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Viešojo transporto legendos
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1 linija už 750 mln. – geriau nei visa sistema už 300 mln.
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Viešasis transportas gali išsilaikyti be dotacijų?

Šaltinis: EMTA ataskaita

http://www.emta.com/IMG/pdf/barometer2013-150326.pdf
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Privati įmonė padarys viską geriau – mums nepavyksta
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Privati įmonė padarys viską geriau – mums nepavyksta

     Nuorodos:
 Reglamentas Nr. 1370/2007

 Kelių transporto kodeksas
 Konstitucinio Teismo nutarimas

http://kt.gov.lt/teise/doc/vp_transporto_reglamentas.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.65AD818F5F9C/TAIS_453550
http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta11
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Vilnius – absoliutus lyderis. Tik ar ten, kur reikia?

Iš viso:
46,3 mln. €

Iš viso:
49,4 mln. €

Šaltinis: „LINAVA“
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Anas meras: išgelbėjome VVT nuo skolų. Tikrai?
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Šalta, nes šildymo prietaisai neefektyvūs?

Plačiau: www.troleibusas.lt/?p=3109

http://www.troleibusas.lt/?p=3109
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Naujos padangos slysta? Lėčiau važiuok!
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Darnus miestas – su milžiniškais parkingais centre?

Apmirę planai:

 Po Operos ir baleto teatru

 Po Lukiškių aikšte

Vystomi planai:

 Mindaugo gatvėje - 

460 vietų

 Prie Geležinkelio stoties - apie 

1500 vietų
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Greičio legendos
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Autobusų „ekologija“

CO (anglies monoksidas) - bespalvės, bekvapės, beskonės, degios, 
labai toksiškos dujos.

THC (angliavandenilis) – toksiškas junginys

Nox – azoto oksidai - svarbi orą teršiančių cheminių junginių rūšis. 
Šios itin reaktyvios dujos daro poveikį sveikatai ir sukelia pasaulinio 
atšilimo didėjimą. NOx emisijos didėja didėjant variklio temperatūrai

PM - Kietosios dalelės. Degimo metu gali susidaryti dideli kiekiai labai 
smulkių dalelių (≤10 nanometrų skersmens). Žmogaus organizmas 
negali apsisaugoti nuo itin smulkių kietųjų dalelių poveikio, šios gali 
patekti į širdį ir plaučius per kvėpavimo takus ir turėti rimtų padarinių 
sveikatai, įskaitant kvėpavimo takų ligas bei širdies ir plaučių ligas
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Autobusų „ekologija“

Suslėgtos gamtinės dujos (CNG). Gamtinės dujos yra iškastinės 
energijos šaltinis, turintis didelį metano kiekį, kuris yra suspaustas 
tam, kad padidinti energijos tankį (TCRP 2011). CNG emisijos yra 
daugiausia metanas ir azoto oksidai (NOx).

Lyginant su dyzelinu, CNG dujos išmeta mažiau kietųjų dalelių (PM) ir 
NOx teršalų, nors tai itin skiriasi priklausomai nuo autobuso modelio 
(Melendez ir kt, 2005).
CNG paprastai turi nedidelį kietųjų dalelių teršalų kiekį, tačiau išskiria 
kenksmingus sveikatai smulkiųjų dalelių kiekius.

Esant didesnei transporto priemonės apkrovai, PM kiekiai gali padidėti 
iki dyzelinių degalų taršos kiekių (Nylund ir kt., 2004 Jayaratne ir kt, 
2009).

CNG pat išskiria didesnius kiekius formaldehidų ir kitų nanodalelių, 
darančių neigiamų įtaką sveikatai net naudojant oksidacijos 
katalizatorius.
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Autobusų „ekologija“
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„Atgyvenęs“ troleibusas. „Niekas negamina ir netobulina“

Eslingenas (Vokietija) Ženeva (Šveicarija)
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„Atgyvenęs“ troleibusas. „Niekas negamina ir netobulina“

Ryga (Latvija) Liucerna (Šveicarija)
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Tik naujas gali būti geras?

Nuotraukoje – 15 metų amžiaus (2000 m.) Rygos troleibusas (16011).
Pertraukėlei – minutės vaizdo įrašas, kaip atrodo 10 m. amžiaus Rygos troleibusas

https://youtu.be/GbU0VupMdZ8
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Tik naujas gali būti geras?
Palyginimui – Vilniaus troleibusai, panašaus amžiaus į vaizdo įraše matytą rygietį
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Fe, tie autobusai ir troleibusai tokie seni

Vidutinis automobilių amžius 
Lietuvoje – 17 metų. 

Tačiau viešojo transporto 
priemonių reikalaujama  naujutėlių.

Tada, neva, bus persėsta iš 
automobilio į viešąjį transportą.
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Šviesoforai – žadėta „žalia banga“ VT, o rezultatas?
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A juostų chaosas
 Tai atsiranda, 

tai dingsta

 4+

 Elektromobiliai

 VT – tik tam 
tikros valandos
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Orientacija į klientą (keleivį) – neįmanoma misija?
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Svarbiausia važiuoja



25

Kur taupyti reikia, o kur negalima?

Foto: 15min.lt
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Pasiūlymai, pateikti naujajai miesto valdžiai

Plačiau:

http://www.troleibusas.lt/?p=2915

 Pajamos ir išlaidos (paslaugų pirkimas iš kitų 
įmonių ir jų kokybė, tarnybiniai automobiliai, 
viešieji pirkimai, biurokratija, pajamos iš 
reklamos, lėšos iš „zuikių“, SĮSP marža)

 Efektyvesnė keleivių kontrolė

 Populistinių lengvatų atšaukimas

 Kokybės kontrolė (švara, išorės ir vidaus 
vaizdas, remonto kokybė)

 Riedmenų atnaujinimo variantai

 Skolų grąžinimo grafikas

http://www.troleibusas.lt/?p=2915
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Greitis. Ar vien tik tai yra tikslas?

 Finansavimo garantijos?

 Transporto raidos strategija?

 Nustatyti tikslai?

 A juostų plėtra?

 Taršos mažinimas?

Foto: Tapivideos (tapivideos.deviantart.com/art/Speedy-bus-281773988)



28

Ar tikrai pakaks greito ir naujo VT, ir keliaujančių automobiliais akivaizdžiai sumažės?

Nuotraukos: V.Belan, T.Smirnova (Rīgas satiksme)
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 Nuo spūsčių užsikemšanti gatvė. 
Kokios alternatyvos ir ką renkasi miestas?

 Iš pirmo žvilgsnio pigesnės 
ar visgi ilgiau ir patikimiau eksploatuojamos TP?

 Skuboti ar apmąstyti sprendimai? 
(pvz. - pirma stotelė įrengiama, o po to suvokiama, 
kad transportas į įvažą netelpa ir užkemša gatvę).

Alternatyvos. Kurias renkasi miestas?
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Ačiū už dėmesį!

www.troleibusas.lt
facebook.com/TroleibusaiVilniuje

marius@troleibusas.lt

www.nvtka.lt
facebook.com/NVTKA
vicepirmininkas@nvtka.lt
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