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Vilniaus metro - laisvos gatvės.
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apie 3–3,5 mlrd. Lt. Neteigiu, kad metro visiškai išvaduotų nuo Mieli metro sąjūdiečiai,
spūsčių, bet kad jų iš esmės sumažėtų, turbūt niekam nekelia abejonės. 
Taigi per trejus–ketverius metus galima būtų susigrąžinti į kaminą Sako, kad svajonės pildosi, tik reikia mokėti 
tiesiogine prasme paleistus pinigus. Tik kaip tai padaryti? svajoti... Visada svajojau, kad turėsime 
Pirma, tai turi suvokti ne tik metro sąjūdiečiai, bet ir kaip galima laikraštuką, kuriuo galėsime prabilti į Jus, 
daugiau žmonių. Kuo didesnis bus šis skaičius, tuo didesnė bus galia, palaikančius ir remiančius metro idėją 
einanti iš žinojimo. Ir kai ši galia pasieks pakankamą lygį, net ir ponai iš Vilniuje. Štai jau antrasis numeris, o jų 
kreivų veidrodžių karalystės nebegalės ignoruoti to, ką jau visi žino.neišvengiamai bus daug daugiau. Taigi 
Antra, jei pirmasis etapas jau įgyvendintas, tada prasidės arši politikų svajonės pildosi – o jei svajoja šeši 
konkurencija, kuris yra tikrasis „Už metro“. Tai nereiškia, kad bus tūkstančiai vienu metu, unisonu, tai beveik 
pereita prie projekto įgyvendinimo. Juk tie, kuriems nepavyks tapti negalima tokiai svajai pasipriešinti – nebent 
„Už metro“, ir toliau liks opozicijoje, o kadangi, kaip minėjau, dar daugiau svajotų priešingai... O kad 
politiniam gyvenime galioja kitos taisyklės, labai realu, kad jie ir toliau svajotume unisonu, mums šis laikraštukas ir 
liks „Prieš metro“ ir darys viską, kad tie „Už metro“ politinių balų turėtų padėti. Tai tebūna jis ne tik 
susirinktų kuo mažiau...informacijos sklaida iš „štabo“, bet ir 
Bet pirmasis etapas aiškus – eikime pirmyn, ginčykimės, įrodinėkime, atvirkščiai – visa informacija, galinti 
rinkime argumentus ir nugalėsime. Geriau būtų, jei anksčiau. paspartinti metro idėjos sklaidą ar kitokį 
Sutaupytume ir pinigų, ir sveikatos, ir laiko...metro realizavimo procesą, tegul juda „štabo“ link...

Neabejoju, kad dauguma Jūsų esate ne tik svajotojai, bet ir racionalūs, 
Virginijus Daukas, “Metro sąjūdžio” valdybos pirmininkasskaičiuoti mokantys žmonės. Kiekvienas mūsų, kai renkamės, kaip, kur 

ir už kiek rinktis gyvenamąjį būstą, skaičiuojame, analizuojame. Ir jei, 
tarkime, penkerių metų būsto nuomos sąnaudos prilygsta būsto 
įsigijimo sąnaudoms, skubame jį įsigyti, nes jau po penkerių metų 
galėsime turėti savo nuosavą būstą ir nebemokėti nuomos. Tik visai 
priešingai yra su bendrojo naudojimo dalykais, ypač itin brangiai 
kainuojančiais. Pirma, kadangi kiekvienas naudojamės jais bendrai, 
sudėtinga rasti tą decision maker (sprendimo priėmėją), kuris 
nuspręstų, verta investuoti ar ne. Tada galvą pakelia valdžia ir sako – štai 
ir įkliuvote, dabar be mūsų neišsiversite. Dabar jau mes čia spręsime, ką 

“Metro sąjūdžio” žiniosir kaip statyti, už kiek ir kada. Ir būtų visai pakenčiama, jei valdžiai iš 
tiesų būtų svarbu, jei ji iš tiesų lyg rūpestingas ūkininkas imtų ir spręstų. 

