VII Lietuvos dviratininkų bendrijos Suvažiavimas,
Vilnius,
2007 05 19 d.
LDB pirmininko ATASKAITA už 2003-2007 (4 metai)
2003 gegužės 3-4 d. Jadagonyse (Kauno raj.) buvo organizuojamas VI LDB Suvažiavimas, kuriame
LDB valdymo organų rinkimų procedūros nebuvo atliktos. Todėl LDB pirmininko, Tarybos ir
Revizijos komisijos narių pareigas palikti eiti tie patys 2002 m. V Suvažiavimo metu išrinkti LDB
nariai:

n LDB pirmininkas Saulius Ružinskas (Klaipėda)
n LDB Tarybos nariai: Saulius Ružinskas (Klaipėda), Sigitas Kučas (Vilnius), Gintarius Leščiukaitis
(Kaunas), Alfonsas Barauskas (Panevėžys), Algimantas Balčas (Šiauliai)

n LDB Revizijos komisija: L.Vainius, G.Povilaitis, V.Kulikauskaitė
I. LDB organizaciniai klausimai, kurie buvo sprendžiami 4 metų laikotarpyje:

n LDB Taryba rinkosi nereguliariai po 1-2 kartus per metus. Šių susirinkimų metu buvo svarstomi

aktualiausi LDB organizaciniai ir su veikla susiję klausimai (renginių organizavimas, dalyvavimas
INTERREG IIIB projekte kartu su kitais 20 užsienio partnerių ir kt.);

n LDB buhalterinę apskaitą (banko sąskaitų suvestinės, finansinės ataskaitos ir balansai, darbo
sutartys), atliko profesionali buhalterė Antanina Lažauskienė, kuriai už darbą buvo mokamos
simbolinės sumos pagal darbų apimtis (iš LDB narystės mokesčio surinktų lėšų);

n Per 4 metus LDB gretos pasipildė 10 narių ir šiuo metu vienija 166 dviratininkus, kurių

dauguma nemoka nario mokesčio jau keletą metų, todėl pagal įstatus turėtų būti išbraukti iš
LDB narių sąrašo. Šis klausimas turėtų būti aptartas Suvažiavimo metu ir artimiausiame
Tarybos posėdyje, kurio metu neveiklūs bei narystės mokesčio per paskutinius 2 metus
nesumokėję nariai turėtų būti pašalinti iš LDB narių sąrašo.

n Naujiems LDB nariams pažymėjimai nebuvo išduodami, o esamų LDB narių pasibaigusio

galiojimo pažymėjimai taip pat nebuvo keičiami naujais (reikalinga naujo supaprastinto LDB
nario pažymėjimo koncepcija).

n 2004 m. Europos dviratininkų federacijos (European Cyclists‘ Federation - ECF) kasmetinio

suvažiavimo metu Madride (Ispanija) po kelių metų pertraukos buvo atnaujinta LDB narystė
šioje organizacijoje.
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II. LDB veikla 2003-2006 m.
1. LOBIZMAS IR DALYVAVIMAS dviračių transporto ir turizmo plėtros projektuose
Lietuvoje:

n 2003 m. spalio 30 d. LDB pirmininkas S.Ružinskas dalyvavo respublikinėje konferencijoje
„Dviračių transportas miestuose: situacija ir perspektyvos” Šiauliuose ir skaitė pranešimą
“Magistralinis dviračių - pėsčiųjų takas Klaipėdoje: nuo utopijos iki realybės”.

n 2003-2005 m. buvo bendradarbiaujama su Valstybiniu turizmo departamentu dėl šios

institucijos koordinuojamo projekto „Dviračių žiedo Vakarų Lietuvoje plėtojimas“ įgyvendinimo,
paskiriant į priežiūros komitetą LDB narį Liną Vainių ir jo pavaduotoją, LDB vicepirmininką
Sigitą Kučą, o vėliau dalyvaujant bendruose pasitarimuose dėl projekto veiklų parinkimo,
rezultatų tobulinimo bei marketinginės programos įgyvendinimo. LDB svetainėje www.bicycle.lt
sukurtas naujas Pajūrio dviračių trasos tinklalapis 3 kalbomis:
lietuvių - www.bicycle.lt/pajuriotrasa/,
anglų – www.bicycle.lt/seasideruote/,
vokiečių – www.bicycle.lt/kuestenradweg/

n 2003 m. įvyko LDB Tarybos narių (S.Ružinkso, F.Wurft ir L.Vainiaus) susitikimas su SPAB

