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ebegalime savo ir Sostinei darniosios plėtros belaukiant
s a v o  m i e s t o  Ngyvenimo planuoti ietuvos nekilnojamojo plėtrps asociacijos iniciatyva įvyko keli renginiai 

miestų darniosios plėtros klausimu. Juose dalyvavo visų lygių valdžia, taip, kaip iki šiol – keliais Lpradedant miesto meru, baigiant Lietuvos prezidentu. Visi deklaravo žingsniais atsilikdami nuo 
pasiryžimą siekti darniosios plėtros. Buvo įvardinta visos darniąją plėtra d a b a r t i e s  p r o b l e m ų  
trikdančios problemos. Tai politikų kišimasis ten, kur turi spręsti specialistai. 

sprendimų, ką jau kalbėti Teisinė netvarka, kai vienas valdžios padalinys – apskritis – disponuoja 
apie bandymus žvelgti į ateitį teritorija, bet neturi galimybių daryti investicijų. Savivaldybė reguliuoja 

investicijų veiklą, bet neturi teritorijos. Didelis biurokratizmas, prastas i r  n u m a t y t i  d a r  t i k  
planavimas ir lėšų trūkumas. Nekonkretūs bendrieji planai, prilygstantys i š k i l s i anč iu s  i š š ūk iu s . 
plėtros vizijai, o ne plėtros planui. Pasitarimuose korupcija paprastai neminima. 

Dabartinė valdžia moka tik Gal todėl, kad imantys ir duodantys, kaip ir kiti ūkiniai partneriai, savo 
reaguoti: iškilus problemai, sandorių viešai neaptarinėja.

Nors ir daug būtų šnekų apie miesto infrastruktūros plėtotę, tačiau sostinės ne iš karto ją pastebi, tuomet, 
infrastruktūros problema – susisiekimas – nebuvo akcentuotas. Gal todėl, kad kai problemos nepastebėti 
investuotojui terūpi tik privažiavimas prie savo objekto dažnai kitų miesto nebeįmanoma, prisiverčia 
gyventojų sąskaita, o valdžia paprastai važinėja su policijos palyda, įsijungusi 

surasti kokį nors, toli gražu švyturėlius, kartais ir priešpriešinio eismo juosta. Jei visuomenė priverstų 
ne visuomet geriausią, gan valdžią laikytis demokratijos principų, kuri solidariai su bendrapiliečiais tam 

tikrą laiką prastovėti spūstyse, susisiekimo klausimas valdžiai taptų aktualesnis d a ž n a i  s a v a n a u d i š k ą  
ir sprendžiamas greičiau. Dabar privilegijos valdžiai – milijardiniai nuostoliai sprendimą. Nemažai laiko dar suryja politinio derinimo 
miestiečiams.

procesas, prie to prisideda pora metų įgyvendinimui – ir štai Tarp investicijų į atskirus statinius ir susisiekimo infrastruktūros plėtotės yra 
turime atsakymą, kuris mažiausiai penkeriais metais pavėlavęs! didelis atotrūkis. Vilniaus gatvių tinklas, tenkantis ploto vienetui, mažiausias 

ne tik tarp Europos, bet ir tarp didesnių Lietuvos miestų. Mažai dviejų lygių Taip buvo su mūsų greitkeliais, platinamais naudojant didžiules 
sankryžų ir požeminių perėjų. Nebeliko greitojo eismo gatvių, tad įvykus Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos fondų lėšas – jie atitinka 
nedidelei avarijai ar pagrindinėje gatvėje dėl techninio gedimo sustojus penkerių metų senumo, bet ne dabarties poreikius. 
mašinai, užsikiša didžioji dalis miesto, nes gatvių pajėgumas yra išnaudotas. 

Taip yra ir su Vilniaus tramvajaus projektu. Šis atsakymas į Tai, kas anksčiau buvo įvardinta kaip pikinė situacija, dabar jau nuolatinė 
Vilniaus viešojo eismo, transporto grūsčių problemas gal ir būtų miesto susisiekimo būsena. Vienas ar kitas pastatytas viadukas padėties rimčiau 

nepagerina, nes spūsčių susidaro kitose sankryžose.ką nors išsprendęs prieš dešimtį metų. Dabar jis nei paveikus, nei 
Dabartiniame bendrajame plane numatytas tramvajaus linijų diegimas miesto pakankamas. Todėl turime žvelgti į ateitį, orientuotis ne tiek į tas 
susisiekimo sistemoje neišlaiko jokios kritikos ir, pačių šio plano sudarytojų 

