Darnaus judumo
planas iki 2024 m.

Pagrindiniai Darnaus judumo plano iki 2030 m. siekiai
Kelionių paskirstymas pagal Darnaus judumo planą:

ie uoju
transportu
automo iliu
p s iomis
d ira iu
kitaip

DJMP 2030
313 priemonių

Veiksmų planas iki
2020 m.
94 veiksmai
6 proc. eiksmų
įgy endinta
16 proc. eiksmų
tęsiami įgy endinti
proc. eiksmų
atid ti kitiems
laikotarpiams

7 proc. kitų
institucijų

Veiksmų planas iki
2024 m.
51 veiksmas

Veiksmų plano
įgyvendinimui 506
mln. Eur i kurių
sa i aldy s l os
321 mln. Eur (dalis jų
bus ES investicijos)

Veiksmų planas iki
2027 m.
Detalizuojama 2024
m.

Veiksmų planas iki
2030 m.
Detalizuojama 2027
m.

Santrauka: Temos (1)
1.

VIEŠOJO TRANSPORTO PLĖTRA IR SKATINIMAS
1.

Optimizavimas ir paslaugos gerinimas – 15 naujų mar rutų; 48 patogesni koreguoti mar rutai; 41,5 tūkst. potencialių kelei ių;
10 atstovos aik telių;

2.

VT greitinimas – 9 km A juostų; 30 proc. greitesnis VT A juostose; 3-

3.

TP parko atnaujinimas – 55 proc. VT parko elektrinis; VT parkas ne senesnis nei 5 metai;

4.

E-bilietas ir kainodara – patogi, integrali atsiskaitymo sistema; skatinanti kainodara; 144 tūkst. daugiau dienos kelionių;

5.

Regioninė plėtra – 6 proc. daugiau rajono kelei ių; vienas bilietas;

2.

min ie ojo transporto dažnis;

APLINKOS HUMANIZAVIMAS IR JUDĖJIMAS PĖSČIOMIS
1.

Pėsčiųjų proveržis – 180 km naujos ir rekonstruotos infrastruktūros; prieinamas ir patogus Senamiestis; 50 prioritetinių
sankryžų p stiesiems; saugumas per jose;

2.

Standarto gatvės – 30 km humanizuotų gat ių, l to eismo zonos, parkingas ir želdiniai vietoj asfalto;

3.

Patogesnis Senamiestis – p s iųjų zona; kilpinio eismo kontrol ; mažos tar os zona; el. paspirtukų valdymas;

3.

MIKROMOBILUMO PRIEMONIŲ PLĖTRA
1.

Daugiau dviratininkų– 190 km takų tinklas; 4,5 proc. isų kelionių; naujas d ira ių dalijimosi operatorius pasiekiamas 81 proc.
gy entojų;

2.

Daugiau tvarkos – Senamiestyje reguliuojamas mikromobilumas; 18 saugyklų; 5000 vnt. d ira ių sto ų;

Santrauka: Temos (2)
4.

TRANSPORTO EKOLOGIZAVIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS
1.

Mažiau taršos – 300 vnt. idutinių-greitų įkro os stotelių; 300 vnt. įkro os ietų ap

ietime; mažos tar os zona;

2. Daugiau parkavimo – 600 naujų ietų centre, 1500 ietų daugia u ių rajonuose; papildomų

ietų ietoj rezer uotų;

3. Dalijimosi lyderis – mobilumo klasteris; 10 kelionių viena TP; daugiau pri alumų paslaugos naudotojams; 3 proc.
kasdienių kelionių;

4. Sklandus eismas – naikinami 46
eismas Užupyje;

5.

iesoforai; VT

iesoforinis prioritetas; žaliosios bangos automobiliams; kilpinis

JUDUMO VALDYMAS IR ĮPROČIŲ UGDYMAS
1.

Aktyvi visuomenė – bendros dir tu

s su endruomen mis, daugiau komunikacijos apie poky ius;

2.

Mokinių švietimas – kelionių į mokyklą planai; judumo pamokos Vilniaus saugaus miesto centre;

3.

