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Važinėti dviračiu yra malonus užsiėmimas. 
Dviračiu jūs galite nuriedėti iš taško A į 
tašką B. Su malonumu mindami dviratį jūs 
galite keisti pasaulį.
Šia knyga siekiama skatinti žmones 
važinėtis dviračiais.
Dviratis yra gerai jūsų miestui - kuo 
daugiau dviratininkų, tuo jūsų miestas 
švaresnis ir patrauklesnis. Dviratininkas 
tausoja aplinką. Jūs galite prisidėti prie 
važinėjimo dviračiais populiarinimo ir 
sąlygų tam gerinimo. Žmonės laukia jūsų 
iniciatyvos.
Važinėti dviračiais gali visi. Jeigu jūs esate 
miesto meras arba politikas, įmonės vado-
vas arba ekspertas, visuomenės aktyvistas 
arba tiesiog paprastas miesto gyvento-
jas, vis tiek galite prisidėti prie dviračių 
kultūros vystymo. Ir tu gali būti naudingas! 
Mums svarbus kiekvienas.
Dviračiai reiškia progresą. Tu gali pradėti 
važinėti dviračiu bet kada  nepriklausomai 

Įvadas
nuo tavo užimamos padėties visuomenėje. 
Ar važinėjimas dviračiais yra neįprastas 
jūsų mieste, ar tai populiarus reiškinys – 
visada gali prisijungti ir tu.
Atsiradus kliūtims, atrasi būdą, kaip jas 
įveikti ar tiesiog apeiti. Visada žvelk į 
priekį, bet jei nematai išeities, sustok ir 
apsižvalgyk aplink. Yra daug žmonių, ku-
rie siekdami to paties tikslo jau seniai susi-
dorojo su panašiomis problemomis. Reng-
iant šią knygą buvo remtasi 22 projekto 
„Dviračiais prie Baltijos jūros“ (Baltic Sea 
Cycling) partnerių patirtimi. Šioje knygoje 
pateikiame visų jų kontaktus, nes tai gali 
padėti jums rasti pagalbos ir draugų.
„Dviračiais prie Baltijos jūros“ (Baltic Sea 
Cycling) – tai projektas, kurį dalinai fin-
ansavo Europos Sąjunga pagal INTERREG 
III B Baltijos jūros regiono šalių partnerystės 
programą. Dėkojame už paramą. O dabar 
skaitykite toliau ir prisijunkite prie mūsų 
europietiškos šeimos.  

ĮVADAS
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1.Dviratis 
   kiekvienam

Važinėjimas dviračiu  
yra malonus užsiėmimas  
ir jis daro žmones laimingesnius.
Dviratininkai mato perspektyvą. Dvirat-
ininkus mato visi. Dviratininkai gatvėse sus-
itinka savo draugus. Jie gali sustoti bet kur, 
yra laisvi ir mėgaujasi judėjimo laisve. Jie 
pasiekia kelionės tikslą tiesiausiu keliu.
Dviratininkai yra stiprūs žmonės. Jų ku-
ras - pusryčiai. Dviratininkai veidu 
jaučia vėjo dvelkimą ir savo greitį.
Jie visada turi pasirinkimą: gali važiuoti veržliai arba 
ramiai, kaip sportininkai arba lėtai grožėdamiesi 
aplinka. Važiuoti dviračiu nesunku - ir tai lengva 
išmokti. Kaip ir vaikščiojimas, skaitymas ar 
rašymas, mokėjimas važiuoti dviračiu priskiria-
mas prie pagrindinių žmogaus sugebėjimų.
Sunku pamiršti, kaip reikia važiuoti dviračiu, bet 
daug žmonių drovisi tai daryti arba tingi. Jie  
tiesiog nežino, kad važinėjimas 
dviračiu yra malonumas.
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Sveikata
•	 Pabandykite važiuoti dviračiu truputį 

greičiau arba lėčiau negu įprasta. Pa-
juskite skirtumą.

•	 Venkite intensyvaus eismo kelių. 
Ieškokite ramaus eismo gatvelių. Su-
kaupkite dėmesį į transporto eismą 
ten, kur to reikia, bet atsiradus pro-
gai, visados stenkitės atsipalaiduoti.

•	 Suorganizuokite dviračių populia-
rinimo kampaniją akcentuodami 
sveikatingumą, kreipkitės į sveikatos 
draudimo kompanijas dėl paramos.

Transportas
•	Paklauskite be automobilio gyvenan-

čių žmonių, kaip jiems tai pavyksta. 
Paskatinkite juos apie savo gyveni-
mo būdą parašyti straipsnį į vietos 
laikraštį. 

•	Pagalvokite apie savo įpročius. Ar 
nebūtų malonu važiuoti apsipirkti 
dažniau? Ar norėdami apsipirkti ne-
pagalvojote apie dviračiams pritaiky-
tus krepšius? Ar kada nors bandėte 
pasinaudoti priekabėle? 

•	 Išbandykite priekabėlę kroviniams 
arba vaikams vežti. Pasiteiraukite 
artimiausioje dviračių parduotuvėje 
apie tokių priekabėlių įsigijimo ar 
nuomos galimybes.

• Rinkitės bemotorį transportą miesto 
pėsčiųjų zonose.

Visiems labai rūpi sveikata. Dėl judėjimo 
trūkumo žmonės dažnai serga. Važinėjimas 
dviračiu - puikus būdas įtraukti fizinius 
pratimus į kasdieninį gyvenimą. Tada 
nereikia gaišti laiko ir kažkur važiuoti, kai 
nori pasportuoti - dviratis taupo laiką.
Važinėjimas dviračiu yra gera ligų preven-
cijos priemonė. Dviratininkai prisitaikę 
prie besikeičiančių oro sąlygų  – tai gera 
treniruotė žmogaus imuninei sistemai.
Dviratininkai kenčia dėl oro taršos, 
triukšmo ir pavojingų eismo sąlygų, 
todėl jiems reikalingos ramios 
ir saugios dviračių trasos. 

Kyla problemų dėl vaikų ir didesnių 
krovinių vežimo dviračiu, pvz., važiuojant 
į parduotuvę apsipirkti visai savaitei, 
todėl daug kas atsisako dviračio. Netgi 
jei ir nereikia vežti ką nors sunkesnio, 
galimybė tai padaryti atsiradus poreikiui 
yra didelis automobilio privalumas. 
Dar automobilis dažnai tarnauja kaip 
sandėliukas, kur galima saugiai ir sausai 
pasidėti daiktus. Beveik visur automo-
biliams yra įrengtos stovėjimo aikštelės. 

Ką daryti:

DVIRATIS KIEKVIENAM

Dauguma žmonių net neįsivaizduoja, 
kad gali būti alternatyva automobiliui. 
Tiesa, standartiniai dviračiai nėra prit-
aikyti sunkiems kroviniams. Ant dviračio 
bagažinės leidžiama vežti ne daugiau 20 
kg., bet ant dviračio uždėjus porą vaikiškų 
sėdynių, juo galima vežti 2 mažus vaikus.
Dabar jau galima rasti dviračiams 
pritaikytų transportavimo priemonių, 
kurios palyginus su automobiliais sutei-
kia dviratininkams daugiau privalumų. 
Pavyzdžiui, su vaikiška priekabėle galima 
vežti 2 vaikus ir tai yra labai patogu. 
Dviračiui su priekaba nereikia daug 
erdvės, todėl juo galima nuvažiuoti net 
siauru takeliu iki pat kelionės tikslo. 
Kai kurios priekabėlės gali būti trans-
formuojamos į vaikiškus vežimėlius.
Kitokios konstrukcijos dviračių priekabėlės 
gali būti naudojamos kaip vežimėliai, 
kuriais galima vežti  prekes nuo 
parduotuvės lentynos iki virtuvės stalo. 
Didžiausias privalumas yra galimybė iš viso 
neturėti automobilio ir su tuo susijusių 
papildomų išlaidų bei įsipareigojimų.
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Jelgavos miestas Latvijoje įgyvendino projektą apie važinėjimo 
dviračiais poveikį sveikatai: miestas aprūpino 10 eksperimente 
dalyvaujančių žmonių naujais dviračiais. Tyrimo grupę sudarė 
žurnalistai, savivaldybės darbuotojai ir politikai. Jie turėjo 
nuvažiuoti per mėnesį ne mažiau 50 kilometrų. Jų sveikata buvo 
tikrinta prieš ir po eksperimento, o taip pat tyrimui įpusėjus. Re-
zultatai parodė, kad eksperimente dalyvaujančių žmonių fizinė 
būklė gerėjo, pasitaisė jų sveikata. Ataskaitose jie akcentavo 
teigiamus pojūčius ir pagerėjusią gyvenimo kokybę. Šis projektas 
išties pagerino eksperimente dalyvaujančių žmonių sveikatą 
ir populiarino sveiką gyvenimo būdą. Miesto visuomenė buvo 
sudominta važinėjimu dviračiais, o savivaldybė gavo esamos 
infrastruktūros įvertinimą.

Jelgava

Dviratininkai Jelgavoje, Latvija
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Vesterosas (Västerås) 
Vesteroso miestas Švedijoje atliko dviračiams pritaikytos transpor-
tavimo įrangos tyrimą. Miestas įsigijo skirtingo tipo priekabėles ir 
vaikų vežimui skirtas trirates rikšas, kurias buvo siekiama išbandyti 
ir populiarinti. Tada Vesterosas atrinko keletą dviratininkų, kuriems 
laikinai suteikė šią įrangą ir paprašė jų išbandyti kasdieniniame 
gyvenime, o po kelių mėnesių naudojimo pateikti savo nuomonę.
Vesteroso miestas į šį projektą įtraukė ir kitus tarptautinio projekto 
„Dviračiais prie Baltijos jūros“ partnerius, kuriems buvo perduota 
dalis įrangos, kad išbandytų ir pasidalintų patirtimi. Dviratininkų 
organizacijos Rostoke ir Klaipėdoje buvo atsakingos už įrangos 
išbandymą. Kai kurios priekabėlės pasirodė labai naudingos kas- 
dieniniam susisiekimui, o kai kurios tik turistinėms kelionėms. 
Triratė rikša labai traukė visų dėmesį ir taip pasitarnavo paties 
projekto bei dviračių populiarinimui.

Vesterose (Västerås) buvo išbandyta triratė rikša, skirta kelionėms su vaikais

Vaikai dviračio priekabėlėje Vesterose (Västerås) Priekabėlė „Bob Yak“ keliaujant po Pietų ŠvedijąPriekabėlė maisto prekėms

DVIRATIS KIEKVIENAM
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Važiuoti dviračiu per karšta. Važiuoti 
dviračiu per šalta. Dviratis neapsaugo 
nuo lietaus, saulės, šalčio, kaitros ar vėjo. 
Dviratininkai turi atitinkamai rengtis. 
Daugelį žmonių šie trūkumai atbaido. 
Automobiliuose, autobusuose ir trau-
kiniuose yra sausa, žiemą jų salonai yra 
šildomi, o vasarą  dažnai būna kondicion-
uojamas. Netgi pėstiesiems yra lengviau 
apsisaugoti nuo lietaus ir šalčio. Nors 
„blogas“ oras Baltijos jūros regiono šalyse 
nėra toks dažnas reiškinys kaip žmonės 
linkę manyti, bet rizika sušlapti yra.Gero 
ir blogo oro supratimas dažnai yra labai 
subjektyvus dalykas. Sena patarlė sako, 
kad „Nėra blogo oro, o tik bloga apranga“. 
Juk įmanoma prisitaikyti prie visokių 
oro sąlygų, tik reikia tinkamai apsirengti. 
Smulkaus ir trumpo lietučio metu užtenka 
lietaus apsiausto, bet smarkiai lyjant dvi-
ratininkui reikia daugiau , kad išliktų sau-
sas: neperšlampamo apsiausto ir kelnių, 
geriausiu atveju su batų apsauga, kad 
batai nepermirktų. Geri lietpalčiai išdžiūsta 
greitai ir neužima daug vietos. Kadangi jie 
yra gana brangūs ir naudingi kiekvienam, 

reikalinga saugi vieta lietpalčių laikymui 
su galimybe juos išsidžiovinti. Dviratininko 
rūbai negali varžyti judėjimo laisvės ar 
sumažinti regėjimo lauko, svarbu, kad 
ji būtų labai gerai matoma tamsoje.
Baltijos jūros regione nekyla daug 
problemų dėl saulės ir kaitros. Be to, 
vėjelis, kylantis važiuojant, natūraliai 
vėsina. Važiavimas dviračiu įvairiu oru 
grūdina imuninę sistemą ir tai yra puiku.

2.Dviračiai ir Baltijos 
   jūros klimatas
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Žiemą dviratininkams reikia šilčiau apsi- 
rengti, nepamiršti galvos, rankų ir kojų, 
 nes važiuojant dviračiu šios kūno vietos 
 mažai juda.
Dviratę transporto priemonę sunku val-
dyti, kai yra šlapia ir slidu. Tada padidėja 
pavojus sukelti  avariją. Dviračio energijos 
generatorius, stabdžiai ir kitos dalys dažnai 
sugenda lyjant lietui ir sningant, bet šias 
problemas galima išspręsti. Blogu oru, 
ypač žiemą, dauguma problemų kyla dėl 
nepakankamos dviračių infrastruktūros 
priežiūros ar dėl blogai įrengtų dviračių 
takų arba dėl to, kad išvis jų bei kitos 
infrastruktūros nėra. Automobiliai patys 
gali nudžiovinti ir nusivalyti kelią, bet 
dviratininkai - ne. Tirpstantis sniegas ir 
ledas kelia dviratininkams daug problemų.

•	Kurkite dviračių transporto infrastruk- 
tūrą taip, kad šalia gatvės važiuojančių 
dviratininkų nepasiektų iš po automo- 
bilių ratų trykštantis purvas ir van- 
dens fontanai.

•	Žiemą skirkite didesnį dėmesį dvira-
čių trasų priežiūrai. Pasinaudokite 
atodrėkio teikiamais privalumais, ir 
pati gamta padės jums nudžiovinti 
dviračių takus. 

•	Visuose visuomeninės paskirties ob-
jektuose, kur žmonės užtrunka ilgiau, 
pvz., mokyklose, darbovietėse ir bib- 
liotekose, suprojektuokite drabuži-
nes, rakinamas spinteles ir džiovyk-
las, kur būtų galima palikti rūbus.

•	Suorganizuokite madų šou, kur 
būtų pristatomi dviratininkams skirti 
lietpalčiai ir žieminiai rūbai. 

•	Skelbkite orų prognozes dviratinin-
kams.

•	Skatinkite tamsiu paros metu važinėti 
dviračiais su įjungtais žibintais ir 
organizuokite dviračių technines 
apžiūras.

•	 Pradėk	važinėti	dviračiu	esant	geram	
orui. Suskaičiuok dienas, kai tavo 
kelionių metu smarkiai lijo. Nusipirk 
geros kokybės „kvėpuojančius“ rū-
bus, kurie apsaugotų tave nuo lie-
taus, šalčio ir vėjo  ir nuo per didelio 
prakaitavimo. Šie rūbai nebūtinai 
turi būti panašūs į lietaus apsiaustą, 
todėl juos galėsi dėvėti ir kitur kaip 
paprastą striukę. Šalmas gali ap-
saugoti tavo galvą nuo sužeidimų.

•	 Suskaičiuok	 dienas,	 	 kai	 gatvės	 ir	
dviračių takai bus padengti sniegu ir 
ledu.Dėvėk  šiltas ir neperšlampamas 
pirštines, šiltas kojines ir madingą 
šiltą kepurę.

•	 Įsitikink,	 kad	 tavo	 dviračio	 žibintai	
veikia per lietų ir sningant. Rinkis 
įrangą su atšvaitais.

•	 Pranešk	savo	miesto	savivaldybei	apie	
dviračių infrastruktūros trūkumus, 
defektus ir  problemas, susijusias su 
jos priežiūra žiemą.

Ką daryti:
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Kalmaras (Kalmar)
TKalmaro miestas Švedijoje įgyvendino 
bandomąjį projektą („pilot action“) apie 
važinėjimą dviračiais blogu oru. Kad 
išsiaiškintų problemas, su kuriomis susi-
duria dviratininkai važinėdami per lietų 
ir šaltu oru, projekto vykdytojai tyrimo 
dalyviais („test pilots“) pasirinko patyru-
sius dviratininkus, kuriems įprasta buvo 
kasdien važinėti dviračiais įvairiu oru. Vieni 
tyrimo dalyviai buvo atrinkti iš  miesto 
savivaldybės (Gatvių ir viešųjų parkų 

skyriaus, Bendruomenės planavimo sky-
riaus ir Miesto tarybos biuro) bei Kalmaro 
universiteto darbuotojų tarpo. Kiti buvo 
užverbuoti paskelbus apie tai informaciją 
savivaldybės interneto tinklalapyje. Taip iš 
viso buvo atrinkta 17 žmonių – 11 moterų 
ir 6 vyrai (24-60 metų amžiaus). Visi šie ty-
rimo dalyviai projekto metu turėjo ir toliau 
gyventi įprastu jiems gyvenimo ritmu bei 
rinktis kelionėms jiems įprastas transporto 
priemones.