�VšĮ „Vilniaus metro“ rugsėjo pradžioje įstojo į Tarptautinę viešojo Deja, karti patirtis rodo, kad visai ne tai svarbu valdžiai. Politikams turi 
transporto sąjungą (Union Internationale des Transports Publics, reikšmę politiniai balai, „otkatai“, rūpi oponuoti politiniam 
www.uitp.org). TVTS jungia daugiau nei 3100 narių iš 90 pasaulio šalių, priešininkui net ir tuo atveju, kai šis remia racionalią idėją. Taigi 
susijusių su miestų ir regionų susisiekimu. Jos centras yra Briuselyje pakliūname į kreivų veidrodžių karalystę, kur galioja kiti matai, kiti 
(Belgija), pati sąjunga įkurta 1885 m. rugpjūčio 17 d. TVTS – tai dėsniai, kur paprastos elementarios logikos normos nebeveikia. Tad ir 
pasaulinis viešojo transporto žinių ir naujienų centras ir visų tenka rinktis – ar bandyti ignoruoti tuos kreivus veidrodžius ir gyventi 
susisiekimo dalyvių tinklas, organizuojantis konferencijas, vykdantis sveikai bei teisingai, ar pasiduoti naujiems dėsniams, priimti juos ir 
tyrimus, koncentruojantis informaciją bei leidžiantis knygas ir bandyti žaisti pagal kitas taisykles. Abiem atvejais patenkame į 
besirūpinantis daugybe susisiekimo projektų visame pasaulyje.prieštaringą situaciją – pirmuoju atveju lieka politikus ignoruoti ir 
�„Metro sąjūdis“ lankėsi Saragosoje vykusioje parodoje „Expo vertinti juos kaip elementarius trukdžius, kaip neišvengiamus 
2008“, kur užmezgė ryšius su Ispanijos metropoliteno diegimo ir gyvenimo nuostolius arba netgi kaip force majour – gamtos stichiją, 
eksploatacijos verslo struktūromis.nevaldomą, galinčią atnešti baisių nuostolių. Antruoju patenkame į 
�„Metro sąjūdis“ apsilankė daugumos partijų rinkimų štabuose, pasaulį be taisyklių (taisyklė čia galioja tik viena – teisus tas, kuris turi 
supažindino su Vilniaus bendruomenę slegiančiomis problemomis, valdžią). Gal todėl toks saldus tas valdžios pyragas tiems, kurie jau jos 
supažindino su „Metro sąjūdžio“ tikslais ir jų realizavimo būdais bei ragavo... Pavyzdžių toli ieškoti nereikėtų niekam. Ypač dabar, kai 
žadėjo remti tuos kandidatus į Seimą, kurie prisidės prie šios rinkimai ant nosies...
problemos sprendimo. Dauguma partijų štabų šiai idėjai pritaria, žada Grįžkime prie mūsų reikalų. Niekam ne paslaptis, kad daug nuostolių 
pagalbą.patiriame spūstyse. 2003 metų Susisiekimo ministerijos skaičiavimais 
�Šiuo metu vyksta „Metro sąjūdžio“ eilėraščio atranka. Kviečiame (tada dar galiojo visai kitos kuro kainos), per metus į kaminą transporto 
dalyvauti. Netrukus šiais žodžiais bus sukurta metro daina!spūstyse į orą išlekia apie 1,5 mlrd. Lt. O metro statyba, jei būtų 
�Duris lankytojams atvėrė www.metroprojektas.ltįgyvendinta mūsų siūloma schema, kainuotų (šios dienos kainomis) 



Kodėl ne tramvajus?“Metro sąjūdis” pristatė savo viziją 
Tramvajus sukeltų katastrofą ne tik jo statybos metu, bet ir užbaigus – 

“Naujajai sąjungai” paralyžiuotų eismą pagrindinėmis gatvėmis ir užkimštų šalutines, nes 
važinėtų gatvės viduriu ne didesniu kaip srauto greičiu, 

Rugpjūčio 25 d. Vilniaus metro atstovai nesitraukdamas į šalikelę, užtverdamas gatvę ir visiškai sustabdydamas 
Naujosios Sąjungos Vilniaus skyriaus eismą keleiviams laipinti į abu šaligatvius vienu metu. Tramvajus negali 
valdybos nariams bei Vilniaus miesto būti „greitasis“, važinėdamas gatvėmis. Apskritai tramvajus yra 
vienmandačių rinkimų apygardų NS atgyvena – bėgiai gatvėmis buvo klojami tada, kai dar nebuvo paplitęs 
kandidatams į Seimo narius pristatė Vilniaus automobilių eismas. Šiais laikais mieste bėgiai klojami ne gatvėmis, o 
metropoliteno projektą. Susitikime dalyvavo laisvomis bekelėmis, dažniausiai priemiesčiuose. Vilniuje antžeminiu 
skyr i aus  p i r min inkas  i r  ap l inkos  geležinkeliu galima nebent apjuosti miestą, sujungiant išoriniu žiedu 
viceministras Raimundas Paliukas, Seimo galines metro stotis ir pradines priemiestinio geležinkelio atšakas.
narė Nijolė Steiblienė.
Susitikimo dalyviai teigiamai įvertino naujos Metro ir civilinė sauga Vilniuje
transporto rūšies – metropoliteno – diegimo 
sostinėje idėją. Anot Naujosios Sąjungos 

