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šiuolaikinius ryšius bandysime tartis, kaip sau iškeltus tikslus pasiekti Metro sąjūdis – pilietiškumo mokykla
greičiau ir mažiausiomis sąnaudomis. Aiškinamasis darbas ir žmonių 
telkimas šiai pilietiniai iniciatyvai realizuoti vyksta ir toliau. Žmonės į Rugsėjo pirmoji – tai laikas, kai tūkstančiai 
sąjūdį įstoja mūsų internetinėje svetainėje www.vilniausmetro.lt ar patrauks į klases ir auditorijas, kad įgytų žinių, 
gyvai užpildę anketas. Tikimės, kad mūsų ir toliau daugės, nes tarp išmoktų gero elgesio ir bendravimo taisyklių. 
5332 narių atsiras gebančių išaiškinti metropoliteno naudą, pakviesti „Metro sąjūdis“ kaip pilietinis judėjimas taip 
dalyvauti „Metro sąjūdžio“ veikloje.pat pradeda derinti savo veiklą ir mokytis 

bendradarbiauti. Mūsų vadovėlis bus „Metro 
Kas sudaro „Metro sąjūdį“?sąjūdžio“ NAUJIENOS, auditorija – kompiuteris. Rinksimės vieną 
Parodose ir paskaitose pristatant metropoliteno idėją, išryškėja kartą per savaitę.
gyvenimiška žmonių pozicija. Vieni tikisi, kad jų gyvenimo problemą Pilietis – pilies gyventojas. Žinoma, negali būti 
turi spręsti kiti – dažniausia valdžia. Kiti mano, kad svetimomis piliečiu, jei nesi dalyvavęs pilies statyboje, o 
rankomis galima tik žarijas žarstyti, ir pasiryžę iniciatyvos imtis patys. juolab jei bendruomenė dar tos pilies nėra 
Todėl galima drąsiai sakyti, kad „Metro sąjūdį“ sudaro iniciatyvūs pastačiusi. Bendruomeninis gyvenimas praėjo 
žmonės. Tai dažniausia jauni, pasitikintys savo jėgomis, jaučiantys ilgą vystymosi kelią ir komunistinės 
atsakomybę už savo gyvenimą ir visuomeninę tvarką. Tai žmonės, beprotybės laikotarpiu buvo sugriautos. Jam 
kurie yra lankęsi kitose šalyse ir matę, kaip tenykščiai gyventojai atstatyti reikės didelių pastangų ir nemažai 
tvarkosi, ir suvokią, kaip tvarka yra pasiekiama. Tai žmonės, kurie laiko. Tačiau tai daryti būtina, nes tikėti, kad gerą gyvenimą mums 
nesėdės „krūmuose“ laukdami, kuo viskas baigsis. Jie ims jautį už sukurs valdžia, nėra pagrindo. 50 metų užsitęsęs komunizmo statybos 
ragų, o ne už uodegos. Tokiems geriau būti sužeistiems nei apdergtu eksperimentas daugeliui tai įrodė.
veidu; tai drąsiųjų ir narsiųjų savybės. Tokie ir esame!„Metro sąjūdis“ užgimė kaip pilietinė 

iniciatyva didžiausiai Lietuvos sostinės 
problemai – susisiekimo problemai – išspręsti. Ką turi žinoti sąjūdietis?
Vilniečiams ir Vilniaus svečiams (kurių Pirmiausia jis turi žinoti daugiau apie metropoliteną nei kiti. Juk 
kasdien atvyksta apie 150 tūkstančių) spūstys negali aiškinti kitam, jei pats neišmanai. Tad periodiškai lankytis 
padaro kelis milijardus litų nuostolių. Visoms Vilniaus metro svetainėje www.vilniausmetro.lt tiesiog privalu. 