Tyrimo dalyviai 10 dienų turėjo aprašinėti 
savo keliones specialiame transporto žur- 
nale. Jie taip pat privalėjo užrašyti motyva-
ciją, kodėl jie pasirinko tą ar kitą transporto 
priemonę. Aprašydami savo keliones, jie  
turėjo detalizuoti visas problemas, su 
kuriomis susidūrė kelionių metu, o taip pat 
ir kitą svarbią informaciją, pvz., oro sąlygas, 
nuvažiuotą kilometražą, kelio būklę ir 
kt. Visi tyrimo dalyviai gavo po dviračio 
kompiuteriuką, kuris turėjo palengvinti 

Dviratininkų nuotraukos iš Kalmaro
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duomenų rinkimą. Tyrimo rezultatai buvo 
suvedami į kompiuterį ir pristatomi visiems 
tyrimo dalyviams vakarinių susirinkimų 
dviračių parduotuvėje metu. Čia buvo 
aptariami įvairūs problemų sprendimo 
būdai. Tyrimo dalyviams buvo suteikta 
galimybė dviračių parduotuvėje išsirinkti 
įrangos (rūbų, krepšių ir kt.) už 690 Lt 
(200 EUR), kuri turėtų jiems padėti spręsti 
dviračių kelionių metu atsirandančias 
problemas.

30 dienų buvo bandoma nauja įranga ir 
vertinamas jos efektyvumas, o rezultatai 
aprašomi internetiniame transporto 
žurnale. Baigdami projektą tyrimo dalyviai 
užpildė anketas apie išbandytą įrangą.
Tyrimas parodė, kad pagrindinės proble-
mos, su kuriomis susiduria Kalmaro 
dviratininkai blogu oru, yra prasta kelių 
danga ir dviračiai, kurie nėra pritaikyti vežti 
krovinius ir vaikus. Trečioje ir ketvirtoje 
vietoje buvo rūbai (lietus, per šalta, per 

šilta, jaučiasi netvarkingi) ir problemos su 
dviračio įranga (prišalęs energijos genera-
torius, nešviečiantys žibintai).
Kalmaro miestas apie šį bandomąjį projek-
tą parengė detalią ataskaitą, kurią galima 
rasti internete, adresu: 
- www.balticseacycling.com  
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Dviračiais 
  į mokyklą3.

Moksleiviai mėgsta važinėti dviračiais. 
Važiuodamas dviračiu į mokyklą mokinys 
jaučiasi savarankiškas ir nepriklausomas. 
Dažnai atstumas nuo namų iki mokyklos yra 
mažesnis negu 3 kilometrai, todėl kelionė 
dviračiu vaikui trunka apie 10 minučių.
Važinėti dviračiu vaikams yra labai naudin-
ga, tai gerina jų sveikatą. Taip treniruojami 
 ne tik raumenys, bet ir ugdomas dėmesys  
bei pasitikėjimas savimi. 
Daug tėvų nuveža savo vaikus į mokyklą 
automobiliu. Tėvai nenori, kad jų vaikai 
į mokyklą važiuotų dviračiais ar net eitų 
pėsčiomis, nes galvoja, kad tai labai pavojin-
ga dėl automobilių eismo. Tai kaip tik ir didi-
na eismo intensyvumą ir su tuo susijusias 
problemas, ypač prie mokyklų. Tai užburtas 
ratas, iš kurio būtina išeiti. Kuo daugiau 
vaikų važiuoja dviračiais į mokyklas, tuo 
saugiau yra kiekvienam. Vaikai gali paska-
tinti savo tėvus, kad leistų jiems tai daryti.
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•	Pasirūpinkite eismo saugumu rajo-
nuose prie mokyklų. Teikite prioritetą 
pėstiesiems ir dviratininkams. 

•	Paruoškite kiekvienai mokyklai sau-
gių dviračių maršrutų schemas. 

•	 Įtraukite vaikus į veiklą, kurios metu 
vertinamos jų mokyklos rajono eis-
mo sąlygos. 

• Pakvieskite mokytojus ir tėvus 
padiskutuoti apie saugaus eismo 
problemas keliaujant į mokyklą ir 
apie fizinės veiklos naudą mokslei-
viams einant į mokyklą pėsčiomis ar 
važiuojant dviračiais. 

• Mokykitės kelių eismo taisyklių ir sau-
gaus elgesio principų ne tik klasėje, 
bet ir gatvėse. 

•	Organizuokite mokyklose dviračių 
populiarinimo seminarus, projektus 
bei renginius, skatinkite juose daly-
vauti vaikus, jų mokytojus ir tėvus. 

• Skatinkite vaikus į mokyklą važiuoti 
dviračiais ar eiti pėsčiomis, tegul 
vaikai įtikina savo tėvus, kad leistų 
jiems tai daryti.

•	 Atrask	 pačius	 saugiausius	 dviračių	
maršrutus, vedančius į mokyklą. 
Patikrink juos sekmadienį, kai yra 
mažiau eismo. Tada palydėk dviračiu 
vaikus į mokyklą. Keiskis su kitais 
moksleivių tėvais. 

•	 Paprašyk	 mokyklos,	 savivaldybės	 ir	
policijos paruošti miesto schemą, ku-
rioje būtų nurodyti saugūs dviračių 
maršrutai į mokyklas. 

DVIRAČIAIS Į MOKYKLĄ

Deja, kai kurie vaikai neturi galimybės 
išmokti važiuoti dviračiu ar tobulinti 
važiavimo įgūdžių. Taip atsitinka, jeigu šalia 
namų ir kaimynystėje nėra tam tinkamos 
vietos arba tėvai nesugeba, o galbūt ir 
nenori išmokyti savo vaikų važiuoti dviračiu. 

Ką daryti:
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Linčiopingas (Linköping)
Švedijos miestas Linčiopingas, pasižymin-
tis gana gera dviračių infrastruktūra, nu-
sprendė pakeisti ydingą tėvų įprotį savo 
vaikus į mokyklas atvežti automobiliais. 
Mieste buvo organizuojama akcija, skati-
nanti trumpesnėms negu 5 km kelionėms 
vietoj automobilio rinktis važiavimą dvi-
račiu arba ėjimą pėsčiomis. Šios akcijos 
metu mokyklose buvo skaitomos paskaitos 
apie sveikatą, aplinkosaugą, važinėjimą 
dviračiais ir eismo saugumą, visa tai plačiai 
nušviesta žiniasklaidoje. Buvo išleista skra- 
jutė, informuojanti vaikus ir jų tėvus 
apie 4 svarbias priežastis, kodėl reikėtų 
važinėti dviračiu arba vaikščioti pėsčiomis. 
Informacinėje skrajutėje buvo paskelbtas 
konkursas: panaudodami iki 20 žodžių 
vaikai turėjo parašyti, kodėl nereikėtų 
rinktis automobilio trumpoms kelionėms. 
Prizas - susitikimas su žymia vietos ledo 
ritulio komanda. Moksleiviams šios koman-
dos žaidėjai buvo labai geras pavyzdys, 
nes jie rekomendavo treniruotis važinėjant 
dviračiu į mokyklą. Iš 900 konkursui pa-
teiktų šūkių buvo atrinkti geriausi ir jie 

buvo eksponuojami miesto reklaminiuose 
stenduose („Eurosize Pictures“).
Moksleiviams skirtos akcijos „Į mokyklą eik 
pėstute arba važiuok dviračiu“ praktinė da-
lis užtruko 2 rudens mėnesius. Iš pradžių 
visi akcijoje dalyvaujantys moksleiviai gavo 
po dvisavaitį kelionių dienoraštį, kuriame 
kiekvieną dieną jie turėjo pažymėti savo 
kelionės į mokyklą būdą. Kas dvi savaites 
šie dienoraščiai buvo renkami, nueiti pės-
čiomis ir nuvažiuoti dviračiais atstumai 
sumuojami, o gauti bendri atstumai kiek-
vienoje mokykloje pažymimi ant specialiai 
šiai akcijai pagaminto Europos žemėlapio. 
Taip pat buvo suskaičiuota tonomis, kiek 
sumažėjo į atmosferą išmetamo anglies 
dvideginio dujų (CO2), o laikraščiai prane-
šė bendrą visų mokyklų pasiektą rezultatą. 
Šią sėkmingai įgyvendintą akciją plačiai 
nušvietė žiniasklaida, o tai dar labiau pa-
skatino moksleivius, jų mokytojus, tėvus ir 
projekto komandas.

Pasaulio žemėlapis, kuriame parodytas projekto 
metu visų moksleivių nukeliautas bendras atstu-
mas ir sumažintas į atmosferą išmetamo anglies 
dvideginio dujų (CO2) kiekis tonomis

Nueiti pėsčiomis ir nuvažiuoti dviračiais atstumai pažymimi ant žemėlapioDvisavaitis kelionės dienoraštis
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Šiauliai
Šiauliai miesto parke įkūrė važinėjimo 
dviračiais mokyklą ir nupirko dviračių. Ne-
turintys savo dviračių moksleiviai čia lais-
valaikiu arba vasaros stovyklų metu turėjo 
galimybę tobulinti važiavimo dviračiu 
įgūdžius. Siekiant paskatinti moksleivius 
daugiau važinėti dviračiais, čia įvairaus 
amžiaus grupių vaikams buvo organizuoja-
mos varžybos ir dviračių lenktynės.
Viešos apklausos Šiauliuose parodė miesto 
gyventojų nuomonę, kad dviratis nėra 
labai populiari ir trokštama transporto 
priemonė. Todėl miestas nusprendė inten-
syvinti dviračių propagandą ir 7 pradinėse 
mokyklose surengė konkursą apie 
važinėjimą dviračiais „Aš ir mano linksma-
sis dviratis“, kuriam moksleiviai pateikė 230 
piešinių ir 50 rašinėlių. Vaikai sukūrė įvairių 
istorijų apie tai, kaip važinėjimas dviračiais 
padeda išsaugoti gamtą, kaip tai gerina 
sveikatą ir kaip nuostabiai jie gali praleisti 

Kliutcer Vinkelio miestas Vokietijoje 
aprūpino vieną mokyklos klasę dviračių re-
monto įrankiais ir suorganizavo moksleivi-
ams važinėjimo dviračiais kursus. 

Kliutcer Vinkelis (Klützer Winkel) 

DVIRAČIAIS Į MOKYKLĄ

laiką su dviračiu. Iš kiekvienos mokyklos 
buvo atrinkti geriausi piešiniai ir rašinėliai, 
kurie kartu su saugaus elgesio gatvėse 
taisyklėmis buvo suklijuoti ant didelių 
plakatų. Visos mokyklos gavo šių plakatų 
kopijas, o patys plakatai buvo eksponuojami 
Šiaulių miesto dviračių muziejuje.

Dviračių remonto dirbtuvės mokykloje
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4.Dviračiais 
   į darbą

Kasdienis važinėjimas iš namų į darbą ir 
atgal užkemša gatves. Dauguma žmonių be-
veik kiekvieną rytą važiuoja į savo darbovie-
tes, o po pietų ar vakare grįžta namo. Dėl 
atskirų gyvenamųjų ir visuomeninių zonų 
tenka įveikti vis didesnius atstumus. Trans-
porto srautų laikas ir kryptys yra nusistovėję, 
o tai turi įtakos gatvių pločiui bei visuome-
ninio transporto išvystymo lygiui.

Dviračiams nereikia tiek daug erdvės, 
jie padeda išvengti transporto kamščių 
ir sumažina gatvių platinimui reikalin-
gos brangios miesto žemės poreikį.
Daugelis žmonių savo darbe ar kasdienia-
me gyvenime neturi progų pasitreniruoti. 
Važiavimas dviračiu į darbą garantuoja 
žmogui, kad jis neaukodamas papildomo laiko 
ir pinigų treniruosis. Kadangi mūsų moder-
nioje visuomenėje dauguma ligų kyla dėl 
sumažėjusio žmonių fizinio aktyvumo, sveikatos 
draudimo kompanijos ir darbdaviai yra suinte-
resuoti skatinti važinėjimą dviračiais į darbą.
Kai kurie darbai, ypač nesusiję su fizine veikla, 
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•	Atlikite darbuotojų apklausą, kodėl jie 
važinėja dviračiais ir kodėl ne. 

• Pasiūlykite savo darbuotojams, sve-čiams ir 
klientams pasinaudoti gerai įrengta dviračių 
stovėjimo aikštele, kuri būtų saugi, su sto-
geliu, prie pat įėjimo į patalpas ir matoma 
kiemsargio. Tegul tai būna pati geriausia 
dviračių stovėjimo vieta visame mieste. 

•	Aprūpinkite savo darbuotojus spynomis 
ir skirkite atskirą patalpą, kur jie galėtų 
išsidžiovinti lietpalčius. Pagalvokite apie 
dušą ir persirengimo kambarį tiems dvirat-
ininkams, kurie iki darbovietės turi įveikti 
tolimą atstumą. 

•	Sukurkite skatinimo sistemą darbuotojams, 
kurie rūpinasi savo sveikata važinėdami 
dviračiu. 

•	Paprašykite savo darbuotojų naudotis 
dviračiais vietoj tarnybinių automobilių, kai 
važiuoja trumpus atstumus mieste. 

• Važinėjantiems dviračiais darbuotojams 
skirkite ne mažesnes kompensacijas negu 
tiems, kurie naudojasi nuosavais automo-
biliais. 

•	 Važinėk	 į	 darbą	 dviračiu.	 Kombinuok	 savo	
kelionę su visuomeniniu transportu, jei visas 
atstumas yra per tolimas važiuoti dviračiu. 

•	 Susitark	 su	 savo	 kolegomis	 kartu	 važiuoti	
dviračiais į darbą arba pasivažinėk su jais po 
darbo. 

•	 Paprašyk	savo	darbdavio	tiesiogiai	arba	per	
darbuotojų profesinę sąjungą arba sveika-
tos draudimo kompaniją, kad darbdavys 
sudarytų palankias sąlygas važinėjimui 
dviračiais. Paprašyk savo kolegų, kad jie 
tave remtų. 

reikalauja tam tikros aprangos. Važinėti su 
kostiumu įmanoma, bet tai nėra patogu, 
jei tenka įveikti tolimus atstumus. Darbuo-
tojams patogiau važinėti į darbą dviračiais, 
jei darbdavys pasirūpina persirengimo 
kambariu, o kartais netgi dušu. Prie 
darboviečių įrengtos dviračių stovėjimo 
aikštelės su stogeliais taip pat skatina 
važinėti dviračiais ir privačių kompanijų, 
ir valstybinių įstaigų darbuotojus. 

DVIRAČIAIS Į DARBĄ

Ką daryti:
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Orebro (Őrebro) 
Orebro miestas Švedijoje parengė anketą, kuria buvo siekiama 
išsiaiškinti darbuotojų elgesio motyvus ir nuostatas renkantis 
transporto priemonę. Anketa buvo išdalinta 600 darbuotojų iš 
Orebro miesto savivaldybės Techninio skyriaus. Ši tikslinė žmonių 
grupė yra atsakinga už infrastruktūros vystymą mieste ir labai 
svarbi gerinant važinėjimo dviračiais sąlygas. Orebro miestas šiuo 
tyrimu norėjo išsiaiškinti kelionių į darbą maršrutus, kad po to 
galėtų pasiūlyti dviratininkams patį geriausią maršruto variantą. 
Šio tyrimo pagrindu turėjo atsirasti dviračių transporto plėtros 
veiksmų planas. 

Šiauliai
Šiaulių miestas, siekdamas išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie 
važinėjimą dviračiais, kelionės į darbą įpročius ir priežastis pasi-
renkant tam tiktą transporto priemonę, atliko darbuotojų apklausą 
miesto centre. Tyrimo metu pastebėta daugumos respondentų 
nuostaba dėl jiems užduodamų klausimų. Jie niekada net nebuvo 

pagalvoję apie važiavimą į darbą dviračiais, nes tai, pasak jų, yra 
nepopuliaru ir pavojinga. Po šio tyrimo Šiaulių miestas įgyvendino 
dviračių propagavimo kampaniją, kurios metu visame mieste buvo 
iškabinti dviračius populiarinantys plakatai, o miesto centre buvo 
įrengti dviračių stovai. 

Kaip dažnai jūs važinėjate savo nuosavu automobiliu? Kaip dažnai jūs važinėjate dviračiu?

