Marius Markevičius
P.Širvio 8-11, LT-10214 Vilnius
tel. 8-676-70148, el.p. marius@troleibusas.lt
Vilniaus apygardos prokuratūros
Viešojo intereso gynimo skyriui

PRAŠYMAS
PRIJUNGTI PAPILDOMĄ MEDŽIAGĄ
DĖL VIEŠOJO INTERESO GYNIMO
2015 m. kovo 25 d.
Vilnius
2015 m. sausio 9 dieną kreipiausi į Jus, prašydamas išnagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės
tarnautojų veiksmus, kuriais nesilaikoma Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimto sprendimo ir jo
priedo – sutarties „Dėl infrastruktūros objektų plėtojimo“. Tokiais veiksmais savivaldybės darbuotojai ne tik
galimai viršijo savo kompetenciją, koreguodami aukščiausios miesto valdžios – Vilniaus miesto tarybos –
patvirtintą sprendimą, tačiau ir leisdami privačiai įmonei nesilaikyti sutartyje numatytų įsipareigojimų pilnu
mastu (kas yra tikrai finansiškai naudinga privačiai įmonei, ir toks leidimas iš savivaldybės tarnautojų pusės
suteikia pretekstą įtarti apie galimą korupciją), pablogino miesto gyventojų lūkesčius dėl patogesnio
susisiekimo viešuoju transportu, taip pažeisdami viešąjį interesą.
Vilniaus apygardos prokuratūra 2015 m. sausio 15 d. raštu Nr. 2.S - (206) - 2503 kreipėsi į Vilniaus
m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, iš kurios atsakymas iki šiol nėra gautas. Taip pat šis raštas buvo
nusiųstas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus audito skyrių, tačiau į jį atsakė Miesto ūkio ir
transporto departamento Miesto transporto skyriaus (būtent dėl šio departamento veiklos buvo kreiptasi) ir
Personalo departamento Etikos ir nusižengimų tyrimų skyriaus darbuotojai. Rašto kopija buvo nusiųsta ir
Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybai.
Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba informavo, kad Vyriausybės atstovas neturi
įgaliojimų spręsti kreipimesi išdėstytų klausimų.
2015 m. sausio 9 dieną taip pat kreipiausi ir į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių su prašymu
pagal kompetenciją išnagrinėti savivaldybės tarnautojų veiksmus. 2015 m. sausio 15 d. Seimo kontrolierių
Raimundą Šukį pavaduojantis Seimo kontrolierius Augustinas Normantas paruošė raštą Nr. 4D-2015/230/3D-106, (pridedama), kuris buvo persiųstas ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracijos
direktoriui. Rašto 6 punkte savivaldybės administracijos yra prašoma pateikti šiuos atsakymus:
„6.1. informuojant, ar Savivaldybės tarybos 2010-09-08 sprendimo Nr. 1-1690 priedas „Sutartis dėl
infrastruktūros objektų plėtojimo“ yra tarybos pakeistas, jei taip, kada, pateikti tai patvirtinančias
dokumentų kopijas;
6.2. jei minėtas sprendimas, jo priedas nepakeistas, kuo vadovaujantis teigiama, kad galima
nesilaikyti sutarties 5.2 punkto sąlygų;
6.3 informuojant, ar bus laikomasi Savivaldybės tarybos 2010-09-08 sprendimu Nr. 1-1690
patvirtinto priedo „Sutartis dėl infrastruktūros objektų plėtojimo“ 5.2 punkto nuostatų, jei ne, dėl kokių
priežasčių ir kuo vadovaujantis;
6.4. jei bus laikomasi, kada bus papildyti projektiniai pasiūlymai.
