teikiamas galimų konfliktų 
sumažinimui; 

• trasos paviršius turi būti kietas, pvz., asfaltas arba kita geros kokyb÷s danga, ne mažiau 80% viso 
trasos ilgio, nepaisant tako juridin÷s priklausomyb÷s. Tai ypač svarbu kai yra kalvotas reljefas. 
Trasos danga turi būti tinkama pravažiuoti visų tipų dviračiais. 

• maisto prekių parduotuv÷s kas 30 km, nakvyn÷s vietos kas 50 km, o viešojo transporto mazgai 
(keltų, traukinių, autobusų stotys) nutolusios nuo trasos ne toliau kaip 150 km. 

 
Kitos rekomendacijos geroms dviračių trasoms ar maršrutams: 
 

• dviračių trasa turi apimti svarbiausius turizmo vietov÷s rekreacinius išteklius (gamtos, kultūros, 
istorijos ir kitus objektus), miestus ir gyvenvietes, t.y. vietoves ir objektus, kurie nuo pagrindin÷s 
trasos yra ne toliau kaip 1–3 km, kuriuos jungia kelias ir kuriais patogu važiuoti dviračiu;  

• visa dviračių trasa tur÷tų būti paženklinta kelio ir informaciniais ženklais, nuorodomis į 
lankytinus objektus, kad dviratininkai gal÷tų lengvai orientuotis vietov÷je; 

• dviratininkų poreikiams turi būti pritaikytos nakvyn÷s ir maitinimo paslaugos, kurios būtų 
teikiamos kas 20–30 km; 

• esamas kelių tinklas gali būti pritaikytas dviračių turizmui ir vietos žmonių susisiekimo dviračiais 
poreikių tenkinimui; 

• dviratininkų važiavimo sąlygos tur÷tų būti gerinamos esamos, pirmiausia, atsižvelgiant į eismo 
saugumo ir kelio dangos kokyb÷s reikalavimus; 

• eismo saugumo ir dangos standartai tur÷tų būti panašūs visame maršrute, kad kelion÷ dviračiu 
būtų saugi ir patogi; 

• vietin÷s dviračių trasos tur÷tų būti integruotos į regioninių ir nacionalinių dviračių turizmo trasų 
tinklą; 

• aktyvi dviračių turizmo produktų rinkodara tur÷tų apimti ne tik vietos, bet ir tarptautines turizmo 
rinkas. 

                                                                 
5 Šaltinis: EuroVelo – the European Cycle Route network. Guidelines for Implementation, 2002. 



 

4 pav. „EuroVelo 10“ dviračių trasos ženklas 

 
 
5 pav. „R1“ tarptautin÷s dviračių trasos ženklas  

 

2. DVIRAČIŲ TRASŲ ŽENKLINIMO SISTEMA: EUROPOS VALSTYBI Ų PATIRTIS 
 
Dviračių trasų ženklinimas specialiais ženklais su trasos numeriu, pavadinimu ir kryptimis yra vienas iš 
svarbiausių infrastruktūros elementų, naudojamų turizmui ir susisiekimui. Ženklinimas reikalingas tam, 
kad būtų užtikrintas saugesnis dviratininkų eismas palengvinant jų orientavimąsi nepažįstamose 
vietov÷se. Kompleksiškai pl÷tojamo dviračių trasų tinklo ženklinimo sistemos pagrindiniai bruožai yra 
šie6: 

• ženklinimo sistema visoje šalyje tur÷tų būti vientisa, vienoda ir visiems suprantama (be 
papildomų žem÷lapių ar kitokių paaiškinimų); 

• ženkluose turi būti nurodytas trasos numeris ir pavadinimas (jeigu yra), važiavimo kryptis, 
atstumai iki artimiausios ir tolimesn÷s vietovių; 

• trasa turi būti paženklinta abejomis kryptimis;  
• ženklai turi būti gerai matomi ir lengvai skaitomi keliu važiuojantiems dviratininkams. 

 
Europos dviratininkų federacijos pastangomis 2009 metais darbo grup÷  prie Jungtinių tautų patvirtino 
tarptautinių Europos dviračių trasų „EuroVelo“ ženklinimo standartus (4 pav.) ir gaires, kuriomis 

vadovaujantis gali būti ženklinamos „EuroVelo“ trasos7.  
 
„EuroVelo“ trasų ženklinimo sistema daugelyje Europos 
šalių yra plačiai naudojama. Šį ženklą sudarantys 
elementai: 
 

• ženklo fonas (m÷lyna spalva) rodo, kad trasa yra 
Europoje; 

• maršruto numeris (balta spalva) reikalingas, kad 
galima būtų identifikuoti trasą; 

• Europos Tarybos žvaigždut÷s (geltona spalva) 
rodo, kad trasa yra Europoje (neprivalomas); 

• „EuroVelo“ trasos pavadinimas, pavyzdžiui 
„Pajūrio dviračių trasa“ (neprivaloma ir gali būti 
nacionaline kalba); 

• „EuroVelo“ (pasirinktinis, atitinkantis „EuroVelo“ 
trasos statusą). 

 
Siekiant skatinti dviračių turizmo pl÷trą Europoje dviračių trasos būtina žym÷ti taip, kad jas gal÷tų 
suprasti tiek vietiniai, tiek ir užsienio turistai. Siekiant, kad trasa būtų atpažįstama, rekomenduojama 
informaciniame skyde prie esamos ženklų sistemos naudoti „EuroVelo“ dviračių trasos ženklą ir numerį, 
o taip pat ir kitus plačiai žinomus Europos dviračių trasų ženklus, pvz., „R1“ (5 pav.)8.  