5%

5% 63%

11%
8%

8%

26%

11%

12% 7% 2%

42%

Tyrimas Šiauliuose apie važinėjimo į darbą įpročius

Dviratininkų elektroninis skaitiklis Orebro (Örebro) mieste, Švedijoje
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Konkursas „Dviratis – pelno generatorius!“
Vokietijos dviratininkų asociacijos (ADFC) Rostoko skyrius išbandė 
naują koncepciją, kurią nusižiūrėjo nuo kitos nevyriausybinės or-
ganizacijos - Vokietijos transporto klubo  (VCD). Rostoko regiono 
įmonėms buvo paskelbtas konkursas, kurio tikslas - išsiaiškinti dvi-
ratininkams draugiškiausius darbdavius. Konkurse dalyvaujančios 
kompanijos, valstybės įstaigų administracijos ir organizacijos 
turėjo užpildyti 2 puslapių  anketą. Vertinant konkurso dalyvius 
buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus: dviračiais į darbą važinėjančių 
darbuotojų ir dviračių stovų skaičius, dviračių naudojimas darbo 
reikalams tvarkyti, dviračių propagavimas ir darbdavio prisistaty-
mas. Konkurse dalyvavo 13 skirtingų įmonių nuo mažos architekto 
firmos iki didelės viešojo transporto kompanijos. Slaugos namų 
kompanija buvo įvertinta geriausiai ir ji laimėjo pagrindinį prizą 
– naują dviratį. Šis konkursas paskatino visus jo dalyvius labiau 
pasitempti ir iškėlė daug naujų idėjų. 
- www.vcd.org/vorort/nord/gewinn-faktor-fahrrad 

Akcija “Važiuok į darbą dviračiu”
Vokietijos dviratininkų asociacija (ADFC) 
kartu su stambia sveikatos draudimo 
kompanija „AOK“ kiekvienais metais organi-
zuoja akciją „Važiuok į darbą dviračiu“. Tai 
varžybos, kurių tikslas paskatinti žmones 
važinėti į darbą dviračiais. Šių varžybų 
dalyviai turi įrodyti, kad jie 3 mėnesius,  
nuo birželio iki rugpjūčio, važinėjo į darbą 
dviračiais mažiausiai 20 dienų. Taip jie gali 
laimėti patrauklius prizus (keliones, skrydį 
karšto oro balionu ir kt.). Dalyvavimui 
varžybose darbuotojai paprastai sudaro 4 

Visų dalyvių taškų skaičius

žmonių komandas, kad vienas kitą galėtų 
paskatinti ir kontroliuoti. Šios akcijos idėja 
atkeliavo iš Norvegijos ir Danijos. 2001 
metais ši akcija pirmą kartą buvo sėkmingai 
organizuota vienoje Vokietijos apygardoje, 
po to 2002 metais visame Bavarijos regione 
ir žingsnis po žingsnio 2006 metais akcija 
apėmė visą šalį. Šios akcijos dalyvių skaičius 
Vokietijoje 2005 metais siekė 100 tūkst. 
žmonių. Danijoje rengiamoje panašioje akci-
joje dalyvauja apie 2% visų šalies gyventojų. 
-  www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de 
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5.
Daugelis žmonių pradeda nuolat važinėti 
dviračiu tik išbandę šią transporto 
priemonę laisvalaikiu. Atostogų metu 
žmonės randa vis daugiau laiko dviračiui. 
Jei šis užsiėmimas būna malonus, 
apie tai žmonės prisimena ilgai ir po 
to bando važinėti dviračiu kasdien.
Turistų dviratininkų poreikiai dažnai 
skiriasi nuo tų, kurie važinėja dviračiais 
kasdien. Turistams labiau patinka keliauti 
gamtoje ir kuo toliau nuo motorizuoto 
transporto. Jie keliauja dažniausiai 
šviesiu paros metu balandžio-spalio 
mėnesiais. Keliaudami dviračiais vieni 
turistai siekia geriau pažinti kraštą, o 
kiti – nuvažiuoti kuo daugiau kilometrų.
Atostogos keliaujant dviračiais po 
regioną gali būti dar įdomesnės pa-
sirinkus maršrutą su besikeičiančiu 
kraštovaizdžiu. Iš toliau atvykusiems 
labai svarbi yra dviračių nuomos 
galimybė. Turistams reikalingos geros 
dviračių trasos, kad jie bagažu apkrau-
tais dviračiais galėtų kasdien nuvažiuoti 

nuo 50 iki 100 km, ir apgyvendinimo 
paslaugos – dažniausiai tik vienai nakčiai 
skirtingose vietose. Atostogų metu 
keliaujantys dviratininkai domisi gražiu 
kraštovaizdžiu ir žymiais kultūros objek-
tais. Todėl jiems reikalingi dviračių trasų 

Laisvalaikio 
  pasivažinėjimai 

ženklai su nuorodomis ir kilometražu, 
specialūs žemėlapiai, poilsio aikštelės su 
dviračių stovais ir informaciniai stendai.
Dviračių turizmas jau daugelį metų yra 
sparčiai auganti pramonės šaka. Tyrimai 
parodė, kad turistas dviratininkas kelionės 
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•	Surinkite informaciją apie visas re-
gionines, nacionalines ir tarptautines 
dviračių trasas jūsų krašte. Įsitikinkite, 
kad visos trasos yra geros būklės. 
Svarbiausia, kad būtų vieninga nukrei-
piamųjų ženklų sistema ir lygus trasos 
dangos paviršius. 

• Esamais dviračių takais ir ramaus eismo 
keliais įrenkite 20-50 km ilgio patrauk-
lias dviračių trasas, vedančias iš miesto 
centro į žaliąsias užmiesčio zonas ir 
pačius įdomiausius lankytinus objek-
tus. Kur reikia, įrenkite naujus takus, 
kad trasos nenutrūktų. 

•	 Išleiskite žemėlapį ir brošiūrą su infor-
macija apie turistines trasas. Persiųskite 
šią informaciją visoms leidykloms, 
leidžiančioms žemėlapius ir turistinius 
kelionės vadovus. 

•	 Atrask	 laiko	 suplanuoti	 maršrutą	 per	
savo miesto žaliąsias zonas. Jei nėra 
tinkamų žemėlapių ir kelio ženklų, 
paprašyk savo miesto savivaldybės pa-
galbos. 

•	 Paieškok	regiono,	kur	sudarytos	geros	
keliavimo dviračiais sąlygos, ir praleisk 
ten savaitgalį keliaudamas dviračiu. 

•	 Pabandyk	vieną	savaitę	atostogų	skirti	
kelionei dviračiu gerai įrengta dviračių 
trasa, kuri, pavyzdžiui, veda palei upę. 
Prikalbink savo draugus keliauti kartu. 

•	 Pateik	 pasiūlymus	 savo	miesto	 saviv-
aldybei, kaip būtų galima pagerinti 
sąlygas laisvalaikio išvykoms ir dviračių 
turizmui.

LAISVALAIKIO PASIVAŽINĖJIMAI DVIRAČIAIS

metu vidutiniškai per dieną išleidžia 
daugiau pinigų negu paprastas turistas. 
Daugelis regionų pripažįsta, kad dviračių 
turizmo dėka atsivėrė naujos galimybės 
gražiais gamtovaizdžiais pritraukti dau-
giau turistų. Tai yra nauja perspektyva 

Ką daryti:

smunkančios ekonomikos regionams.
Turistams kuriama dviračių infrastruktūra 
yra naudinga ir vietos žmonėms, kurie lais-
valaikiu irgi gali keliauti dviračiais ir iš naujo 
„atrasti“ savo kraštą. Laimingas turistas gali 
įkvėpti ir vietos žmones sėsti ant dviračių.
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Poilsio aikštelė dviratininkams Klaipėdoje

Suvalkai (Suwałki) 
Suvalkų miesto žemės ūkio ir turizmo rūmai (Lenkija) inicijavo 
bandomąjį projektą, kuriuo buvo siekiama gerinti dviračių turizmo 
sąlygas, siejant tai su vietos žmonių kasdienio važinėjimo dviračiais 
poreikiais. Į šį projektą buvo įtrauktos Suvalkų ir Augustavo (Au-
gustów) miestų savivaldybės: architektūros ir teritorinio planavimo 
departamentai (dviračių stovų dizaino kūrimas ir jų vietų parinki-
mas), turizmo departamentai (konsultacijos apie turistų poreikius 
ir lūkesčius) ir kelių priežiūros tarnybos (dokumentų tvarkymas 
siekiant įrengti dviračių stovus). Šio bandomojo projekto rezultatas 
– dviračių stovų tinklas Suvalkų ir Augustavo miestuose ir informa-
ciniai stendai su miestų žemėlapiais, kuriuose yra dviračių trasos ir 
galimi maršrutai.

Klaipeda
Klaipėdos miestas įgyvendino bandomąjį projektą, 
kuriuo buvo siekiama įrengti dviračių stovus 
rekreacinėse teritorijose ir turistų dviratininkų 
lankomose vietose (prie turizmo informacijos 
centrų, muziejų, miesto aikščių, pliažų ir kt.), 
skatinti Klaipėdos miesto gyventojus daugiau 
važinėti dviračiais ilsintis ir dirbant. Dviračių stovų 
planavimas ir jų įrengimas užsitęsė beveik metus. 
Šis projektas padėjo nustatyti Klaipėdoje patrauk-
liausias dviratininkams vietas ir maršrutus, buvo 
išleistas ir išplatintas atnaujintas Klaipėdos miesto 
žemėlapis dviratininkams, projektuojami naujo di-
zaino tipiniai dviračių stovai, parenkamos dviračių 
stovams tinkamiausios vietos ir jie įrengiami. 

Dviračių takas prie ežero 
Augustave (Augustów) 

Piknikas nacionaliniame 
parke

Meninės skulptūros prie planuojamos „EuroVelo“ trasos 
Nr.10 Kuršių nerijoje
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„EuroVelo©“
„EuroVelo“ yra Europos dviračių trasų tin-
klo projektas, kuriuo Europos dviratininkų 
federacija (ECF) siekia sukurti 12 ilgų nuotolių 
dviračių trasų, kertančių visą Europos žemyną. 
Planuojama, kad bendras visų trasų ilgis viršys 
66 000 km, daugiau negu pusė šių dviračių 
trasų jau yra įrengtos. Pagrindinis „EuroVelo“ 
projekto tikslas yra skatinti žmones vietoj 
automobilio savo kasdienėms ir turistinėms 
kelionėms rinktis dviračius.
„EuroVelo©“ yra ECF užregistruotas prekinis 
ženklas.
-  www.eurovelo.org 

Europos dviračių trasų tinklo žemėlapis © ECF 
 
Trasos pietūs – šiaurė kryptimis:

1. Atlanto pakrantės trasa: Šiaurės ragas – Sagres (8186 
km) 
3. Piligrimų trasa: Trondheimas – Santiago de Compostela 
(5122 km) 
5. Via Romea Francigena: Londonas – Roma ir Brindisi 
(3900 km) 
7. Vidurio Europos trasa: Šiaurės ragas – Malta (6000 km) 
9. Nuo Baltijos iki Adrijos jūros (Gintarinė trasa): Gdanskas 
– Pula (1930 km) 
11. Rytų Europos trasa: Šiaurės ragas – Atėnai (5984 km)

Trasos vakarai – rytai kryptimis:
2. Sostinių trasa: Galvejus (Galway) – Maskva (5500 km) 
4. Roskofas (Roscoff) – Kijevas (4000 km) 
6. Nuo Atlanto vandenyno iki Juodosios jūros (Upių trasa): 
Nantes – Constanta (3653 km) 
8. Viduržemio jūros trasa: Kadizas (Cadiz) – Atėnai ir Kipras 
(5888 km) 
10. Baltijos jūros dviračių žiedas (Hanza žiedas – 7980 km) 
12. Šiaurės jūros dviračių žiedas (5932 km)
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6.Dviračių 
  trasos

Dviračių infrastruktūra nėra pagrindinė 
šios knygos tema, nes apie tai yra išleista 
daug vadovų ir rekomendacijų. Vis dėlto 
svarbu paminėti, kad patrauklios dviračių 
trasos skatina žmones važinėti dviračiais.
Dviračių trasa - nebūtinai  dviračių takas. 
 Vystant dviračių infrastruktūrą vadovau- 
jamasi dviem principais: transporto srautų 
atskyrimo (separation) ir sujungimo 
 (integration). Yra daug tarpinių varian- 
tų ir kombinacijų. Vieno ar kito principo 
 taikymas priklauso nuo eismo sąlygų kon- 
krečioje vietoje ir tos vietos kultūros savi- 
tumo.

Plėtojant dviračių ir automobilių transportą 
kartu dažniausiai einama srautų atskyrimas 
keliu. Dėl didėjančio automobilių eismo 
dviratininkai keliuose jaučiasi nesaugūs, 
todėl jiems šalia tokių kelių stengiamasi 
įrengti atskirus dviračių takus arba bendrus 
pėsčiųjų–dviračių takus. Čia dviratininkai 
jaučiasi ramūs ir saugūs, nes bet kada gali 
sustoti nebijodami, kad juos partrenks 
automobilis. Todėl nekeista, kad dvirat-
ininkai labiausiai mėgsta nuo motorizuoto 
transporto eismo atskirtas dviračių trasas, 
kur jie gali išvystyti gana didelį greitį.
Atskirai įrengtų dviračių trasų didžiausia 

problema yra sankryžos. Kad ir kur 
dviračių takas kirstų gatvę, visada išlieka 
susidūrimo su automobiliu pavojus. Kuo 
labiau atskirsime transporto srautus, tuo 
saugiau jausis dviratininkai ir automobilių 
vairuotojai. O tai padidina riziką, kad 
sankryžose jie vienas kito nepastebės. Per 
didelis noras atskirti transporto srautus 
susijęs ir su kitomis problemomis: važiuoti 
atskiru taku gali būti toliau negu keliu, kyla 
pavojus būti užpultam chuliganų (pvz., 
važiuojant tamsoje per mišką ar mažai 
lankomą miesto parką), efektyvaus žemės 
panaudojimo ir didelių statybos kaštų.



29DVIRAČIŲ TRASOS

•	 Išanalizuokite avarijų su dviratininkais 
priežastis, ypač tas, kurios susijusios su 
dviračių infrastruktūra. 

•	Sumažinkite maksimalų automobilių 
greitį iki 30 km per valandą visame mies- 
te, išskyrus magistralines gatves.

•	Organizuokite akcijas „Diena be au-
tomobilio“ ir gatvės vakarėlius, kad 
žmonės pamatytų gatvių kaip viešųjų 
erdvių naudą.

•	 Įsigykite dviračių trasų įrengimo 
technines rekomendacijas, tarp jų ir 
„EuroVelo“ trasų vystymo gaires 
- www.eurovelo.org

•	 Važinėk	dviračiu	 ir	 išbandyk	 įvairaus	
lygio dviračių infrastruktūrą skirtin-
guose miestuose ir šalyse.

•	 Apsvarstyk	 transporto	 srautų	 atsky-
rimo (separation) ir sujungimo (inte-
gration) principų panaudojimą. Tai 
labai tampriai susiję su visuomenės 
kultūra. 

•	Organizuok	 kritinės	 masės	 (critical	
mass) akcijas, kad žmonės pajustų 
bendruomenės jėgą ir gatvių be mo-
torizuoto eismo patrauklumą.

Transporto srautų sujungimas reiškia vienos 
erdvės padalijimą į eismo juostas visoms 
transporto rūšims, įskaitant ir pėsčiuosius, 
bet atsižvelgiant į visų eismo dalyvių 
skirtingą judėjimo greitį. Važiuoti dviračiu 
ramaus eismo gatve taip pat yra malonu, o 
motorizuoto eismo apribojimas gyvenamo-
siose zonose yra pigu ir visiems priimtina.
Ši koncepcija yra veiksminga ir įrengiant 
dviračių juostas intensyvaus eismo gatvė- 
se bei sankryžose. Mažiau kelio ženklų, bet 
modernus ir kartu paprastas gatvių dizainas 
padeda visiems eismo dalyviams labiau 
 susikaupti. Tada eismas gatvėse tampa 
saugesnis, ypač pėsčiųjų atžvilgiu. Tokio- 
se gatvėse automobilių vidutinis greitis 
 yra didesnis nepaisant jų mažesnio mak- 
simalaus greičio.

Ką daryti:
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Dviračių trasų tinklas
Vesterosas (Västerås) miestas Švedijoje yra  
vienas pažangiausių pagal dviračių trans-
porto išvystymą. Šiame mieste yra platus at-
skiros infrastruktūros tinklas dviratininkams. 
Dviračių takai čia jungia gyvenamąsias 
zonas su miesto centru, o apšviesti tune-
liai tarnauja dviratininkams kaip saugios 
sankryžos netgi mažesnės svarbos keliuose.

Žaliakelis
Klaipėdoje per visą miestą jau keletą metų tiesiamas labai gražus 
dviračių takas - žaliakelis, vedantis per žaliąsias zonas iki miesto cen-
tro ir toliau per Girulių girią iki pat Baltijos pajūrio. 
Kitas asfaltuotas dviračių takas – taip pat žaliakelis - jau nutiestas per 
visą Kuršių neriją nuo Klaipėdos iki pat Nidos. Tai Pajūrio dviračių 
trasa, kuri ateityje turėtų būti integruota į Baltijos jūros dviračių žiedą 
(„EuroVelo“ Nr.10) - www.bicycle.lt/pajuriotrasa/
.

Dviračių takas
Livanio (Livani) miestas Latvijoje nutiesė 
atskirą dviračių taką, kuris jungia svarbius 
traukos objektus mieste.

