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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-151
„DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr. TAlytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015-03-13 įsakymu Nr. 3-108(1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių
patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Papildyti Alytaus miesto darnaus judumo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės
tarybos 2018-05-30 sprendimu Nr. T-151 „Dėl Alytaus miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“, 2
priedo 6 dalį 6.2 lentele (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-151
(Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2022 m. _________________ d.
sprendimo Nr. T- _________ redakcija)
6.2 lentelė. Alytaus miesto darnaus judumo plano įgyvendinimo veiksmų planas 2022-2025 m. pagal temines dalis
Teminė dalis

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
rodikliai

Rodiklių reikšmės
Planas
2020

Faktas
2021

1.1. Vieno bilieto
sistemos sukūrimas

Sukurti ir įdiegti vieno
bilieto sistemą

Įdiegta e. bilietų
sistemų, vnt.

1

1

1.2. Viešojo
transporto stotelių
atnaujinimas

Peronų, modernių
paviljonų / pastogių,
belaidžio interneto
įrengimas, įvažų įrengimas,
stotelių pritaikymas SPTŽ

Atnaujintų stotelių
skaičius, vnt.

80

76

1.3. Viešojo

Įsigyti mažai taršius

Įsigytų mažai taršių

2

2

1. Viešojo
transporto
skatinimas

2022

10

2023

5

Lėšų šaltiniai
2024

5

4

2025
31.2.1.03
Viešojo
transporto
sistemos
vystymas
(prieinamumo
ir
pasiekiamumo
didinimas)
31.2.1.03
Viešojo
transporto
sistemos
vystymas
(prieinamumo
ir
pasiekiamumo
didinimas), SB
lėšos;
31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, ES
lėšos
31.2.1.01

2. Bevariklio
transporto
integracija

transporto parko
atnaujinimas

autobusus

autobusų skaičius

1.4. Dviračių ir
viešojo transporto
sąveikos aikštelių
įrengimas

Įrengti dviračių stovus,
vaizdo kameras prie
intensyviausiai naudojamų
stovų

Įrengtų dviračių
stovų skaičius, vnt.

2.1. Dviračių takų
plėtra

- plėtoti dviračių
infrastruktūrą nuo Putinų g.
žiedo Pramonės g. – iš viso
0,6 km;
- įrengti dviračių taką nuo
Šilo g. iki Dainų slėnio – iš
viso 0,51 km;
- įrengti dviračių taką nuo
Ramybės g. iki Piliakalnio
g. – iš viso 2,02 km;
- įrengti dviračių taką
Naujojoje g. ties pramonės
rajono zona – iš viso 2,67
km;
- įrengti dviračių taką
Naujojoje g. nuo Putinų g.
iki miesto ribos;

70

90

0,6

2,35

0,51

0,51

2,02

-

2,67

1,66

N

1,66

- įrengti dviračių taką
Basanavičiaus g. atkarpoje
nuo Žemaitės g. iki gatvės
pabaigos;

N

0,43

- įrengti dviračių taką
Juozapavičiaus g. nuo
Ežerėlio g. iki miesto ribos;

N

0,96

- įrengti dviračių taką nuo
Normandijos-Nemuno g. iki
Klevų g.

Įrengtų ir (arba)
rekonstruotų
dviračių takų bei
pėsčiųjų ir dviračių
takų ilgis, km

N

Ekologiškų
transporto
priemonių
įsigijimas; ES
ir įmonių lėšos
31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos
31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos
2,11

2,04

- pėsčiųjų ir dviračių takas
Žuvinto g.;

N

0,52

- pėsčiųjų ir dviračių takas
Lauko g.;

N

0,40

- pėsčiųjų ir dviračių takas
Kalniškės g.;

N

0,16

- pėsčiųjų ir dviračių takas
Statybininkų g. (nuo
Jurgiškių g. iki Punsko g.);

N

0,90

- pėsčiųjų ir dviračių takas
Likiškėlių g. (nuo
Statybininkų g. iki
Santaikos g.);

N

0,95

- pėsčiųjų ir dviračių takas
Juozapavičiaus g. (nuo
Panemuninkėlių g. iki
Jiezno g.);

N

0,30

- pėsčiųjų ir dviračių takas
Stoties g.;

N

1,7

- dviračių tako įrengimas
Ulonų g., kartu su gatvės
rekonstrukcija;
- dviračių tako įrengimas
Santaikos g., kartu su gatvės
rekonstrukcija;

N
N

0,88
1,20

1,24

- dviračių tako įrengimas
Sudvajų g., kartu su gatvės
rekonstrukcija;

N

- dviračių tako įrengimas
Kauno g. (nuo Tvirtovės g.
iki A. Jonyno g.), kartu su
gatvės rekonstrukcija