problemas, kurios mus jau kamuoja dabar, bet į tas, kurios dar nuomone, užims ir šiaip perpildytų  gatvių eismo erdvę, sumažins susisiekimo 
tik užgrius. greitį, sujauks egzistuojančią šiandienę Vilniaus visuomeninio susisiekimo 

sistemą. Todėl niekas net nebando ją projektuoti ir diegti. Šis planas mirė kartu Ir čia Vilniaus metro būtent ir yra tas į ateitį orientuotas 
su jį inspiravusia valdžia.sprendimas. Tikiuosi ir dėsiu visas pastangas, kad ir valstybei, ir 
Negalime pasigirti, kad esame Europos miestų avangarde ir galėtume miesto tėvams užtektų politinės valios ir ryžto šį drąsų ir 
pasisemti patyrimo iš kitų, kurie šią problemą yra išsprendę. Dauguma Europos 

vizionierišką projektą įgyvendinti. miestų šią problemą išsprendė išplėtoję visuomeninį susisiekimo transportą.
Miesto, jo priemiesčių ir kitus šalies miestus jungianti geležinkelio transporto 
sistema greitai perima didžiąją vežamų keleivių dalį, tuo išspręsdama gatvių ir Dr. Mantas Adomėnas
kelių rekonstrukcijos klausimus. Tačiau pas mus nuo carinės Rusijos laikų Demokratinės politikos instituto Prezidentas
mažai pakitęs geležinkelių tinklas netobulintas ir mažai modernizuotas tiek 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas sovietiniais, tiek nepriklausomos Lietuvos laikais. Todėl AB „Lietuvos 
Vilniaus Senamiesčio apygardoje geležinkeliai“ turi tik geležinkelių eksploatacijos, o ne geležinkelių 

projektavimo ir statybos specialistų. Todėl plėtoti priemiestinį ir miesto 
geležinkelį – metropoliteną – reikėtų nuo nulio. Jei artimiausiu laiku nebus 
sutelktos valdžios, verslo ir visuomeninės pastangos susisiekimo 
infrastruktūrai Lietuvos sostinėje vystyti, mūsų laukia akivaizdus 
pralaimėjimas tiek ES, tiek regiono mastu ūkinėje ir kultūrinėje 
konkurencijoje. Jeigu mes ir toliau atsisakinėsime užsienio valstybių pagalbos 
ir nekviesime šių šalių investuotojų sostinės susisiekimo infrastruktūrai 
vystyti, mūsų laukia atsilikusios provincijos dalia.