Atskirta dviračių transporto infrastruktūra Vesterose 
(Västerås)

Naujas dviračių takas Livanyje (Livani)

Baltijos jūros dviračių žiedo dalis šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje
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Rostoko (Rostock) miestas Vokietijoje 
studentų prašymu įdiegė saugaus eismo 
priemones prieš didelę sankryžą labai 
svarbioje dviračių trasoje. Čia gatvės 
važiuojamojoje dalyje buvo pažymėta 
100 metrų ilgio dviračių juosta. Prieš 
rekonstrukciją dviratininkai negalėjo sau-
giai pasiekti šios šviesoforu reguliuojamos 
sankryžos dėl gatvės pakraštyje statomų 
ir prieš sankryžą sustojančių automobilių 
eilės.

Dviračių juosta

Sekdamas Miunsterio (Münster) miesto iš 
Vokietijos pavyzdžiu Orebro (Őrebro) miestas 
Švedijoje įrengė prieš sankryžą taip vadinamą 
dviračių salelę. Tai sankryžos dalis iš karto prieš 
šviesoforą, kuri rezervuota tik dviratininkams. 
Automobiliai turi sustoti ir laukti prie antrosios 
STOP linijos toliau nuo sankryžos.

Dviračių salelė

Linčiopingas (Linköping) Švedijoje ėmėsi iniciatyvos ir įgyvendino 
Vokietijoje populiarios dviračių gatvės („Fahrradstraße“) koncepciją. 
Tai tik dviratininkams skirta gatvė, kur gali būti leidžiamas 
automobilių eismas tik pastačius papildomą ženklą. Dviratininkai 
gali važiuoti vienas šalia kito ir jų automobiliai negali aplenkti. 
„Fahrradstraße“ koncepcija buvo sukurta ir išbandyta Vokietijos mi-
este Brėmene (Bremen), kur dviračių gatvės yra įteisintos oficialiai.

Dviračių gatvė („Fahrradstraße“)

Dviračių gatvė („Fahr-
radstraße“) Kylyje (Kiel) 

Vokietijoje

Pavojinga dviratininkams gatvė Rostoke (Ro-
stock) prieš rekonstrukciją

Nauja dviračių juosta vietoj automobilių 
stovėjimo zonos (gatvė po rekonstrukcijos)

Dviračių salelė Miunsteryje (Münster)
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iš viso atsisako važinėti dviračiais. 
Dviračių stovai turi užtikrinti prie jų pasta- 
tytų dviračių stabilumą ir galimybę prira-
kinti dviračius per rėmą ir mažiausiai vieną 
 ratą. Prie stovų turi būti pakankamai erd- 
vės, kad dviračius būtų galima įvaryti ir iš- 
varyti bei lengvai prieiti juos prirakinant ir  
atrakinant.
Kuo ilgiau dviračiai būna pastatyti vienoje 
 vietoje, tuo labiau juos reikia saugoti nuo  
blogo oro. Dviratis gali nukentėti nuo lie- 

7.O kur juos 
  statyti?

TPopuliarinant dviračius labai svarbu 
pasirūpinti dviračių stovėjimo vietomis. 
Juk dviratininkams reikia kažkur pastatyti 
savo transporto priemones, kai jos nenau-
dojamos. Daugelis dviračių turi kojeles, 
bet jos neapsaugo dviračių nuo vagystės, 
o papūtus vėjo gūsiui, ir nuo griuvimo. 
Vagis lengvai gali nunešti neprirakintą 
dviratį ar atskiras jo dalis, pavyzdžiui, ratus, 
kurie dažnai būna komplektuojami su 
greito atlaisvinimo (quick release) ašimis. 
Dviračių vagystės yra įprastas reiškinys 
visose Europos šalyse. Dėl baimės būti 
apvogtiems žmonės labiau  linkę važinėti 
senais „trantais“ arba menkaverčiais 
naujais dviračiais, pirktais turguje arba 
prekybos centre (pvz., Lietuvoje), negu 
patvariais, kokybiškų detalių  dviračiais. 
Kai kurie žmonės dėl šios priežasties 

taus ir sniego, nes dauguma jo detalių nė- 
ra apsaugotos. Dviratininkui visada malo- 
niau atsisėsti ant sausos ir švarios sėdynės. 
Tam virš dviračių stovų reikalingas stogelis. 
 Papildomi šoniniai apsauginiai skydai yra  
dar efektyviau, bet dėl saugumo jie turi bū- 
ti permatomi.
Dviračių stovai turi būti lengvai pasiekiami 
 ir arti kelionės tikslo, pavyzdžiui, šalia įėji- 
mo į pastatą. Kitu atveju dviračių stovais 
 žmonės nesinaudos.
Geros dviračių laikymo sąlygos namuose 
irgi labai svarbu. Jei namuose nėra saugios 
vietos dviračių laikymui ir nuolat baimina-
masi, kad jų nepavogtų, daugelis nepirks 
brangaus dviračio. Jei dviračius sudėtinga 
nuvežti į saugią vietą, tokią kaip namo rūs- 
ys, tada žmonės nesinaudos dviračiais  
kasdien.
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•	Viešai pristatykite skirtingų tipų dvira- 
čių stovus ir suteikite žmonėms galimy- 
bę juos išbandyti.

•	Neišradinėkite dviračio iš naujo. Jau 
yra sukurta šimtai skirtingų dviračių 
stovų modelių. Kai kurie iš jų yra tikrai 
labai geri. Dažnai kuo paprastesnis, 
tuo geresnis. Dviračiams atremti ir 
prirakinti labiausiai tinka įbetonuoti 
lankai iš nerūdijančio plieno. Nenau-
dokite „ratų žudikų“, kurie prilaiko 
dviratį tik už priekinio rato. Prie tokių 
stovų dviračio neįmanoma saugiai 
pastatyti ir prirakinti. 

•	Paklauskite gyventojų, kur mieste 
reikėtų įrengti dviračių stovus. Atlik-
dami apklausą, įtraukite į ją kuo dau-
giau respondentų.

•	Apžiūrėkite viešąsias erdves ir įrenki-
te stovus ten, kur rasite dviračius, pri-
rakintus prie gatvės stulpų ir kt.

•	Paprašykite namų valdas administruo-
jančių kompanijų, darbdavių ir versli- 
ninkų pasirūpinti dviračių stovais.

•	 Nusipirk	gerą	spyną,	pvz.,	„U“	formos	
iš grūdinti plieno. Visada prirakink 
dviratį per rėmą ir mažiausiai vieną 
ratą prie į žemę įtvirtinto objekto, 
pvz., tvorelės metalinio virbo ar pan. 

•	 Palik	 savo	 dviratį	 visiems	matomoje	
vietoje. Nesuteik vagims jokio šanso 
likti nepastebėtiems. Jei nerandi tin-
kamo dviračių stovo, prirakink savo 
dviratį prie gatvės žibinto ar stulpo.

•	 Pažymėk	 savo	dviratį	 dažais	 ar	 kito-
mis moderniomis dviračių ženklinimo 
priemonėmis.

•	 Paprašyk,	 kad	 būtų	 įrengti	 dviračių	
stovai ten, kur tau jų reikia: prie buto, 
darbovietės, mokyklos, universiteto, 
stoties, priešais tavo mėgstamiausią 
parduotuvę, kino teatrą, prie plauki-
mo baseino, bibliotekos, ežero, paplū- 
dimio ir kitur. Pareikalauk miesto savi- 
valdybės, kad dviračių stovai būtų 
įrengti visose viešose vietose.

Ką daryti:
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Planuojami dviračių stovai ir informacinis stendas 
Šiauliuose

BSC projekto partneriai Šiauliuose nu-
sprendė įrengti naujus dviračių stovus 
Vilniaus gatvėje ir pastatyti informacinį 
stendą su miesto dviračių takų žemėlapiu. 
Spalvingas ir apšviestas informacinis sten-
das turėjo padėti populiarinti dviračius 
mieste ir keisti visuomenės požiūrį į važi-
nėjimą dviračiais.

Livani miestas Latvijoje sukūrė modernius 
dviračių stovus su stogeliu ir plieniniais 
 lankais, prie kurių galima prirakinti dvira-
čius. Prie šių dviračių stovų buvo įrengtas ir 
informacinis stendas.
Cesio (Cesis) miestas Latvijoje irgi pasirinko 
dviračių stovus kaip efektyviausią dviračių 
populiarinimo priemonę.

Dviračių stovai su informaciniu stendu Livanyje 
(Livani)

Pargriuvę ir prie žibintų ar laiptų turėklų prirakinti 
dviračiai rodo, kad toje vietoje reikia įrengti 
dviračių stovus

Dviračių garažas turistams Rostoke Vokietijoje, kur 
kelių valandų ekskursijos po miestą metu galima 
saugiai palikti dviratį su visu bagažu

Dviratininkas, ieškantis laisvos vietos prirakinti 
savo dviratį priešais prekybos centrąDviračių stotis (Radstation) Miunsteryje (Münster) 

Vokietijoje: čia telpa 3300 dviračių, siūlomos papil-
domos paslaugos dviratininkams

Bandomieji projektai
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Paprasti dviračių stovai su stogeliu šalia 
geležinkelio stoties

Dviračių stovai su moderniu stogeliu prie mažos 
traukinio stotelės

Dviračių stovai su stogeliu ir šoniniais apsaugos 
skydais

Dviračių stovai prie tramvajaus stotelės Dviračių stovai prie įėjimo į parduotuvę

Dviračių  stovai universiteto miestelyjeDviračių stovai šalia kavinės

Dviračių stovai pėsčiųjų zonoje

Paprasti dviračių stovai priešais biurų pastatą
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8.Dviračiai ir viešasis 
   transportas

Kombinuodami savo keliones visuomeni- 
niu transportu, dviratininkai gali nuvažiuoti 
didelius atstumus ir pasiekti tolimus kraš- 
tus. Visuomeniniu transportu besinaudo- 
jantiems dviratininkams yra paprasta dvira- 
čiu pasiekti stotį, o nuvažiavus traukiniu ar 
 autobusu į kitą vietą, ir patį kelionės tikslą. 
Tokia transporto priemonių kombinacija  
naudinga abiem, ir tai yra puiki alternatyva 
 kelionėms automobiliu.
Populiariausios yra 3 šių transporto rūšių  
kombinacijos: 
•		važiavimas dviračiu iki geležinkelio stoties 

arba autobusų stotelės, persėdimas į 
visuomeninį transportą;
•			dviračio pasiėmimas kartu su savimi į 

traukinį arba autobusą;
•	važiavimas dviračiu nuo kitos stoties iki 
kelionės tikslo.

Pirmoji kombinacija yra labiausiai paplitusi. 
Žmonės dažnai važiuoja savo dviračiu iš 
namų iki stoties, čia palieka savo dviratį ir 
persėda į visuomeninį transportą, o nuva- 

žiavę iki jiems reikiamos kitos stoties, toliau pasiekia ke- 
lionės tikslą pėsčiomis. Keliaudami atgal, jie tikisi atras- 
ti savo dviratį, ir nesugadintą.Tokiu atveju dviratį stengia- 
masi palikti, kad jis būtų apsaugotas nuo vagių, vandaliz- 
mo ir blogo oro. Yra labai svarbu užtikrinti dviračių sau- 
gumą stotyse, nes tokių keleivių dviračiai paliekami nuo- 
lat toje pačioje vietoje ir gana ilgam laikui. 
Dviračio pasiėmimas kartu su savimi į traukinį arba auto- 
busą suteikia daugiau laisvės pasiekus tarpinį kelionės  
punktą, jeigu iš ten yra galimybė toliau važiuoti dviračiu, 
be to, dviratis saugus. Dviračio vežimui viešajame trans-
porte turi būti skirta erdvė su dviračių laikikliais. Dvirati-
ninkams turi būti sudarytos sąlygos, kad jie patys galėtų 
greitai ir lengvai pakrauti bei iškrauti savo dviračius. 
Jei nuo stoties ar autobusų stotelės iki kelionės tikslo 
yra per toli eiti pėsčiomis, tada reikalingas kitas dviratis, 
kad žmonės galėtų numinti tą paskutinį kilometrą arba 
panaudoti jį trumpoms kelionėms. Tokiu atveju asmen-
inis (antrasis) dviratis kitoje vietoje turėtų būti laikomas 
labai saugiai, nes jis čia lieka nenaudojamas ilgą laiką - 
per naktis ir savaitgaliais. Šiuo atveju galėtų pasitarnauti 
išnuomotas arba viešai naudojamas dviratis,  
bet tam reikalinga gera jų techninio  
aptarnavimo sistema.
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•	 Inventorizuokite esamus dviračių 
stovus prie autobusų stotelių ir 
geležinkelio stoties. 

•	Nustatykite dviračių stovų poreikį 
suskaičiuodami visus dviračius, ku-
rie statomi netoli viešojo transporto 
stočių.

•	Pradėkite diskusiją su viešojo trans-
porto operatoriais ir vietos valdžia 
apie galimas transporto rūšių kom-
binacijas, tokios sistemos privalu-
mus ir poreikius. Siekite pažangos 
atkreipdami jų dėmesį į viešojo 
transporto kokybę, maršrutų skaičių, 
kelionių laiką ir pasirinktų stočių 
pasiekiamumą dviračiais.

•	 Įrenkite gerus dviračių stovus ir, atsi- 
žvelgdami į poreikius, esamą infra-
struktūrą nuolat atnaujinkite. Infor-
muokite apie progresą, tai dar labiau 
didins dviračių stovų poreikį.

•	 Įrenkite stogines dažniausiai nau-
dojamiems dviračių stovams.

•	Pasiūlykite dviračių laikymui rakina-
mas patalpas, į kurias galėtų patekti 
tik žmonės su leidimais, arba suplan-
uokite saugomą dviračių garažą. 

•	Pasidomėkite patys ir informuokite 
kitus apie kitur veikiančią dviratininkų 
vežimo traukiniais ir autobusais 
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sistemą bei patirtį. 
•	Atnaujinkite viešajį transportą, jo 

pasiekiamumą ir dviračių trasas, 
vedančias į stotis.

•	 Kasdieninėms	kelionėms	 į	darbą	pa-
sistenk atrasti geriausią visuomeni-
nio transporto ir dviračio kombinaciją. 
Diskutuok su transporto kompanija 
apie geriausius kelionių nuo durų iki 
durų variantus.

•	 Išsiaiškink,	kur	yra	kitos	stotys	 (gele-
žinkelio, tramvajaus, autobuso) ir ku-
rios iš jų yra lengviausiai pasiekiamos 
dviračiu. Kartais geriau dviračiu nuva- 
žiuoti iki tolimesnės stoties, kad įsės- 
tum į tiesioginį traukinį, negu važiuoti 
su persėdimais. Atrask stotį su geriau- 
siais dviračių stovais ir patogiausią 
kelią į šią stotį. 

•	 Pabandyk	 pasiimti	 dviratį	 su	 savimi	
važiuojant autobusu ar traukiniu. Jei tai  
bus neįmanoma, išsiaiškink kodėl.

•	 Paprašyk,	kad	būtų	padaryta	daugiau	ir	
patogesnių visuomeninio transporto  
maršrutų, jeigu esami netenkina.

•	 Kreipkis	 į	 savo	 darbdavį	 dėl	 lank-
stesnio darbo grafiko. 

•	Mėgaukis	darydamas	ką	nors	įdomaus	 
ir naudingo netgi laukdamas stotyje 
ar keliaudamas viešuoju transportu.

Ką daryti:
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Bad Doberanas (Bad Doberan)
Bad Doberano apygarda Vokietijoje atliko tyrimą apie esamą 
infrastruktūrą ir kombinuotų kelionių dviračiais bei visuomeniniu 
transportu potencialą. Studijoje pabrėžiama, kad šioje apygar-
doje yra geras susisiekimas traukiniais ir tik patenkinama dviračių 
infrastruktūra prie daugelio stočių. Visi traukiniai buvo pritaikyti 
dviračių pervežimui. Tačiau prie autobusų stotelių nebuvo dviračių 
stovų, o transportuoti dviračius autobusais buvo beveik neįmanoma.
Tada apygardos valdžia nusprendė pagerinti sąlygas kombinuotoms 
kelionėms dviračiais ir autobusais. Palaipsniui buvo įgyvendintas 
projektas, kuriuo buvo siekiama pagal poreikius sukurti trūkstamą 
infrastruktūrą: buvo parinkta 15 autobusų stotelių ir prie kiekvienos 
iš jų įrengti stovai 4 dviračiams. Dar buvo išleista ir kaimyninėms 
bendruomenėms išplatinta skrajutė apie šiuos naujus dviračių 
stovus. Po bandomojo laikotarpio buvo įrengta daugiau dviračių 
stovų tose vietose, kur buvo didesnis jų poreikis. Bendruomenė, prie 
kurios autobusų stotelės buvo statoma daugiausia dviračių, buvo 
nudžiuginta dviračių stovus dengiančiu stogeliu.

Dviračių  infrastruktūros prie geležinkelio stočių Rostoko (Rostock) ir 
Bad Doberano (Bad Doberan) apygardose inventorizacija

Dviračių stovėjimo 
aikštelė su apsauga nuo 
blogo oro šalia traukinių 
platformos Bad Doberano 
apygardoje

Nauji dviračių stovai prie 
autobusų stotelės Bad 
Doberano apygardoje
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Dviračių garažai
Vokietijos dviratininkų asociacijos (ADFC) prašymu geležinkelio 
stoties operatorius įrengė 10 garažų dviračiams prie pagrindinės 
Rostoko geležinkelio stoties. Paskaičiavimai parodė, kad šie garažai 
yra pelningi netgi juos nuomojant už 34,50 Lt (10 eurų) per mėnesį. 
Po kelių mėnesių visi garažai jau buvo išnuomoti. Daugiau dviračių 
garažų bus įrengta, kai atsiras didesnis šios įrangos poreikis.