kitoms reikmėms finansuoti miestas tesurenka kelis kartus mažesnę Sąjūdietis apskritai turi žinoti, o ne tikėti. O kad žinotų, jis pats turi 
sumą. daryti apskaičiavimus ar eksperimentus. Pavyzdžiui, bet kurią 
Valdžią spūsčių problema mažai domina, nes aukščiausioji valdžia Europos sostinę piko valandomis su metropolitenu galima pervažiuoti 
važinėja įjungusi švyturėlius, visuomeninio transporto juosta ir 40 km/val. greičiu vos už vieną–kitą eurą. O kokiu greičiu važiuosi 
lydima policijos, žemesnio rango valdininkai niekur neskuba, nes Vilniuje? Kiek tai kainuos, jei vieno kilometro kelionės lengvuoju 
spūstyje sėdint jų atlyginimas nemažėja, o ir ne visi tik iš atlyginimo automobiliu savikaina yra 0,5–1 Lt. Gautą sumą padauginę iš 300 
gyvena. dienų ir sudauginę iš 300 000 automobilių (kurie kiekvieną dieną 
Spūstys gatvėse kamuoja tuos, kuriems laikas – pinigai. Jie gyvena iš šmirinėja Vilniaus gatvėmis arba kiurkso kamščiuose) gausime sumą, 
savo darbo rezultatų, dirba kolektyvinį darbą, kur vieno vėlavimas kurią mes sumokame už tai, kad neturime metropoliteno. Jeigu būtų 
išderina viso kolektyvo darbą. galimybė važinėti metro (kaip pasaulio patirtis rodo, juo atliekama 
Ar skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas? Žąsinams apie 50 % kelionių), tai Vilniaus gyventojai sutaupytų apvalią sumelę. 
skęstančiųjų draugijos kurti nereikia, nes jie gerai plaukia. Nereikia Kokią? Tai apskaičiuoti paliekame Jums kaip pratimą. 
tokios ir beduinams, gyvenantiems dykumoje, mat ten nėra vandens. 
Mums, sostinės gyventojams, o ir visai Lietuvai išspręsti susisiekimo Taigi vis dėlto, ką turi žinoti sąjūdietis? O gi tai, kad metro kaip 
problemą– ne tik ekonominis, bet ir prestižo klausimas. visuomeninio susisiekimo priemonė yra: 
Sukūrę šiuolaikinę susisiekimo sistemą – metropoliteną – išspręstume a) pati ekonomiškiausia,
spūsčių problemą ir pakeltume Lietuvos sostinės prestižą iki kitų ES b) pati greičiausia,
šalių sostinių lygio. O kaip tai daryti – tarsimės. Čia mums padės c) pati saugiausia,
„METRO NAUJIENOS“. d) pati ekologiškiausia,

e) pati punktualiausia,
f) pati galingiausia,Kiek mūsų yra?
g) gana komfortiška ir prestižiška,5332 žmonės laisva valia įsijungė į pilietinį judėjimą šiuolaikinei 
h) netrukdanti kitiems eismo dalyviams,visuomeninio susisiekimo sistemai – metropolitenui – sukurti. Kad 
i) nereikalaujanti žemės įrengimui ir atliekanti civilinės gynybos pastangos būtų koordinuojamos, sąjūdžio organizatoriams patikėjo 
funkciją.savo asmeninius telefonus ar elektrinio pašto adresus. Naudodami 



sukėlė vietinę transporto katastrofą. Nuostoliai sudarė pusę milijardo Praha - miestas be transporto grūsčių
litų. Tad ir dabar kai kurias metro stotis puošia nedidelės aukso 
plokštelės, žyminčios anuomet pakilusį vandens lygį.

Čekijos sostinė sovietams dėkinga dėl vienintelio dalyko – puikaus Kita vertus, net ir dabar metro sistema atlieka požeminių slėptuvių 
Prahos metropoliteno. Šis, kasdien perveždamas apie pusantro milijono funkciją – atominio karo metu ten galėtų slėptis valstybės pareigūnai, 
keleivių, yra vienas labiausiai apkrautų Europoje ir sėkmingai tvarkosi diplomatai ir svarbiausi asmenys. Belieka tikėtis, kad šių slėptuvių 
su jam patikėta atsakinga užduotimi: sparčiai, patikimai ir nebrangiai niekad panaudoti taip ir neteks. Taip mano ir čekai, mat buveinės, nors 
pervežti miesto gyventojus ir svečius. Jis sudaro regiono visuomeninio ir prižiūrimos, nėra naudojamos ar remontuojamos.