N

1,15

- dviračių tako įrengimas

N

0,58

0,90

3. Eismo sauga ir
saugumas

3.1. Inžinerinių
saugaus eismo
priemonių įrengimas

Pulko g. (nuo Gardino g. iki
Birutės g.), kartu su gatvės
rekonstrukcija;
Riboto judėjimo asmenų
(dviračių)
keltuvų/serpantinų
įrengimas, pritaikant takus
SPTŽ bei dviračiams
„Miesto vartai“ Ulonų g.;
žiedinės sankryžos:
- Statybininkų, Volungės ir
Jaunimo g;
- A. Juozapavičiaus, Jiezno,
Studentų ir Merkinės g.;
- Tvirtovės ir Ligoninės g.;
- Tvirtovės ir Kauno g.;
- Likiškėlių, Sudvajų ir
Kernavės g.;
- Rūtų, Gardino ir Pulko g.;
- Pulko, Santaikos ir Ulonų
g.;
- Naujoji g. ties miesto riba;

Pritaikymas, vnt.

2

2

Įrengtų inžinerinių
saugaus eismo
priemonių skaičius,
vnt.

1

-

1

-

1

-

1
1

-

N

1

N

1

N

1

N

1

31.2.1.09.
Saugaus eismo
priemonių
diegimas, SB
lėšos;
31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos

1

- Santaikos ir Likiškėlių g.;

N

- Ulonų ir Daugų g.;

N

- Sudvajų ir Kepyklos g.;

N

- Kauno ir Jonyno g.;

N

1

- S. Dariaus ir S. Girėno ir
Vilniaus g.;

N

1

N

1

N

1

N

1

- J. Basanavičiaus ir
Maironio g.;
- J. Basanavičiaus ir V.
Kudirkos g.;
- J. Basanavičiaus ir
Žemaitės g.;

1
1
1

3.2. Pėsčiųjų takų
(šaligatvių) įrengimas
ir remontas pritaikant
SPTŽ

- Lakūnų, Jiezno,
Medžiotojų, Sakų,
Miškininkų g.;
- Putinų ir Jonyno g.;
šviesoforinė sankryža
Jazminų ir Raudonkalnio g.;
saugaus eismo priemonių
įrengimas Jazminų g. ruože
tarp turgaus ir „Lidl“;
saugaus eismo priemonių
(salelių perėjose) įrengimas
Statybininkų, Likiškėlių g.
perėjų rekonstrukcija pagal
POT, įskaitant apšvietimą,
saugaus eismo saleles ar
šviesoforus pagal poreikį
(Naujoji g. – 3 vnt., Putinų
g. – 3 vnt., Punsko g. – 3
vnt., Statybininkų g. 3 vnt.,
Jurgiškių g. – 3 vnt.,
Sveikatos takas – 2 vnt.)
Vaikų saugaus išleidimo
„Bučiuoju-važiuoju“
stotelės – Senamiesčio
pradinė, Vanago gimnazija;
Vaikų saugaus išleidimo
„Bučiuoju-važiuoju“
stotelės – Vidzgirio
mokykla, Volungės
mokykla, l/d „Šaltinėlis“
Vidzgirio, Dainavos,
Centro, Pulko, Žuvinto,
Putinų, Basanavičiaus,
Piliakalnio, Pirmojo
Alytaus, Gardino, Sudvajų,
kolegijos, Ligoninės,
Geležinkelio stoties,
Druskininkų, Jūratės,
Sanatorijos, Gulbynės,
Kurorto, Santaikos,

N

1

N

1

1

1

1

-

N

3

1

N

N

N
Gatvių, kuriose
suremontuoti/įrengti
šaligatviai (pėsčiųjų
takai) bei įrengtos
SPTŽ priemonės,
skaičius, vnt.

24

17

2

3
6

10

8

31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos

Likiškėlių, Punsko,
Kalniškės, Panemunės
gatvėse ir kvartaluose
Magistralinis takas
Vidzgirio ir Likiškėlių
mikrorajonuose (nuo
Sveikatos tako iki Likiškėlių
g.)
Šaligatvio dangos
atnaujinimas Likiškėlių,
Statybininkų, Jurgiškių g.
Magistralinis takas
Vidzgirio mikrorajone (nuo
Jurgiškių g. 35 iki
Statybininkų ir nuo
Jurgiškių g. 43 iki
Likiškėlių g.4)
Magistralinis takas
Vidzgirio mikrorajone (nuo
Volungės iki Statybininkų g.
pro gimnaziją, stadioną)

4. Eismo
organizavimo
tobulinimas ir
judumo valdymas

5. Miesto logistika

N

1

N

2

1

N

1

N

1

3.3. Gatvių
apšvietimas

Įrengtas ar rekonstruotas
gatvių apšvietimas

Apšviestų gatvių
skaičius, vnt.