Kelionių planavimas – funkcionalesn JUDU program l ; VT realaus laiko atvaizdavimas, d ira ių kelion s planavimas
Google maps; Š ietimas ir judumas žem lapis

Viešojo transporto
plėtra ir skatinimas

Viešojo transporto plėtra ir skatinimas
Tikslas – didinti ie ojo transporto paslaugų koky ę i laikyti
esamus ir pritraukti naujus ie ojo transporto kelei ius
Uždaviniai:
1

Optimizuoti ie ojo transporto paslaugos organiza imą
nustatant kokybinius ir kiekybinius rodiklius;

2

Padidinti ie ojo transporto greitį nuo

3

Modernizuoti e-bilieto sistemą ir į esti patogesnę kainodarą;

4

Padidinti iki

km/ al. iki

km/ al.;

proc. ekologi ko ie ojo transporto dalį endrame ie ojo

transporto parke.

Viešojo transporto optimizacija

Užda iniai

Peržiūrima ie ojo transporto paslauga siekiant
optimizuoti jos eikimą.

1

2
3
4

Rezultatai ir nauda:
sukurti

naujų mar rutų

koreguoti 8 esamus mar rutus

sudaryti 8 proc. gy entojų
galimy ę naudotis ie uoju
transportu
dažninti
ie ojo
transporto mar rutus

Įgy endinus
optimizacijos
sprendinius ie ojo
transporto
eksploatavimo
sąnaudos per
metus
padid s
nuo
73
mln.

tūkst. daugiau ie ojo
transporto kelionių per dieną
(
tūkst. kelionių per dieną 2025 m.)

iki
150
mln.

A juostų plėtra
Nenutrūkstamas A juostų tinklas užtikrina eiksminga ie ojo
transporto jud jimą taip trumpinant kelei ių kelion s trukmę.

Užda iniai

Rezultatai ir nauda:
įrengti
(i

km A juostų tinklo

iso 86 km iki

m.)

ie ojo transporto juostų pl tra pagerins
6 tūkst. gy entojų kelia imo koky ę

1

2
3
4

idutini kai A juostose ie ojo
transporto greitis i augs apie

proc.

netrukdomas ie ojo transporto eikimas.
Tai „Vilniaus tram ajaus“ trasos
3-15 min ie ojo transporto dažnis A
juostose, greitesn s kelion s kelei iams

Atnaujintas ekologiškas viešojo transporto parkas
Organizuojant ie ojo transporto paslaugas

Užda iniai

planuojama didinti ekologi ko transporto
priemonių skai ių mar rutuose.

1

Rezultatai ir nauda:
Alternatyviais degalais varomo

transporto dalis bendrame parke
sudarys 55 proc. (100 proc. iki 2030 m.)
idutinis ie ojo transporto

2

amžius parke iki m.

3

sumažintas ie ojo transporto

4

priemonių gedimų at ejų skai ius
ie ojo transporto priemonių talpos
į airo leis pagal kelei ių srautus ir poreikį
efekty iai naudoti infrastruktūros i teklius

Užda iniai

E-bilieto sistema
Atnaujinama e. ilieto sistema padarant ją patrauklią
kelei iams tuo tikslu sukuriant ir įdiegiant i maniosios
integracin s atsiskaitymų platformos informacinę sistemą su
isa tam tikslui įgy endinti reikalinga infrastruktūra ir įranga.
Rezultatai ir nauda:
sistema patikima, lanksti, atvira ir integrali,
galimy į esti zoninę kainodarą

1

galimy
ie ojo transporto priemon je
atsiskaityti ekontakte anko mok jimo kortele

2

galimy

3

sistema integruota su kitomis keleivių
ežimo ir miesto paslaugomis

4

naudotis e. ilietais skirtingose laikmenose

greitesn ir efekty esn

ilietų kontrol

pigesn sistemos priežiūra ir eiklos administra imas

Užda iniai

Viešojo transporto kainodara

1

2
3
4

S arstoma pereiti prie zonin s kainodaros kuri leis artotojams
pasiekti sako kelion s tikslą pasirinktoje zonoje negal ojant
apie ilieto galiojimą isam kelion s laikui. Kainodara us
orientuojama į ie ojo transporto paslaugų koky ę miesto
funkcinę zoną naudotojų kiekį.

