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Vyresni čia dalyvaujantys gal dar prisimena, kai automobilių gatvėse buvo nedaug, ir dauguma žmonių
keliaudavo tik naudodamiesi viešuoju transportu – ir mieste, ir tarp miestų. Tai sąlygojo ir ribotos
galimybės turėti asmeninį transportą, ir lėtesnis gyvenimo tempas. Kadangi viešuoju transportu
keliaudavo didžioji dalis žmonių, gatvės ir keliai nebūdavo perkrauti, o viešasis transportas dėl didesnių
keleivių srautų važinėjo dažniau, o kelionių kainos buvo mažos.
Deja, prasidėjus visuotinei automobilizacijai ir vis spartėjant gyvenimo tempui, o viešojo transporto
įmonėms dėl įvairių priežasčių nespėjant atsinaujinti ir pateikti patogią keleiviui paslaugą, naudojimasis
viešuoju transportu nuolat mažėja.
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Modal split of inland passenger transport, 2000 and 2010
(% of total inland passenger-km)

Remiantis Eurostat duomenimis
(sausumos kelių keleivinio
transporto rūšių pasiskirstymas),
jau 2000 m. Lietuvoje kelionės
automobiliais buvo beveik
pasiekę ES vidurkį, o iki 2010 m.
ES vidurkį stipriai viršijo (net 7
procentiniais punktais) – jei ES
vidurkis padidėjo tik 1,1
procentinio punkto, tai Lietuvoje
jis padidėjo 8,9 procentinio
punkto ir Lietuva atsirado pirmoje
vietoje ES pagal kelionių
individualiu transportu skaičių.
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Index of inland passenger transport relative to GDP, 2000-2010
(index 2000=100)

Dar įdomiau atrodo
keliavimo sausumos
kelių keleiviniu
transportu skaičiai pagal
BVP 2000-2010 m.
Jei bendras ES vidurkis
nežymiai mažėjo,
Lietuvoje jis buvo
išaugęs net 46,6
procentinio punkto
2006-taisiais metais.
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Nuosavo transporto naudojimosi lygio
didėjimo rezultatai didmiesčiuose –
•

vis didesnis miestų užterštumas,

•

spūstys gatvėse,

•

padidėjęs avaringumas,

•

greitesnis gatvių dangos susidėvėjimas,

•

nuolatiniai automobilininkų reikalavimai

•

tiesti naujas ir platinti esamas gatves ir t.t.

