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Gerai ţinau Vilniaus miesto problemas, joms spręsti skirsiu patirtį, ţinias ir energiją, nes 

dauguma vilniečių mane atsimena kaip aktyvų kovotoją uţ graţiausių Vilniaus vietų 

išsaugojimą, uţ gyvenamosios aplinkos ir groţio vientisumą. Vadovaujant sostinės Aplinkos 

apsaugos skyriui pasisekė parengti ir priimti nemaţai svarbių sprendimų kurių dėka daug 

nuostabių miesto kampelių išsaugota. Tačiau...  per paskutinius 8 metus miesto Taryboje nebuvo 

išrinkta aplinkosaugininkų, savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius nepalaikomas miesto 

tarybos narių, dirba neryţtingai. Dabartinės tarybos nariai tiesiog nenori visuomeninių 

aplinkosaugininkų patarimų, todėl priimta daug sprendimų bloginančių ţmogaus ir gamtos darną. 

Nesaugomos visuomenei Neries, Vilnelės ir kitų vandens telkinių pakrantės, ţaliasis miesto 

rūbas- medţiai. Miesto visuomenei nepriimtinose vietose statomi nauji statiniai. Norint būti geru 

miesto tarybos nariu, reikia įsigilinti į pateiktų sprendimų esmę, svarbą miesto gyventojams, 

nagrinėjant ir sprendţiant problemas turėti veiklos prioritetus. Stengsiuos įsigilinti nagrinėja 

visus klausimus, tačiau...  

 

Daugiausia dėmesio skirsiu:  

 

1. Aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos gerinimui, nes 121 tūkst. vilniečių gyvena 

padidinto triukšmo aplinkoje, o transporto priemonių išmetamos dujos, sudaro 80 proc oro 

taršos. Ji nemaţės, jeigu nesiimsime kardinalių priemonių, t. y. transporto pertvarkos.Sieksiu kad 

ES ,,Ţalioji knyga dėl miesto transporto‘‘ ir Vilniuje miesto planuotojams ir architektams taptų 

dokumentu, kad ne deklaracijomis, o konkrečiais darbais sostinė taptų graţesnė, patogesnė čia 

gyvenantiems ir miesto svečiams. 

Kad uţ atliekų išveţimą mokėtūme maţiau, būtina tobulinti atliekų ir antrinių ţaliavų surinkimo 

ir perdirbimo sistemą. Ugdyti sveikos gyvensenos principus. Ypač svarbi švietimo įstaigų 

aplinka, kurioje  puoselėjamas groţio suvokimas ir pajautimas.    

 

2. Viešojo transporto mieste plėtrai ir tobulinimui, nes dauguma sostinės gyventojų ir 

sunkmečiu pačia didţiausia problema Vilniaus mieste įvardija susisiekimą. Naujajai tarybai 



būtina pasiekti, kad sumaţėtų automobilių kamsčiai, tam per 4 metus pastatyti bent 3 - 4 dviejų 

lygių sankryţas (Kalvarijų - Ozo, išvaţiavimą iš Balsių gyvenamojo rajono, Ţirmūnų, 

Antakalnio ir kt.), 4 - 5 pėsčiųjų poţemines perėjas su parduotuvėmis smulkiajam verslui 

(Karoliniškėse, Santariškėse, Gariūnuose,  Kalvarijų g. Ir kitose labai judriose pėsčiųjų ir 

transporto susikirtimo vietose). Šalia transporto magistralių kuriomis vaţiuoja visuomeninis 

transportas įrengti daugiaaukštes automobilių aikšteles, kad atvykę iš uţmiesčio ir tolimesnių 

rajonų turėtų galimybę saugiai  parkuoti savo transportą ir po miestą vaţinėtų troleibusais ar 

autobusais.  

Labai svarbu, kad  atvykus į Vilnių traukiniais, autobusais ar lėktuvais būtų patogu pasiekti visus 

miesto kampelius. Troleibusų liniją nuo buvusios kuro aparatūros įmonės prieigų pratęsti iki 

Santariškių ligoninių miestelio,gyvenamojo kvartalo. Būtina tobulinti esamą visuomeninio 

transporto sistemą,  kad šiais metais išrinkta taryba priimtų sprendimą dėl metropoliteno 

statybos, kad iki kadencijos pabaigos būtų pradėta statyba, nes į šios statybos veiklą turės 

isijungti gal tūkstantis specialistų, o  sistemai  sukurti prireiks 20 - 30 metų. Tai bus pati 

geriausia investicija mūsų vaikams ir anūkams. Naudingai panaudoje poţeminę erdvę, graţiau 

gyvensime ant ţemės.  

 

3. Miesto bendruomenių veiklumui skatinti, bendruomenių centrų kūrimui, kuriuose visi 

galėtų rasti savo poreikius atitinkančią veiklą.   

