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Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininko ataskaita už 2010 m. 
Lietuvos dviratininkų bendrijos visuotiniam narių susirinkimui,  

kuris įvyko 2011 m. vasario 13 d. 
 

 

Bendra informacija 
LDB VIII-ojo suvažiavimo metu 2010 m. vasario 21  buvo išrinktas pirmininkas Linas Vainius ir Tarybos 
nariai Saulius Ružinskas, Algis Balčas, Eduardas Kriščiūnas ir Frankas Wurft. Tarybos nariai organizavo 
LDB veiklą 2010 metais, vadovaudamiesi įstatais ir suvažiavime patvirtinta Veiklos programa.  
Prieš LDB IX visuotinį narių susirinkimą 2010 m. vasario 21 d. LDB turi 45 narius, daugiau 10 narių nei 
prieš 2010 m. susirinkimą. Per 2010 m. LDB neturėjo samdomų darbuotojų. Metinė finansinė atsiskaitomybė 
už 2010 m. pateikta kaip priedas prie šios ataskaitos. 
Perregistruota LDB nauju adresu, Spynų g. 18, Kaunas. Pakeisti ir Registrų centre užregistruoti nauji LDB 
įstatai, priimti VIII-suvažiavime. VMI pateiktos metinės deklaracijos už 2006-2009 m. 
 

LDB veiklos ataskaita: 

LDB veikla buvo vykdoma, vadovaujantis Veiklos programa 2010 metams, patvirtinta VIII suvažiavime. 
Pagal šiuos uždavinius buvo planuojama pagrindinė veikla: 

1. LDB interneto svetainių atnaujinimas.  
2. Pasiūlymų paruošimas ir svarstymo organizavimas su atsakingomis institucijomis dėl LR 

Kelių eismo taisyklių pakeitimo dviratininkų sąlygų ir eismo saugumui gerinti.  
3. Bendradarbiavimas su LR Susisiekimo ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis, 

Aplinkos ministerija ir kitomis valstybės institucijomis dėl dviratininkų reikalų, teisinės 
bazės tobulinimo ir viešojo intereso atstovavimo. 

4. Bendradarbiavimas su savivaldybėmis dėl dviračių infrastruktūros plėtros ir dviratininkų 
reikalų. Užduotis – LDB atstovai Saugaus eismo komisijose Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir 
Šiaulių savivaldybėse.  

5. Siūlymai LR Susisiekimo ministerijai ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl dviračių 
transportavimo Lietuvos geležinkeliais sąlygų gerinimo.  

6. Dėl galimybės vežtis dviratį  miesto transportu. Išsiaiškinti su didžiųjų miestų 
savivaldybėmis ir viešojo transporto kompanijomis apie galimybes ir būtinus teisės aktų 
pakeitimus. Organizuoti viešą kampaniją dėl dviračių vežimo galimybių sudarymo miesto 
viešuoju transportu.  

7. Dviračių transportavimo sąlygos tarpmiestiniuose autobusų maršrutuose. Paruošti oficialų 
paklausimą tarpmiestinio vežimo kompanijoms dėl dviračių vežimo sąlygų ir keleivių teisių, 
įtraukti dviračių vežimo galimybę į keleivių vežimo taisykles ir jas skelbti viešai. 

 
 
