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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projektu „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ kviečia judumo planus 

rengiančių savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, aktyvių miestų bendruomenių atstovus į konferenciją  

„Tvarus judėjimas mieste: klimatas, oras, sveikata“ 

Konferencijoje bus diskutuojama apie klimato kaitos ir oro taršos problemas, galimus sprendimus transporto sektoriuje, 

finansavimo instrumentus (europinę LIFE programą), kurios vienas iš prioritetų – tvarios miestų plėtros įgyvendinimas 

remiant inovatyvius techninius sprendimus. Su atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų 

ir visuomenės atstovais diskutuosime kaip pagerinti bendradarbiavimą ir kokias priemones būtina įgyvendinti, kad 

sumažėtų iš transporto išmetamųjų oro teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir pagerėtų gyvenimo kokybė. 

 

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ 

 

Renginio laikas: 2018 m. vasario 22 d. 

Renginio vieta: 506 salė, Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius 

LAIKAS TEMA PRANEŠĖJAS 

10:00-10:30 Registracija  

10:30-10:40  Konferencijos atidarymas 
Martynas Norbutas, Aplinkos 
viceministras 

10:40-10:55 
Savivaldybių vaidmuo mažinant transporto poveikį klimato 
kaitai  

Stasilė Znutienė, Aplinkos ministerijos 
Klimato kaitos politikos skyriaus 
vedėja 

10:55-11:10 
Kokiu oru kvėpuojame? Užterštumo lygis ir nauji reikalavimai 
oro taršos mažinimui. 

Aplinkos apsaugos agentūros Oro 
kokybės vertinimo skyriaus atstovas ir 
Elena Auglienė, Aplinkos ministerijos 
Aplinkos oro skyriaus  vedėja  

11:10-11:30 
Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai: faktai ir vertinimo 
galimybės 

Alina Rogoža, Sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos centro Aplinkos 
sveikatos skyriaus visuomenės 
sveikatos specialistė 

11:30-11:50 Darnaus judumo planai: iššūkiai ir galimybės 

Jonas Damidavičius, Susisiekimo 
ministerijos Kelių transporto ir 
civilinės aviacijos politikos 
departamento Kelių transporto 
skyriaus vyr. specialistas 

11:50-12:50 
Paralelinės diskusijos: 

1) Kaip valdžios institucijos gali padėti savivaldybėms 
įgyvendinti darnaus judumo viziją? 
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2) Kaip paskatinti žmones mažiau naudotis asmeniniu 
automobiliu? 

3) Kaip padidinti viešojo transporto patrauklumą? 

12:50:13:10 Diskusijų tęsinys prie kavos ir užkandžių  

13:10-13:25 Diskusijų apibendrinimas  

13:25-14:25 Ką gali pasiūlyti LIFE programa? 
Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas 
Lietuvoje“ grupė, Aplinkos projektų 
valdymo agentūra 

14:25-15:30 

Darnaus judumo planai (pavyzdinės savivaldybės) 
Vilniaus miesto darnaus judumo planas (25 min.) 
 
 
Kauno miesto darnaus judumo planas 
 
Klaipėdos miesto darnaus judumo planas 
 

 
Kristina Gaučė, Vilniaus darnaus 
judumo plano projekto koordinatorė, 
SĮ "Vilniaus planas 
Ieva Markucevičiūtė, Egidijus 
Skrodenis, UAB "Civvita” 
Justina Muliuolytė,  Pupa - strateginė 
urbanistika 

15:30 Renginio uždarymas  

 