Mėnesinis bilietas, 
įskaičiuojant dviračių 
Rostoko regiono transporto kompanija 
įdiegė 10% brangiau kainuojantį mėnesinį 
bilietą „plus“, su kuriuo dviratininkai gali 
transportuoti savo dviračius ir naudotis 
kitomis privilegijomis.

Orebro (Őrebro)
Orebro miestas Švedijoje suplanavo įdiegti naują visuomeninių 
dviračių sistemą, kuri turėtų skatinti jų kombinaciją su kitu 
visuomeniniu transportu, ypač tarp atvykstančių ir mieste 
dirbančių žmonių. Tyrimas apie jau esamas panašias sistemas 
parodė, kad naujos tokios sistemos įdiegimas ir išlaikymas mies-
tui būtų labai brangus ir sudėtingas.
Panašios sistemos kitose šalyse. 

Dviračių nuoma telefonu Vokietijoje (Call a bike Germany): 
- www.callabike.de
Lijono miesto dviračiai (Citybike Lyon, Prancūzija):  
- www.velov.grandlyon.com
Kopenhagos miesto dviračiai (Citybike Kopenhagen):  
- www.bycyklen.dk
Dviračių transportavimas traukiniais: - www.railpassenger.info

Patogi įranga dviračių transportavimui regionini-
uose traukiniuose Šiaurės Rytų Vokietijoje

Dviračių transportavimas tarpmiestiniu („Interci-
ty“) traukiniu Lenkijoje

Naujas dviračių garažas prie pagrindinės geležinkelio stoties Rostoke (Ro-
stock)
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9 .Ženklinimas
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•	Prieš statydami kelio ženklus, 
išvystykite dviračių trasų tinklą taip, 
kad jis būtų vientisas. Surinkite visą 
informaciją apie jau esamas re-
gionines, nacionalines ir tarptautines 
dviračių trasas ir integruokite jas į 
savo vietinį dviračių trasų tinklą. 

•	 Naudokite jau sukurtą ir pasiteisinusią 
dviračių trasų ženklinimo sistemą. 
Siekite, kad šiuo klausimu būtų pri-
imtos rekomendacijos visos šalies 
mastu, o kaimyniniai regionai naudo-
tų tą pačią ženklinimo sistemą bei 
pratęstų jūsų trasas savo teritorijoje 
ir atvirkščiai.

•	Parenkant vietas kelio ženklų staty-
mui trasose, būtina atsižvelgti, kad 
ženklai būtų gerai matomi ir lengvai 
įskaitomi. Jei bent vienoje sankryžoje 
trūks ženklo arba jis nurodys 
neteisingą kryptį, dviratininkai gali 
būti paklaidinti, o trasa taps nefunk-
cionali. Ženklų gamybai pasirinkite 
atsparią  saulės spinduliams, blogam 
orui ir vandalizmui medžiagą. 

•	 Jeigu jūs kuriate bendrą dviračių 
trasų ženklinimo sistemą visoje 
savo teritorijoje, pagalvokite apie 
jos integraciją į kitas sistemas 
(pavyzdžiui, trasos ženklo numeris 
kartu su GPS imtuvo nustatytomis 
geografinėmis koordinatėmis galėtų 
būti suderintas su avarinės pagalbos 
ir dviračių trasos eksploatacijos sist-
emomis). 

Kelio ženklai yra labai svarbi dviračių transporto 
infrastruktūros dalis, padedanti nepažįstamame 
mieste ar vietovėje tiesiausiu atstumu pasiekti 
kelionės tikslą. Tai labai svarbu, kol maršrutas 
tampa įprastas. Nukreipiamaisiais kelio 
ženklais galima rekomenduoti naują dviračių 
trasą net ir tiems žmonėms, kurie yra įpratę 
prie savo kasdienio kelionės maršruto. 
Automobilių eismą reguliuojantys kelio ženklai 
dviratininkams netinka ir nėra naudingi. Tai 
nuorodos į pagrindinius kelius, kur daug 
mašinų ir triukšmo – dviratininkams dažnai 
jie būna pavojingi ir nepatogūs, o kai kuriu-
ose keliuose, pvz., autostradose ir greitkeliu-
ose, dviračių eismas netgi draudžiamas. 
Dviratininkams skirti ženklai gali nurodyti įvairias 
alternatyvias trasas dviračių takais ir mažo 
intensyvumo gatvėmis, apylankų nukirtimus 
ir žaliakelius. Dviračių trasų ženklai naudingi ir 
pėstiesiems. Kur tik atsiranda tokie ženklai, jie 
primena žmonėms apie dviračius kaip trans-
porto priemonę, ypač automobilių vairuotojams, 
stovintiems transporto kamš- 
čiuose. Dviračių trasų ženklai su  
nurodytu kilometražu parodo, kad 
mieste atstumai nėra dideli.

Ką daryti:
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Rostokas (Rostock)
Rostokas Vokietijoje pradėjo kurti ženklini-
mo sistemą dviratininkams nuo kelių pasi- 
rinktų dviračių trasų, kurios jungia svarbi-
ausius universiteto objektus. Tai ypač pa- 
deda naujiems studentams lengviau orien- 
tuotis mieste.  Dviračių trasos buvo pasi-
rinktos po studentų apklausos apie jų 
įprastus kelionių maršrutus ir atlikus visų 

alternatyvių maršrutų analizę. Ženklų tink- 
las apima didžiąją dalį miesto centro įskai-
tant ir suplanuotas dviračių trasas. Univer-
siteto objektų pavadinimuose naudojami 
visiems priimtini miesto vietovių pavadini-
mai, todėl ženklai yra naudingi visiems 
dviratininkams. Ženklų dizainas buvo 
kuriamas remiantis Vokietijoje priimtomis 

Bicycle route network to connect important locations at the university in Rostock

rekomendacijomis (FGSV – Forschungsges-
ellschaft für  Straßen- und Verkehrswesen).
Be dviračių trasų ženklų sistemos įdiegimo, 
Rostokas pašalino dvi trūkstamas dviračių 
trasų grandis ir apie tai išleido informacinę 
skrajutę. Rostoko miesto savivaldybė (at-
stovaujama Miesto aplinkosaugos skyriaus, 
Kelių statybos biuro, Vietinės darbotvarkės 
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Danijos dviračių trasų ženklų sistema

XXI amžiaus biuro ir Kelių eismo priežiūros 
tarnybos) į šį projektą įtraukė Rostoko 
universitetą ir Studentų tarybą, pasamdė 
ekspertus,  kurie turėjo suplanuoti dviračių 

Kelio susiaurėjimas dviračių trasoje prieš 
rekonstrukciją

Nauja dviračių trasa netoli universiteto po rekon-
strukcijos

Dviračių trasų ženklai su miesto vietovių ir univer-
siteto objektų pavadinimais Rostoke (Rostock)

Danijos dviračių trasų ženklai yra dviratininkų 
matomumo zonoje © J.-E.Larsen

Estijos ženklinimo sistema dviratininkams © J.-E.
Larsen

Dviračių trasų ženklinimo sistema Didžiojoje 
Britanijoje © „Sustrans”

Deja, iki šiol dviračių trasų ženklinimui ne- 
galioja jokie bendri tarptautiniai standartai.  
Viena pažangiausių ir labiausiai rekomen-
duojamų dviračių trasų ženklinimo sistemų 
yra daniška – ženklai yra su baltais užrašais 

mėlyname fone, nurodo kryptis, atstumus 
ir trasų numerius. Ši ženklų sistema buvo 
pritaikyta daugelyje Europos šalių - 
Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Slovėnijoje 
ir Kipre. Lietuvoje tik visai neseniai buvo 

įteisinta panaši, bet paprastesnė mėlynų 
ženklų sistema. Danijoje dviračių trasų 
ženklai yra ne aukštesni kaip 1 metras, 
todėl dviratininkai juos lengvai pastebi. 

trasų tinklą ir paruošti ženklinimo sistemą. 
Paženklintas dviračių trasų tinklas buvo 
oficialiai atidarytas po 12 mėnesių intensy-
vaus darbo.
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10.Informacija
Informacija apie važinėjimą dviračiais yra  
labai svarbi tiek dviratininkams, tiek ir ki- 
tiems eismo dalyviams. 
Dviratininkai yra pilnateisiai eismo dalyviai 
su savo teisėmis ir pareigomis, kurių dau- 
gelis vairuotojų ir pėsčiųjų tiksliai nežino. 
Kelių eismo taisyklės keičiasi ir būna papil- 
domos. Automobilistai paprastai išmoksta 
kelių eismo taisykles laikydami vairuotojo 
teises tik vieną kartą gyvenime. Dvirat-
inin-kams ir pėstiesiems nereikalingos 
vairuotojo teisės, bet kelių eismo taisykles 
ir jų pasikeitimus jie taip pat turi žinoti.
Tarpusavio supratimas ir tolerancija yra  

pagrindinė kelių eismo taisyklė. Dviratinin-
kų poreikiai labai skiriasi nuo pėsčiųjų ir  
vairuotojų poreikių. Dviratininkai kaip 
atskira eismo dalyvių grupė irgi labai skir- 
tingi, nes jie gali būti nuo trejų metų vaiko  
iki devyniasdešimtmečio senolio arba grei-
tas ir drąsus bei niekur neskubantis ir atsar- 
gus dviratininkas.
Dviratininkai labai subjektyviai vertina va- 
žiavimo dviračiu sąlygas. Pavyzdžiui, jaustis 
saugiai tam tikroje situacijoje nereiškia būti  
visiškai saugiam. Tik informacija ir taisyklių 
žinojimas gali užpildyti šią spragą.
Kuriama dviračių transporto infrastruktūra 
turi atitikti daugelio žmonių lūkesčius. 
Visiems, bet ypač planavimo specialistams, 
labai svarbu žinoti dviratininkų  
poreikius ir infrastruktūros  
planavimo taisykles.
Informacijos apie esamą ir  
plėtojamą dviračių infrastruktūrą  
pateikimas viešai yra labai svarbus  
faktorius siekiant paskatinti  
žmones pradėti važinėti  
dviračiais.
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•	Kalbėdami ir informuodami žmones 
apie važinėjimą dviračiais pateikite 
tik teigiamus pavyzdžius. Per daug 
neakcentuokite problemų ir pavojų, 
su kuriais susiduria dviratininkai. 

•	 Išleiskite informacinę skrajutę su re-
komendacijomis apie saugaus elge-
sio taisykles keliuose.

• Paprašykite vietos laikraščio paruošti 

INFORMACIJA

straipsnių seriją apie važinėjimą 
dviračiais.

•	Paskatinkite televizijos ir radijo sto-
tis rengti daugiau laidų apie dvi-
ratininkus. Pateikite žurnalistams 
medžiagos ir kvieskite juos į visus 
dviračių populiarinimo renginius. 

• Išnaudokite visas turimas leidybos 
priemones, kad kuo daugiau žmonių 
būtų informuoti apie važinėjimo 
dviračiais naudą ir privalumus.

•	 Informacija turi būti matoma miesto 
gatvėse ir internete.

Ką daryti:
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Interneto tinklalapiai
Projekto „Dviračiais prie Baltijos jūros“ (The Baltic 
Sea Cycling - BSC) tinklalapyje www.balticseacy-
cling.com pateikiama informacija apie projekto 
veiklą ir pasiekimus. Čia galite atrasti su projektu 
susijusius dokumentus ir kitą informaciją.
Vokietijos urbanizacijos institutas (DlfU) yra 
atsakingas už „Vokietijos nacionalinio dviračių 
plano“ duomenų bazės papildymą interneto 
tinklalapyje www.nationaler-radverkehrsplan.de. 
Čia pateikiamos naujienos, renginių datos, skel-
biami konkursai, literatūros sąrašai ir nuorodos į 
kitus tinklalapius, taip pat programos ir geriausi 
pavyzdžiai apie įgyvendintus projektus.
Kai kurie BCS projekto partneriai sukūrė naujus 
|tinklalapius su informacija apie dviračių trans-
portą savo regione: 3 projekto partneriai bendra-
darbiavo kuriant tinklalapį  
www.fahrradregion-rostock.de , o kiti 4 miestai 
partneriai – www.ich-fahr-jetzt-rad.de.  
Projekte dalyvaujančios nevyriausybinės dvira- 
tininkų asociacijos ir kai kurie kiti miestai part- 
neriai jau anksčiau turėjo dviračius populiari-
nančius tinklalapius.

-www.balticseacycling.com - projekto „Dviračiais prie Baltijos jūros“ tinklalapis

- www.ich-fahr-jetzt-rad.de  - Renos (Rehna), Šionbergo (Schön-
berg), Grevesmiuhlemo (Grevesmühlem) ir Kliutcer Vinkelio (Klützer 
Winkel) miestų savivaldybių bendras tinklalapis-www.nationaler-radverkehrsplan.de
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Naujienų biuleteniai
Lietuvos dviratininkų bendrija periodiškai 
platina labai informatyvų elektroninį naujienų 
biuletenį „BaltiCCycle newsletter“ anglų, 
vokiečių ir lietuvių kalbomis. Čia pateikiama 
informacija apie važinėjimo dviračiais sąlygas, 
dviratininkams skirtus renginius ir naujoves  
- www.bicycle.lt
Dauguma nevyriausybinių dviratininkų 
organizacijų reguliariai ruošia savo naujienų 
biuletenius ir platina juos (spausdina arba 
elektronine versija). Vokietijos dviratininkų 
asociacija (ADFC) taip pat platina savo nariams 
ir planavimo specialistams įvairius naujienų 
biuletenius.

Brošiūra 
Livani miestas Latvijoje išleido brošiūrą 
„Livani dviratininkams draugiško miesto 
vizijos link“, kur anglų ir latvių kalbomis 
pateikiama informacija apie dviračių 
transportą ir kultūros įžymybes šiame 
mieste. 

Laikraštis 
Dauguma nevyriausybinių dviratininkų 
organizacijų taip pat leidžia ir platina savo 
nariams žurnalus su jiems aktualia informa-
cija. Rostoko miesto savivaldybė Vokieti-
joje turi savo laikraštį, kuriame pateikia 
savivaldybės žinias kartu su naujienomis 
dviratininkams.

INFORMACIJA

Informacinė skrajutė 
Rostoko miestas irgi išleido skrajutę su infor-
macija studentams apie važinėjimą dviračiais. 
Kiekvienais metais Rostoko universitete 
studijas pradeda apie 3000 naujų studentų, 
dauguma iš jų naujokai šiame mieste. Šiems 
studentams tokia savivaldybės informacija yra 
labai naudinga.

Livani brošiūra apie miestą ir dviračių maršrutus

Rostoko informacinė skrajutė 
studentams apie važinėjimą 
dviračiais šiame mieste
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11.Dviračių trasų 
  žemėlapis

Dviračių trasų žemėlapis yra svarbus infor-
macijos šaltinis, kuriuo dviratininkai nau-
dojasi maršruto planavimui prieš kelionę bei 
kad lengviau orientuotųsi ir pačios kelionės 
metu. Dviračių trasų žemėlapis suteikia 
informacijos apie esamus dviračių takus ir 
trasas, keliavimo šiomis trasomis sąlygas: 
dangos paviršių (asfaltuotas arba žvyrkelis) 
ir eismo intensyvumo laipsnį. Dviratininkai 
dažniausiai naudojasi specialiais ir tradicini-
ais žemėlapiais su specifine informacija apie 
dviračių trasas. Pastarieji žemėlapiai gali 
paskatinti paprastus žmones išbandyti keli-
avimo dviračiais malonumus. Dviračių trasų 
žemėlapis negali pakeisti trasų ženklinimo 
sistemos, nes daug žmonių nesugeba 
arba nemėgsta naudotis žemėlapiais. 
Leidžiant dviračių trasų žemėlapį svarbu 
atkreipti dėmesį į jo dizainą ir spalvų 
kontrastą, kad žemėlapis būtų lengvai su-
prantamas. Taip pat reikia parinkti tinkamą 
žemėlapio mastelį ir sutartinius ženklus, 
detalizuoti svarbius objektus ir įkomponuoti 
kitą tekstinę informaciją. Žemėlapio 
lankstymą darykite kuo paprastesnį, bet 
naudokite lankstymui atsparų popierių, kad 

juo būtų galima lengvai naudotis važiuojant 
dviračiu.Nelabai detalūs dviračių trasų že- 
mėlapiai įprastai platinami nemoka- 
mai, nes jų parengimo ir leidybos  
išlaidas dažniausiai padengia  
miestų savivaldybės arba rekla- 
mos ploto pirkėjai. Garsių leidyklų  
paruošti detalūs žemėlapiai dvirati- 
ninkams parduodami knygynuose ir  
kokybe jie konkuruoja su tradiciniais  
žemėlapiais.
Ruošiant dviračių trasų žemėlapį reikia 
surinkti daug informacijos apie esamą 
dviračių transporto infrastruktūrą, 
todėl ši informacija gali būti panau-
dota dviračių trasų tinklo analizei, 
planavimui ir jo tobulinimui.
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•	 Išleiskite dviračių trasų žemėlapį arba 
įkalbėkite kurią nors leidyklą tai padaryti. 