 
5 pav pavaizduotas Europos dviračių trasos „R1“ ženklas 
Vokietijoje yra labiau žinomas negu „EuroVelo“. „R1“ 
trasa suplanuota nuo Bolon÷s (Boulogne-sur-Mer) 
Prancūzijoje iki Sankt Peterburgo Rusijoje, daugelyje šalių 
(pvz., Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje ir kt.) jau paženklinta 
šiais trasos ženklais. Lietuvoje „R1“ trasos maršrutas, kaip 
ir „EuroVelo 10“ bei „EuroVelo 13“, sutampa su Pajūrio 
dviračių trasa, tod÷l ateityje šių tarptautinių trasų ženklai 
turi būti integruoti į jau esamą Pajūrio dviračių trasos 
ženklinimą. 
„EuroVelo“ ir „R1“ dviračių trasų ženklai turi būti 
integruoti į nacionalines ir regionines dviračių trasų ženklų 
sistemas.  Poreikio keisti šalyje nusistov÷jusių dviračių 
trasų ženklinimo standartų (spalva, forma ir kt.) n÷ra, tod÷l 
tereikia apjungti „EuroVelo“ ir nacionalinių dviračių trasų 
ženklinimui keliamus reikalavimus (6 pav.).  

                                                                 
6 Šaltinis: Dviračių turizmas Lietuvoje. Mokymų programos leidinys, 2005. 
7 Internetin÷ prieiga: http://www.ecf.com/3051_1 [žiūr÷ta 2012 m. ]. 
8 Internetin÷ prieiga: http://www.euroroute-r1.de [žiūr÷ta 2012 m. ]. 
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6 pav. Ženklų, apimančių šalių nacionalinius ir 
„EuroVelo“ ženklinimui keliamus reikalavimus, 
pavyzdžiai 

 
Dauguma Europos šalių yra įsiteisinusios nacionalinę 
dviračių trasų ženklinimo tvarką ir taisykles, kurios nustato 
reikalavimus d÷l informacijos pateikiamo (suprantami 
simboliai, užrašai ir numeriai), t.y. perteikta pagrindin÷ 
dviratininkams reikalinga informacija, kuri būtų ne tik 
lengvai suprantama, bet ir der÷tų prie aplinkos. Ženklų 
dydžiai ir spalvų deriniai skirtingose Europos šalyse būna 
įvairūs, tačiau dauguma d÷l mažo dydžio ir spalvų tonų 
nekrinta į akis automobilių vairuotojams, neblaško jų 
d÷mesio, gerai matomi dviratininkams. Vokietijoje ir 
Prancūzijoje naudojami baltos spalvos ženklai, 
Šveicarijoje – raudonos, Čekijoje – geltonos, Danijoje, 
Estijoje, Slov÷nijoje, Didžiojoje Britanijoje, Serbijoje – 
m÷lyni. 
 
Pastaraisiais metais geriausio tarptautinio įvertinimo 
susilauk÷ Danijos nacionalinis dviračių trasų ženklinimo 
modelis. Danijos ženklus „EuroVelo“ rekomenduoja, kaip 
nacionalin÷s dviračių trasų ženklinimo sistemos pagrindą, 
naudoti toms šalims, kurios neturi jokios ženklinimo 
sistemos. Danijos modelį naudoja Didžioji Britanija, 
Slov÷nija, Estija, dalis Ispanijos. Danijos pavyzdžiu iš 
dalies pasek÷ ir Lietuva, 2004 m. Kelių eismo taisykl÷se 
įteisinusi dviračių trasų ženklus 626 ir 627. 
 
 

 
Danijos pavyzdžiu pasek÷ ir Balkanų šalis Serbija, kur 2009 m. palei Dunojaus upę buvo įrengta 
tarptautin÷ dviračių trasa „EuroVelo 6“9. Šios šalies dviračių trasų ženklinimas (7 pav.) buvo patobulintas 
taip, kad būtų galima paženklinti pagrindinį, alternatyvų ir šalutinį Dunojaus trasos  maršrutus 
(pagrindinis su raudona, alternatyvus su žalia, o šalutinis - įspūdingų vietovių aplankymui - su violetine 
informacine juosta ženklo apačioje). Informacin÷je juostoje pateikiama naudinga ir įdomi informacija:   
- unikalus ženklo numeris, kuris pažym÷tas ir žem÷lapiuose (kad dviratininkams būtų lengviau 

susiorientuoti vietov÷je);  
- informacija apie trasą, įdomi mintis ar patarl÷ serbų ir anglų kalbomis (skirtinga ant kiekvieno 

ženklo), pvz., vokiečių patarl÷ „Šventikai ir kelio ženklai jums parodo tik kelią, bet neina kartu su 
jumis“; 

- Dunojaus dviračių trasos interneto svetain÷s: www.danube-info.org ir www.ciklonaut.org. 
 
Ateityje tobulinant dviračių trasų ženklinimo sistemą ir galbūt kuriant alternatyvius „EuroVelo“ trasų 
maršrutus Lietuvoje, pvz., „EuroVelo 10“ alternatyvą nuo Minijos ar Vent÷s kaimo pamariu per Ventę iki 
Klaip÷dos, reik÷tų atsižvelgti į labiausiai šioje srityje pažengusių šalių pavyzdžius. 
  

  
7 pav. Dviračių trasos „EuroVelo 6“ ženklo ir pačio ženklinimo pavyzdys iš Serbijos 
 

                                                                 

9
 Internetin÷ prieiga: http://www.ciklonaut.com/projekti/DBR/dbr_signalizacija.htm [žiūr÷ta 2012 m.]. 



3. DVIRAČIŲ TRASŲ ŽENKLINIMO PROBLEMATIKA LIETUVOJE 
 

3.1. Dviračių trasų ženklinimas Lietuvoje 
 
Lietuvoje 2004 metais Kelių eismo taisykl÷se (KET) buvo įteisinti dviračių trasų ženklai, kurie panašūs į 
daniškus (8 pav.).  

 
(626) Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Ženklas statomas už sankryžos. Trasos 

numeris raudoname kvadrate reiškia nacionalinę dviračių trasą, o m÷lyname fone – regioninę 
dviračių trasą. 

(627) Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Statomas prieš sankryžas. 
Ženklų spalva tokia pat kaip ir 626 ženklų. 

 
Ši Lietuvoje patvirtinta dviračių trasų ženklinimo sistema yra nepilnavert÷, nes KET‘e n÷ra numatytos 
galimyb÷s: 

1. dviračių trasas ženklinti krypčių rodykl÷mis su kilometražais; 
2. dviračių trasų ženkluose naudoti tarptautinių dviračių trasų simbolikos ir numerių arba dviračių 

trasas ženklinti papildomais tarptautinių trasų ženklais, pvz., „EuroVelo“, „R1“; 
3. vietinių dviračių trasų ženklinimui (yra tik nacionalinių ir regioninių trasų ženklai). 