Rezultatai ir naudos:
geresn s koky

s ie ojo transporto

paslaugos tankiai urbanizuotoje miesto dalyje
nereikia skai iuoti kelion s trukm s užtenka
žinoti i kokios į kokią zoną keliaujama
kainodara orientuota į kelion s atstumą
gy enamąją ietą paslaugų teikimo kainą

Vilniaus regiono integracija
Rezultatai ir nauda:

Užda iniai

ienas ilietas ai kesn kainodara ir

1

2
3
4

prieinami duomenys apie atliktas keliones
patogus ilieto įsigijimas lankstūs atsiskaitymo
už kelionę ie uoju transportu ūdai

efekty esn ir patogesn

ie ojo

transporto sistema
sutaupytas laikas įsigyjant ilietą
planuojant kelionę
ieninga kelei ių informa imo sistema

Norint mažinti automo ilių
skai ių ažiuojan ių i rajono
ei gerinti ie ojo transporto
sąlygas kelei iams
keliaujantiems į Vilniaus miestą
siekiama integruoti į ieningą
ie ojo transporto sistemą.

geresnis ie ojo transporto paslaugos
pasiekiamumas

Kitos priemonės

Užda iniai

•

1

Vieninga kelion s ilieto sistemą su geležinkeliais;

•

naujos ir rekonstruotos ie ojo transporto stotel s;

•

Grei io matuokliai su ie ojo transporto pažeidimų
fiksavimo sistema;

•

Nauja ie ojo transporto priemonių parko

az Liepkalnyje;

•

Neregių ir silpnaregių informacin sistema ie ojo
transporto priemon se;

•

8 ie ojo transporto įkro os stotel s;
naujų ir rekonstruotų ie ojo transporto

•

atsto o aik telių;
•

„Statyk ir ažiuok“ aik tel Nemen in s pl.;

•

6

ie ojo transporto

ino aty ių t arkara

ieslent s ir
ių stotel se.

Nauda:

2
3
4

Patogus
kelion s rū ies
keitimas

Patogesn
stotelių
infrastruktūra

Užtikrinamas ekologi kų
transporto priemonių
mar rutų kursa imas

Vie ojo transporto
priemonių parko
pl tra

Užtikrinamas ie ojo
transporto prieinamumas
indi idualių poreikių
asmenims

Aplinkos humanizavimas
ir judėjimas pėsčiomis

Aplinkos humanizavimas ir judėjimas pėsčiomis
Tikslas – gatves tvarkyti pagal Vilniaus miesto gat ių standarto
principus gerinant isų eismo daly ių judumo komfortą.
Uždaviniai:
1

Sutvarkyti 314 km pagrindinį p s iųjų takų tinklą;

2

Padidinti p s iųjų jud jimo patogumą Senamiestyje;

3

Padidinti p s iųjų saugumą ie osiose erd

4

Tvarkyti gatves pagal Vilniaus miesto gat ių standartą.

se;

Pagrindinis pėsčiųjų takų tinklas

Užda iniai

Siekiant gerinti intensyviausiai aik tomus p s iųjų takus
yra identifikuotas 314 km pagrindinis p s iųjų takų tinklas.

Rezultatai ir nauda:
km sut arkyta ir km įrengta naujos p s iųjų
infrastruktūros pagrindiniame p s iųjų takų tinkle

1

iesoforin se sankryžose skiriamas
prioritetas p stiesiems

2

prioritetin takų priežiūra altuoju metų laiku

3

intensy us želdinimas atskiriant p s iųjų
srautus nuo automo ilių ar d ira ių takų
sukuriamas pa sis saul tomis dienomis

4

ap iestas isas pagrindinis p s iųjų
takų tinklas

Judumas Senamiestyje

Užda iniai

Senamiestis – lankomiausia Vilniaus miesto teritorija,
kurioje reikalingas patogus jud jimas p stiesiems
įskaitant ir indi idualiųjų poreikių turin ius asmenis.

1

2

Rezultatai ir naudos:

remontuojama ir kur įmanoma platinama
p s iųjų takų infrastruktūra
kur įmanoma įrengiamos endro jud jimo erd

s

į esta i mani kilpinio eismo kontrol
ertinanti ir triuk mo tar ą

3
4

į esta mažos tar os zona
patogesniam jud jimui Senamiestyje taikomi el.
paspirtukų eikimo apri ojimai – nustatytas 15 km/val.
greitis numatytos paspirtukų neparka imo zonos

Gatvių humanizavimas

Užda iniai

Pert arkomos gat s atsiž elgiant į jų paskirtį ir funkciją
taikant Vilniaus miesto gat ių standarto principų.