•	Pabandykite sudominti leidyklas, kad 
jos integruotų dviratininkams svarbią 
informaciją į jų leidžiamus tradicinius 
žemėlapius.

•	Paprašykite vietinių žmonių surinkti in-
formaciją dviračių trasų žemėlapiui, kad 
visos įgytos žinios pasiliktų jūsų mieste.

•	Pradėkite nuo atvirutės arba skrajutės su 
miesto centro žemėlapiu dviratininkams, 
jeigu neturite lėšų išleisti didesnio 
žemėlapio.

Ką daryti:
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Suvalkai (Suwałki)
Suvalkų žemės ūkio ir turizmo rūmai išleido 
turistinį dviračių trasų žemėlapį, skirtą 
kelionėms dviračiais po turistų mėgstamą 
Suvalkų regioną. Žemėlapyje, kuris buvo 
išleistas masteliu 1:100 000, pateikiama 
informacija apie lankytinus objektus, ra-
dialinius maršrutus ir ilgų nuotolių dviračių 
trasas dviratininkams.

Orebro (Őrebro)
Orebro miestas Švedijoje kiekvienais metais išleidžia 
naują kišenės dydžio žemėlapį dviratininkams mas-
teliu 1:20 000. Šiame žemėlapyje aiškiai pavaizduo-
tos dviračių trasos, bet nėra smulkių objektų ir mažų 
gatvių pavadinimų. Žemėlapyje pavaizduotas visas 
dviračių trasų tinklas, išryškinant tas trasas, kurios 
labiau prižiūrimos ir valomos žiemą.

Klaipėda
Lietuvos dviratininkų bendrija kartu su 
Klaipėdos miesto savivaldybe parengė ir 
išleido specialų Klaipėdos miesto žemėlapį 
dviratininkams masteliu 1:25 000.

Orebro (Őrebro) 
miesto dviračių 
trasų žemėlapis

Klaipėdos miesto žemėlapis dviratininkams
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Rostokas – dviratininkų re-
gionas (Fahrradregion Ros-
Bendradarbiaujant su Rostoko apygarda, 
šio miesto nevyriausybinė dviratininkų or-
ganizacija parengė ir išleido bendrą miesto 
ir viso regiono dviračių trasų žemėlapį. 
Miesto žemėlapyje masteliu 1:20 000 papil-
domai pateikiamas miesto gatvių indeksas. 
Regiono žemėlapis masteliu 1:75 000 buvo 
parengtas pagal komerciniais pagrindais 
išleistą turistinį dviračių trasų žemėlapį, 
bet pritaikant jį kasdieniniams dviratininkų 
poreikiams.

Vesterosas (Västerås)
Vesterosas Švedijoje yra išspausdinęs jau 
keletą miesto dviračių trasų žemėlapio 
versijų ir turi elektroninę šio žemėlapio 
versiją oficialiame miesto tinklalapyje 
-www.vasteras.se/tif.

Cesis, Jelgava, Livani
Šie trys Latvijos miestai pagal BSC projektą bendromis 
pastangomis išleido brošiūrą apie važinėjimą dviračiais. 
Šioje brošiūroje pateikiami miestų planai, kuriuose pa-
vaizduota esama dviračių transporto infrastruktūra.

Cesio (Cesis) miestas, Latvija

Rostoko (Rostock) miesto ir regiono dviračių trasų žemėlapis

Vesteroso (Västerås) miesto dviračių trasų žemėlapio elektroninė versija internetine
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12   .Tyrimai

Nežinodami savo starto pozicijos 
nepastebėsite progreso. Siekiant 
pagerinti važinėjimo dviračiais sąlygas, 
būtina žinoti esamą situaciją. Kokios 
sąlygos dviratininkams jūsų mieste ir ko 
siekiate artimiausioje ateityje? Kokias 
pagrindines kliūtis reikėtų įveikti?
Esamą situaciją galima įvertinti įvairiais 
būdais. Kai kurie iš jų yra labai aiškūs, bet 
kiti iš pradžių gali pasirodyti keistai. Vienas 
jų yra apklausos - tai efektyvi priemonė, 
skatinanti į klausimus atsakinėjančius 
žmones pagalvoti apie važinėjimo 
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•	Atlikite esamos dviračių transporto situaci-
jos įvertinimą. Raskite šiam darbui tinkamus 
specialistus, kurie būtų kompetentingi šioje 
srityje ir viską gerai suorganizuotų. 

•	Panaudokite jau žinomus metodus. Eidami 
šiuo keliu jūs sutaupysite ir laiko, ir pinigų,  
taip pat turėsite puikią galimybę gautus re-
zultatus palyginti su kitų miestų rezultatais.

•	 Įtraukite į šį procesą kuo daugiau žmonių. 
Persiųskite tiksliai suformuluotas proble-
mas tiems žmonėms, kurie spręstų šiuos 
klausimus (politikams, transporto planuo-
tojams, inžinieriams, turizmo ekspertams, 
policijai, kt.). Leiskite jiems patiems spręsti 
su dviračių transportu susijusias problemas, 
ypač jeigu jie dar su tuo nėra susidūrę. 

•	Remdamiesi šiuo tyrimu, kelkite savo tikslus. 
Diskutuokite apie tai su visais reikalingais 
žmonėmis ir institucijomis. Būkite ambi-
cingi, bet realistai. 

•	Numatykite kelią ir kiekvieną žingsnį, 
vedantį į užsibrėžtą tikslą. Tarpiniai rezul-
tatai turi paskatinti šį darbą atliekančius 
žmones dirbti toliau.

•	Susidarykite darbo grafiką ir planą, kaip jūs 
tikrinsite savo pasiekimus. 

•	 Ieškokite įkvėpimo šios knygos skyriuje apie 
dviračių populiarinimo politiką ir strategiją.

TYRIMAI

Ką daryti:

dviračiais sąlygas bei jų gerinimo būdus.
Dažnai dviratininkų ir už dviračių 
transporto infrastruktūros vystymą 
atsakingų pareigūnų nuomonė apie 
dviračių eismo sąlygas labai skiriasi.
Esamos padėties teisingas įvertinimas 
yra pagrindas tolimesnėms diskusijoms 
apie plėtros perspektyvas ir priemones.
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Miesto profilis (City profile)
Visi projekte „Dviračiais prie Baltijos jūros“ daly-
vaujantys miestai partneriai projekto pradžioje 
parengė savo miesto profilį („city profile“). Šis 
Orebro (Őrebro) miesto sugalvotas metodas 
buvo pristatytas ir aptartas su visais partneriais 
bendruose seminaruose. Miesto profilis – tai 
studija, kurioje pateikiama bendra informacija 
apie miestą ir jo struktūrą, o pagrindas yra at-
sakymai į 26 klausimus (indikatoriai), parodan-
tys dviračių transporto išvystymo lygį. Pagrind-
iniai klausimai susiję su dviračių transporto 
infrastruktūros ir paslaugų išvystymu, dviračių 
panaudojimo galimybėmis, įstatymais ir 
taisyklėmis, dviračio įvaizdžiu ir populiarinimu, 
informacija ir dviračių transporto politika.
Kiekvienas indikatorius yra įvertinamas nuo 
nulio iki penkių balų. Nulis parodo, kad nėra 
padaryta nieko pozityvaus dėl dviratininkų, o 
penki - dviračių transportas yra remiamas visais 
įmanomais būdais. Papildomai prie esamos 
situacijos įvertinimo, kiekvienas tyrime daly-
vaujantis partneris turėjo numatyti iki projekto 
pabaigos planuojamą pasiekti išvystymo lygį. 
Tada abu kiekvieno indikatoriaus parodymai 
buvo grafiškai pavaizduoti vienoje diagramoje, 
kur labai aiškiai matyti esama padėtis ir siekia-
mas rezultatas.
Apibendrinus visų indikatorių parodymus, 
kiekvienas miestas galėjo nustatyti savo vietą 
pagal dviračių transporto išvystymo lygį
:
-1: Minusinė pozicija (blogėjanti padėtis)
 0: Nulinė pozicija (niekas nedaroma)
 1: Startinė pozicija 
 2: Priimtina pozicija
 3: Pripažinta/nusistovėjusi pozicija
 4: Vyraujančios krypties pozicija
 5: Dominuojanti pozicija

1. 1. Dviračių takų bendras ilgis
2. Dviračių takų su asfalto danga santykis, %

3. Dviračių eismo ženklų sistema
4. Dviračių takų žemėlapis

5. Dviračių stovėjimo vietos mieste
6. Saugaus eismo standartai

7. Dviračių parduotuvės, remonto ir kt. paslaugos
8. Galimybė pasinaudoti dviračiu

9. Dviračių ir viešojo transporto kombinacija
10. Dviračių nuomos sistema

11. Dviračių takų į mokyklas standartai
12. Dviratininkų eismo nelaimės 

13. Kelių eismo reguliavimo taisyklės ir įstatymai
14. Vietinės kelių eismo taisyklės

15. Projektai moksleiviams ir studentams
16. Dviračių vairavimo mokyklos suaugusiesiems

17. Važinėjimo dviračiais įvaizdis
18. Dviračių vagystės

19. Asmeninės dviratininko saugumo priemonės
20. Ekonomika

21. Kampanijos ir informacijos sklaida
22. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

23. Vietos ir regiono politinė parama 
24. Nacionalinė politinė parama 

25. Vietos ir regiono programos ir strategija
26. Nacionalinė programa ir strategija

0 1 2 3 4 5

Projekto tikslas Esama situacija

Pagrindinė projekto „Dviračiais prie Baltijos jūros“ miesto profilio diagrama
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BYPAD
BYPAD (Bicycle Policy Audit) – dviračių 
transporto plėtros politikos auditas – tai 
instrumentas, kuriuo  miestų savivaldybės 
gali įvertinti savo vykdomą dviračių plėtros 
politiką. BYPAD pagrįstas kokybės valdymo 
metodais, kuriuos dviračių plėtros politikos 
auditui sukūrė tarptautinis ekspertų 
konsorciumas 1999-2001 m., įgyvendinant 
Europos sąjungos finansuojamą projektą 
„SAVE“. Šiuo metu net 65 Europos miestai 
iš 15 šalių naudoja BYPAD.
Įvertinimą atlieka šiam tikslui sudaryta 
tyrimo grupė, susidedanti iš vietos politikų 
ir savivaldybės bei nevyriausybinių 
dviratininkų organizacijų (NVO) atstovų, 
kuriems padeda ekspertas iš šalies (audito-
rius). Auditorius surenka visus įmanomus 
duomenis, faktus ir dviračių eismo plėtros 
koncepcijas, atlieka šių duomenų analizę.
Tyrimo grupės nariai turi atsakyti į 35 
anketos klausimus, kurie suskirstyti į šiuos 
modulius:

1. Vartototojų poreikiai
2. Dviračių eismo plėtros valdymas
3. Strategijos ir koncepcijos
4. Finansiniai ir žmogiškieji resursai
5. Infrastruktūra, eismo saugumas ir 
paslaugos
6. Ryšiai ir švietimas
7. Tikslinės grupės ir bendradarbiavi-
mas tarp jų
8. Papildomos priemonės
9. Įvertinimas ir efektyvumas

Palyginimas
Rostoko miestas, kuris yra BSC projekto 
partneris, pasidarė miesto profilio studiją 
ir atliko dviračių plėtros politikos auditą 
(BYPAD). Tada Rostokas padarė šių dviejų 
tyrimo instrumentų analizę palygindamas 
juos - jų metodų skirtumus ir gaunamus 
rezultatus, privalumus bei trūkumus.

Dviračių klimato testas 
(Fahrradklimatest)
Vokietijos dviratininkų asociacija (ADFC) 
atliko „Dviračių klimato testą“ (Fahrradkli-
matest). Tai nėra reprezentatyvi Vokietijos 
dviratininkų apklausa. Šio tyrimo dalyviai 
turėjo įvertinti pagal 21 rodiklį važinėjimo 
dviračiais klimatą, eismo saugumo ir 
dviratininkų komforto lygį savo mieste. 
Šiuo tyrimu  nustatomas miestų dviračių 
infrastruktūros išvystymo lygis tapo labai 
svarbiu dviračių eismo populiarinimo poli-
tikos instrumentu Vokietijos miestuose.
- www.adfc.de/2596_1

Atsakymai į klausimus priskiriami vienam 
iš 4 lygių (1. Atsitiktiniai, 2. Izoliuoti, 3. Sis-
teminiai, 4. Integruoti). Atsakymai į anketos 
klausimus aptariami tyrimo grupės pirmojo 
susitikimo metu.
Antrojo susitikimo metu tyrimo grupė 
aptaria auditoriaus analizę ir diskutuoja 
apie planines užduotis, veiklos apimtį 
ir priemones. Remdamasis šio tyrimo 
rezultatais auditorius parašo ataskaitą ir 
paruošia kokybės valdymo planą. 
Tyrimo grupės narių diskusijos padeda 
jiems geriau suprasti vienas kitą ir prieiti 
prie bendros nuomonės. Paprastai BYPAD 
atliekančio miesto dviračių plėtros progra-
ma ruošiama kaip sudėtinė šio audito dalis 
arba tai daroma jau atlikus dviračių plėtros 
politikos auditą, bet tai nėra privaloma.
- www.bypad.org

Dalis tyrimo grupės 
su BYPAD sertifikatu 
Rostoke (Rostock)
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13.Bendradarbiavimas
Kartu mes esame stiprūs. Bendradarbiavi-
mas padeda visiems partneriams judėti į 
priekį. Partneriai dalinasi savo patirtimi, 
mokosi vienas iš kito ir padeda vienas 

kitam. Kartu veikdami jie turi didesnę įtaką 
politikams, institucijoms ir atitinkamų 
organizacijų administracijoms.
Bendradarbiavimas yra teigiamas dalykas 

ir bendruomenėje,ir regiono mastu,ir tarp 
gyventojų, ir tarp skirtingų infrastruktūros 
vartotojų grupių, ir tarp institucijų bei 
miestų. Bendradarbiauti galima intensy-
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•	Organizuokite susitikimą su kitais suintere-
suotais dviratininkais. Pradėkite bendradar-
biauti arba tapkite dviratininkų asociacijos 
nariu. 

•	Pakvieskite atsakingus savo miesto pareigū-
nus į diskusiją apie dviračių eismą, kur pana-
grinėkite dviračių privalumus, galimybes, 
dviratininkų poreikius ir problemas.

•	Susitarkite su ekspertais, kad jie nuolat jus 
informuotų dviračių eismo klausimais ir tokiu 
būdu paskatintų jus veikti.

•	Pakvieskite dviratininkus ir kitų transporto 
rūšių vartotojų grupių atstovus į diskusiją apie 
jų problemas, poreikius, norus ir pasiūlymus.

•	Dirbkite kartu su kitomis bendruomenėmis ir 
miestais, keiskitės savo patirtimi.

•	Ženkite pirmą žingsnį ir būkite kantrus.

BENDRADARBIAVIMAS

Ką daryti:

viai arba pasyviai. Reguliariai organizuo-
jami susitikimai, konferencijos ir semi-
narai suveda žmones. Bendrauti dabar 
lengva nepaisant didelių atstumų, o tai 
svarbu siekiant sukurti stiprų partnerių 
tinklą. Narystės siekimas tam tikrame 
partnerių tinkle gali padėti gerinti 
esamą padėtį arba siekti panašaus lygio 
kaip ir labiau pažengusių partnerių.
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Dviračiais prie Baltijos jūros  
(Baltic Sea Cycling - BSC)
BCS projekto tikslas – paskatinti bendra-
darbiavimą Baltijos jūros regione ir pradėti 
diskusijas apie dviračius kaip transporto 
priemonę, kurti patrauklius ir aplinką tau-
sojančius miestus. Projektą remia Europos 
Sąjunga pagal INTERREG IIIB programą. 
Projekte dalyvauja skirtingi partneriai iš 6 
Europos valstybių: daugiausia savivaldybių, 
didmiesčių, miestų ir apygardų administra-
cijos (16 partnerių), 4 dviratininkų asocia-
cijos iš Lietuvos, Vokietijos, Švedijos ir 
Norvegijos, Žemės ūkio ir turizmo rūmai iš 
Lenkijos ir Švedijos kelių direkcija.
Projekto partneriai 3 kartus per metus susi-
tikdavo seminaruose ir keisdavosi patirtimi. 
Per 3 projekto metus buvo įgyvendinti 
taip vadinami bandomieji projektai, kurie 
padėjo išbandyti įvairias dviračių eismo 
sąlygų gerinimo priemones ir įgyvendinti 
daug dviračių populiarinimo akcijų. Geriau-

Seminaras Suvalkuose (Suwałki) Lenkijoje 2006 m.

sios idėjos ir projektai yra pristatomi šioje 
įkvepiančioje naujiems darbams knygoje.
Projekto metu glaudus bendradarbiavi-
mas tarp savivaldybių ir nevyriausybinių 
dviratininkų organizacijų  davė gerų 
rezultatų. Puikūs pavyzdžiai yra Rostoko 
(Rostock) miesto bendradarbiavimas su 
Vokietijos dviratininkų asociacija (ADFC) ir 
Klaipėdos miesto su Lietuvos dviratininkų 
bendrija.