“Lietuvos geležinkeliai” Keleivių tarnybos viršininku Stasiu Dailydka, po kurio buvo sumažintos
dviračių pervežimo traukiniais kainos ir prasidėjo geležinkelio vagonų modernizavimas,
pritaikant juos dviratininkų poreikiams. Visuomenės nuomonė šiuo klausimu taip pat turėjo
didelės reikšmės.

n 2006 m. Lietuvos dviračių maršrutų žemėlapio leidybos projektas (ISBN 9955-9447-3-0, II

leidimas, tekstai 3 kalbomis, 10 tūkst.egz. tiražas, mastelis 1:650 000), kurį parėmė LR Ūkio
ministerija, UAB „Liturimex kelionių tarnyba“, dviračiais prekiaujančios kompanijos –
parduotuvių tinklai UAB „Saginda“ /"Dviratis+", UAB "Vasarė", UAB "Hawaii Express", UAB
„Sanifinas“ ir kt.
NEMOKAMA KOPIJA VISIEMS LDB NARIAMS!!!

n 2003-2006 m. tarptautinio dviračių turizmo projekto “EuroVelo” atstovavimas Lietuvoje ir šio

projekto propagavimas rengiant dviračių turizmo ir transporto plėtros planus nacionaliniame,
regioniniame ir vietiniame (savivaldybių) lygmenyse

2. Dviračių populiarinimo veikla ir renginiai, kuriuos organizavo LDB arba
bendradarbiavo su kitomis organizacijomis rengiant juos:
2.1. BaltiCCycle žygiai dviračiais po Lietuvą

n 2003.07.26 - 08.02 d.d. po Šiaurės Žemaitija Šiauliai – Klaipėda (Algimantas Balčas, Šiaulių
Kūno kultūros mokykla)

n 2004.07.17 - 25 d.d. „Knygnešio kelias“ po Pietų Žemaitiją (Algimantas Balčas, Šiaulių miesto
Kūno kultūros mokykla)

n 2006.07.15-26 d.d. po Žemaitija – žygis skirtas Šiaulių miesto 770-mečiui (Algimantas Balčas,
Šiaulių miesto Kūno kultūros mokykla)
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2.2. Tarptautiniai BaltiCCycle žygiai dviračiais

n 2003.08.02 - 08.16 d.d. VARŠUVA – VILNIUS (Sigitas Kučas, „GMPR fondas“)
n 2004.05.11 - 08.29 d.d. NORDKAPAS – OLIMPIJA (Sigitas Kučas, „GMPR fondas“)
n 2004.07.17 - 31 d.d. po Suvalkijos regioną (Lietuva – Lenkija) (Linas Vainius, bendrija
„Atgaja“)

n 2005.06.15 – 08.18 d.d. nuo Baltijos iki Juodosios jūros - žygis skirtas Lietuvos

Nepriklausomybės 15-os metų sukakčiai ir Ukrainos Oranžinės revoliucijos pergalei (Sigitas
Kučas, „GMPR fondas“)

n 2006.06.30 - 09.08 d.d. Aplink Baltijos jūrą EuroVelo trasa Nr 10 (Sigitas Kučas, „GMPR
fondas“)

2.3. Dviračių populiarinimo akcijos

n 2005.09.16-22 d.d. akcija "Mieste be savo automobilio", kurios tikslas - skatinti ekologinio
transpoto naudojimą (Ekologinis klubas "Žvejonė", Klaipėdos miesto)

n Penktadieninės dviratininkų akcijos “Kritinė masė” populiarinimas Vilniuje ir Kaune (2006-2007
m.)