Nuotrauka - delfi.lt

Viešasis transportas, kurio dalis keleivių atsisakė (tikėtina) dėl jų lėtumo,
dėl perkrautų gatvių dar labiau lėtėja,
o tai yra viena iš priežasčių ir likusiems jo naudotojams, atsiradus progai,
pereiti prie individualaus transporto.
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Mažėjančio viešojo transporto populiarumo priežastys
Visgi ar tai išeitis, gal viešasis transportas išvis nereikalingas?
Gal kažkas pasakys, kad net neturint nuosavo automobilio visur galima nueiti, nuvažiuoti dviračiu, na
blogiausiu atveju ar blogiausiu oru padės „miestas veža“.
O ir šiaip, na kiek gi čia aš teršiu su savo mašinyte, va tie kaimynai tai trise bute gyvena ir visi po
automobilį turi, per juos aš saviškio neturiu kur kieme pastatyti, jie tai miestą teršia, o mano visureigis
naujas, ekologiškas...
Tačiau tikiuosi, kad čia esantys suvokia, kad reikia pradėti nuo savęs ir būti pirmiausia sąžiningu
pačiam sau...
Sugrįžkime prie viešojo transporto populiarumo mažėjimo. Vos ne vienintelę priežastį – mažą greitį –
akcentuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Visgi manau pritarsite, kad jei reikiamo maršruto reikia stotelėje laukti pusvalandį ar ilgiau, ar jei tam,
kad nuvažiuoti 3 km, tenka daryti persėdimą, dar ir pora kartų pereinant per gatvę – ar tai patogu?
Antra – kaina. Jei Vilniuje tam reikia skirti nuo 2,20 iki 3,5 Lt už vieną kelionę, o nuo Vilniaus iki
Klaipėdos kelionė kainuos 64 Lt. Brangu, o jei dar keliauti su šeima?
Jei jau mokama už kelionę nemažai, gal suteikiamas didesnis komfortas – visgi, ar taip yra? Tenka
girdėti daug neigiamų atsiliepimų apie problemas tarpmiestiniuose maršrutuose, o ką jau kalbėti apie
tai, kas vyksta Vilniaus mieste...
O kas lemia mažą viešojo transporto greitį?
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Paimkime vieną pavyzdį – Antakalnio gatvę Vilniuje.
Kas ja važiavo – žino, jog net jei visur degs žalias
šviesoforo signalas, greit nepavažiuosi dėl gatvės
dangos kokybės ir įgriuvusių gatvės šulinių.
Kad to nebūtų maža – vien tam, kad įveikti 700 metrų
atstumą nuo Klinikų iki Šilo stotelių, tenka pravažiuoti
tris šviesoforus (o 800 metrų nuo Tverečiaus iki
Klinikų stotelės – net penkis) – kad jie visi degs žalia
šviesa, šansų nedaug.
Kiek laiko prie šviesoforų prastovi viešasis
transportas?
Kodėl nepasinaudojama viešojo transporto
priemonėse esančia GPS įranga, kad šviesoforai į tai
atsižvelgtų ir raudonas šviesoforo signalas užsidegtų
pravažiavus autobusui ar troleibusui pro šviesoforą?
1 stotelė. Klinikų – Šilo – 700 m – 3 šviesoforai
1 stotelė. Tverečiaus – Klinikų – 800 m – 5 šviesoforai
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Autobusas ir troleibusas (ne taip, kaip lengvasis automobilis) sveria
bent po keliolika tonų – ir tai savaime lemia didesnį greitėjimo ar
stabdymo laiką. Ir nors išvažiuojantį iš stotelių viešąjį transportą,
laikantis KET, derėtų praleisti – individualaus transporto vairuotojai
šią taisyklę linkę primiršti.
Čia matote pavyzdžius iš D.Britanijos ir Rusijos, kur lipdukais
primenama apie tai, jog privaloma praleisti viešojo transporto
priemonę – o kaip yra pas mus: jei „naglai“ vairuotojas nelįs, jis
stotelėje taip ir mirksės pusvalandį...
Vilniuje buvo nuspręsta, kad viešasis transportas bus greitesnis, jei
nestos dalyje „nesvarbių“ stotelių. Bet ar tai tikrai patogu
keleiviams? Kodėl nebuvo pasirinktas daugelyje Europos miestų
naudojamas modelis, kai priemonė stotelėje sustoja tuomet, jei
paspaudžiamas specialus mygtukas salone ar stotelėje žmogus
iškelia ranką?
Nepamirškime ir dar vieno itin svarbaus dalyko. Viešojo transporto
vairuotojai privalo laikytis grafikų, ir jei už vėlavimus nėra
baudžiama (nes spūstys, avarijos ir panašūs dalykai ne visuomet
prognozuojami) – už važiavimą greičiau nei nurodyta pagal grafiką
vairuotojai gauna baudas. Tad prieš pykstant ant vairuotojo, kodėl
jis lėtai veža – pasidomėkite tvarkaraščiais ir jų sudarytojais...
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Neseniai Vilniuje ir Kaune buvo bandomas elektrinis autobusas ir valdžios atstovai garsiai kalbėjo, kad
jau greit tokie autobusai atsiras miestų gatvėse.
Bet buvo tylima apie tai, kad bandymų metu buvo patirtas fiasko, kai Vilniuje autobusas nors
važiuodamas paprasta trasa be didelių įkalnių, tesugebėdavo dirbti apie 3 valandas (ir tai buvo atvejų,
kai užgesdavo viduryje sankryžos), o Kaune, veždamas vos kelis keleivius, nesugebėjo įkopti į kalną?
Nepamirškime, kad tokio transporto energijos suvartojimas būtų daug didesnis įjungus kondicionierius ar
šildytuvus, o akumuliatorių talpa ženkliai smunka šaltos žiemos metu.
Bendravau su gamintoju iš Vokietijos (jie
gamina ir įrangą traukiniams, ir hibridiniams
autobusams, ir troleibusams, ir elektrobusams)
– man buvo atsakyta, kad ši technologija
geriausiu atveju bus patikima, nebrangi ir
efektyvi po mažiausiai 20 metų – tad kodėl pas
mus apie juos svaičiojama jau dabar, juk dabar
perkamos transporto priemonės po tiek laiko
jau bus susidėvėjusios?
O gal visgi Vilniui derėtų kelis elektrinius
autobusus nusipirkti, prasikeikti ir gal tuomet
bus įvertinta turima ir laiko išbandyta troleibusų
infrastruktūra?

