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Posėdis įvyko 2017 m. kovo 9 d. 14.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (111
salėje).
Posėdžio pirmininkas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento direktorius Gražvydas Jakubauskas.
Posėdžio sekretorius – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Damidavičius.

Dalyviai: komisijos nariai:
Jaunius Jasiūnas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės
aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vedėjas,
Ginta Žemaitaitytė (deleguota Rasos Kavaliauskaitės) – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos narė,
Eduardas Kriščiūnas – Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas,
Dalia Žukienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento
vyriausioji specialistė,
Vida Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja administravimo klausimais,
Jonas Skarulskis (deleguotas Zitos Dubickienės) – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės
turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Kviestieji asmenys:
Evelina Streckienė – Transporto investicijų direkcijos Regioninės plėtros projektų skyriaus vedėja,
Povilas Beišys – Jonavos rajono savivaldybės Jonavos miesto seniūnas,
Mantas Petrauskas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto ir statybos skyriaus
vedėjas,
Živilė Zareckaitė – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė,
Vilma Matijošaitienė – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vyriausioji specialistė,
Mindaugas Katkus – VĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ Saugaus eismo skyriaus vedėjas,
Tomas Dubovikas – VĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ Saugaus eismo skyriaus inžinierius.
Darbotvarkė:
1. Jonavos miesto darnaus judumo plano svarstymas.
2. Neringos darnaus judumo plano techninės užduoties pakeitimas.