 

Nepritariu besaikiam miesto tankinimui žaliųjų erdvių sąskaita. 

 

Kilęs iš Varėnos rajono.  

Vedęs, su ţmona Vidute (angliste) uţauginęs tris vaikus. Vyresnieji - sūnus Vytautas ir dukra 

Akvilė - baigę aukštuosius mokslus, dirba Vilniuje, jauniausioji dukra Ringailė – magistrantūros 

studentė. 

Vilniaus universitete įgijęs geografo hidrologo specialybę.  

Visa darbinė veikla susijusi su aplinkos apsauga: 

- valstybinis vandens ūkio inspektorius; 

- maisto pramonės ministerijos Mokslinio gamybinio susivienijimo „Spartis“ Aplinkos 

apsaugos ir saugumo technikos tyrimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis susivienijimo 

ekologas; 

- nuo 1991 m. kovo iki 1999 m. liepos pirmasis Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijoje įkurto Aplinkos apsaugos  skyriaus vedėjas; 

- nuo 1999 m. gruodţio iki 2000 m. birţelio Karoliniškių seniūnijos vyr. statybų prieţiūros 

inţinierius; 

- nuo 2000 m. liepos iki 2005 m. pabaigos AB „Lietuvos geleţinkeliai“ Aplinkos apsaugos 

skyriaus vedėjas;  

- 2006 - 2008 m. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vyr. specialistas, projektų vadovas. 

 



Visuomeninė politinė veikla 

- 2001 -  2003 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Sveikatos ir aplinkos apsaugos 

komiteto narys; 

- nuo 2003 m. rudens Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos 

visuomeninės komisijos pirmininko pavaduotojas; 

- nuo 2006 m. Karoliniškių bendruomenės pirmininkas; 

- „Lietuvai pagraţinti Vilniaus draugijos“ vienas įkūrėjų, pirmininko pavaduotojas, 

projektų koordinatorius (draugija įkurta 2001 m.);  

- Laikraščio „Ţaliasis pasaulis“ redakcinės bei konsultacinės tarybos narys; 

- Medardo Čoboto trečiojo amţiaus universiteto turizmo fakulteto klausytojas, kelionių 

organizatorius; 

- Visuomeninio judėjimo „Vilniaus metro“ sąjūdţio valdybos narys; 

 

Apdovanojimai   

- Atminimo ţenklas „Uţ nuopelnus Vilniaus savivaldai“ (2009 m.); 

- Krašto apsaugos ministerijos Atminimo ţenklas „Uţ nuopelnus išvedant Rusijos 

kariuomenę iš Lietuvos“  (1993 m).  

 

Iki šiol pagal partijų sąrašus išrinkti savivaldybės tarybos nariai labai maţai bendravo su 

miesto gyventojais. Paţadu įsiklausyti į vilniečių keliamas problemas. Tai turi būti 

pagrindiniu veiklos veiksniu visai miesto tarybai. Būtini aiškūs miesto plėtros prioritetai 

kuriems pritaria dauguma vilniečių.  

Partiniam miesto valdymui būtina nepartinė alternatyva.   

Kadangi labai mėgstu keliauti su Medardo Čoboto trečiojo amţiaus universiteto Turizmo 

fakulteto dekane Teodora Dilkiene šių metų liepos 17-30 d. Organizuojame turistinę kelionę 

per Suomiją iki Nordkapo - šiauriausio Europos taško. Lofoteno salose pajusime baltųjų 

naktų groţį. Pabuvosime Lusto miško muziejuje kuriame yra nuostabus tylos kambarys, 

vienintelis toks Europoje. Joensuu- Šiaurės Karelijos sostinėje kuri jau 40 metų bendrauja su 

Vilniumi pastatyta medţio skulptoriaus Ipolito Uţkurnio ,,Vaidila‘‘, o Vilniuje  

Karoliniškėse Joensuu studentės Marijos Richelos ,,Auksinė Suomijos gegutė‘‘. Suomijoje 

daug įdomybių, nuostabi gamta, būtina jas pamatyti. Norintys kartu keliauti, gali kreiptis el. 

paštu kestutis.turonis@gmail.com ir jums bus pateiktas visas kelionės maršrutas.  

 

Prieš keleta metų, tamsiu paros metu vaţiuodamas beveik neapšviesta gatve suţalojau vyrą, 

girtą, be atšvaito. Teismas mane pripaţino kaltu. Taigi teistas. Teismo sprendimas įvykdytas.  

 

Politinė reklama: bus apmokėta iš K. Turonio spec. Rinkiminės sąskaitos. Uţsakymo nr. 3  

 

 

 

mailto:kestutis.turonis@gmail.com