Atkreiptinas Savivaldybės administracijos dėmesys į tai, kad nesilaikant galiojančių sutarties
sąlygų yra daromas pažeidimas, todėl esant pagrindui pakeisti sutarties sąlygas, jos turėtų būti pakeistos
Savivaldybės tarybai priimant sprendimą“.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-02-13 rašte Nr. A51-16236/15(3.3.2.4-EM4)
informuojama, kad „pasiūlyta naikinti troleibusų eismą kai kuriose gatvėse, tarp jų ir 0,74 km Naugarduko
gatvės atkarpoje“, pakeičiant troleibusus autobusais. Paminėtina, kad jau esamos troleibusų infrastruktūros
nenaudojimas (ir troleibusų pakeitimas autobusais) yra nuostolingas ekonomiškai dėl mažesnės troleibusų

1km savikainos, lyginant su autobusų 1km savikaina, o esančios troleibusų infrastruktūros naikinimas yra
turimo turto naikinimas. Dar daugiau, pagal 2010 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
sprendimo Nr. 1-1690 „Dėl sklypo Naugarduko g. 84 detaliojo plano tvirtinimo“ priede esančią sutartį „Dėl
infrastruktūros objektų plėtojimo“ esamas troleibusų maršrutas būtų buvęs pratęstas rekonstrukciją
atliekančios įmonės lėšomis, taip sudarant patogesnį susisiekimą miesto gyventojams ir patiriant mažesnes
išlaidas viešojo transporto įmonei atliekant keleivių vežimą – visgi sprendimai buvo priimti kitokie,
argumentuojant kitais dabartinės Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais dėl miesto
viešojo transporto ateities. Rašte taip pat pateikiama klaidinanti informacija apie tai, kad buvęs 13
troleibusų maršrutas dubliavo 73 autobuso maršrutą – dabartinė 73 autobuso maršruto trasa atsirado 201307-01, panaikinus tuometinį 13 troleibusų maršrutą.
Šiame rašte taip pat pripažįstama ir tai, kad savivaldybės tarnautojai neteisėtai pakeitė Tarybos
sprendimu patvirtintą sutartį. Informuojama apie tai, kad bus ruošiamas Tarybos sprendimo projektas dėl
aukščiau paminėtos sutarties pakeitimo – tačiau ar tai, kad buvo mėginama „apeiti“ įstatymus (tikintis, kad
niekas to nepastebės), nėra baudžiama? Teigiama, kad pakeistoje sutartyje bus užtikrinama, kad „lėšos,
numatytos kontaktiniam tinklui pratęsti, būtų panaudotos miesto infrastruktūros plėtrai“. Visgi nėra
kalbama apie tai, ar šios lėšos bus skiriamos viešojo transporto keleivių infrastruktūros gerinimui, ar tai gali
būti ir lėšos, nesusiję su viešojo transporto keleivių patogesnėmis kelionėmis. Taip pat sunku įsivaizduoti,
kaip bus užtikrinamas būtent šių lėšų skyrimas, kadangi atliktuose projektavimų sąmatose (bent jau viešai
pateiktose) nebuvo galima rasti sumos, kurią investuotojas būtų skyręs būtent troleibusų kontaktinio tinklo
(ir tuo pačiu troleibuso maršruto) pratęsimui.
2015 m. sausio 9 dieną taip pat kreipiausi ir į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių su
prašymu pateikti informaciją, ar projektiniai pasiūlymai (atsižvelgiant ir į 2010-09-08 sprendimą bei jo
priedą) atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statybų planavimą. 2015-02-18 šiame
skyriuje buvo paruoštas raštas Nr. (23.2)2D-2506 (pridedama), kuriame, tarp kita ko, sakoma:
„sutartyje dėl infrastruktūros objektų plėtojimo numatyti Naugarduko – Žemaitės – Kauno g. ir
Smolensko – Kauno g. sankryžų ir jų prieigų rekonstrukcijos projektavimo, taip pat troleibuso kontaktinio
tinklo rekonstrukcijos projektavimo, projektiniai pasiūlymai nėra tinkamai pateikiami, kadangi iš
projektiniuose pasiūlymuose esančios sklypo plano schemos matoma, kad planuojama Naugarduko –
Žemaitės – Kauno g. ir Smolensko – Kauno g. sankryžų rekonstrukcija, tačiau sklypo plano schemoje ir
aiškinamajame rašte nėra nurodyti šių statinių (kelių) techniniai rodikliai, jų rekonstrukcijos mastas,
rekonstruojamų kelių kadastriniai duomenys (patikrinus VĮ „Registrų centro“ duomenis, minėtų statinių
kadastriniai matavimai nėra atlikti ir jie nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre), visa Naugarduko –
Žemaitės – Kauno g. sankryža į brėžinį neįtalpinta, nėra aišku, kokie keliai ir kokios jų dalys (iki kurios kelio
vietos) yra numatoma rekonstruoti“;
„troleibusų kontaktinis tinklas pagal minėtą sąvoką priskiriamas kitiems įrenginiams, esantiems
kelio juostoje, todėl toks tinklas yra kelio sudėtinė dalis, kurio rekonstrukcija (esamo žiedo naikinimas,
naujos trasos tiesimas ir naujo žiedo įrengimas) turi būti įvertinta visuomenei svarbaus kelio (gatvės)
rekonstrukcijos projektiniuose pasiūlymuose“.
Prašau išnagrinėti šią papildomą medžiagą ir priimti sprendimus dėl viešojo intereso gynimo.