 
Lietuvoje per paskutinius 8 metus tokiais dviračių trasos ženklais paženklinta tik vienintel÷ nacionalin÷ 
Pajūrio dviračių trasa Nr.10 (9 pav.), o dauguma kitų dviračių trasų pl÷tros projektų žlugo. Pagrindin÷ 
šios problemos priežastis – iki šiol n÷ra patvirtintas dviračių trasų specialusis planas (parengtas 2007 m.) 
ir trasų numeracijos tvarka. Tai vienas iš pagrindinių trukdžių pl÷toti naujas dviračių trasas Lietuvoje.  
 

  

9 pav. Pajūrio dviračių trasos ženklai tarp Palangos ir Šventosios (S.Ružinsko nuotraukos, 2010) 

 
Kaip išskirtinį galima pamin÷ti 2010-2011 m. realizuotą tarptautinį projektą „Aktyvaus turizmo vystymas 
pasienio regione“, kuriame dalyvavo Palangos miesto ir Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s drauge su 
kaimynin÷mis Latvijos rajonų savivaldyb÷mis. Vienas iš projekto tikslų Lietuvoje buvo parinkti ir 
paženklinti patraukliausią dviračių trasą nuo Latvijos sienos iki Gargždų. Didžioji dalis parinktos trasos 
sutapo su jau paženklinta Pajūrio dviračių trasa (reik÷jo tik atnaujinti trūkstamus ženklus), bet su esama 

 

(626) Kelio arba dviračių trasos numeris (627) Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis 

 
 

 

8 pav. Lietuvos dviračių trasų ženklinimas 



trasa nesutampančios atkarpos nuo Latvijos sienos iki Šventosios (keliukas palei jūrą) ir nuo Šernų iki 
Gargždų per Baičius – Dovilus taip pat tur÷jo būti paženklintos. Ir tam buvo panaudoti panašaus dizaino 
ženklai kaip 626 ir 627, bet be trasos numerio (10 pav). Svarbu pažym÷ti, kad tokie ženklai be trasos 
numerio ar pavadinimo pasiteisina tik laikinai tose vietov÷se, kur yra tik viena tokia išskirtin÷ trasa, nes 
kitu atveju tokie ženklai netenka prasm÷s be žem÷lapio ar kitų nuorodų. 
 

  

10 pav. Dviračių trasos be numerio ženklas ties Baičiais, Klaip÷dos raj. (S.Ružinsko nuotrauka, 2011) 

     
Siekiant s÷kmingai pl÷toti nacionalines, regionines ir vietines dviračių trasas Lietuvoje, o taip pat jas 
integruoti į tarptautinių dviračių trasų tinklus, šios teisin÷s kliūtis d÷l dviračių trasų ženklinimo turi būti 
kuo skubiau pašalintos nacionaliniame lygmenyje.  
 
Tokiu būdu ateityje pakeitus įstatyminę bazę (pvz., Kelių eismo taisykles) ir įteisinus krypčių rodykles su 
kilometražais bei tarptautinių dviračių trasų simbolikos naudojimą dviračių trasų ženkluose, Pajūrio 
dviračių trasos atkarpą nuo Šventosios iki Nidos būtų galima paženklinti papildomais tarptautinių 
dviračių trasų simboliais/ženklais: „EuroVelo 10“, „EuroVelo 13“ ir „R1“. Pigiausia tai būtų įgyvendinti 
užklijuojant lipdukus su tarptautinių trasų simboliais ant jau esamų dviračių trasų ženklų (Estijos 
pavyzdys) arba uždedant kaip papildomą ženklą, kaip yra Vokietijoje (11 pav.). 
 
Privaloma sąlyga ženklinant šias tarptautines trasas Lietuvoje – tuo pačiu metu turi būti paženklinta visa 
per šalį einanti tarptautin÷s trasos atkarpa nuo Rusijos sienos ties Nida iki Latvijos sienos ties Būtinge. 
Tai gal÷tų būti atskiras projektas, kuriame tur÷tų dalyvauti Palangos, Klaip÷dos ir Neringos miestai bei 
Klaip÷dos rajonas. 
 

 

Dviračių trasų ženklai Estijoje Dviračių trasų ženklai Vokietijoje 

         
 

11 pav. Tarptautinių dviračių trasų „R1“ ir „EuroVelo“ ženklinimo pavyzdžiai iš Estijos ir Vokietijos 



 

3.2. Dviračių takų ženklinimas Lietuvoje 
 
Kelių eismo taisykl÷se (KET) numatyti pagrindiniai ženklai yra dviejų tipų: reguliuojamieji 
(apibūdinantys eismo dalyvių vietą kitų eismo dalyvių atžvilgiu) ir informaciniai (skirti dviračių trasoms 
žym÷ti, krypčiai ir numeracijai). Miestuose ir užmiesčio dviračių trasose šiuo metu naudojami dviračių 
takus, dviračių ir p÷sčiųjų takus ir dviračių trasas (pvz., Pajūrio dviračių trasa) ženklinantys arba dviračių 
eismą draudžiantys informaciniai ženklai.  
 

KET nurodoma, kad dviračių takas – dviračių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažym÷ti kelio ženklu 
„Dviračių takas“, kuriuose motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas. Dviračių takas privalo 
būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio ženklais arba kelio inžinerin÷mis priemon÷mis. 12 paveiksle 
pateikiami vertikalaus žym÷jimo kelio ženklai. 
(411) Leidžiama važiuoti tik dviračiais. Eiti p÷stiesiems draudžiama. Kai takas eina išilgai kelio, dviračių 
vairuotojai privalo važiuoti tik jiems skirtu taku. 
(413) Leidžiama eiti p÷stiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir p÷sčiųjų simboliai ženkle yra ne 
vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta 
tako puse, kuri jiems yra skirta (parodyta ženkle). Kai takas eina išilgai kelio važiuojamosios dalies, 
p÷stieji ir dviračių vairuotojai privalo naudotis tik juo. 
(129) Kelią kerta dviračių takas. Šis ženklas statomas kelyje, 150 metrų iki kelio susikirtimo su dviračių 
taku, siekiant persp÷ti vairuotojus apie pavojus, susijusius su dviratininkais. 
 