susisiekimo „stuburą“. Šiuo metu Prahos valdininkai rimtai svarsto ir koncesijos galimybę 
Vos 1974 m. duris keleiviams atvėręs metro jau tęsiasi bemaž 60 plėsti metro, būtent statyti D liniją. Miesto susisiekimo sistema 
kilometrų ir turi 54 stotis, kurios išdėstytos trijose linijose – reikalauja darnios plėtros, o prisidėti prie šios perspektyvios idėjos norą 
geltonojoje, žaliojoje ir raudonojoje. Visai kaip lietuviška trispalvė... reiškia ir privatusis kapitalas, kuris Čekijoje apskritai labai aktyvus. 
Metro veikia kiekvieną dieną nuo penktos valandos ryto iki Suprantama, kad iš to naudos turi visi – miesto gyventojai gauna 
vidurnakčio. O naktimis jis neveikia, nes yra taisomas. Kiekvieną naktį. tobulesnių susisiekimo galimybių, politikai – miestiečių simpatijų už 
Transporto sistemą Prahoje prižiūri akcinė bendrovė DPP. Kasmet sprendžiamą aktualiją, o verslininkai – pelno, reputaciją ir ilgalaikių 
metropolitenas perveža 550 milijonų gyventojų. Ir tai – turint galvoje, investicijų galimybę. Planuose jau yra ir penktoji– E linija.
jog miestas turi tik šiek tiek daugiau nei milijoną gyventojų! Tiesa, Tokiu būdu savo miesto susisiekimą sprendžia Čekijos sostinė, 
DPP rūpinasi dar ir tramvajumi, funikulieriumi, autobusais ir kėdiniu traukianti turistus, užsienio investicijas ir patogi gyventi.
liftu, tačiau Čekijos sostinės transporto specialistai vieningai sutaria, 
kad metro sistema aptarnauja didžiąją keleivių dalį ir tai atlieka 

"Metro sąjūdis":  politinėms partijomsmažiausiomis eksploatacinėmis išlaidomis.
Sistema puikiai integruota su automobilių saugyklomis ir 
priemiestiniais traukiniais. Visur galioja ir bendra bilietų sistema, 
suskirstyta zonomis. Tiesa, visas metropolitenas– centrinėje zonoje.
Daugybė Prahos metropoliteno stočių esti gana didelės, su keliais, 
vienas nuo kito gana nutolusiais išėjimais. Tai dažnai paklaidina 
turistus, ypač tokiose jungiamosiose stotyse, kaip „Tiltelis“ ar 
„Muziejus“. Mat nepakanka tik nuvažiuoti iki reikiamos stotelės, reikia 
dar ir tinkamoje vietoje išlipti į paviršių. Žinoma, jei nesinori atsirasti „Metro sąjūdis“, vienijantis daugiau nei 5000 narių, atkreipia Jūsų 
už kelių šimtų metrų nuo reikiamos vietos. Tiesa, stotys viduje dėmesį į tai, kad nei vietinė, nei centrinė valdžia iki šiol nedaro jokių 
neblogai sužymėtos ir nemokantiems čekų kalbos. radikalių veiksmų, kad iš esmės būtų išspręstos Vilniaus transporto 
Giliausia metro stotelė – „Taikos aikštė“ – po žeme plyti net 52 m problemos. Miesto gyventojai ir jos svečiai gatvių spūstyse patiria 
gylyje ir turi ilgiausią Europoje (pasak jo gamintojo – kompanijos milijardinius nuostolius, nes neturi galimybės naudotis šiuolaikiniu 
„ThyssenKrupp“) 100 m eskalatorių, kuriuo kilti ar leistis užtrunka net visuomeniniu transportu. Ekologinė situacija Vilniaus mieste dėl vis 
pustrečios minutės. didėjančių transporto spūsčių nenumaldomai artėja prie katastrofinės.