Vilniaus metro - laisvos gatvės.
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pakomisijis su  išvyka ir aptarimu Vilniuje ir pateikė savo Vilniaus VT vystymo projektų parengimo
išvadas TSRS  Plano komisijai, kuri suderino šią schemą su TRUMPA  APŽVALGA
greitojo tramvajaus  sistemos sukūrimu, įvertinant ekspertų 
komisijos pastabas ir siūlymus.iesto transporto sistema yra 
Ekspertų komisijos ( Kompleksinių transporto problemų sudėtingas organizmas ir ji 
instituto specialistų pagrindu)  išvadose, be kitų pastabų, Mvystoma ne vieną dešimtmetį 
pateikiamas siūlymas greitojo tramvajaus kelio konstrukciją, ir ne vieno žmogaus, o ištisų kolektyvų. 
planą ir trasos išilginį profilį bei tunelinius ruožus Tai, be abejo, liečia ir atskirų sistemos 
projektuoti pagal reikalavimus, keliamus metropolitenui ir dalių tokių kaip metropolitenas, 
siūloma Vilniaus miesto vykdomajam komitetui parengti tramvajus ir pan. atsiradimo istoriją. 
greitojo tramvajaus techninį ekonominį pagrindimą.Todėl nėra taip, kad galima pirštu rodyti 
1985 m LTSR Ministrų Taryba patvirtino užduotį greitojo ir sakyti, štai ponui A kilo tokia idėja, o 
tramvajaus Vilniuje techniniam ekonominiam pagrindimui ( ponui B kilo tokia idėja.
toliau – TEP ). Projektavimo darbus atliko genprojektuotojas Vilniaus miesto transporto sistema jau nuo pirmųjų pokario 
– MSPI   ( specializuotas genplanų ir transporto V-4 skyrius, metų formuojama ir vystoma visų pirma kaip miesto 
vadovas – J. Jazavitas, projekto vyr. inžinierius – A. Daškus, Bendrojo ( generalinio) plano transportinės dalies realizacija. 
inžinieriai V. Valeika, G. Kulakauskienė, A. Leonovas, arch. A. Iki pat praeito amžiaus vidurio pagrindiniams keleivių 
Gučas), subranga specializuotas dalis atlieka  „ Inžinerinių srautams pervežti apsiribota autobusais ir troleibusais 
tyrinėjimų institutas“ (topografija ir inžinerinė geologija bei (neminint lengvųjų automobilių ir geležinkelio).
h i d r o g e o l o g i j a  p o ž e m i n ė j e  d a l y j e  p a g a l  Galimybės įvesti kitas transporto rūšis buvo diskutuojamos ir 
„Charkovmetroprojekt“ programą), Maskvos CNIIP svarstomos visų pokarinių Bendrųjų planų rengimo metu, 
gradostroitelstva (keleivių srautų skaičiavimai“),  institutas bet sąlygos jiems realizuotis dar nebuvo subrendusios ir 
„Charkovmetroprojekt“  ( požeminės dalies projektavimas, jokiuose planiniuose dokumentuose nebuvo fiksuota.
įskaitant stotis ir inžinerinę įrangą), institutas 1972 metais Miestų statybos projektavimo institutas (toliau 
„Ukrkommunniiprojekt“ ( antžeminės dalies TEP ).MSPI) parengė Kompleksinę transporto išvystymo schemą ( 
Visi KTS, greitojo tramvajaus pasiūlymai buvo labai plačiai KTS ), kuri detalizavo miesto generalinio plano koncepciją, 
aptariami netik su įvairių sričių specialistais, valdžios visuomeninio transporto vystyme  atiduodant prioritetą 
atstovais, bet spaudoje, radijo-televizijos laidose (pav.1986-autobusui ir troleibusui (Projekto vyr. inžinierius J. Jazavitas, 
02-10 d. laidoje „Keliai, mašinos, žmonės“), susitikimuose su grupės vadovas A.  Daškus, projekto autoriai – arch. V. Oleka, 
visuomene.inžinieriai A. Daškus, V. Jonaitis, A. Markevičius.)
1990-08-21 d. sprendimu Vilniaus miesto Tarybos 1983 metais MSPI  Vilniaus 4 skyriuje(skyriaus v-kas 
Prezidiumas greitojo tramvajaus statybos techninio-J.Jazavitas) parengta Kompleksinė Vilniaus m. transporto 
ekonominio pagrindimo ( TEP ) ruošimą sustabdo, 1990-išvystymo schema  pagal TSRS Valstybinės plano komisijos 
11-12 d. Statybos ir urbanistikos ministerija, o 1990-11-21 d. patvirtintus „Kompleksinių visų rūšių miesto keleivinio 
ir LR Vyriausybė pritaria tokiam sprendimui.transporto išvystymo schemų sudarymo nurodymus“ . 
Visa parengta medžiaga 1990 m. gruodžio mėn. 27 d. (Projekto vyr. inžinierius A. Daškus,  grupės vadovė – I. 
važtaraščiu Nr. 540 perduota Užsakovui - Vilniaus miesto Žukauskaitė, autoriai – inžinieriai I. Žukauskaitė, V. Valeika, 
valdybos Komunalinio ūkio skyriui. Dalis darbinės G. Kulakauskienė, N. Jankauskienė, A. Petkevičiūtė, Ž. 
medžiagos Užsakovo pageidavimu saugoma bendrovės Gimžiūnaitė.) Darbo specializuotas dalis atliko Vilniaus 
archyve ir susipažinimui leidžiama tik su raštišku inžinerinis statybos institutas ir CNIIP gradostroitelstva 
savivaldybės sutikimu.Maskvoje.
Tolesni Vilniaus miesto transporto sistemos vystymo Kompleksinės transporto schemos sudėtyje nagrinėti keturi 
klausimai sprendžiami Vilniaus miesto Bendrajame plane ir visuomeninio transporto sistemos vystymo variantai:
kituose dokumentuose, kuriuos Vilniaus miesto I variantas – autobusas, troleibusas, ekspres-autobusas ir 
savivaldybės užsakymu vykdo įkurta savivaldybės įmonė geležinkelis;
„Vilniaus planas“.  II variantas – tas pat, ir metropolitenas;
Daugumas specialistų, dalyvavusių rengiant aukščiau III variantas – tas pat, ir greitasis autobusas;
aptartus projektus, dirba įvairiose projektavimo, mokslo IV variantas – tas pat, ir greitasis tramvajus.
įmonėse, dalis iš jų dalyvavo ir rengiant  Vilniaus miesto Kompleksinės Vilniaus transporto vystymo schemos 
Bendrąjį planą, visuomeninio transporto vystymo ekspertizę atliko TSRS Plano komisijos ekspertinis 
pasiūlymus.
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