10

4.1. Automobilių
statymo
apmokestinimas

Apmokestintas stovėjimas
dviejose didžiosiose
automobilių aikštelėse,
miesto centre ir
senamiestyje

Įdiegta
apmokestinimo
sistemų

1

-

5.1. Tranzitinio
krovininio transporto
ribojimas

Įrengti ar rekonstruoti
gatves šiaurinėje miesto
dalyje sudarant galimybę
riboti krovininio transporto
eismą gyvenamuosiuose
rajonuose

Įrengtų
/rekonstruotų gatvių
ilgis, km

1,7

TAIP

10

1

31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos
31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos,
įmonių lėšos
31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos

Sveikatos tako pritaikymas
SPTŽ (taktiliniai paviršiai,
skersinis, išilginis profiliai,
aikštelės, perėjos ir kt.)
6. Miesto
transporto
infrastruktūros
pritaikymas SPTŽ

7. Alternatyvių
degalų ir aplinką
mažiau teršiančio
transporto
skatinimas

6.1. Šaligatvių, takų,
perėjų pritaikymas ir
kitų SPTŽ priemonių
įrengimas

7.1. Elektromobilių
įkrovimo stotelių
plėtra

8.1. Informacijos
pateikimas viešojo
transporto stotelėse
8. Intelektinių
transporto sistemų
diegimas
8.2. Viešojo
transporto priemonių
padėties nustatymas

Perėjų Naujojoje g.
pritaikymas SPTŽ
Transporto infrastruktūros
ties Alytaus miesto
bendruomenės centru,
sveikatos priežiūros įstaigų
teritorijoje ir gretimybėse,
Alytaus daugiabučių
kvartaluose pritaikymas
SPTŽ

Tako ilgis, km

6

6

Perėjų skaičius, vnt.

2

2

Kvartalų (kvartalų
grupių), kuriose
įdiegtos SPTŽ
priemonės, skaičius

4

4

Įrengti 3 greitojo įkrovimo
stoteles ir 6 įprasto įkrovimo
stoteles

Įrengtų
elektromobilių
įkrovimo stotelių
skaičius, vnt.

9

3

Įrengti švieslentės

Švieslenčių skaičius,
vnt.

20

23

Informacijos pateikimas
SPTŽ, programėlės
„Transporto balsas“
įdiegimas

Įrangų skaičius, vnt.

N

Įdiegti įrangą, leidžiančią
realiu laiku nustatyti ir
perduoti informaciją apie
viešojo transporto
priemonių padėtį tinkle

Įrangų skaičius, vnt.

1

_______________________

31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos

-

14

16

6

1

1

31.2.1.02
Elektromobilių
įkrovimo
prieigų
infrastruktūros
sukūrimas ir
palaikymas
31.2.1.03
Viešojo
transporto
sistemos
vystymas
(prieinamumo
ir
pasiekiamumo
didinimas),
31.2.1.04
Darnaus
judumo
priemonių
diegimas, SB
ir ES lėšos

Alytaus miesto savivaldybės tarybai
SPRENDIMO
„DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-151
„DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-06Alytus
Sprendimo projekto tikslas – papildyti Alytaus miesto darnaus judumo plano,
patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-30 sprendimu Nr. T-151 „Dėl Alytaus miesto
darnaus judumo plano patvirtinimo“ (toliau – DJP), 2 priedo 6 dalį 6.2 lentele, nes 6.1 lentelėje
nurodytas laikotarpis pasibaigęs ir reikalingas planas einamiesiems ir ateinantiems metams.
Sprendimo projekto keitimo motyvai – šiuo metu patvirtintas DJP veiksmų planas
galiojo iki 2020 m. ir yra neaktualus. Siekiant sklandžiai įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės
tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos
planą, jame iškeltus strateginius tikslus bei uždavinius, užtikrinti strateginio veiklos plano programinės
struktūros įgyvendinimą ne tik savivaldybės biudžeto lėšomis, bet ir pasinaudoti ES struktūrinių fondų
lėšomis, būtina papildyti DJP 2 priedo 6 dalį 6.2 lentele, kurioje būtų numatyta tolesnis DJP veiksmų
vykdymas, t. y. priemonės ir terminai, t. y. laikotarpiui 2022-2025 m.
Sprendimo projekto rezultatas – Alytaus miesto DJP veiksmų plano papildymas iki
2022-2025 m., kuris yra būtinas, nes ankstesnis laikotarpis yra pasibaigęs, todėl reikalinga numatyti
veiksmus ateinantiems metams. Tai suteiks galimybę teikti paraiškas ir dalyvauti ES struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamuose projektuose, bei tikslingai planuoti biudžeto lėšas.

Specialistė

Tel. (8 315) 55 134, el. p. diana.klimenkiene@alytus.lt

Diana Klimenkienė