Elektrinis autobusas – maža keleivių talpa, lėtas,
trumpai veikiantis, neatsparus šalčiui, brangus,
tik šiek tiek efektyvesnis už autobusus su vidaus degimo varikliu
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Taigi ką mes turime Vilniuje dabar?

Kelios nuotraukėlės iš 2-ojo „troleibusų“ parko – nekalbėsiu apie tai, kaip žmonės turi ištverti visą
autobusų smarvę, kuri ten yra visą parą (tiesa, jos nebuvo tuomet, kai valdininkai atėjo tikrinti darbuotojų
parašyto skundo – turbūt sutapimas, kad prieš atvykstant tikrintojams, autobusai buvo išstumti lauk, o
patalpos išplautos ir išvėdintos).
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Kadangi Jūs esate žmonės, kuriems rūpi tai, kokioje aplinkoje gyvename, pakalbėsiu apie taršą – matote tris talpas
(kurios yra po 1 toną skysčio), jose yra tepalai, aušinimo skystis ir langų ploviklis.
Spėkite, koks kiekis tepalų ir aušinimo skysčių buvo sunaudotas ~ 40-čiai autobusų per 3 mėnesius?
Po 3 tonas!
Kur visi šie teršalai atsidūrė?
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Naujoje Zelandijoje,
Velingtone, valdžia buvo
sumaniusi stipriai apkarpyti
troleibusų sistemą ir paleisti
vietoj jų autobusus.
Vietos gyventojai ir žalieji tam
aktyviai pasipriešino – čia
matote, kaip tepalų statinės,
vaizduojančios dyzelinį kurą,
buvo atvežtos prie parlamento,
kad parodytų, koks kiekis šio
kuro kasdien neatsiduria
gatvėse dėl to, kad yra
naudojami troleibusai.
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Pas mus – deja – vaizdeliai kitokie.

Štai ryte troleibusas dar buvo – o vakare iš jo tėra likę tik griaučiai.
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Čia matote, kaip dėl nepriežiūros pradėjo svilti vienas troleibusas –
atvažiavę gaisrininkai jį užpylė tokiu kiekiu vandens...
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...kad jis dabar stovi šiame aptvare tarp „rezervinių“ troleibusų.
Tik štai ar tikrai juos dar galima vadinti rezerviniais,

16

...kai jie jau be durų ar langų?
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Na bet Vilnius, kaip skelbia žmonės iš dangoraižio, modernus ir ambicingas miestas.

Štai turime ir švieslenčių, kurios tai neveikia, tai dėmes vietoj informacijos rodo.
Turime ir dujinius autobusus, kurie nuolat vadinami ekologiškais – visgi man labai norisi taip
kalbančius pasodinti prie to ekologiško autobuso išmetamojo vamzdžio...
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...kokiam pusvalandukui, gal tuomet bus suprasta, kad jokio ekologiškumo čia nėra?
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Nepaisant to, kad visi matome, jog esama viešojo transporto sistema nepakankamai prižiūrima
(tikėtina, kad tyčia)...