1

2
3
4

Rezultatai ir naudos:

km pert arkytų gat ių skiriant d mesį
pirmiausia p s iajam ir d iratininkui
perteklinis ažiuojamosios dalies plotis skiriamas
kitų judumo ūdų infrastruktūros kūrimui
želdiniais atskiriamas p s iųjų ir automo ilių jud jimas
mažinamas greitis ir didinama eismo sauga
ap ietimas pirmiausia įrengiamas p s iųjų ir d ira ių
takuose taip sukuriant saugesnį ir malonesnį jud jimą

p s iųjų per jimai įrengiami tankiau užtikrinant
patogesnius jud jimo p s iomis ry ius

Kitos priemonės

Užda iniai

•

Miesto infrastruktūros ir transporto priemonių
pritaikymo universaliam dizainui rekomendacijos.
Praktinis taikymas projektuose.

•

In entorizuojamos isos miesto p s iųjų per jos eismo
saugos ir uni ersalaus dizaino aspektais. Periodi kai
atnaujinami inventorizacijos duomenys.

Nauda:

1

2
3
4

Ai kūs
universalaus
dizaino taikymo
principai Vilniaus
mieste

Patogesn s
indi idualių poreikių
turin ių žmonių
kelion s

Identifikuotas p s iųjų per jų
rekonstrukcijos ir naujų
įrengimo poreikis

Atnaujinta esamos
p s iųjų
infrastruktūros
duomenų az

Mikromobilumo
priemonių plėtra

Mikromobilumo priemonių plėtra
Tikslas – sukurti infrastruktūrą patogiam ir t arkingam
mikromobilumo priemonių naudojimui mieste.
Uždaviniai:
1

Nutiesti

km d ira ių takų tinklą;

2

Įrengti d ira ių saugojimo infrastruktūrą prie gy enamųjų
namų ietimo ir s eikatos įstaigų;

3

Padidinti d ira ių infrastruktūros pasiekiamumą kad
m.
atstumu infrastruktūra gal tų pasinaudoti
proc. gy entojų;

4

Sukurti sąlygas
m atstumu pasiekti mikromobilumo
priemonių dalijimosi paslaugos ietas.

Pagrindinis dviračių takų tinklas

Užda iniai

Iki
m. planuojamas ientisas d ira ių takų tinklas
kuris sudarys 190 km.
Esamas d ira ių takų tinklas –

km;

Likusių jungčių įrengimas:

1

2
3
4

Rezultatai ir nauda:
250 m. spinduliu pasiekiamas

proc. miesto gy entojų

proc. isų kelionių ūtų atliekamos d ira iu

Dviračių saugyklos

Užda iniai

Užtikrinant saugų d ira ių ir paspirtukų laikymą
–
m. numatoma įrengti 8 d ira ių
saugyklų Lazdynų Fa ijoni kių Vir uli kių ir Žirmūnų seniūnijose.

1

2
3
4

Atsiž elgiant į projekto rezultatus pl tra us numatoma ir kitose miesto seniūnijose.

Dviračių dalijimosi skatinimas

Užda iniai

Siekiant sumažinti kelionių skai ių atliekamų automo iliu
ple iama d ira ių dalijimosi sistema mieste.

1

2
3
4

Planuojama apie
ietų su
nt. d ira ių užtikrinant
patogų paslaugos pasiekiamumą kas
–500 m.

Paslaugos pl tra numatoma numatoma konkursuojant
naują operatorių:

I etapas

II etapas

2023-2024 m.

2025-2026 m.

Skelbiamas konkursas ir
dalijimosi paslaugos
pradedamos teikti
centrin je miesto zonoje

Paslaugos
pl tra idurin je ir
periferin je miesto
zonoje

Apimant
proc. gy entojų
ir
proc. dar o ietų

Apimant 8 proc. gy entojų
ir 6 proc. dar o ietų

Kitos priemonės

Užda iniai

• Įrengiami d ira ių eismo kryptiniai informaciniai ženklai;

1

• Įrengiami
įstaigose ir 8
erd se;

se gat

d ira ių

gelių padedan ių

į eikti laiptus;

nt. d ira ių sto ai miesto ugdymo
nt. miesto ie osiose erd

• Įrengiama

s

• Įrengiami
da ikliai fiksuojantys
d iratininkų srautus sankryžose.