Miesto centre metro atkarpos buvo rausiamos „uždaruoju“ būdu Dabartinis Seimas nepriima sprendimų, kurie įpareigotų Vyriausybę 
(naudojant tunelių rausimo skydą), tačiau likusios dalys sėkmingai spręsti šią problemą. Nei Aplinkos, nei Sveikatos apsaugos ministerija 
įkurtos ir naudojantis paprastesniu, pigesniu ir greitesniu „atviru“ nekelia klausimo dėl aplinkos užterštumą mažinančios transporto 
būdu, tad užkastos vos po keliais metrais požemio. O B linija iš dalies sistemos– metro diegimo sostinėje.
driekiasi virš žemės esančiuose tuneliuose. Buvusi sostinės valdžia bandė įdiegti neveiksmingą, savo laikotarpį 
Transportu besirūpinančiai DPP rūpi keleivių patogumas, tad atgyvenusią ir daugelyje Europos miestų likviduojamą, Vilniaus 
keliaujantys gali įsigyti ne tik vienai kelionei skirtus bilietus, bet ir gyventojų nepalaikomą susisiekimo sistemą – tramvajų. Dabartinei 
dienos, trijų dienų, penkių dienų ar mėnesio, trijų mėnesių, metinius miesto valdžiai pakako sveikos nuovokos sustabdyti šį avantiūristinį 
bilietus. Įsigijusieji pastaruosius, beje, turėtų įsiklijuoti nuotrauką. projektą, tačiau imtis ryžtingų veiksmų viešojo transporto problemai 
Teisę naudotis DPP paslaugomis galima įgyti ir išsiuntus SMS žinutę. spręsti vis dar trūksta politinės atsakomybės ir valios.
Vis dėlto nors pirmąkart metro idėja Prahoje kilo dar užpraeitame Metro sistemos sukūrimas – ne finansinė (pasirengimą ją spręsti 
amžiuje, ilgokai čekai diskutavo ir svarstė, pradžioje netgi buvo demonstruoja ne vienos užsienio šalies investuotojai), ne inžinerinė ar 
avantiūristinių pasiūlymų „palaidoti“ tramvajų po žeme. Tačiau kad ir geologinė, o politinė problema, ir ją išspręsti galima tik bendru partijų 
kaip būtų keista, sovietai „rekomendavo“ Prahoje įrengti tikrą, rimtą, sutarimu. „Metro sąjūdis“ yra įsitikinęs, kad Lietuvos politinės partijos 
galingą ir visavertį metro. Praktika parodė, kad šis sprendimas išgelbėjo ir jų vadovybė jau seniai pasiekė tokį politinės brandos lygį ir tą ne kartą 
Prahą nuo ekologinių, finansinių ir komforto bei plėtros negandų, įrodė, kai svarbiausiais valstybei klausimais priimamas politinis 
kurias galėtų sukelti transporto grūstys. Plėsti metro, žinoma, sutarimas.
paprasčiau nei uždarinėti gatves ir eksperimentuoti su kitomis, mažesnį Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, taip pat į būsimų rinkimų į Seimą 
poveikį turinčiomis priemonėmis. Būtent tai ir turėdami omenyje čekų laikotarpį, kviečiame Jus su visa pilietine atsakomybe apsvarstyti šią 
transportininkai sparčiai modernizuoja bei tobulina šią transporto problemą. Savo ruožtu mes pageidaujame susitikti su Jūsų partijos 
arteriją. Tiesa, pastaruoju metu įrenginėjamos požeminės stotys tapo vadovybe, pristatyti savo nuveiktus darbus, pateikti konkrečių faktų 
paprastesnės ir labiau orientuotos į funkcionalumą nei į pompastiką. apie metro statybos galimybes, taip pat aptarti „Metro sąjūdžio“ 
Pastebimesnė inovacija – neseniai čekų statytojai, naudodami galimybes paremti Jūsų partijos kandidatus Vilniaus rinkimų 
pažangias technologijas išrausė tunelius tiesiog po Vltavos upės vaga. apygardose.
Tiesa, 2002 m. Prahos metropolitene nutiko didžiulė avarija – tuo metu 
Centrinę Europą krėtęs potvynis užliejo net 19 metropoliteno stočių ir 
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