KET‘e taip pat numatytas horizontalus dviračių takų ženklinimas, kuris nurodo, kad dvi lygiagrečios 
linijos, sudarytos iš kvadratų (13 pav.), žymi vietą, kur dviračių takas kerta važiuojamąją dalį, dviračių 
takų simbolis žymi dviračių eismui skirtą tako dalį arba dviračių taką.  

 
 
Daugelyje vietų Lietuvoje, ypatingai miestuose, susiduriama su situacija, kad šio privalomo horizontalaus 
dviračių takų ženklinimo sankryžose n÷ra arba jis yra neteisingas, t.y. vietoj dviejų lygiagrečių linijų, 
sudarytų iš kvadratų, nudažytos dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių, kurios pažymi 
p÷sčiųjų tako sankirtą su važiuojamąja dalimi. Dažnai sankryžose, kurias kerta dviračių takai, vietoj šių 
kvadratinių linijų yra išdažytos p÷sčiųjų per÷jos („zebrai“). Pagal KET tokias tik p÷stiesiems pritaikytas 
sankryžas dviratininkai privalo kirsti nulipę nuo dviračio, kas yra daugeliui dviratininkų nepriimtina, o 
dviratininkams iš Vakarų Europos - nesuprantama. 
 

1.14 Dviračių takas kerta 
važiuojamąją dalį 

1.23 Dviračių tako simbolis 

 

 
    

13 pav. Dviračių takų horizontalusis ženklinimas Lietuvoje 

(411) Dviračių takas (413) P÷sčiųjų ir dvira čių takas  (129) Sankirta su dviračių 
taku  

        

12 pav. Dviračių takų bei p÷sčiųjų ir dviračių takų ženklinimas 



 
14 pav. Dviratininkų eismą reguliuojantis žalias 
šviesoforo signalas  

KET‘e yra numatyta galimyb÷ dviračių takų sankirtose su keliais/gatv÷mis įrengti šviesoforo signalus su 
dviračio simboliu (78 punktas, 14 pav.) ir tokiose vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, dviračių 
vairuotojai privalo paisyti šviesoforo signalų su dviračio simboliu, o kai jų n÷ra – transporto šviesoforų 
signalų (KET, 70 punktas).   
 

Lietuvoje dažna situacija šviesoforais reguliuojamose 
sankryžose, kurias kerta dviračių takai, bet įrengti 
šviesoforo signalai reguliuoja tik p÷sčiųjų eismą. Nors 
p÷sčiųjų šviesoforų signalais dviratininkai neprivalo 
vadovautis, bet jie priversti tai daryti, nes dažnai dviračių 
takų sankirtos su važiuojamąja dalimi sankryžose 
pažym÷tos dar ir neteisingu p÷sčiųjų per÷jas žyminčiu 
horizontaliuoju ženklinimu. Bet kokiu atveju, jei 
dviratininkai kerta tokią sankryžą degant žaliam ar 
raudonam šviesoforo signalui ne p÷sčiomis, policija juos 
gali apkaltinti pažeidžiant KET. 
 

Ženklinant dviračių trasas būtina atlikti esamų dviračių ir p÷sčiųjų – dviračių takų vertikalaus ir 
horizontalaus ženklinimo, šviesoforų signalų sankryžose inventorizaciją, kad būtų identifikuotos 
problemin÷s vietos ir numatyti teisingi jų sprendimo būdai, tai derinant su kelių policija ir atsakingais 
miestų infrastruktūros statybos ir tvarkymo skyriais. Šį darbą palengvina nuo 2012 m. pakeistos KET, 
kurios įteisinto dviračio ir p÷sčiojo signalą ant vieno stiklo. 
 
Kad būtų sukurta ilgalaik÷ ženklinimo sistema, reikia: 

• geros ženklų kokyb÷s; 
• statyti ženklus tinkamoje vietoje (turi būti gerai matoma keliu važiuojančiam dviratininkui, 

neblaškyti vairuotojų d÷mesio, nekliudyti kelių priežiūros darbams); 
• tinkamai įtvirtinti ženklus (ženklas stabilus, pakankamo aukščio, jo neįmanoma nusukti klaidinga 

kryptimi);  
• indeksuoti ženklus (kiekvienam ženklui suteikiamas identifikavimo numeris); 
• centrinio ženklų kadastro (viso ženklų skaičiaus apskaita ir jų statymo vietų geografin÷s 

koordinat÷s); 
• reguliariai tikrinti ženklus (bent 2 kartus per metus, prieš sezoną ir sezono metu); 
• greitai atstatyti ženklus, jeigu jie sugandinti arba dingę; 
• ženklų priežiūros tarnybos telefono (lipdukas ant ženklo arba stulpo). 

 
Siekiant dviračių trasų sistemos tinklo vientisumo, tiesiant naujus dviračių takus, svarbu užtikrinti 
kokybišką ir esamų dviračių takų būklę, atnaujinant/rekonstruojant dangas ir pan., derinant su tai 
teritorijai būdinga architektūrine išraiška. Taip pat užtikrinti dviračių transporto saugaus eismo 
organizavimą (horizontalusis, vertikalusis ženklinimas: įsp÷jamieji, nukreipiamieji ir kt. ženklai), 
informacin÷s sistemos priemonių diegimą ir atnaujinimą tiek esamose, tiek planuojamose dviračių takų 
trasose. 
 
Išsprendus numeracijos teikimo tvarką, reikia įvertinti kitas su dviračių trasų ženklinimu susijusias 
problemas: 

• ženklų nuosavyb÷s klausimas 
• ženklų priežiūra (d÷l netinkamos konstrukcijos ženklai dažnai būna nusukti neteisingomis 

kryptimis) 
• suniokotų ar pavogtų ženklų atstatymas. 