Įgyvendinta: 
1) Pateikti pasiūlymai dėl Kelių eismo taisyklių pakeitimų LR susisiekimo ministerijai; 
2) Pateikti pasiūlymai dėl dviračių pervežimo tobulinimo geležinkeliu LR susisiekimo ministerijai; 
3) Įvyko susitikimai su Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijų atstovais, kuriuose buvo aptarti LDB 
pasiūlymai dėl dviratininkų eismo saugumo, Kelių eismo taisyklių pakeitimų, teisės aktų keitimo, ilgalaikio 
bendradarbiavimo, dviračių vagysčių prevencijos ir kiti klausimai.  
4) Įkurta Dviračių komisija prie LR Susisiekimo ministerijos. LDB ilgai siūlė, kad būtų tokia struktūra, kuri 
svarstytų ir spręstų dėl teisės aktų, techninių reglamentų infrastruktūrai, politikos ir finansavimo krypčių, 
kitų su dviratyste susijusių klausimų sprendimui. Jos nariai yra LDB (deleguotas Eduardas Kriščiūnas), SM, 
savivaldybių, Aplinkos ministerijos (AM), Valstybės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT), policijos atstovai.  
Įvyko keli posėdžiai, pateikti LDB pasiūlymai dėl teisės aktų tobulinimo. 
5) Organizuota akcija „Žemės diena – kiekvieną dieną“ kartu su bendrija „Atgaja“ ir Lietuvos 
aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija 2010-08-13 Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vilniuje 
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dalyvavo 6 savivaldybės tarnautojai, 3 dviratininkai ir 2 žurnalistai. Kaune 5 tarnautojai, 1 policijos 
atstovas, 2 žurnalistai ir 4 dviratininkai. Klaipėdoje 7 savivaldybės atstovai, 6 dviratininkai ir keli 
žurnalistai. 
Po apžiūros dalyviai aptarė matytus rezultatus ir ateities poreikius, Klaipėdos ir Kauno savivaldybių 
atstovai įsipareigojo pašalinti smulkius pastebėtus trūkumus. 
6) Dėl dviračių pervežimo viešuoju transportu buvo informuojami savivaldybių atstovai per 
susitikimus ir renginius, akcijos „Žemės diena-kiekvieną dieną“, seminarų metu. 
7) Tarpmiestinės autobusų kompanijos pakomentavo, kad 2010 m. veža dviračius nemokamai, 
bilietą perka tik keleivis. Lyderis rinkoje  - AB „Kautra“, paskelbusi „Kautros ir dviratininkų 
draugiškumo deklaraciją“. 
8) LDB pateikė dokumentus dėl dalyvavimo kaip partneriai dvejuose projektuose: 
- kartu su ZWARTE projekte „The Bicycle Lifestyle Centre“ EK programai „Intelligent Energy Europe“. 
Atsiliepimo, kad projektas buvo patvirtintas nėra. 
- partneriai su PSWE (Lenkija) ir kitais projekte „EuroVelo 13-Iron Curtain Trail-North“, kuris patvirtintas. 
Už jo įgyvendinimą atsakingi S. Ružinskas ir F. Wurft. 
9) Išsiuntus raštus dėl LDB narių įtraukimo į savivaldybių saugaus eismo komisijas, tik Klaipėdos 
savivaldybė įtraukė LDB narį S. Ružinską į šią komisiją. Šiaulių m. savivaldybė atsiuntė informaciją, kad 
LDB narys A. Balčas bus kviečiamas į komisijos posėdžius susijusiais klausimais. 
10) LDB įsteigė prizus „Dviratiškiausiai įmonei“  per Kauno dviračių maratoną‘2010 ir apdovanojo V. 
Kabašinsko fotoalbumais "Nuo Olimpijos iki Pekino" įmonių-nugalėtojų komandas. 
11) LDB sukūrė naują forumą apie dviratystę, dviračių infrastruktūrą, eismo sąlygas ir kt 
„forumas.dviratis.lt“ vietoj senų Google ir Yahoo e-konferencijų.  
Aptarti www.dviratis.lt tinklapio pakeitimai ir pertvarkymai, numatyti darbai ir atsakingi asmenys. 
12) Pirmininko L. Vainiaus pranešimai seminaruose "Miesto transporto ir judrumo valdymo aktualijos 
Lietuvoje" 2010-05-13 ir „Dviračių infrastruktūros plėtra ir gerinimas Kauno mieste, įrengiant dviračių 
stovus centrinėje miesto dalyje“ 2010-06-30. 
13) LDB Tarybos narių L. Vainiaus, F. Wurft ir E. Kriščiūno pranešimai seminare „PRESTO projekto 
rekomendacijos dviračių transporto skatinimui“. 
14) LDB ieškojo teisininkų paramos, gavo finansinę auką ir surado advokatą nukentėjusiems autoįvykyje per 
Vilniaus kritinę masę 2010 m. gegužę. E. Kriščiūnas konsultavo nukentėjusius, bet jie galiausiai LDB 
paramos ir surasto teisininko paslaugų atsisakė. 
15) LDB tarybos narys S. Ružinskas organizavo tarptautinį seminarą “EuroVelo 10” - dviračių turizmo 
trasos pasiekimai ir perspektyvos” Klaipėdoje 2010-03-19 ir seminaras Lietuvos atstovams dėl dviračių 
turizmo plėtros. Spaudos konferencija. 
16) LDB Tarybos narių dalyvavimas radijo laidose, komentarai žiniasklaidoje dėl dviratystės reikalų. 
17) Individualus LDB Tarybos narių darbas savo miestuose dėl dviratystės plėtros. 
18) Kontaktai ir bendravimas su Europos dviračių federacija (ECF). 
19) LDB nariai vilniečiai organizavo LDB Vilniaus sueigą savo miesto klausimams svarstyti ir spręsti.  
 
 
Parengė LDB pirmininkas Linas Vainius 
 