Nauda:

2
3
4

Ai kus
kryptinis
orientavimas
d ira ių
trasose

Saugus ir
patogus d ira ių
naudojimas ir
laikymas

Kaupiami ir nuolat
apdorojami duomenys
apie esamą infrastruktūrą
ei d iratininkų srautus

Vykdomi pagrįsti
d ira ių infrastruktūros
sprendiniai atsiž elgiant
į kaupiamus duomenis

Sklandesnis
kliū ių
į eikimas
d ira iu

Transporto ekologizavimas
ir eismo organizavimas

Transporto ekologizavimas ir eismo organizavimas
Tikslas – sukurti sklandžiai eikiantį automo ilių gat ių tinklą sudaryti galimy es
patogiai naudotis automo iliais (įskaitant dalijimosi paslaugas) kai jie yra reikalingi.
Uždaviniai:
1

Didinti parka imo paslaugos prieinamumą centre ir
daugia u ių namų teritorijose;

2

Didinti automo ilių dalijimosi sistemos naudojimąsi
nuo iki
ieno automo ilio kelionių per dieną;

3

Taikyti inovatyvius sprendimus sklandesniam eismo
organizavimui mieste;

4

Sumažinti kelionių neigiamą po eikį aplinkai.

Užda iniai

Automobilių stovėjimo
valdymas

1

2

Patogus automo ilių sto jimas organizuojamas siekiant
užtikrinti sklandų automo ilių naudojimą centrin je miesto
dalyje ir gyvenamuosiuose rajonuose.
Pagrindinės kryptys:
rinkliavos zonos – vykdant kasmetinius
užimtumo tyrimus teikiami pasiūlymai
zonų korekcijai pl trai
rinklia os zonų į edimas kiemuose – inicijuojant
gyventojams, sutvarkomos ir apmokestinamos
parka imo ietos daugia u ių namų kiemuose

3
4

gy entojų zona – sprendžiant daugia u ių namų
teritorijų parka imo pro lemas s arstoma likusioje
miesto dalyje į esti gy entojų zoną kuri sudarytų
daugiau galimy ių parka imo ietas naudoti teritorijos
gy entojams tokiu ūdu atlais inant kiemus

Automobilių stovėjimo
vietų įrengimas
Užda iniai

Pert arkant gat ių erd ę ir i naudojant perteklinį

1

2
3
4

ažiuojamosios dalies asfaltą įrengiamos papildomos
parka imo ietos kurios leidžia leng iau rasti lais as

parka imo ietas ir mažina transporto spūstis.
Rezultatai ir naudos:

centrin je miesto dalyje papildomų 6
automobiliams statyti

ietų

gy enamuosiuose daugia u ių namų
teritorijose planuojama iki 1500 papildomų
ietų automo iliams statyti
rezer uotos ietos prie alsty s institucijų kei iamos
į trumpalaikio al. sto jimo ietas centrin je
miesto dalyje atlaisvinant papildomas 300 vietų

Užda iniai

Vilniaus miesto šviesoforinio
reguliavimo sistema

1

2
3
4

Formuojama efektyviai veikianti iesoforin eismo
aldymo sistema kuri tur tų ai kius eikimo principus
užtikrintų sklandesnį sistemos eikimą:
naikinami 6 nereikalingi iesoforai numatant
kitus eismo organizavimo sprendimus
iesoforinis regulia imas formuojamas
pagal gat s kategoriją ir funkciją
iesoforuose nustatomas trumpesnis
laukimo laikas p stiesiems ir d iratininkams

numatomas iesoforinis prioritetas
ie ajam transportui ir žaliosios angos
automo iliams atsiž elgiant į miesto ur anizaciją

Elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra
Elektromo ilių įkro imo stotelių pl tra siekiama sukurti

Užda iniai

galimy es kiek ienam ilnie iui
m spinduliu
pasikrauti elektromo ilį taip skatinant naudoti mažiau

1

tar ias transporto priemones mieste. Koncentruojamasi į

tankiai apgyvendintus mikrorajonus.

Iki 2024 m. planuojama vykdyti
ie uosius pirkimus įkro imo
infrastruktūros vietų pl trai

2

Planuojama
konkursuoti
280 lokacijų,
įrengiant apie
300 įkrovimo
stotelių.

3
4

Iki

m. UAB „Vilniaus

ap ietimas“ planuoja i naudoti
gat ių ap ietimo stulpus

Planuoja
įrengti 270
įkrovimo
stotelių
(iki 4000 vnt. iki
2030 m.)

Mažos taršos zonos įvedimas
Didinant Senamies io patrauklumą ir mažinant oro tar ą

Užda iniai

centrin je miesto dalyje numatoma į esti mažos tar os

1

2

zoną kur us ri ojamas tar ių automo ilių patekimas.
Zonos į edimas numatomas 3 etapais:

I
etapas

II
etapas

III
etapas

2023-2024 m.

iki 2030 m.

po 2030 m.