 



 
 

4. PAJŪRIO DVIRA ČIŲ TRASOS PLöTRA 
 
Pajūrio dviračių trasa (PDT) yra kol kas vienintel÷ šalyje dviračių trasa, paženklinta Kelių eismo 
taisykl÷se įteisintais trasų ženklais (626, 627). PDT sudaro 3 skirtingos atkarpos (Klaip÷da-Nida 52 km, 
Klaip÷da-Šventoji 49 km, ir Klaip÷da-Rusn÷ 115 km), kurių kokyb÷ labai skiriasi. Klaip÷dos regiono 
miestų ir rajonų savivaldybių, per kurias praeina PDT, pagrindinis prioritetas ir tikslas pl÷tojant dviračių 
transportą ir turizmą tur÷tų būti šios trasos kokybinių standartų suvienodinimas siekiant užtikrinti kuo 
saugesnį dviratininkų eismą. Daugelyje vietų ši trasa tarnauja ne tik laisvalaikio kelion÷ms, bet ir 
kasdieniniam susisiekimui, pvz., PDT dviračių takai Klaip÷dos ir Palangos miestuose, Nidoje, Rusn÷s 
kaime (Šilut÷s raj.) ir kt. 
 
Dabar PDT praeina labai geros kokyb÷s dviračių takais, kurie nereikalauja didelių investicijų, tik geros 
pačių takų dangos ir trasos ženklinimo priežiūros: 
- nuo Šventosios iki Karkl÷s (25,65 km, Palangos m. ir Klaip÷dos raj.);  
- nuo Olando kepur÷s iki Kretingos g. (9,3 km, Klaip÷dos raj. ir Klaip÷dos m.); 
- nuo Smiltyn÷s iki Juodkrant÷s (18,2 km, Neringos m.) 
 
PDT atkarpa Neringos mieste nuo Pervalkos iki Nidos (6,36 km) šiuo metu remontuojama keičiant dangą 
ir platinant dviračių taką iki 3 m., tod÷l 2013 m. kelionių sezonui šį PDT atkarpa bus labai geros kokyb÷s. 
Deja, to paties negalima teigti apie likusias PDT atkarpas, pvz., per Karklę (Klaip÷dos raj.), nuo 
Šventosios iki Latvijos sienos (Palangos m.), nuo Kretingos g. iki Pilies tilto Klaip÷dos mieste nuo 
Juodkrant÷s iki Pervalkos ir nuo Nidos iki Rusijos sienos (Neringos m.), ir visa PDT atkarpa nuo 
Klaip÷dos iki Vent÷s ir toliau iki Rusn÷s per Šilutę (Klaip÷dos ir Šilut÷s raj.), kur dviračių takų iš viso 
n÷ra, tod÷l dviratininkai turi važiuoti bendrame sraute su automobiliais. Kai kur tai n÷ra problema, nes 
eismo intensyvumas yra nedidelis, o keliai pakankamai platūs saugiam dviračių ir automobilių eismui 
(pvz., Priekul÷-Kintai, Rusn÷-Uostadvaris), bet kai kurios atkarpos reikalauja ypatingo d÷mesio ir 
neatid÷liotinų sprendimų gerinant dviračių infrastruktūrą arba parenkant alternatyvius maršrutus esamai 
trasai. 
 

4.1 Pasiūlymai d÷l Pajūrio dvira čių trasos atkarpos ŠVENTOJI-KLAIPöDA-
NIDA pl ÷tros 
 
Klaip÷dos, Palangos ir Neringos miestų bei Klaip÷dos rajono savivaldyb÷ms didžiausią prioritetą reik÷tų 
skirti Pajūrio dviračių trasos nuo Latvijos sienos ties Būtinge iki Rusijos sienos ties Nida infrastruktūros 
sutvarkymui iki „EuroVelo“ standartų. Siūlome atsižvelgti į Lietuvos dviratininkų bendrijos 2011 m. 
parengtą “Geležin÷s uždangos kelio – EuroVelo 13“ išvystymo veiksmų planą10, kuriame numatytos šios 
svarbiausios infrastruktūros išvystymo priemon÷s (lentel÷je nr.1 pateiktos konkrečios priemon÷s): 
 
- 9,6 km PDT atkarpa nuo Latvijos sienos iki Šventosios, kur didžiąją dalį dviračių trasos galima būtų 

įrengti esamais šalutiniais keliukais (pagerinus jų dangą), bet reikalinga įrengti atskirą dviračių taką 
palei krašto kelią A13 (1,45 km), sutvarkyti sm÷l÷tas Būting÷s kaimo dangas ir rekonstruoti p÷sčiųjų 
– dviratininkų tiltą per Šventosios upę (52,5 m. ilgio, 4 m. pločio, yra techninis projektas) 

- 3 km. PDT atkarpa per Karklę (Klaip÷dos raj., 2012 m. parengtas rajoninio kelio nr. 2217 techninis 
projektas, kur numatytas atskiras 2,5 m. pločio dviračių takas palei kelią, bet būtina užtikrinti 
finansavimą šio projekto įgyvendinimui); 

- PDT atkarpos Klaip÷dos mieste, kur kai kurie esami dviračių takai yra per siauri ir neatitinka saugaus 
dviračių ir p÷sčiųjų eismo standartų, pvz., Kretingos g. nuo Šiaur÷s per. iki Įgulos g., H.Manto g. nuo 
Lietuvininkų aikšt÷s iki Dan÷s g., tod÷l šios PDT atkarpos tur÷tų būti rekonstruotos; 

- 2,4 km Klaip÷dos miestui priklausanti PDT atkarpa Smiltyn÷je (Kuršių nerijoje), kur esamo dviračių 
tako danga labai banguota, tod÷l ją reikia rekonstruoti; 

- Juodkrant÷je (Neringos m.) siūloma įrengti pro Garnių (Žuv÷drų) kalną naują dviračių taką, kuris  
palengvintų susisiekimą nuo jūros pus÷s su Juodkrant÷s centrine dalimi ir užtikrintų saugesnį eismą 
dviratininkams išvengiant važiavimo pagrindiniu keliu nr. 167 per Avikalnį; 

                                                                 
10 internetin÷ prieiga; Europos dviratininkų federacijos svetain÷je: http://ironcurtiantrailnorth.eurovelo.org/ev13-iron-curtain-trail/news [žiūr÷ta 2012 m.].  