Seminaras 
Jūrmaloje Latvi-
joje 2007 m.

Pirmoji konferencija Orebro 
(Őrebro) mieste Švedijoje 2004 m.

Pažintinė išvyka dviračiais Šiauliuose 2005 m.
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„Miestai dviratininkams“ (Cities for Cyclists) 
– tai bendradarbiaujančių miestų tinklas, 
kurio tikslas yra populiarinti dviračius kaip 
transporto priemonę miestuose ir paskat-
inti šios srities patirties bei žinių keitimąsi. 
Šiame projekte kreipiamas dėmesys į 
dviratininkams „draugiškų“ Europos miestų 
dviračių populiarinimo politiką ir jų veiklos 
praktiką, taip skatinant kitus miestus sekti 
jų pavyzdžiu. Svarbią projekto veiklos dalį 
sudaro informacijos su tyrimų rezultatais 
ir kitos medžiagos siuntinėjimas visiems 
organizacijos nariams. Kita svarbi pro-
jekto veikla susijusi su bendradarbiavimo 
tarp dviratininkų ir dviračių transporto 
infrastruktūros planuotojų bei statytojų 
skatinimu.
- www.cities-for-cyclists.org 

AGFS
„Arbeitsgemeinscheft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und 
Kreise in NRW e.V.“ – tai grupė dviratininkams „draugiškų“ miestų, 
bendruomenių ir apygardų Šiaurės Reino Vestfalijoje (Nordrhein-
Westfalen). Šis regionas yra pažangiausias ir turintis daugiausia 
patirties plėtojant dviračių eismą visoje Vokietijoje.
- www.fahrradfreundlich.nrw.de 

ECF - Europos dviratininkų federacija
ECF (European Cyclists‘ Federation) 1983 m. įkūrė 12 nevyriausybinių 
dviratininkų organizacijų. Dabar ECF vienija 48 pilnateisius narius iš 36 
valstybių. ECF narių veikla dažniausiai apsiriboja vietiniu, regioniniu ir na-
cionaliniu mastu. Tuo tarpu ECF populiarina dviračius Europos ir tarptau-
tiniu mastu, siekia geresnių sąlygų dviratininkams įteisinimo įgyvendinant 
transporto, aplinkosaugos ir turizmo politiką. ECF atstovauja dvirat-
ininkams, palaiko ryšį su dviratininkų organizacijomis ir politikais, ben-
dradarbiauja su dviračių pramone, žiniasklaida, dviračių infrastruktūros 
planuotojais, geležinkelio kompanijomis ir turizmo industrija Europos ir 
tarptautiniu mastu. 
- www.ecf.com

Projektas „MoCuBa“
„MoCuBa“ – tai kitas Europos sąjungos pagal 
INTERREG IIIB programą remiamas projektas, 
susijęs su „mobilumo kultūros“ Baltijos jūros 
regione vystymu. Projektu siekiama populiar-
inti tausojančias transporto rūšis,o tai apima 
tik dalį platesnės strategijos, susijusios su 
žmonių gyvenimo būdo keitimu. Šio projekto 
tikslas - gerais pavyzdžiais įkvėpti sprendimus 
priimančius valdininkus ir taip skatinti juos 
plėtoti tausojančias transporto rūšis ir mo-
bilumo kultūrą.
- www.mocuba.net

MaCuBa filmas: Džeimsas Bondas (James Bond) 
važiuoja dviračiu

Interneto tinklalapis  www.ecf.com

Projektas „Miestai dviratinin-
kams“ (Cities for Cyclists)
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14.Pažintinės 
  kelionės
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•	Pasivažinėkite dviračiais kur nors 
kitur. Pasižvalgykite po didmiesčius 
ir mažesnius miestus, kur dviračiai 
užima svarbią vietą. Šiam tikslui pasir-
inkite miestus, kurie yra panašūs savo 
dydžiu ir sąlygomis į jūsų miestą.

•	Pakvieskite kitus susidomėjusius ir 
atsakingus žmones keliauti su jumis. 
Grupėje neturėtų būti daugiau negu 
15 žmonių. Paprašykite ką nors iš 
vietinių, kurie pažįsta savo miestą ir 
važinėjimo dviračiais ypatumus, kad 
pabūtų jūsų gidu. Pakalbėkite su dvi-
ratininkais, valdininkais ir visuomenės 
aktyvistais. Jiems bus didelė garbė 
pristatyti savo miestą. Numatykite 
laiko savarankiškam susipažinimui su 
miestu. 

•	Apie pažintinę kelionę paruoškite 
ataskaitą su nuotraukomis ir nusiųs-
kite ją visiems tuo besidomintiems 
žmonėms, rekomenduokite ir kitiems 
nuvažiuoti į pažintinę kelionę.

PAŽINTINĖS KELIONĖS

Dviratininkams „draugiški“ miestai turi 
ypatingą aurą, kurią patiems reikia patirti. 
Kartais mūsų kaimynai yra pažengę 
toliau į priekį tik keletu aspektų. Geri-
ausius pavyzdžius galima atrasti per 
nevyriausybines dviratininkų organizacijas 
arba dviratininkams „draugiškų“ miestų 
bendradarbiavimo tinklus, pvz., „Miestai 
dviratininkams“ ( „Cities for Cyclists“).

Ką daryti:

Praplėsk savo akiratį. Labai naudinga 
aplankyti kitus miestus, kurie yra toliau 
pažengę populiarindami dviračius. Yra 
daug įtikinamiau vieną kartą pamatyti 
jau įgyvendintus sprendimus bei geri-
ausius pavyzdžius  ir išbandyti visa tai 
pačiam ant dviračio, negu šimtą kartų 
apie tai skaityti ir klausytis paskaitų.
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BSC projekto metu buvo akcentuojama praktinio važinėjimo dvira-
čiais svarba. Daugumos seminarų metu jo dalyviams buvo organi-
zuojamos ekskursijos dviračiais, taip supažindinant juos su vietine 
dviračių transporto infrastruktūra, jos stipriosiomis ir silpnosiomis 
pusėmis.
Papildomai buvo organizuojamos pažintinės kelionės į Miunsterį 
(Münster) ir Grioningeną (Groningen),  pažangiausiai plėtojančius 
dviračių eismą miestus Vokietijoje ir Olandijoje. Dviejų valandų 
ekskursijų dviračiais metu kiekviename iš šių miestų buvo parodyta 
daug gerų pavyzdžių kaip spręsti dviračių infrastruktūros klausimus, 
o prezentacijų metu buvo pristatyta šių miestų dviračių transporto 
plėtros istorija. Dalyviai turėjo galimybę padiskutuoti su vietiniais ek-
spertais ir pajusti ypatingą gausiai dviratininkų lankomų vietų aurą.
Vokietijos dviratininkų asociacijos (ADFC) Rostoko miesto skyrius 
surengė vienos dienos pažintinę kelionę į Kylį (Kiel). Vietos akty-
vistai aprodė savo miestą dviračiais nedidelei projekto partnerių 
grupei, kurios nariai vėliau turėjo galimybę susitikti su šio miesto 
savivaldybės dviračių eismo plėtros koordinatoriumi. Vėliau net dvi 
valdininkų grupės iš Rostoko miesto savivaldybės buvo išsiųstos į 
panašią pažintinę kelionę.

Projekto „Dviračiais prie Baltijos jūros“ 
(BSC) patirtis

Kylis (Kiel, Vokietija)

Augustavas (Augustów, Lenkija)

Orebro (Őrebro,  Švedija)

Bordiūro nuovažos pataisymas Kylyje Dviračių juosta vietoj antrosios juostos automobi-
liams Kylyje

Tunelis su praplatintu įvažiavimu padidina eismo saugumą Orebro  mieste

Žaliakelis
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Grioningenas (Groningen, Olandija) Malmė (Malmö, Švedija)
Miunsteris (Münster, Vokietija)

Atskira šviesoforo sekcija į kairę sukantiems dvirati-
ninkams

Dviračių gatvė (Fahrradstraße)

Dviračių centras (Radstation)

Dviratininkų greičio reguliavimas

Papildomas tiltas dviratininkams ir pėstiesiems

Sankryža su pagrindinio kelio statusą turinčiu 
dviračių taku

Eismo juosta autobusams, dviratininkams ir 
taksi automobiliams

Pravažiuoti gali tik dviratininkai

Pervažų  su automobilių greičio reguliavimu 
dizainas
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15.Propagavimas

Dviratininkai patys populiarina dviračius, 
bet tam reikia ir energijos, ir motyvacijos. 
Propagavimas labai svarbu, kad populiarintų 
dviračius jūsų mieste ir regione bei paskatintų 
kuo daugiau žmonių užsėsti ant dviračio.
Dabar su reklama susiduriame visur, todėl 
nesireklamuojantys yra mažai pastebimi. Per 
daugelį dešimtmečių automobilių pramonė 
investavo milijardus litų į savo automobilių 
ir jų vairavimo reklamą, todėl automobilio 
įvaizdis įsiskverbė į visuomenės sąmonę. 
Palyginus su tuo, dviračių pramonė yra 
silpna. Nedaug kompanijų ir žmonių uždirba 
iš dviračių, nes palyginti su automobiliais 
dviračiai yra pigūs. Važinėti dviračiais taip 
pat yra pigu, bet tai yra tausojanti transporto 
priemonė. Dviračių populiarinimą galime 
palyginti su Dovydo kova prieš Galijotą. 

Dviratininkai yra šaunūs žmonės – ypač  
moterys
. 
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•	Visada pabrėžkite dviratininkams, 
kad jie yra šaunūs žmonės.

•	Paprašykite dviratininkų, kad jie 
akcentuotų žmogiškąjį keliavimo 
dviračiais aspektą. Žmonės visada 
yra patrauklesni negu patys dviračiai 
ar automobiliai. 

•	Atraskite potencialius partnerius, 
kuriems dviračių populiarinimas taip 
pat būtų naudingas, ir suvienykite 
jėgas. Potencialūs jūsų partneriai 
yra sveikatos draudimo kompanijos, 
darbdaviai, visuomeninio transpor-
to kompanijos, turizmo ir dviračių 
pramonė.

•	Nepraleiskite progos iškilmingai 
paminėti dviratininkams svarbių 
įvykių. Surenkite iškilmingą naujo 
dviračių tako atidarymą ir pakvieskite 
į jį miesto merą bei kitus svarbius as-
menis, kad jie galėtų pasirodyti vis-
uomenei kaip dviratininkų draugai.

Ką daryti:
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Televizija
Vienas iš studentų, dalyvavęs kuriant kino 
klipą, įgyvendino kitą idėją: prie dviračio 
pritvirtinta televizijos kamera nufilmavo 
dokumentinį filmą apie keliones dviračiais 
Rostoko regione. Dokumentinis filmas 
buvo sukurtas labai profesionaliai, įskaitant 
subtitrus, kuriuose nurodomas dviratininko 
greitis ir vieta. Vietinės televizijos kanalas 
parodė šį filmą vėlyvos vakarinės progra-
mos metu (panašiai kaip daro visuomeni-
niai transliuotojai su filmais, tokiais kaip 
„Gražiausios geležinkelio trasos Vokieti-
joje“).

Laida „Nachtschleife“ - vietinės televizijos 
projektas

Atidarymo ceremonija
Rostoko dviratininkų asociacija ir 
miesto savivaldybė surengė iškilmingą 
trasų ženklinimo sistemos atidarymo 
ceremoniją. Šiam renginiui jie pa-
sirinko naujų studentų priėmimo į 
universitetą šventės dieną ir pakvietė 
policijos pareigūnus, universiteto, miesto 
savivaldybės ir studentų organizacijų at-
stovus iškilmingai atidengti pirmąjį ženklą. 
Skambant gyvai muzikai visi džiaugėsi šiuo 
nedideliu žingsneliu į priekį.

Ženklinimo sistemos atidarymas Rostoke

Kino klipas
Rostoko technikos meno („Rostocker 
Technische Kuntschule“) koledžo studen-
tai pagamino dviračius propaguojantį 
kino klipą. Tai buvo jų semestro praktikos 
darbas, kurį jie įgyvendino glaudžiai bend-
radarbiaudami su BSC projekto partneriais 
Rostoke. Šis kino klipas buvo rodomas 
prieš filmus pagrindiniuose Rostoko kino 
teatruose net keletą mėnesių. Jis taip pat 
įdėtas interneto tinklalapyje   
-  www.fahrradregion-rostock.de.

Kino klipas „Aufsteiger“
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Marškinėliai
Kai kurie BSC projekto partneriai pagamino dviračius 
populiarinančius marškinėlius, kurie dažnai buvo naudoja-
mi kaip dovana entuziastingų dviratininų skatinimui.

Marškinėliai, populiarinantys dviračius Kalmare (Švedija)

Renginiai
Daugelis BSC projekto partnerių organizavo 
dviračius populiarinančius renginius. Mobili Europos  
savaitė arba Tarptautinė diena be automobilių buvo 
pasirinktos kaip tinkamiausios progos organizuoti 
iškilmingas dviratininkų šventes.

Dviratininkų šventė Jelgavoje (Latvija

Reklaminės smulkmenos
Rostokas ir kiti projekto partneriai pag-
amino įvairių mažų, bet reklamai naudingų 
smulkmenų: atviručių, lipdukų, ženkliukų 
arba atšvaitų - tai buvo skirta dviračių pop-
uliarinimui ir dviratininkų padrąsinimui.

Atvirutė, vaizduojanti preliminarų miesto centro dviračių trasų 
žemėlapį 

Vieši pristatymai
Vesteroso (Västerås) miestas pakvietė BSC 
projekto partnerius iš kitų šalių į bandomo-
jo projekto apie transportavimo dviračiais 
galimybes viešą pristatymą. Nušviesdamos 
šį renginį žiniasklaidos priemonės citavo 
užsienio partnerių pasisakymus iliustruo-
damos tai gražiomis nuotraukomis iš 
ekskursijos, neįprastomis transporto 
priemonėmis, o tai paskatino visus šio 
renginio dalyvius tolimesniems darbams.
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16.Dviračių transporto 
   politika ir strategija

Visos šioje knygoje aptartos idėjos ir akcijos yra 
priemonės, kurios gali padėti sukurti dvirat-
ininkams „draugiško“ miesto aplinką. Siekdamas 
šio tikslo kiekvienas miestas turi atrasti savo kelią.
Einant pasirinktu keliu būtina atsižvelgti į visus su 
dviračių politika susijusius veikėjus: savivaldybę, 
vietos politikus, skirtingas vartotojų grupes, 
miesto gyventojus, policiją, nacionalinės bei 
regioninės valdžios organus ir įstatymus. Kai kurie 
iš šių veikėjų pirmaus srityje, o kiti - vėluos. Jei 
įmanoma, į dviračių transporto politiką būtina 
įtraukti visus minėtus veikėjus. Savivaldybė, 
jos vykdoma politika priklauso nuo struktūros. 
Pareigos ir atsakomybės yra skirstomos skirtin-
gai kiekviename mieste, todėl ši struktūra gali 
būti naudinga dviračių transporto politikai arba 
ne. Dviračių transportas turi rasti savo vietą 
savivaldybėje ir šia politika užsiimančius  
lobistus. Visą šį darbą turi atlikti dviračiais 
suinteresuoti žmonės, o rezultatai priklauso 
nuo jų suinteresuotumo ir į šį darbą įdėtos 
energijos. Iniciatyva dviračių transporto politi-
koje gali būti organizuota arba kilti savaime: 
iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų. 
Dažniausiai šis procesas vyksta abiem kryp-
timis priklausomai nuo jį varančios jėgos, 
t.y., labiausiai tam atsidavusių žmonių.
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•	 Paruoškite politinę programą dėl dviračių transpor-
to išvystymo jūsų mieste. Kalbėkite su partijomis ir 
užsitikrinkite daugumos pritarimą savo programai. 
Įtraukite į šį procesą kuo daugiau žmonių ir aptarkite 
su jais šią programą nuo pradžių.

•	 Sudarykite dviračių transporto plėtros veiksmų pro-
gramą. Atraskite lėšų ir žmonių jos įgyvendinimui.

•	 Pateikite pasiūlymą dėl dviračių infrastruktūros 
įtraukimo į visus miesto planus ir regioninio planavi-
mo dokumentus.

•	 Pradėkite nuo mažų žingsnelių ir skatinkite į šį 
procesą įtrauktus žmones dalindamiesi pasiektais 
rezultatais bei sėkmės istorijomis.

•	 Nesidrovėk	kreiptis	į	savo	miesto	savivaldybę	ir	poli-
tikus, kad jie padarytų ką nors gero dviratininkų 
labui. Galbūt jie laukia tavęs, kad pradėtum pirmas.