...miesto valdžia neatsisako tramvajaus idėjos. Netgi nepaisant to, kad iš Susisiekimo ministerijos
gavo aiškų signalą, jog tokiam projektui kaip tramvajus Europos Sąjungos fondų lėšų negaus.
Bet ar tai reiškia, kad mes nuo tokių neįtikėtinai brangių (ir vargu ar adekvačiai naudingų)
projektų apsaugoti? - Deja, ne.
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Savivaldybė paskelbė, kad kitais metais
privačiam verslui bus atiduoti 24 miesto
maršrutai, sutartys bus bent 7 metams
+ galimybė pratęsti dar iki 3 metų.
Be abejo pasigirs nuomonių, kad tai
teigiamas dalykas, į rinką ateis privatus
vežėjas, kuris suteiks geresnę paslaugą
už mažesnę kainą.
Tačiau ar tikrai yra daug tikinčių Kalėdų seneliu?
Bent jau iš oficialaus pranešimo atrodo, kad bus
skelbiamas vienas konkursas ir bus pasirinktas
vienas nugalėtojas, tad smulkusis verslas, kuris
galbūt tikėjosi patekti į šią sistemą, turės nusivilti.
Tai, kas kitąmet bus pradedama Vilniuje, yra viešojo
transporto privatizacijos pradžia.
Iš pradžių 5 pagrindiniai maršrutai (+ 19 privežamųjų),
po to dar keli, ir taip per kelis metus visas viešasis
transportas gali būti perduotas privačiam vežėjui į
rankas.
Nepamirškime – privatus verslas nesitaikstys su tuo,
kad savivaldybė nesumokės visų jiems turinčių
priklausyti lėšų (ką turi metų metus kentėti
savivaldybei priklausanti įmonė), tuo tarpu
savivaldybės biudžete liks dar mažiau lėšų sumokėti
savo valdomai įmonei, kas ją kasmet stums į vis
didesnę prarają.
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Nesunku prognozuoti, koks likimas numatomas šioje schemoje troleibusų sistemai –
vargu ar atsiras privatus vežėjas, kuris įsipareigos vežti keleivius savo turimais troleibusais
ar garantuos nulinę taršą gatvės lygmenyje reisų metu...

Vilniečiai patys surinko du troleibusus, turinčius daugybę papildomos įrangos,
o kaina – ne didesnė nei autobusų. Deja, projektas miesto valdžios sprendimu užgniaužtas
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Ar nepaisant dabartinės miesto valdžios siekių savo vietą po saule išsaugos ir troleibusai?

1945 m. lapkritis
Vilniaus autobusai
Opel Blitz

Šią vasarą, kilus triukšmui, buvo
sustabdytas masinis troleibusų pjovimas
2-ajame troleibusų parke (jau buvo
pasirašyta sutartis su viena įmone,
atvežtas darbininkų vagonėlis ir t.t.).
Taigi, kovodami turbūt galime kažką
1956 m. lapkritis
Vilniaus troleibusai
МТБ-82
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pasiekti ir bent kuriam laikui sustabdyti
piktavališkas užmačias.

O dėl ko mes turėtume kovoti?
Dėl realiai, o ne ataskaitose, švaraus miesto,
dėl realiai, o ne vizijose, ekologiško transporto.
Kaip tai padaryti? Prisijunkite, dalyvaukite,
pakvieskite prisijungti ir Jūsų draugus,
siūlykite savo mintis ir idėjas.
Vienas žmogus, nors ir gali kažką daryti,
daug pasiekti negali.
Veikdami kartu – mes ir nuveiksime daugiau.
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Ačiū už dėmesį!
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