Pagarbiai,
Marius Markevičius

Priedai:
PRIEDAS Nr. 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2015-01-15 rašto Nr. 4D-2015/2-30/3D106 kopija (3 psl.)
PRIEDAS Nr. 2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015-02-18 rašto Nr. (23.2)2D-2506
kopija (2 psl.).
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SKUNDAS
DĖL MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
ATSAKYMO
2015 m. gegužės 29 d.
Vilnius
2015 m. kovo 27 dieną Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus
prokuroras Jonas Rinkevičius persiuntė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, taip pat
Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriui medžiagą, kuria remiantis buvo kreiptasi į Prokuratūrą dėl
viešojo intereso gynimo. Ši informacija papildė medžiagą, kurią 2015-01-15 prokuratūra persiuntė toms
pačioms savivaldybės tarnyboms. Deja, nei viena iš šių tarnybų į raštus neatsakė – atsakymus atsiuntė
Miesto ūkio ir transporto departamento atstovas, t. y. to departamento, kurio veiksmai ir buvo skundžiami.
Šio departamento „atsakyme“ Nr. A51-38528/15(3.3.10.3-EM4) tėra informuojama apie tai, kad
„departamentas rengia Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Tarybos 2010 m.
rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 1-1690 patvirtintos sutarties su UAB „Maxima“ pakeitimo, numatant atsisakyti
5.2 punkto dalies dėl kontaktinio tinklo pratęsimo iki autobusų žiedo Vilkpėdės gatvėje“. Kaip galite matyti iš
seniau siųstos informacijos, šio departamento atstovai mėgino savavališkai pakeisti Tarybos patvirtintą
sutartį ir tik po kreipimosi į teisėsaugos institucijas buvo nuspręsta laikytis įstatymų (atkreiptinas dėmesys,
kad šiuos veiksmus atlikę savivaldybės tarnautojai dėl tokios savo veiklos nebuvo atitinkamai įvertinti).
Likęs „atsakymo“ tekstas tėra šabloninis biurokratinio atsirašinėjimo, dargi naudojant klaidinančią
informaciją, pavyzdys. Negana to, nors ir vėl kartojama apie tai, kad nėra lėšų Vilniaus mieste naudojamo
elektrinio transporto atnaujinimui, planuojami didesnių išlaidų pareikalausiantys naujos transporto rūšies
atsiradimo miesto transporto sistemoje darbai.
Minėtame Miesto ūkio ir transporto departamento rašte nebuvo atsakyta į nė vieną iš
prokuratūros persiųstame prašyme išdėstytą faktą, pvz.:
1. jau esamos troleibusų infrastruktūros nenaudojimas (ir troleibusų pakeitimas autobusais) yra
nuostolingas ekonomiškai dėl mažesnės troleibusų 1km ridos savikainos, lyginant su autobusų 1km
savikaina, o esančios troleibusų infrastruktūros naikinimas yra turimo turto naikinimas;
2. esamas troleibusų maršrutas būtų buvęs pratęstas rekonstrukciją atliekančios įmonės lėšomis,
taip sudarant patogesnį susisiekimą miesto gyventojams ir patiriant mažesnes išlaidas viešojo transporto
įmonei atliekant keleivių vežimą, tačiau buvo priimti sprendimai, didinantys viešojo transporto įmonės
išlaidas, argumentuojant kitais 2011 – 2015 m. kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtais
sprendimais dėl miesto viešojo transporto ateities;
3. nepaneigta ir informacija apie tai, kad ankstesniame šio departamento rašte buvo pateikta
klaidinanti informacija apie tai, kad buvęs 13 troleibusų maršrutas dubliavo 73 autobuso maršrutą –
dabartinė 73 autobuso maršruto trasa atsirado 2013-07-01, panaikinus tuometinį 13 troleibusų maršrutą;
4. teigiama, kad pakeistoje sutartyje bus užtikrinama, kad „lėšos, numatytos kontaktiniam tinklui
pratęsti, būtų panaudotos miesto infrastruktūros plėtrai“ – visgi nėra kalbama apie tai, ar šios lėšos bus
skiriamos viešojo transporto keleivių infrastruktūros gerinimui, ar tai gali būti ir lėšos, nesusiję su viešojo
transporto keleivių patogesnėmis kelionėmis. Taip pat sunku įsivaizduoti, kaip bus užtikrinamas būtent šių
lėšų skyrimas, kadangi atliktuose projektavimų sąmatose (bent jau viešai pateiktose) nebuvo galima rasti
