
Nuora5as:
Rimantui Vaitkui - Lietuvos socialdemokratq partijos Vilniaus miesto skyriaus pirmininkui; Vilniaus miesto
tarybos nmiui;
Irenai Siaulienei - Lietuvos socialdemokratq partijos frakcijos senifrnei

Pasifllymas bedarbystei maiinti, ekonomikai pagrvinti ir biudietui papildyti

Apklausos rodq kad 60 proc. vilniediq didtiausia miesto problema ivardina susisiekim4.
Mokslininkq skaidiavimais 2006 k 2007 metais d6l automobiliq spfrsdiq, oro tar5os, triuk5mo ir avarijq buvo patirta

atitinkamai4,S ir6,0miliiardrl litqnuostoliq. Tai kelis kartusvir5ijotq metqmiesto biudiet4.
Diskusijoq kaip sprgsti 5i4 problemq vykstajau nuo 1980 metq irypai suaktyv6ja p 2000 met6 kai Vilniaus mieste

automobiliq pagausejo penkis kartus. Koiikuruoja dvi idejos: metropolitenas - miesto geletinkelis ir trarrvajus - gatves eismo
sistema.

Savivaldybes uZsakymu trt tS mln. litrtr buvo atlikta ivairirl studijq del tramvajaus sistemos ldiegimo ir dauguma jq
parodi kad $ios sistemos idiegimas gali dar labiau komplikuoti susisiekim4mieste.

Piliediq asociacijos ,"ltdetro s4ifrdis* ir LR Seimo parlamentinds metFo idejos paramos grupes diskusiiq rezultate buvo
padar5rta isvada kad b[tina ivardinti struktfrras, kurios pagal Lietuvos Respublikos Konstitucij4 ir galiojandius Salies lstatyrnus
privalo 5i4 problem4 sprgsti. Sio darbo Cmesi lvairiq frakcijq Seimo nariq grupe, paruo5usi Metropoliteno istatymo projekt4 ir
paskirsdiusi veiklos funkcijas bei tarpusavio santykiq principus 5io projekto igyvendinimui tarp LR \ryriausybes, miesto
savivaldybes irverslo struktiirq.

$niausybe pagal LR $riausybes istatyma privaldtg imtis organizatoriaus vaidmens, Vilniaus savivaldybe pagal LR
Vietos savivaldos istatym4 turetq uisiimti trasq suplanavimu ir keleivirl perveZimo organizavimu, o tarptautines verslo
struktdros, pagal LR Investicijq ir koncesijq istatym4 - 5i projekta igyvendinti, eksploatuoti ir, susigr4Zinus investicijas,
perduoti Lietuvos valsrybei.

Projekto iryvendinimas leisttt investitoriams kasmet finansuojant statybe po 250 mln. titr6 ldarbinti 2500 darbuotojq
tiesiogiai ir sukurti 10.000 darbo vietq idarbinant kitus &kines veiklos partnerius. Pus0 investuotos sumos mokesdiq pavidalu
papildytq Lietuvos irmiesto biudZet4. Projekto igyvendinimas uitruktq apie 20 metr1.

lrengus metropoliteno sistem4, Vilniuje iSn_yktq gatviq spostys, sumaZdtrl oro tarSa" triuk5mas, pageretq Zrnonirl
sveikata" sumaietq i5laidos kelionei. Pakiltq Lietuvos prestiZrs Europos Salh tarp. Btitrl uitikrinta civilind sauga ir geita
evakuaciia force majeure s4lygomis- Metropolitenas leistr; atsisakyti automobiliq hansporto senamiestyje kas apsaugotrl
musq kulturini paveld4.

PraSome J[sq pavesti ministerijoms pagaljq kompetencij4 iSnagrineti metropoliteno teikiamus privalumus prieS gatves
susisiekimo sistemas ir parernti Vilniaus metropoliteno istatymo priemim4. Tai bnq pirmas Zingsnis i politini susitarim4 del
Vilniausmiesto susisiekimopnoblemq sprendimo. VilniausmiestoThrybai patvirtinusmetopoliteno planq Vyriausybe galefi+
organizuoti konkurs4 strateginiam investuotojui parinkti ir pradeti projekto igrvendinim4, kas leistq maiinti bedmbystg,
pagrvinti ekonomik4 irpapildyti biudiet4.

LR Ministrui Pirmininkui
Atgirdui Butkeviiiui

Priedai:
l. Paryma apie atlikt4tiria*qia ir infornracijos kaupimo veikl4.
2. Metropoliteno projekto pirmo etapo realizavimo grafikas.

Asociacijos,JVletro sqifrdis'" valdybos pirmininkas

Lietuvos statybininkq asociacijos prezidentas

Lietuvas statybos inZinieriq sqirmgos pirmininkas
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