- 13,6 km ilgio PDT atkarpa nuo Juodkrant÷s iki Pervalkos (Neringos m.) yra menkai prižiūrimas ir 
valomas, tod÷l šio dviračių tako susiaur÷jusią iki 1,8 m. pločio dangą reikia atnaujinti ir galbūt 
išplatinti iki 2,5 m. ar 3 m.; 

- Nidoje siūloma pagerinti PDT kokybę įrengiant dviračių taką Purvyn÷s g. (1,25 km), kur vasarą 
vyksta vietinių gyventojų keliamas intensyvus automobilių eismas, o taip pat įrengiant naują dviračių 
taką nuo Nidos centro iki pasienio muitin÷s punkto su Rusija (2,85 km). 

 
Lentel÷je nr.1 pateikiame siūlomas konkrečias Pajūrio dviračių trasos nuo Latvijos sienos ties Būtinge iki 
Rusijos sienos ties Nida dviračių infrastruktūros sutvarkymo priemones. 
 
Lentel÷ nr.1. Pajūrio dviračių trasos (PDT) išvystymo pagal „EuroVelo 13“ standartus priemonių suvestin÷  
 
Nr. Priemon÷s pavadinimas atstumas, 

km 
turizmui (T) / 
susisiekimui (S) 

esama pad÷tis (aprašymas 
arba nuotrauka) 

atsakinga 
institucija* 

1. Atskiro 2 m. pločio dviračių tako 
palei krašto kelią nr. A13 nuo Latvijos 
sienos iki Būting÷s kaimo 
projektavimas ir įrengimas + PDT 
ženklų pastatymas 

1,45 T 

 

PMS, 
LAKD 

2. Būting÷s ir Pylimo gatvių Būting÷s 
kaime (Palangos m.) sm÷l÷tos dangos 
sukietinimas + PDT ženklų 
perk÷limas į naują trasą ir trūkstamų 
naujų ženklų įrengimas 

3,6  
(2,45 + 
1,15) 

T+S 

 

PMS, 
LAKD 

3. 4 m. pločio bendro p÷sčiųjų – dviračių 
tako Šventojoje nuo Kuršių tako iki 
p÷sčiųjų tilto (pro poilsio namus 
„Energetikas“) projektavimas ir 
įrengimas + PDT ženklų perk÷limas 

0,75 T+S 

 

PMS 

4. 1 m. pločio medinio p÷sčiųjų tilto per 
Šventosios upę rekonstrukcija 
įrengiant 4 m. pločio betoninį tiltą  su 
2,5 m ir 1,5 m. pločio dviračių juosta 
ir p÷sčiųjų taku (yra parengtas ir 
suderintas techninis projektas) 

0,052 T+S 

 

PMS 

5. Atskiro 2 m. pločio dviračių tako 
palei Jūros g. Šventojoje (Palangos 
m.) nuo Šventosios g. iki esamo 
dviračių tako pradžios projektavimas 
ir įrengimas 

1,35 T+S 

 

PMS 

6.  Atskiro 2,5 m. pločio dviračių tako su 
naktiniu apšvietimu įrengimas per 
Karklę (Klaip÷dos r.) palei rajoninį 
kelią nr.2217 ir kelio rekonstrukcija 
(yra parengtas ir suderintas 
techninis projektas) 

3,0 T+S 

 

KRS, 
LAKD 

7. Esamo bendro p÷sčiųjų – dviračių 
tako Kretingos g. (Klaip÷dos m.) nuo 
Šiaur÷s pr. iki Įgulos g. rekonstrukcija 
išplatinant dviračių taką nuo 1 m. iki 
2,5 m. pločio 

0,6 T+S 

 

KMS 



Nr. Priemon÷s pavadinimas atstumas, 
km 

turizmui (T) / 
susisiekimui (S) 

esama pad÷tis (aprašymas 
arba nuotrauka) 

atsakinga 
institucija* 

8. Atskirų dviračių juostų abiejose 
H.Manto g. (Klaip÷dos m.) 
važiuojamosios dalies pus÷se 
įrengimas nuo Lietuvininkų aikšt÷s iki 
Dan÷s g. (esamas bendras p÷sčiųjų-
dviračių takas šaligatvyje per siauras) 

1,0 T+S 

 

KMS 

9. Esamo 1,2-1,8 m. pločio dviračių tako 
palei Dan÷s g. (Klaip÷dos m.) nuo 
Tiltų g. iki Pilies tilto ir nuovažų po 
Pilies tiltu išplatinimas iki 2,5 m.  

0,35 T+S 

 

KMS 

10. Esamo 3 m. pločio bendro p÷sčiųjų - 
dviračių tako Smiltyn÷je nuo 
gelb÷jimo stoties iki sankryžos su 
Naujosios perk÷los keliu dangos 
rekonstrukcija (išlyginimas) + PDT 
trūkstamų ženklų įrengimas 

2,4 T+S 

 

KMS 

11. Atskiro dviračių tako – naujo 
įvažiavimo į Juodkrantę nuo jūros  
palei Garnių (Žuv÷drų) kalną 
projektavimas ir įrengimas 

2 T NMS, 
KNNP 

12. Esamo 1,8 m. pločio dviračių tako 
Juodkrant÷-Pervalka dangos remontas 
(tako pakraščių nuvalymas ir 
sutvarkymas, pažeistos dangos 
atstatymas) 

13,6 T 

 

NMS, 
LAKD 

13. Atskiro 2,5 m. pločio dviračių tako 
palei Purvyn÷s g. Nidoje nuo posūkio 
link Nidos aerouosto iki dviračių tako 
krantin÷je pradžios (ties vila 
„Elvyra“) projektavimas ir įrengimas 

1,25 T+S  NMS 

14. Atskiro 2,5 m. pločio dviračių tako 
nuo Nidos centro iki Rusijos sienos 
per mišką pro Nidos kempingą 
projektavimas ir įrengimas 

2,85 T+S 

 

