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“Kamščiai” sostinėje - neprivalomi!

ransportas Vilniuje – opi niekas nėra sukūręs, lieka metro. 
problema, kurią privalome Manau, atėjo laikas garsiai pasakyti – Vilniui reikia metro. Tspręsti, jei norime užtikrinti Idėjos atmesti nereikia. Reikia išsiaiškinti visas galimybes. 

gyvenimo kokybę mieste. Europos Sąlygos, kuriomis tai būtų įgyvendinta, yra derybos. Esu 
didmiesčių patirtis parodė, kad esamų įsitikinusi, kad tikrai galima rasti būdų, kaip sutaupyti 
gatvių platinimas ir naujų tiesimas, valstybės biudžeto lėšų. Be to, bus papildomai sukurta 
viadukų bei tiltų statymas kovojant su darbo vietų, o tai – taip pat labai svarbu.
spūstimis reikiamų rezultatų neduoda. 
Visa tai tik skatina transporto priemonių 
gausėjimą, o tai vis labiau užkemša 
gatves, didina didmiesčių taršą ir 
triukšmą. Tad kodėl visi šie veiksmai 
neduoda reikiamų rezultatų?

ietuvos kolegijų direktorių Automobilių skaičiaus augimo sustabdyti neįmanoma. 
konferencijos prezidentė Nijolė Automobilis yra mūsų laikų gerovės simbolis. Jis reiškia LKikutienė: „Manau, kad plėtojant laisvę. Tačiau kiekvienas automobilis sukelia vis didesnę 

metro idėją reikia pradėti galvoti ir apie rimtą grėsmę mūsų gerovei. Mes patys sudarome kamščius, 
specialistų rengimą. Juk įdiegus tokią patys to nesuvokdami kenkiame sau ir valstybei, patys 
transporto inovaciją Lietuvoje būtų esame atsakingi už vaikų ir savo sveikatą.
sukurta naujų darbo vietų, reikėtų įvairių Aukščiausiosios valdžios institucijos ir Vilniaus miesto 
s r ič ių  kva l i f ikuotų spec ia l i s tų : valdžia šioje srityje lig šiol vis dar neranda teisingo 
mechanikų, informacinių technologijų problemos sprendimo. Pasak LR susisiekimo ministerijos, 
specialistų, vadybininkų, operatorių. kasmet Vilniaus spūstyse prarandama daugiau nei 1,5 mlrd. 
Organizuoti specialistų rengimą yra ne Lt. Iš jų 600 mln. sudaro kuro kaina, dar 900 mln. kainuoja 
vienos dienos darbas, todėl manau, kad žmonių laikas, praleistas stovint grūstyse. Sustiprinant 

su kitomis suinteresuotomis institucijomis jau šiandien įspūdį, į šį skaičių nėra įtrauktos išlaidos ekologijai, žala 
turime pradėti kalbėti apie specialistų poreikį ir studijų sveikatai ir t. t.
programas, kurias reikėtų parengti.“Nereikia pamiršti, kad Lietuva yra ES narė. Briuselyje 1996 

m. buvo priimta direktyva ES 96/62 būtent dėl oro taršos. 
Lietuva, įstojusi į ES, įsipareigojo ją įgyvendinti iki 2010 m. 
Oro taršos normas galima viršyti tik 35 dienas per metus, ir 
bet kuriam miestui viršijus normą, skiriama bauda nuo 200 
000 EU per parą. Esu tikra, mokėsime mes, mokesčių 
mokėtojai.
Praėjusios kadencijos miesto vadovybė aktyviai stengėsi 
pabloginti miesto susisiekimo padėtį, neskaidriai 
proteguodama tramvajaus idėją. Mes visi puikiai 
suvokiame, kad ši idėja jau yra atgyvena ir tramvajus dar 
labiau pablogintų jau ir taip prastą gatvių spūsčių lygį. Ar 
kas nors galvojo ir galvoja apie žmones, šeimas, 
gyvenančias Vilniuje? NE.
Išvada – reikia teisingai išspręsti problemą. Šiandien yra dvi 
galimybės: transportas virš žemės ir po žeme. Kadangi 
transporto priemonių, judančių virš žemės, mieste dar 

Seimo narė
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okios, Jūsų nuomone, priežastys 
lėmė dabart inę sudėt ingą Ktransporto situaciją Vilniuje?

– Manau, kad jau paskelbus nepriklausomybę 
Vilniaus miestas vystėsi spontaniškai, nebuvo 
skiriama deramo dėmesio darniajai plėtrai. 
Aišku, objektyvumo dėlei galima paminėti, kad 
ir valstybės bei savivaldybės finansinės galimybės 
buvo nepakankamos, kad sostinės transporto 
sistema būtų plėtojama kompleksiškai, tačiau 
pagrindinė priežastis visgi yra žmogiškasis 

veiksnys – valdžios dėmesio stoka eilinių piliečių 

poreikiams ir menka valdininkų kompetencija.