•	 Jei	 čia	 neatrasi	 paramos	 dviračių	 transporto	 poli-
tikai, ieškok naujų sąjungininkų: nevyriausybinių 
dviratininkų organizacijų (NVO), žiniasklaidos, opo-
zicijos atstovų arba kito lygio valdžios institucijų.

Ką daryti:
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ADFC koliažas, skirtas patrauklaus 
gyventi miesto pavaizdavimui

Dviratininkų miesto vizija
Orebro (Őrebro, Švedija) ir Drameno (Dram-
men, Norvegija) miestai sukūrė animacinę 
programinę įrangą, kuri padeda kurti dvirati-
ninkams draugiškos miesto aplinkos viziją. 
Šios programos pagrindinės tikslinės grupės 
yra politikai ir miesto gyventojai. Abu miestai 
kuriamoms vizijoms pasirinko skirtingas 
teritorijas, kurios buvo tinkamiausios parodyti 
animacinio filmo privalumus. Abi parinktos 
teritorijos buvo centrinėse miestų dalyse, 
kurios labai dažnai yra pačios sudėtingiausios 
ieškant visiems priimtinų sprendimų. Šio 
bandomojo projekto rezultatas – sukurtos 
miestų vizijos, kuriose aiškiai matyti, kaip 
dviračių transportas gali padidinti miestų 
patrauklumą.

Žygiai dviračiais su politikais
ADFC suorganizavo keletą žygių dviračiais po 
Rostoko miestą ir Bad Doberano apygardą, kuriuose 
buvo pakviesti dalyvauti ir politikai. Šių žygių metu 
buvo siekiama parodyti politikams esamas kliūtis 
ir transporto sistemos progresą. Asmeninė patirtis 
važiuojant dviračiu padeda kiekvienam suprasti 
dviratininkų poreikius ir su tuo susijusias speci-
fines problemas. Be to, šių žygių dėka su dviračiais 
susiję klausimai atsirado politikų darbotvarkėje ir 
laikraščiuose.

Programa dėl dviračių pop-
uliarinimo ir dviračių trans-
porto komisijos Rostoke
Rostoko mieste atlikto BYPAD tyrimo 
dėka buvo parengta politinė dviračių 
transporto plėtros programa iš 20 punktų, 
kurią patvirtino Rostoko miesto taryba. 
Vienas šios programos punktų kalba apie 
reguliariai veikiančios dviračių transporto 
plėtros komisijos,vadinamos „Fahrradfo-
rum“, įsteigimą. Dviračių populiarinimu 
užsiimanti komisija buvo sudaryta iš visas 
partija atstovaujančių politikų, atsakingų 
savivaldybės pareigūnų, Vokietijos 
dviratininkų asociacijos (ADFC) ir kitų NVO, 
policijos ir visuomeninio transporto kom-
panijos atstovų. Šią komisija, kuri renkasi 4 
kartus per metus, kuruoja už miesto plėtrą 
atsakingas tarybos komitetas.
- www.rostock-steigt-auf.de

Žygis dviračiais su poliltikais Bad Doberano apygardoje
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„UrBike“: Drezdeno (Dresden) 
deklaracija
„UrBike“ – tai INTERREG IIIC programa 
įgyvendintas projektas, kurio metu į 
Drezdene (Vokietija) organizuojamą 
tarptautinį seminarą buvo pakviesti dviračių 
transporto ekspertai iš visos Europos. Šis 
seminaras buvo susietas su „UrBike“ pro-
jekto partnerių susitikimu. Nevyriausybinių 
dviratininkų organizacijų ir valstybinių 
institucijų deleguoti ekspertai iš daugelio 
Europos šalių turėjo galimybę pasidalinti 
savo patirtimi ir pasikonsultuoti su „UrBike“ 
projekto partneriais. Šis seminaras padėjo 
plėsti bendradarbiaujančių organizacijų 
ir aktyvistų, kurie dirba su dviračių trans-
portu, tinklą. Seminaro dalyviai pasirašė ES 
adresuotą deklaraciją, kurioje buvo reikalau-
jama atkreipti daugiau dėmesio į dviračių 
transporto politiką Europos Sąjungos mastu.
- www.urbike.net

Projekto „Dviračiais prie Balti-
jos jūros“ partnerių tinklas
Šiame projekte  dalyvaujančios savivaldybės 
parengė savo miestams skirtingą dviračių 
transporto plėtros strategiją ir politines 
gaires. Visos savivaldybės dirbo kartu 
rengdamos dviračių transporto plėtros 
miestuose bendrą strategiją visam Balti-
jos jūros regionui. Pirmasis žingsnis buvo 
Kalmaro deklaracija, kurią pasirašė projekte 
dalyvaujančių miestų merai ir kiti politikai.
- www.balticseacycling.com

Ieškokite tęsinio.

Dviračių transporto ekspertai Drezdene (Dresden, Vokietija)

Kalmaras (Švedija)
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Norvegijos dviratininkų asociacija

Damenas (Drammen), Norvegija

Vesterosas (Västerås), Švedija

Švedijos dviračių populiarinimo  
organizacija

 Linčiopingas (Linköping), Švedija7
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Švedijos kelių direkcija

 Orebro (Őrebro), Švedija

Projekto „Dviračiais prie Balti-
jos jūros“ partneriai:
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Jelgava (Latvija)

Rostoko dviračių regionas  
(Vokietija):
- Rostokas (Rostock)
- ADFC (Rostock)
- Bad Doberano apygarda

Suvalkai (Suwałki), Lenkija
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Kalmaras (Kalmar), Švedija

Cesis (Latvija)
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Šiauliai

Livani (Latvija)

Vakarų Meklenburgo dviračių 
regionas (Vokietija):
- Kliutcer Vinkelis (Klützer Winkel)
- Rena (Rehna) 
- Grevesmiuhlemas 
(Grevesmühlem)
- Šionbergas (Schönberg)

15

16

Klaipedos miestas
Lietuvos dviratininkų bendrija
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Projekto „Dviračiais prie Baltijos jūros“ partneriai

Norvegija
Damenas (Drammen) 
Frode Graff 
Byplan
Drammen kommune
Engene 1, NO-3008 Drammen
Tel.: +47 320 460 96
Faks.: +47 320 462 00
El. p.: frode.graff@drammen.kommune.no
- www.drammen.kommune.no

Norvegijos dviratininkų asociacija
Trond Berget
Syklistenes Landsforening
Box 8883 Youngstorget
NO-0028 Oslo
Tel.: +47 224 730 40
Faks.: +47 224 730 31
El. paštas: trond.berget@syklistene.no
- www.syklistene.no

Švedija
Vesterosas (Västerås)
Solveig Sandberg 
Visuomenės sveikatos skyrius
Stadshuset
SE-72187  Västerås
Tel.: +46 213 928 05
Faks.: +46 211 896 55
El. paštas: solveig.sandberg@vasteras.se
- www.vasteras.se

Švedijos dviračių populiarinimo  
organizacija
Jan Svensson
Cykelfrämjandet

Box 47, SE-25053 Helsingborg
Tel.: +46 854 591 030
El. paštas: jan.s@cykelframjandet.se
- www.cykelframjandet.se

Švedijos kelių direkcija
Vägverket
Röda vägen 1, SE-78187 Borlänge
Tel.: +46 771 119 119 
El. paštas: vagverket@vv.se
- www.vv.se

Orebro (Őrebro)
Eric Poignant
Box 334 00, SE-70135 Örebro
Tel.: +46 192 114 33
Faks.: +46 192 142 30
El. paštas: eric.poignant@orebro.se
- www.orebro.se

Linčiopingas (Linköping) 
Hans Lindberg
Drottninggatan 45, SE-58181 Linköping
Tel.: +46 132 088 97
Faks.: +46 132 074 95
El. paštas: hans.lindberg@linkoping.se
- www.linkoping.se

Kalmaras (Kalmar) 
Pär Wallin
Kalmar kommun, Utvecklingsenheten
Box 611, SE-39126 Kalmar
Tel.: +46 480 450 162 
Mob. tel.: +46 702 574 218
El. paštas: par.wallin@kalmar.se
- www.kalmar.se 

Latvija
Cesis
Inta Adamsone
Cesio miesto Taryba
Plėtros departmentas 
Tel.: +371 412 470 2
El. paštas: inta.adamsone@dome.cesis.lv
- www.cesis.lv

Jelgava 
Janis Lange
11 Iiela iela 11, LV-3001 Jelgava
Tel.: +371 63 794 55
El. paštas: janis.lange@dome.jelgava.lv 
- www.jelgava.lv 

Livani 
Inese Gavare
Rigas iela 77, LV-5316 Livani
Tel.: +371 263 155 87; +371 530 780 1
Faks.: +371 530 781 6
El. paštas: inese@livani.lv
- www.livani.lv

Lietuva
Klaipėdos miestas 
Skirmantas Buivydas
Liepų g. 11, LT-91502  Klaipėda
Tel.: +370 463 961 08
Faks.: +370 464 100 47
El. paštas: skirmantas.buivydas@klaipeda.lt 
- www.klaipeda.lt 



75DVIRAČIŲ DRAUGAI

Lietuvos dviratininkų bendrija
Saulius Ružinskas
A.d. 190, LT-91001 Klaipėda
Mob. tel.: +370 61 591 773
Faks.: +370 46 492 926
El. paštas: saulius@dviratis.lt
- http://ldb.dviratis.lt 

Šiaulių miestas
Aistė Žalevičienė
Vasario 16-osios g. 62
LT-76295 Šiauliai 
Tel.: +370 415 964 64
Faks.: +370 415 241 16
El. paštas: a.zaleviciene@siauliai.lt
- www.siauliai.lt

Lenkija
Suvalkų (Suwałki) žemės ūkio ir turizmo 
rūmai
Marcin Winniczuk
SIRT Suwałska Izba Rolniczo-Tourystyczna
Ul. Kosciuszki 82 skr. Poczt. 76 
PL-16400 Suwałki
Tel.: +48 875 666 494
Faks.: +48 875 665 494
El. paštas: sirt@suwalki-turystyka.info.pl
- www.suwalki-turystyka.info.pl

 

Vokietija
Rostoko miestas
Steffen Nozon
Hansestadt Rostock, Amt für Umweltschutz
Neuer Markt 1, DE-18050 Rostock
Tel.: +49 381 381 73 28
Faks.: +49 381 381 73 73
El. paštas: steffen.nozon@rostock.de 
- www.rostock.de 

Vokietijos dviratininkų asociacijos 
(ADFC) Rostoko (Rostock) skyrius
Thomas Möller
ADFC Rostock
Gerberbruch 32, DE-18055 Rostock
Tel.: +49 381 660 23 01
Mob. tel.: +49 179 704 19 49
El. paštas: thomas.moeller@adfc-rostock.
de
- www.adfc-rostock.de 

Bad Dobeano apygarda
Sabine Kattge
Landkreis Bad Doberan
August-Bebel-Str. 3, 18209 Bad Doberan
Tel.: +49 382 036 06 23
Faks.: +49 382 036 04 00
El. paštas: sabine.kattge@lk-dbr.de 
- www.lk-dbr.de

Kliutcer Vinkelio miestas
Bernd Anders
Amt Klützer Winkel
Schlossstraße 1, DE-23948 Klütz
Tel.: +49 388 253 930
El. paštas: b.anders@kluetzer-winkel.de 
- www.kluetzer-winkel.de 
Renos miestas 

Volker Jödicke
Amt Rehna
Freiheitsplatz 1 
DE-19217 Rehna
Tel.: +49 388 729 290
Faks.: +49 388 729 222
El. paštas: vj@rehna.de
- www.rehna.de

Grevesmiuhlemo miestas 
Maik Bahr
Stadt Grevesmühlen
Rathausplatz 1 
DE-23936 Grevesmühlen
Tel.: +49 388 172 30
Faks.: +49 388 172 31 11
El. paštas: info@grevesmuehlen.de 
- www.grevesmuehlen.de 

Šionbergo miestas 
Michael Heinze
Stadt Schönberg
Am Markt 15
DE-23923 Schönberg
Tel.: +49 160 938 250 62
Faks.: +49 388 283 301 75
El. paštas: m.heinze@stadt-schoenberg.de
- www.stadt-schoenberg.de
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Patrauklūs 
  miestai18.

XIX amžiaus pabaigoje dviračiai buvo labai 
populiarūs. Tai buvo revoliucija, susijusi 
su didesniais greičiais ir žmogaus laisve. 
Žmonės galėjo lengvai pasiekti vietoves 
už savo didmiesčio, miestelio ar kaimo 
ribų. Yra sakoma, kad dviratis padarė labai 
didelę įtaką žmonijos vystymuisi, nes jis 
padėjo susimaišyti genofondams, o dėl to 
gimė daugiau protingų vaikų. Ypatingai 
moterims dviratis suteikė naują galimybę 
tapti nepriklausomomis - tai buvo didelis 
žingsnis moterų emancipacijos link. 
Augantis automobilio populiarumas 
XX amžiuje ir su tuo susijęs vis didesnis 
triukšmas, smarvė ir pavojus gyvybei 

miestuose bei gyvenvietėse išbaidė 
dviratininkus. Jie buvo nustumti į gatvių 
pakraščius arba siaurus dviračių takus. 
Tada saugiausia buvo sėdėti automobilyje.
Dabar automobiliai užkemša miestus ir 
trukdo patys sau. Žmonės yra įpratę ben-
drauti telefonu ir internetu, jie daug žino 
apie pasaulį, bet nepažįsta savo miesto 
ir jo apylinkių. Vaikai tampa neįgalūs 
dėl fizinės veiklos trūkumo, suaugusieji 
sukasi uždarame rate priešais televizorių 
fitneso centre. Klimatas keičiasi dėl oro 
taršos. Atėjo svarbus metas pakeisti 
savo mąstyseną ir būti aktyvesniems.
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Žmonės, kuriantys miestus, kuriuose gera gyventi
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Frode Graff, Steen Jacobsen, Marie Joelsson, Lars Lindén, Solveig Sandberg, Birgitta Berg, Carl-Johan Ström, Sandra Fagerlund, Ingrid Allard, Andreas 
Porsvald, Jan Svensson, Gunnar Persson, Carinne Lancereau, Patrick Leijon, Eva Norman, Eric Poignant, Göte Toftler, Per Hallberg, Jonas Karlsson, Mag-
nus Andersson, Ranald MacDonald, Hans Lindberg, Åke Ståhlspets, Linda Wahlman, Christer Nilsson, Bo Lindholm, Pär Wallin, Helene Snöberg, Peter 
Borgebäck, Linda Herrström, Kyrre Dahl, Per-Olof Johansson, Inta Adamsone, Janis Rozenbergs, Janis Zalugotnis, Igors Mecs, Raitis Sijats, Janis Lange, 
Solvita Lurina, Edmunds Valantis, Marite Levina, Diana Kalvisa, Inese Gavare, Marika Rudzite, Asterija Vucena, Janis Daugavietis, Inara Kavane, Inara 
Gribonika, Iveta Dobele, Andris Vaivods, Rasa Povilanskienė, Neringa Steponavičiūtė, Skirmantas Buivydas, Vytautas Paukštė, Laimutė Norkienė, Eglė 
Brezgytė, Saulius Ružinskas, Frank'as Wurft, Linas Vainius, Sigita Kamarauskienė, Orinta Kazenienė, Daiva Griekšienė, Ieva Kasčionytė, Vitalija Ulkytė, Rasa 
Macienė, Elzbieta Niedziejko, Beata Chelmicka-Borizio, Marcin Winniczuk, Anna Andrejuk, Jerzy Demianczuk, Steffen Nozon, Holger Matthäus, Chris-
tian Pagenkopf, Ute Kulf, Knut Sandhop, Steffen Wandschneider, Heike Schröder, Wilfried Eisenberg, Kristina Koebe, Thomas Möller, Ralf Kähler, Claudia 
Naujoks, Sabine Kattge, Kristin Godewols, Doreen Möller, Maria Schultz, Nicole Kuprat, Bernd Anders, Hans-Egon Kohl, Katrin Stehlik, Wenke Karnatz, 
Volker Jödicke, Gudrun Zubke-Höpel, Martina Kautzky, Susanne Kiphut, Maik Bahr, Holger Janke, Michael Heinze, Gesa Holzerland, Heike Westphal, ...
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 Jūsų 
    idėjos19.

Dabar atėjo jūsų eilė populiarinti dviračius...



81JŪSŲ IDĖJOS



82

Ši Lietuvos dviratininkų bendrijos (LDB) 
pastangomis į lietuvių kalbą išversta ir 
elektroninėje versijoje platinama "Knygelė 
apie dviračius. "Du ratai veža!" turėtų pasiekti 
kuo daugiau skaitytojų. Deja, dalis žmonių 
neturi galimybės perskaityti jos elektroninės 
versijos arba atsispausdinti jos spalvotai 
ant nestandartinio formato popieriaus.
Jūs galite paremti šios knygelės atspausdinimą.  
Tada jūsų prekių ženklai ir paslaugų reklama  
galėtų puikuotis viename iš šios knygelės  
puslapių.
Jei susidomėjai, kreiptis į LDB el. paštu:  
ldb@dviratis.lt

Jūsų prekės ir paslaugos
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