sumos, kurią investuotojas būtų skyręs būtent troleibusų kontaktinio tinklo (ir tuo pačiu troleibuso
maršruto) pratęsimui;

5. nėra pateikti atsakymai ir į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pastabas dėl projektinių
pasiūlymų (atsižvelgiant ir į 2010-09-08 sprendimą bei jo priedą), t. y.:
„sutartyje dėl infrastruktūros objektų plėtojimo numatyti Naugarduko – Žemaitės – Kauno g. ir
Smolensko – Kauno g. sankryžų ir jų prieigų rekonstrukcijos projektavimo, taip pat troleibuso kontaktinio
tinklo rekonstrukcijos projektavimo, projektiniai pasiūlymai nėra tinkamai pateikiami, kadangi iš
projektiniuose pasiūlymuose esančios sklypo plano schemos matoma, kad planuojama Naugarduko –
Žemaitės – Kauno g. ir Smolensko – Kauno g. sankryžų rekonstrukcija, tačiau sklypo plano schemoje ir
aiškinamajame rašte nėra nurodyti šių statinių (kelių) techniniai rodikliai, jų rekonstrukcijos mastas,
rekonstruojamų kelių kadastriniai duomenys (patikrinus VĮ „Registrų centro“ duomenis, minėtų statinių
kadastriniai matavimai nėra atlikti ir jie nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre), visa Naugarduko –
Žemaitės – Kauno g. sankryža į brėžinį neįtalpinta, nėra aišku, kokie keliai ir kokios jų dalys (iki kurios kelio
vietos) yra numatoma rekonstruoti“;
„troleibusų kontaktinis tinklas pagal minėtą sąvoką priskiriamas kitiems įrenginiams, esantiems
kelio juostoje, todėl toks tinklas yra kelio sudėtinė dalis, kurio rekonstrukcija (esamo žiedo naikinimas,
naujos trasos tiesimas ir naujo žiedo įrengimas) turi būti įvertinta visuomenei svarbaus kelio (gatvės)
rekonstrukcijos projektiniuose pasiūlymuose“.
Savivaldybės specialistas, rašte vadindamas troleibusus morališkai pasenusiais, parodo ne tik savo
šališkumą ir nuolat išreiškiamą negatyvią poziciją šios transporto rūšies atžvilgiu, tačiau ir demonstruoja
savo abejotinas žinias apie šiuo metu esančius pasiekimus, vystant šią transporto rūšį ir jos akivaizdžius ne
tik techninius, bet ir finansinius pranašumus lyginant su šio specialisto nuolat propaguojamomis
bandomosiomis elektrinių autobusų technologijomis. Vienas iš tokių brangių eksperimentinių transporto
priemonių gamintojų (įmonė APTS, gaminusi Phileas autobusus), kuris kaip „patraukli alternatyva“ buvo
siūlomas „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiajame plane“, dar pernai bankrutavo 1.
Apie tai, kokie yra troleibusų ir bet kokios modifikacijos autobusų naudingumo koeficientai, taip pat yra
gerai žinoma. Bandomuosius elektrinius autobusus siūlantieji nutyli tai, kad didžioji dalis šių autobusų
negalėtų išdirbti Vilniaus maršrutuose visą darbo dieną net vasarą ir net būdami nauji (o žiemą dėl didesnių
energijos sąnaudų, taip pat po poros metų pradėjus mažėti baterijų talpai, šie rodikliai dar labiau kristų).
Nutylima ir tai, kad vienu metu (naktį) mėginant įkrauti daugybę transporto priemonių, būtų susidurta su
elektros tiekimo linijų pajėgumo problemomis.
Atsižvelgdamas į aukščiau paminėtus faktus ir atsakingai galvodamas apie viešojo transporto
kokybę ateities Vilniuje, su apgailestavimu turiu atsakyti, kad negalėsiu bendradarbiauti švaistant miesto (ar
ES) lėšas, įsigyjant eksperimentinių technologijų transporto priemones, kaip kad yra kviečiama minėtame
rašte, tačiau mielai bendradarbiausiu atnaujinant Vilniaus troleibusų sistemą moderniais troleibusais,
kuriuos ir siūlė savo raštuose Tarptautinė viešojo transporto asociacija.
Remdamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau, prašau suteikti kvalifikuotus ir išsamius atsakymus į mano
pateiktą informaciją, kurią savivaldybės tarnyboms persiuntė Vilniaus apygardos prokuratūra, taip pat
įvertinant ir aukščiau paminėtus atsakymus pateikusių Miesto ūkio ir transporto departamento tarnautojų
veiksmus.
Pagarbiai,
Marius Markevičius
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