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Metro sąjūdžio valdyba siūlo surengti susitikimą su Jūsų vadovaujamos administracijos 

tarnautojais, atsakingais už susisiekimo sistemas Vilniaus mieste būklę ir vystymo perspektyvas.

Metro  sąjūdžio  aktyvas,  padedant  Lietuvos  ambasadoms,  susitiko  su  Maskvos,  Minsko,  Oslo, 

Helsinkio,  Berlyno,  Niurnbergo,  Briuselio,  Madrido,  Atėnų,  Prahos,  Amsterdamo  tarnybomis, 

vystančiomis  ir  aptarnaujančiomis  viešąjį  transportą,  ir  surinko  daug naudingos  informacijos  kaip 

reikia finansuoti, statyti,  organizuoti ir valdyti  miesto susisiekimo sistemas. Metro sąjūdžio aktyvas 

išanalizavo  Vilniaus  miesto  bendrojo  plano  sprendinius  tramvajaus  plano  išeities  davinius  ir 

projektinius pasiūlymus.

Išstudijavom savivaldybės užsakymu atliktą LAWIN ir Scott Wilson Railway galimybių 

studiją kaip įgyvendinti tramvajaus projektą viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo principu. 

Susipažinom su LR Seimo ir  Vyriausybės galimybėmis teikti pagalbą ieškant užsienio investitorių ar 

iš  savo resursų finansuoti  tiriamuosius darbus.  Ši pagalba gali  būti  suteikta  tik esant savivaldybės 

administracijos iniciatyvai.

Siūlome  susitikti  ir  pasikeisti  turima  informacija  ir  sutelktomis  visuomenės  ir 

savivaldybės jėgomis siekti pagerinti susisiekimo būklę Vilniaus mieste.

Jeigu nerasite galimybės susisiekti ar mūsų informacija Jūsų tarnybų nedomina, prašome, 

suteikti mums informaciją mus dominančiais klausimais:

1. Kodėl  buvo  atsisakyta  (neprašyta)  pagalbos  ruošiant  galimybių  studijas  infrastruktūros 

sistemoms, kurią siūlo Ispanijos vyriausybė?

2. Kokia  savivaldybės  administracijos  pozicija  dėl  tramvajaus  specialaus  plano įgyvendinimo, 

atsižvelgiant į LAWIN ir Scott Wilson Railway ekspertų išvadas?

3. Kokia  savivaldybės  administracijos  pozicija  į  primygtinius  LAWIN Scott  Wilson  Railway 

ekspertų  pasiūlymus  keisti  Vilniaus  savivaldybės  administracijos  struktūrą  suteikiant 

susisiekimo administravimo tarnybai departamento rangą?

4.  Anglų ekspertai nerado, kas atsakingas už susisiekimo būklę Vilniaus mieste. Ar tikrai tokio 

asmens nėra? Jeigu yra, tai prašome įvardyti.

5. VŠĮ „Vilniaus  metro“  organizuotose  išvykose  susipažinti  su kitų  miestų  susisiekimo būkle 

buvo kviečiami tos srities specialistai, tačiau buvo komandiruojami tik tarybos nariai. Kodėl?

6. Susisiekimo  ministerijos  ir  metro  sąjūdžio  aktyvo  jėgomis  darytais  skaičiavimais,  nesant 

efektyvios susisiekimo priemonės METROPOLITENO, dėl spūsčių ir susisiekimo lengvaisiais 

automobiliais,  miestiečiai  kasmet  praranda  apie  tris  milijardus  litų,  nes  sąnaudos  pervežti 



keleivius automobiliu yra dešimt kartų didesnės. Ką savivaldybės administracija darė, daro ar 

darys, kad Metropoliteno sistema būtų planuojama ir įgyvendinama?

7. Visuose  aplankytuose  miestuose  naujų  sistemų  įvedimo  reikalingumą  aiškina  savivaldybių 

administracijų ryšių su visuomene tarnybos. Jos skleidžia informaciją, organizuoja diskusijas 

bei  atlieka  gyventojų  nuomonės  tyrimus.  Ką tuo  klausimu daro ar  ruošiasi  daryti  Vilniaus 

savivaldybės administracijos ryšių su visuomene skyrius?

8. Kokios  pagalbos  norėtų  iš  visuomeninio  judėjimo  „Metro  sąjūdis“,  kuris  vienija  6384 

vilniečius, savivaldybės administracija?

Su pagarba,

Metro sąjūdžio valdybos

pirmininkas V. Daukas

2008.10.30.