Jūs iškėlėte savo kandidatūrą Žirmūnų vienmandatėje 
rinkiminėje apygardoje Nr. 4, ką pasakytumėte savo rinkėjams?
– Tai, kad Žirmūnų, Baltupių ir kitų mikrorajonų gyventojai piko 
valandomis negali normaliai nuvykti į darbą ar parvažiuoti namo, yra 
visiškai nenormalu. Palyginti nauji mikrorajonai dūsta nuo tranzitinio 
transporto spūsčių, automobilių išmetamųjų dujų! Tai niekaip 
netoleruotina. Kaip medicininį išsilavinimą turintis žmogus galiu 

pasakyti – Vilniaus transporto problemų nesprendimas yra sunkus 

nusikaltimas, nes iš žmonių diena iš dienos, metodiškai atimamas 

didžiausias jų turtas – sveikata.

Tai kokią išeitį siūlote ?
– Aš nesu transporto specialistas, bet gyvenimiška ir politiko patirtis 
sako, kad turi būti nustatyti aiškūs strateginiai prioritetai. Prieš priimant 
sprendimus turi būti detaliai išsiaiškinti žmonių poreikiai, turimos 
finansinės galimybės ir kūrybiškai įvertinta pažangi užsienio šalių 
patirtis. Nereikia bijoti didelių investicijų, užsienio kapitalo dalyvavimo, 
jeigu ilgalaikėje perspektyvoje tai duos objektyvią naudą visuomenei. 
Šiuo aspektu manau, kad naujas transporto rūšis, tokias kaip metro, 
Vilniuje įdiegti yra tiesiog būtina. Dabartinė situacija rinkoje palankesnė 

vilniečiams – statybos darbus galima įvykdyti pigesnėmis kainomis ir 

sutaupyti visuomenės lėšų. Be to, stambių transporto objektų statyba 
Vilniuje leis sukurti nemažai naujų darbo vietų, o tai labai svarbu 
socialiniu požiūriu.

Metro rieda Pilaitės link

UAB „Metroprojektas“ projektuoja pirmosios metro trasos tęsinį Pilaitės 
link. Planuojamą trasą, kuri iki šiol brėžiniuose baigdavosi prie Spaudos 
rūmų, nuspręsta pratęsti iki Pilaitės rajone esančio „Rimi“ prekybos centro. 
Naujoje 2,5 km ilgio trasoje atsiras dvi naujos stotys, kurių viena atsidurs 
ant metro linijos susikirtimo su planuojamu vakariniu aplinkkeliu, o kita 
taps galutine pirmosios linijos stotimi.

alima tik spėlioti, kaip sureaguotų Pilaitės gyventojai, 
perskaitę tokią žinią kokiame nors dienraštyje ar Ginternetiniame žinių tinklalapyje. Vieni turbūt šypteltų 

prisiminę balandžio pirmosios pokštą apie neva jau pradėtas metro 

statybas, kiti pagalvotų, kad tai – dar vienas priešrinkiminis pažadas 

patikliems rinkėjams. Ir visgi – be reikalo. Dabar juk ne balandis, o 

„Metro sąjūdis“ tikrai nekelia savo kandidatūros artėjančiuose Seimo 
rinkimuose. Pilaitės mikrorajonas jau seniai buvo metro entuziastų 
akiratyje. Tai didelės gyventojų koncentracijos sostinės rajonas, kuris 
šiuo metu smarkiai plečiasi, taip formuodamas vis didesnius keleivių 
srautus į centrinę miesto dalį ir iš jos. Atėjus laikui Vilniuje rengti 
metropoliteną, Pilaitė bus vienas pirmųjų rajonų, kuris neišvengiamai 
pareikalaus šios modernios susisiekimo priemonės. Pasibaigus metro 
statyboms, šio rajono gyventojai miesto centrą galės pasiekti beveik per 
dešimt minučių, taip ne tik taupydami savo brangų laiką, bet ir 
atlaisvindami sostinės gatves nuo daugybės automobilių.
Jei kalbėsime, kaip pasikeis Pilaitė įdiegus joje metro, dar labiau 
nudžiugsime. Pasaulio ir Europos miestų patirtis byloja, kad net 
atokiausieji mesto rajonai tampa centrais, juose įrengus metro stotis. 
Aplink jas susiformuoja pėsčiųjų zonos, kuriasi nauji prekybos ir 
laisvalaikio centrai. Anot statistikos, tuose rajonuose žmonės tampa 

judresni – jie ima kur kas dažniau keliauti ir net po kelis kartus per 

dieną aplanko tolimesnes miesto vietas. 
Dar smagiau žinoti, kad, atsiradus metro stočiai, visas į jos zoną 
patenkantis nekilnojamasis turtas iškart pabrangsta iki 25 %, o kai kur ir 
dar daugiau. Galbūt todėl visai kitaip į tokią žinią turėtų reaguoti 
Pilaitės gyventojai. Užuot naiviai šypsojęsi, jie turėtų pažiūrėti, kaip 
toli nuo planuojamos metro stoties jie gyvena.
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