2.4. Seminarai, konferencijos irk t. renginiai

n 2006.05.25 d. Tarptautinis praktinis seminaras apie dviračių transporto ir turizmo projektus,
Klaipėda (Saulius Ružinskas), organizuotas įgyvendinant pagal INTERREG IIIB programą
Europos Sąjungos finansuojamą projektą “Dviračiais prie Baltijos jūros” (Baltic Sea Cycling
www.balticseacycling.com )

n 2006.05.25-28 d.d. Europos dviratininkų federacijos (www.ecf.com) metinės asamblėjos

organizavimas Klaipėdoje (Saulius Ružinskas), kurioje dalyvavo apie 45 dalyvių iš 21 valstybės
ir kuri susilaukė didelio vietinės ir regioninės žiniasklaidos bei visuomenės dėmesio.

n 2005-2007 m. dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, įgyvendinant pagal

INTERREG IIIB programą Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Dviračiais prie Baltijos
jūros“ (Baltic Sea Cycling www.balticseacycling.com ), kurių metu buvo keičiamasi informacija
ir diskutuojama su 22 partnerių – miestų savivaldybių transporto ir aplinkosaugos specialistais
ir NVO atstovais:
- 2005.04.24-28 d.d. Rostock’as-Munster’is-Groningen’as (S.Ružinskas, L.Vainius)
- 2006.02.06-08 d.d. Jurmala (Frank Wurft)
- 2006.05.03-05 d.d. „urban cycling and attractiveness of the city with a special on security
and safety issues” Drammen’e, Norvegija (S.Ružinskas)
- 2006.09.05-08 d.d. Suwalki-Augustov (Lenkija) – (S.Ružinskas)
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3. Informacijos sklaida

n Interneto svetainių www.dviratis.lt ir www.bicycle.lt administravimas, jų pastovus atnaujinimas
ir t.t. (Frank Wurft, Saulius Ružinskas)

n Elektroninės konferencijos Dviratis@yahoogroups.com administravimas ir informacijos sklaida
šios konferencijos pagalba (Saulius Ružinskas);

n Elektroninių naujienų (E-Newsletter) siuntimas prisiregistravusiems prie Dviratis.LT naujienų
(Frank Wurft)

4. Ūkinė veikla

n Reklaminiai skydeliai/baneriai interneto tinklalapyje www.dviratis.lt (UAB
„Sagindos“ užsakymas dėl "Dviratis+" parduotuvių tinklo skydelio/banerio)

n Leidybos projektai ir konsultacijos (Klaipėdos ekologinis klubas „Žvejonė“, „City Bike“, Estija
ir kt.)

5. Pagrindiniai LDB finansavimo šaltiniai (išdėstyta pagal pajamų dydį, % nuo visų
per 5 paskutinius metus gautų pajamų):
2003.01.01-2007.05.21 buvo gauta apie 295 tūkst. Lt pajamų. Daugiausia tai buvo projektinės
lėšos - parama iš ES fondų, pvz., INTERREG IIIB ir pan. (67,2%), ir tik nedidelę dalį pajamų
sudarė narystės mokesčiai (2,3%).
Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pajamų eilutės pavadinimas
projektinės lėšos-parama (ES fondai: INTERREG IIIB ir pan.)
pajamos iš ūkinės veiklos (renginių dalyvio mokestis, pvz., ECF
asamblėjos)
Pajamos iš ūkinės veiklos (konsultaciniai ir leidybiniai projektai)
Projektinės lėšos-parama (LT fondai ir institucijos)
Paskolos iš fizinių asmenų projektų ir veiklos įgyvendinimui
2% parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą
Narystės mokesčiai (mokami į banko sąskaitą arba grynais)
Pajamos iš ūkinės veiklos (leidiniai, pvz., reklaminis plotas Lietuvos
dviračių maršrutų žemėlapyje)
Kiti rėmėjai

Dalis nuo visų gautų
pajamų 2003.01.01
-2007.05.21, %
67,2
10,0
8,3
3,7
2,8
2,6
2,3
2,2
1,0

LDB taip pat pastoviai gauna paramą paslaugomis arba kitos įmonės ar fiziniai asmenys apmoka
LDB sąskaitas, pvz.,
dviračių nuomos paslaugos ECF kasmetinės asamblėjos 2006 m. dalyviams, kurių vertė
siekė 1134 Lt. (Vš.Į. „Du ratai“);
interneto svetainių www.dviratis.lt ir www.bicycle.lt nemokamas patalpinimas serveryje ir
šių puslapių programavimas ir tobulinimas (Laurynas Butkus)
interneto svetainių www.dviratis.lt ir www.bicycle.lt domenų palaikymas (pvz., Andriukas
Dviratukas 2004 m. skyrė 188,80 Lt)
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