NMS, 
LAKD 

*lentel÷je naudojami sutrumpinimai: Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ – KMS, Klaip÷dos rajono savivaldyb÷ – KRS, Palangos 
miesto savivaldyb÷ – PMS, Neringos miesto savivaldyb÷ – NMS, Skuodo rajono savivaldyb÷ – SRS, Kretingos rajono 
savivaldyb÷ – KRRS, Šilut÷s rajono savivaldyb÷ – ŠRS, Lietuvos automobilių kelių direkcija – LAKD, Kuršių nerijos 
nacionalinis parkas – KNNP 
 
 

 



 
15 pav. Pajūrio dviračių trasos atkarpa nuo Klaip÷dos iki Priekul÷s su 2 alternatyvomis (per Šernus ir Kliošius) 

 

4.2. Pasiūlymai d÷l Pajūrio dvira čių trasos atkarpos KLAIPöDA-RUSNö 
pl÷tros 
Klaip÷dos miesto, Klaip÷dos ir Šilut÷s rajonų savivaldyb÷ms pl÷tojant Pajūrio dviračių trasos (PDT) 
atkarpą nuo Klaip÷dos iki Rusn÷s, siūlome įgyvendinti šias dviračių infrastruktūros išvystymo priemones, 
kurios pad÷tų sukurti saugesnę ir patrauklesnę dviratininkų eismui dviračių trasą, o tai sąlygotų didesnį 
dviratininkų skaičių ir didesnes perspektyvas pamario krašto vietos turizmo verslininkams: 

1. PDT pagrindinio maršruto atkarpa Klaip ÷da – Priekul÷ per Šernus (15 pav.), kur važiuoti 
dviratininkams bendrame sraute su automobiliais yra pavojinga d÷l intensyvaus automobilių eismo 
(pvz., 1,2 km Smiltel÷s g., Klaip÷dos m.; 3,10 km L÷bartai – Šernai, Klaip÷dos raj.) ir blogos kokyb÷s 
kelių arba dalinai bekel÷s nuo Šernų iki Priekul÷s (11,3 km), kuo dažnai skundžiasi ten važiavusieji 
mūsų šalies ar užsienio turistai. Ši PDT atkarpa per Šernus niekada netaps patraukli ir populiari be 
didesnių investicijų į dviračių infrastruktūrą ir paslaugų sektorių (2006 m. įrengus šią dviračių trasos 
atkarpą, jos infrastruktūra v÷liau visiškai nebuvo tvarkoma, išskyrus keletos naujų ženklų ir 
informacinio stendo „Pavyk pajūrio v÷ją!” pastatymą Šernuose 2011 m.). Siūlome perkelti PDT trasą 
į alternatyvią geresn÷s kokyb÷s ir dviratininkų dažnai naudojamą dviračių trasą nuo Klaip÷dos iki 
Priekul÷s per Kliošius ir Dituvos sodus (raudona punktyrin÷ linija). Kelionių dviračiais organizatoriai 
šios alternatyvios trasos pagrindines sankryžas jau yra pažym÷ję raudonais kaspinais, nes šiuo 
maršrutu nukreipiami organizuotai keliaujantys pavieniai turistai ir dviratininkų grup÷s. 
 

2. Siūlome įrengti papildomą 9 km ilgio dviračių trasą palei Vilhelmo kanalą (aplenkiant Priekulę) 
– šis dviračių maršrutas jau daug metų reklamuojamas turistiniuose žem÷lapiuose ir kelionių 
vadovuose (pvz., leidyklos „Briedis“ žem÷lapyje „Pamarys M1:50 000“, 2007; leidyklos „Alma 
Litera“ žem÷lapyje „LIETUVA. Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Nemuno deltos, Pajūrio 
regioniniai parkai M1:100 000“, 2011), tod÷l ten dažnai užklysta mūsų šalies ir užsienio dviratininkai, 
kurie po to būna labai nusivylę d÷l labai prastos kelio dangos ir dviratininkams nepritaikytos 
infrastruktūros palei Vilhelmo kanalą. Labai vaizdinga dviračių trasa palei Vilhelmo kanalą 
sutrumpintų PDT maršrutą tarp Klaip÷dos ir Vent÷s rago, tod÷l jis būtų įveikiamas daugelio turistų 
per 1 dieną, ir sukurtų galimybes  naujam 1 dienos žiediniam maršrutui su persik÷limu per Kuršių 
marias iš Drevernos į Juodkrantę arba atvirkščiai (didesn÷s perspektyvos pamario krašto turizmo 
verslui), bet šio maršruto atsiradimą ir populiarumą riboja persik÷limo per marias galimyb÷s, t.y. 
laivo ar kelto, plaukiančio pagal nustatytą grafiką, atsiradimas. Ši trasa gal÷tų būti alternatyvaus 
„EuroVelo 10“ maršruto pamariu nuo Minijos/Vent ÷s iki Klaip ÷dos dalimi. Dviračių trasa palei 
Vilhelmo kanalą taip pat ypatingai svarbi klaip÷diečiams (ypatingai Klaip÷dos m. pietinių rajonų 
gyventojams), norintiems dviračiais nuvažiuoti į Dituvos sodus ar pasidaryti 1 dienos išvyką į gamtą. 



3. Siūlome pratęsti PDT nuo Vent÷s rago iki Minijos kaimo (~7,5 km, Šilut÷s raj.) įrengiant atskirą 
dviračių taką polderių pylimais palei Kuršių marias. Tai būtų labai patrauklus maršrutas 
dviratininkams, atplaukusiems laivu iš Nidos į Minijos kaimą ir planuojantiems tęsti savo kelionę 
PDT maršrutais į Klaip÷dos ar Šilut÷s pusę. Ši nauja trasa pad÷tų išvengti važiavimo labai blogos 
kokyb÷s žvyrkeliu Minija-Povilai, o taip pat važiavimo 2 kartus tuo pačiu pagrindiniu keliu per 
Šturmus į Vent÷s ragą ir atgal. Ši trasa gal÷tų būti alternatyvaus „EuroVelo 10“ maršruto pamariu nuo 
Minijos iki Klaip÷dos per Vent÷s ragą dalimi. 