Senamiestis (kilpinio
eismo teritorija)

Užupis Senamies io
prieigos

Naujamiestis, Rasos,
dalis Žirmūnų

3
4

Rezultatai ir naudos:
skai iuojama kad sumažinus automo ilių srautą
i metamųjų kietųjų dalelių kiekis sumaž tų

Užda iniai

Automobilių dalijimosi paslaugos

1

2
3
4

Vilnius yra lyderis Europoje d l dalijimosi paslaugų
naudojimosi
ir
sudarytų
sąlygų
paslaugos
organizavimui.
Siekiant pritraukti daugiau gy entojų naudotis
dalijimosi paslaugomis, pasira ytas memorandumas
ir įkurtas Vilniaus mobilumo klasteris, kurio pagrindu
paslaugų teik jai sa i aldy
ir JUDU ie kos a ipusių
galimy ių dalijimosi paslaugas padaryti labiau
prieinamesnes gyventojams.

Rezultatai ir nauda:

duomenų keitimasis ir sa alaikiai sprendimai
kelionių per dieną iena transporto priemone
proc. kasdienių kelionių dalijimosi paslaugomis

Užda iniai

Kitos priemonės

1

• Parengti miesto logistikos eismo organizavimo
žem lapį (koncepciją/politiką) i skiriant jame
tranzitines a is užmies io logistikai pagrindines
miesto logistikos a is;

• Diegti eismo saugos priemones juodųjų d mių
ietose užtikrinant isų eismo daly ių saugumą;
• Kilpinio eismo organiza imas Užupyje

Nauda:

2
3
4

Ai kūs logistikos
transporto priemonių
mar rutai mieste

Nukreipiamas
logistikos jud jimas i
miesto centrin s dalies
gy enamųjų rajonų

Užtikrinamas
isų eismo daly ių
saugumas
pavojingiausiose vietose

Mažinamas
tranzitas jautriose
miesto vietose

Judumo valdymas,
įpročių ugdymas

Judumo valdymas, įpročių ugdymas iki 2024
Tikslas – parodyti isuomenei skirtingų kelia imo ūdų
pri alumus ir formuoti jud jimo įpro ius ir kultūrą.

Uždaviniai:
1

Pato ulintas miesto projektų rengimas;

2

Formuojami isuomen s įpro iai keliaujant mieste;

3

Formuojami mokslei ių saugūs ir darnūs judumo
įpro iai keliaujant mieste.

Užda iniai

Visuomenės įtraukimas
į darnų judumą

1

2
3

Siekiama supažindinti ilnie ius su ykdomais poky iais
mieste jų nauda ir po eikiu kad įgy endinami projektai
pasiektų kuo didesnį gy entojų įsitraukimą ir naudojimą.
Rezultatai ir naudos:
daugiau komunikacijos
judumo poky ius mieste
bendros dir tu

apie

vykdomus

s su gyventojais

organizuojami judumo renginiai (judumo
sa ait „Verslas juda“ diskusijos ir paskaitos
projektų ie inimas)

skatinimas i andyti naujas kelionių rū is
(nemokamas ie asis transportas jimo
i ūkiais ir pan.)

Užda iniai

Mokinių švietimas
darnaus judumo tema

1

Parengta ir įgy endinama edukacin
ietimo
programa mokyklose leis nuosekliai ugdyti
mokinių judumo įpro ius.
Rezultatai ir naudos:
atsakingas mokinių požiūris į kelion s
ūdo pasirinkimą

2

darniai judan ios mokyklų endruomen s

3

saugesn s kelion s
sa aranki kos mokinių kelion s

Užda iniai

Kelionės planavimo
duomenys ir įrankiai

1

Sukurtas miesto imitacinis susisiekimo sistemos
modelis ir integruojami ie ojo transporto mar rutai ei
d ira ių takai į program les leis patogiau planuotis
keliones nepriklausomai nuo pasirinkto kelion s ūdo.
Rezultatai ir naudos:
integruoti d ira ių takai Google Maps
program l je leis patogiau planuotis keliones

2

realiu laiku matomi ie ojo transporto
mar rutai ir at ykimo laikai

3

duomenimis grįsti projektų sprendiniai
JUDU program l s funkcionalumų didinimas ir
integracija su i orin mis paslaugomis p z.: Google
kuriamos saugesn s ir patogesn s mokinių kelion s
remiantis ietimo endruomenių kelionių žem lapiu