1. SVARSTYTA. Jonavos miesto darnaus judumo planas.
Pranešėjas: Povilas Beišys – Jonavos rajono savivaldybės Jonavos miesto seniūnas.
Kalbėjo: G. Jakubauskas, J. Damidavičius, E. Kriščiūnas, D. Žukienė, G. Žemaitaitytė, J. Skarulskis,
E. Streckienė, M. Petrauskas.
G. Jakubauskas pasiteiravo dėl Jonavos miesto darnaus judumo plano (toliau – Planas) viešo
svarstymo procedūrų, kokias pastabas jų metu pateikė Jonavos miesto gyventojai ir suinteresuoti asmenys.
P. Beišys informavo, kad Plano rengimo metu buvo gauti tik 2 pasiūlymai – įvertinti Ukmergės g. pėsčiųjų
tako poreikį ir naujos viešojo transporto stotelės poreikį. M. Petrauskas pridėjo, kad viešo svarstymo metu
nebuvo didelio visuomenės susidomėjimo, nors informacija buvo paskelbta savivaldybės internetiniame
puslapyje, vietinėje televizijoje, seniūnijose, vietinėje spaudoje, socialiniuose tinkluose.
E. Kriščiūnas pasiūlė Plane vietoje naujų numatomų dviračių takų išnaudoti esamą susisiekimo
infrastruktūrą ir detaliau panagrinėti D kategorijų gatvių pritaikymą dviračių transportui.
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G. Žemaitaitytė atkreipė dėmesį, kad Plano Transporto sistemos visuotinumo ir žmonių su
specialiaisiais poreikiais įtraukties teminės dalies analizėje yra numatomos spręsti problemos, kurios
nurodytos www.beslenksciu.lt internetiniame puslapyje, tačiau šiame tinklalapyje Jonavoje yra pažymėtos
tik 9 probleminės vietos, iš kurių dauguma yra statiniai, nepritaikyti žmonėms turintiems specialiųjų
poreikių (toliau – ŽTSP). Taip pat šioje teminėje dalyje visiškai nėra numatyta sprendinių gerinančių ŽTSP
susisiekimą mieste (pvz. nėra nurodyti šaligatviai, pėsčiųjų takai, kurie bus rekonstruoti ar remontuoti ir
pritaikyti ŽTSP).
M. Petrauskas ir P. Beišys pabrėžė, kad jie puikiai supranta infrastruktūros pritaikymo reikalingumą
ŽTSP ir akcentavo, kad jau dabar vykdomuose projektuose į tai yra atsižvelgiama, tiesiog Plane nėra
išskirtos konkrečios vietos, nes visame mieste didžioji dalis esamos infrastruktūros nėra pritaikytą ŽTSP ir
ji turėtų būti keičiama.
J. Skarulskis ir E. Streckienė pažymėjo, kad miestams norint gauti Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšas ir jas įsisavinti, Plane turėtų būti numatyti sprendiniai, kurie planuojami įgyvendinti, taigi Plano
veiksmų plane (iki 2020 m.) turi būti nurodytos konkrečios veiklos, jų įgyvendinimo vieta (miesto gatvė ar
pan.) ir preliminarus finansavimo poreikis. Netinka nurodyti, kad visas miestas nėra pritaikytas ŽTSP ir
pan., o reikia nurodyti kokios priemonės, kokiose gatvėse, šaligatviuose, vietovėse ir kuriuo etapu bus
įgyvendintos.
P. Beišys atkreipė dėmesį, kad jei į planą bus įtrauktos visos konkrečios vietos, kuriose reikalinga
infrastruktūros rekonstrukcija, plano apimtis labai išsiplės. J. Damidavičius ir G. Žemaitaitytė pasiūlė plane
nusimatyti prioritetines vietas (šaligatvius, pėsčiųjų takus ir pan.), kuriose projektai bus įgyvendinami ES
fondų lėšomis ir ten nurodyti konkrečius sprendinius. G. Žemaitaitytė pasiūlė Plano rengėjams padėti
išspręsti šią problemą ir kartu su jais, savivaldybės atstovais, Lietuvos neįgaliųjų sąjungos atstovais ir
vietiniais ŽTSP suorganizuoti Jonavoje susitikimą ir padėti nustatyti svarbiausias vietas, objektus, kurie
turi didžiausią įtaką ŽTSP.
J. Damidavičius pagyrė už Plane gerai atliktus tyrimus ir analizes, tačiau atkreipė dėmesį, kad Plano
apimtis yra labai didelė, dėl to yra rizika, kad Planu daugiau niekas nesidomės, nesigilins ir nenorės jo
skaityti, todėl pasiūlė Komisijai pritarus Planui, parengti Plano santrauką su svarbiausia informacija, kuria
būtų galima pasidalinti su miesto gyventojais ir kitais suinteresuotais asmenimis.
E. Kriščiūnas atkreipė dėmesį, kad vykdytoje gyventojų apklausoje nėra nei vieno atsakiusio
moksleivio, o 65 klausimų apklausa nėra patraukli norint įtraukti visuomenę dalyvauti joje. Plano rengėjai
informavo, kad apklausoje dalyvavo tik 93 respondentai. E. Kriščiūnas akcentavo, kad Plane būtinai turi
būti įrašytas atsakiusiųjų respondentų skaičius ir pažymėti, kad apklausos rezultatais vadovautis negalima,
nes rodikliai neatspindi tikrųjų kelionių pasiskirstymo duomenų ir kitos svarbios informacijos.
D. Žukienė informavo, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas pateikė
pastabas, kuriose siūloma pagrįsti planuojamų gyvenamosios aplinkos apsaugos priemonių efektyvumą ir
mano, kad tikslinga nustatyti numatytų priemonių sėkmingo įgyvendinimo vertinimo rodiklius ir
stebėsenos mechanizmą. M. Petrauskas informavo, kad Plane yra atlikti taršos ir triukšmo matavimai ir
sumodeliuoti variantai kaip šie rodikliai keisis jei bus įgyvendintos darnaus judumo priemonės mieste.
Rezultatai pateikti Judumo scenarijų teminėje dalyje.
J. Damidavičius visas detalesnes komisijos narių pastabas sužymėjo Plane ir kartu su Jonavos rajono
savivaldybės atstovais, Plano rengėjais ir Komisijos nariais aptarė posėdžio metu. Pastabos el. paštu
pateiktos Plano rengėjams.
NUTARTA:
1. Nepritarti Jonavos miesto darnaus judumo planui, jį pataisyti pagal posėdžio metu išsakytas
ir el. paštu Plano rengėjui pateiktas pastabas;
2. Pataisytą Jonavos miesto darnaus judumo plano elektroninę versiją teikti pakartotiniam
derinimui Darnaus judumo mieste plano komisijai.
2. SVARSTYTA. Neringos darnaus judumo plano techninės užduoties pakeitimas.
Pranešėjas: Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos
politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas.
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J. Damidavičius Komisijos narius informavo, kad Neringos savivaldybė atsiuntė suderinti pagal
Transporto investicijų direkcijos (toliau – TID) pateiktas pastabas pataisytą Neringos darnaus judumo
mieste plano techninę užduotį. E. Streckienė papildė, kad TID paprašė techninėje užduotyje nurodyti kas
jau yra padaryta Neringos darnaus judumo specialiajame plane ir kokie tyrimai ar analizės bus reikalingos
padaryti papildomai. Viso to esmė – nefinansuoti dar kartą jau atliktų darbų.
Komisijos nariai pakeistai techninei užduočiai pritarė be pastabų.

Posėdžio pirmininkas

Gražvydas Jakubauskas

Posėdžio sekretorius

Jonas Damidavičius

