Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininko ataskaita už 2011 m.
Lietuvos dviratininkų bendrijos visuotiniam narių susirinkimui,
kuris įvyko 2012 m. kovo 17 d.

Bendra informacija
LDB pirmininkas Linas Vainius ir Tarybos nariai Saulius Ružinskas, Algis Balčas, Eduardas
Kriščiūnas ir Frankas Wurft. Tarybos nariai organizavo LDB veiklą 2011 metais, vadovaudamiesi
įstatais ir 2011.02.13 IX-me suvažiavime patvirtinta Veiklos programa.
Prieš LDB IX visuotinį narių susirinkimą 2012 m. kovo 17 d. LDB turi 49 narius. Per 2011 m. LDB
neturėjo samdomų darbuotojų. Metinė finansinė atsiskaitomybė už 2011 m. pateikta kaip priedas
prie šios ataskaitos.
LDB veiklos ataskaita:
LDB veikla buvo vykdoma, vadovaujantis Veiklos programa 2011 metams, patvirtinta IX-me
suvažiavime. Pagal šiuos uždavinius buvo planuojama pagrindinė veikla 2011 metais:
1. Sudaryti sąlygas informacijos kaupimui apie dviračių takų būklę (su nuotraukomis) ir
sisteminti tą medžiagą paskyrus atsakingus žmones atskiriems regionams.
2. Rinkti medžiagą apie autoįvykius su dviratininkais (taip pat neįskaitinius eismo įvykius).
Techninius šios problemos sprendimo būdus aptarti LDB forume.
3. Toliau dirbti su atsakingomis institucijomis dėl LR Kelių eismo taisyklių pakeitimo
dviratininkų sąlygų ir eismo saugumui gerinti.
4. Bendradarbiavimas su LR Susisiekimo ministerija ir kitomis institucijomis dėl dviratininkų
reikalų, teisinės bazės tobulinimo ir viešojo intereso atstovavimo.
5. Organizuoti masines protesto akcijas, reikalaujant geresnių sąlygų ir finansavimo
dviratininkams
6. Organizuoti akcijas, kuriose dalyvautų savivaldybių tarnautojai, dviratininkai ir žurnalistai,
apžiūrint realią dviračių takų būklę. Padaryti tokias akcijas tradicinėmis, organizuojant tu
pačiu laiku įvairiuose miestuose.
7. Rengti reguliarius važiavimus dviračiu ir technikos remonto mokymus įvairiuose miestuose.
8. Skirti lėšų LDB savireklamai – marškinėlių ir vėliavos gamybai.
9. Leisti Sauliui Ružinskui ir Frankui Wurft naudotis LDB vardu ir dalyvauti tarptautiniame
projekte, pristatančiame EuroVelo trasas.

Įgyvendinta per 2011 m.:
1) Dalyvauta LR Susisiekimo ministerijos dviračių komisijos darbe. Pateikti pasiūlymai dėl
dviračių infrastruktūros finansavimo, KET pakeitimų, teisės aktų tobulinimo.
2) Pagal LDB pasiūlymus sudaryta Darbo grupė prie Susisiekimo ministerijos KET pataisoms
parengti. Jos darbe dalyvavo Linas Vainius ir Eduardas Kriščiūnas. Buvo paruoštas ir pateiktas
KET pataisų paketas, svarstyti siūlymai Susisiekimo ministerijoje.
3) LDB atstovai Linas Vainius ir Eduardas Kriščiūnas dalyvavo svarstant LR Seime SEAKĮ
pataisas, susijusias su dviračių naudojimu ir pateikė savo pasiūlymus.
4) Pateikti pasiūlymai UAB HNIT-Baltic dėl bendradarbiavimo parodant dviračių takus žemėlapyje
Maps.lt. Parengtas juodraštinis sprendimų variantas, kurį toliau reikia tobulinti, paskiriant
atsakingus žmones nuo LDB šiam darbui.
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5) LDB atstovai Saulius Ružinskas ir Frankas Wurft įgyvendina tarptautinį projektą dėl „Geležinės
uždangos“ EuroVelo trasos. Išleistas Klaipėdos dviračių trasų žemėlapis. Priimti sprendimai
Klaipėdoje pakoreguoti EuroVelo trasos dalį.
6) Įvyko dviračių takų apžiūros su Kauno ir Klaipėdos savivaldybių atstovais, žurnalistais. Pateikti
pasiūlymai dėl problemų sprendimo.
7) Sukurtas ir sėkmingai veikia LDB forumas, kur nagrinėjami dviračių infrastruktūros, eismo
saugumo, vagysčių prevencijos, kiti vieši dviratininkų sąlygų gerinimo klausimai.
8) Sukurtas LDB puslapis ir grupė feisbuke, nuolat atnaujinama informacija.
9) Atsakinėta į daug paklausimų dėl dviratininkų pakliuvusių į avarijas, konfliktines situacijas su
kitais eismo dalyviais.
10) LDB Tarybos narių dalyvavimas radijo laidose, komentarai žiniasklaidoje dėl dviratystės
reikalų. Atsakinėta į žurnalistų klausimus dėl dviratininkų reikalų ir dviratininkų eismo saugumo.
LDB nariai buvo cituoti publikacijose.
11) LDB narys Alfonsas Barauskas Panevėžyje organizavo žygius ir renginius dviratininkams.
12) Laiškai EP nariams, palaikant ECF poziciją dėl šviesų naudojimo tamsiu paros metu, dėl
sunkiasvorio transporto „aklųjų taškų“, mažinant žuvusių skaičių avarijose su sunkiuoju transportu.
13) Darbas Klaipėdos ir Kauno saugaus eismo komisijose.
14) Individualus LDB Tarybos narių darbas savo miestuose dėl dviratystės plėtros.
15) Kontaktai ir bendravimas su Europos dviračių federacija (ECF).
16) Kiti reikalai (studentiška praktika LDB), Tarybos bendravimas, privalomų ataskaitų pateikimas
VMI, 2011 metais IX-to suvažiavimo organizavimas, kt.

Parengė LDB pirmininkas Linas Vainius
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