4. PDT atkarpa nuo Šilut÷s iki Rusn÷s (8 km, Šilut÷s raj.) kelyje Nr.206 (16 pav.), kuris yra siauras, 
o automobilių eismo intensyvumas labai didelis, tod÷l čia reikalinga įrengti atskirą dviračių taką palei 
kelią arba atrasti galimybę perkelti dviračių trasą į alternatyvų maršrutą lauko keliukais per Rupkalvių 
ir Šyšos kaimus (pagerinus lauko keliukų dangos kokybę, įrengus dviračių taką nuo Šilut÷s tilto per 
Šyšos upę tik iki posūkio link Rupkalvių ir perk÷lus dviračių trasos ženklus). 

 

 
 
 

 

16 pav. Pajūrio dviračių trasos atkarpa nuo Šilut÷s iki Rusn÷s 



IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 
 

1. Pajūrio dviračių trasa (Nr.10) yra kol vienintel÷ šalyje nacionalin÷ dviračių trasa, paženklinta 
Kelių eismo taisykl÷se įteisintais dviračių trasos ženklais (626,627). Didel÷ dalis trasos, ypač 
atkarpoje nuo Šventosios iki Nidos, įrengta dviračių takais, bet kita dalis trasos, pvz., atkarpoje 
nuo Klaip÷dos iki Rusn÷s, įrengta bendro naudojimo gatv÷mis ir keliais, kurių kokyb÷ labai 
skiriasi. Klaip÷dos regiono miestų ir rajonų savivaldybių, per kurias praeina PDT, pagrindinis 
tikslas pl÷tojant dviračių turizmą tur÷tų būti šios trasos kokybinių standartų suvienodinimas 
siekiant užtikrinti kuo saugesnį dviratininkų eismą (pagal tarptautinių dviračių trasų „EuroVelo“ 
standartus). 

2. Lietuvoje per paskutinius 10 metų be nacionalin÷s Pajūrio dviračių trasos kiti dviračių trasų 
pl÷tros projektai žlugo. Pagrindin÷ šios problemos priežastis – iki šiol nepatvirtintas dviračių 
trasų specialusis planas (parengtas 2007 m.) ir nenustatyta dviračių trasų numeracijos suteikimo 
tvarka. Siekiant s÷kmingai pl÷toti naujas nacionalines, regionines ir vietines dviračių trasas 
Klaip÷dos regione, o taip pat jas integruoti į tarptautinių dviračių trasų tinklus, šios teisin÷s 
kliūtys turi būti kuo skubiau pašalintos nacionaliniame lygmenyje.  

3. Tik pakeitus įstatyminę bazę (pvz., Kelių eismo taisykles) ir įteisinus krypčių rodykles su 
kilometražais bei tarptautinių dviračių trasų simbolikos naudojimą dviračių trasų ženkluose, 
Pajūrio dviračių trasos atkarpą nuo Šventosios iki Nidos būtų galima paženklinti papildomais 
tarptautinių dviračių trasų simboliais/ženklais: „EuroVelo 10“, „EuroVelo 13“ ir „R1“. Tokiu 
būdu į Lietuvą būtų galima pritraukti daugiau užsienio turistų dviratininkų, kurie neabejotinai turi 
didelę naudą vietos ekonomikai. 

4. Šiuo metu LR Susisiekimo ir Aplinkos ministerijų iniciatyva baigiamos ruošti Dviračių 
transporto infrastruktūros (toliau – DTI) pl÷tros specialiųjų planų rengimo taisykl÷s, kurios 
reglamentuos nacionalinio, regiono, rajono lygmens DTI schemų ir planų rengimo, viešo 
svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo ir keitimo tvarką bei planavimo proceso ir 
procedūrų dalyvių santykius. Šis teis÷s aktas artimiausiu metu gali tapti vienas svarbiausių 
postūmių Lietuvos miestų ir rajonų savivaldyb÷ms planuojant, o v÷liau ir įrengiant naujas 
regionines ir rajonines dviračių trasas. 

5. Siūlome Klaip÷dos regiono savivaldyb÷ms pl÷toti alternatyvų „EuroVelo“ trasos maršrutą 
pamariu nuo Minijos kaimo iki Klaip÷dos, įrengiant naujus dviračių takus nuo Minijos kaimo iki 
Vent÷s rago (~7,5 km) ir palei Vilhelmo kanalą (9 km) bei panaudojant esamą Pajūrio dviračių 
trasą Vent÷ – Kintai – Dreverna; tai derinant su „EuroVelo“ koordinatoriais – Lietuvos 
dviratininkų bendrija (http://ldb.dviratis.lt) ir Europos dviratininkų federacija (www.ecf.com). 

6. Be Pajūrio dviračių trasos, Klaip÷dos regiono savivaldyb÷ms siūlome pl÷toti kitas jungiamąsias 
turistines dviračių trasas, kurios lengvai pasiekiamos viešuoju transportu, tod÷l jomis jau dabar 
naudojasi mūsų šalies ir užsienio dviratininkai (pavieniai turistai ir organizuotos grup÷s), nes tos 
nepaženklintos trasos, o tiksliau turistiniai maršrutai ir juose teikiamos paslaugos reklamuojama 
įvairiuose spausdintiniuose leidiniuose (kelionių vadovuose, žem÷lapiuose ir kt.), interneto 
svetain÷se ir kt. Tarp tokių dviračių trasų galima pamin÷ti Nemuno dviračių žiedo maršrutą nuo 
Kauno iki Rusn÷s, kai kurias Vakarų Lietuvos dviračių žiedo atkarpas ir šio žiedo skersinius 
jungiamuosius maršrutus, pvz., Palanga-Kretinga-Plateliai (Žemaitijos nacionalinis parkas) ir kt. 

7. Pl÷tojant turistinių dviračių trasų infrastruktūrą rekomenduojame įrengin÷ti naujus dviračių takus 
tik tose vietose, kur jie labiausiai reikalingi vietos gyventojų susisiekimui siekiant užtikrinti jų ir 
turistų eismo saugumą, o kitur turistin÷ms dviračių trasoms siūlome naudoti vietinius ir rajoninius 
kelius su kieta kelio danga ir nedideliu motorizuoto transporto eismu, o kur to neįmanoma 
padaryti – naudoti kitas saugaus eismo priemon÷s, pvz., greičio apribojimas, įsp÷jamųjų ženklų 
automobilistams ir dviratininkams įrengimas ir kt. 

 