Pasaulio metropolitenai turi ypatingą, tačiau tik tam tikru metu svarbią Vilniaus skyriaus pirmininko Raimundo 
funkciją – užtikrina civilinę saugą kilus pavojui. Savaime suprantama, Paliuko, tai, be abejonės, vienintelė 
kasdien šių metro funkcijų neprireikia. Tačiau gyventojai tų miestų, galimybė ir priemonė, galinti duoti atkirtį 
kurie patyrė civilinio pavojaus grėsmę, metro tunelius atrasdavo kaip įsisenėjusiai ir nuo rugsėjo 1-osios dar labiau 
išsigelbėjimą nuo grėsmės gyvybei. paaštrėsiančiai miesto problemai bei dideliam gyventojų skauduliui.
Antrojo pasaulinio karo metais bombarduojamo Londono gyventojai Skyriaus lyderiui pritarė ir kiti NS nariai, sutikę, kad nepradėjus spręsti 
slėpėsi metropoliteno stotyse, ir tai padėjo išgelbėti tūkstančius transporto spūsčių problemų nedelsiant, po kelerių metų Vilnius 
gyvybių. Istorijoje puikiai žinomas Hamburgo bombardavimas 1943 paprasčiausiai sustos.
m. Teigiama, kad namų rūsiuose pasislėpę žmonės uždusdavo išdegus Susitikimas baigėsi dalyviams vieningai pritarus metropoliteno 
deguoniui. Metropolitene, esant didesniam įgilinimui ir oro plėtotės Vilniaus mieste būtinumui.
cirkuliavimo sistemoms, bombardavimo keliama grėsmė gerokai 
mažesnė. 
Tarybiniai metropolitenai buvo projektuojami ir kariniams tikslams – 

Kodėl METRO? kariuomenei permesti metro tinklais. Be to, metropolitenai buvo 
kuriami civilių gyventojų apsaugai nuo bombardavimo ar net 

Metropolitenas – atskiras, nesikertantis, negatvinis, niekam branduolinio, cheminio pavojaus. Dabartinių Minske projektuojamų 
netrukdantis ir niekieno netrukdomas, tiesus kito lygio eismas mieste. metro stočių būtinasis elementas – nuo išorinio pasaulio prireikus 
Dėl to labai išauga kelionės greitis ir reikalų sparta. Metro – vienintelis galintys izoliuoti bunkeriai su oro filtravimo sistemomis. 
greitas susisiekimo būdas mieste. Vilniaus civilinės saugos departamento direktorius Leonas Kazlauskas, 
Metro nebūna grūsčių, eismas nepriklauso nuo oro sąlygų, nėra paklaustas apie metro naudą civilinei saugai, akcentavo istoriškai 
šviesoforų, jokių kelio ženklų. Bėgiais niekas nevaikšto ir nevažinėja, patvirtintą metro reikšmę Antrojo pasaulinio karo metais. L.Kazlauskas 
nestabdo policijos, valdžios palydos ar greitosios pagalbos švyturėliai. minėjo, kad daugybę Berlyno ir Londono gyventojų gyvybių padėjo 
Uždaras urvinis eismas neskleidžia triukšmo mieste, negadina jo išsaugoti būtent metropolitenai. 
architektūrinio paveldo. Patogi keleivių laukimo ir laipinimosi aplinka Savaime suprantama, Lietuva karui nesiruošia. Nesitikima jokių realių 
(nelyja, žiemą nešalta, vasarą nekaršta). Šiuolaikinis metropolitenas kataklizmų, galinčių kilti sostinei. Tačiau kai Vilnius sprendžia 
įrengiamas taip, kad patekti ant bėgių neįmanoma nei tyčia, nei klausimą dėl metropoliteno įdiegimo, netikėtai atrandama, kad 
netyčia. Metro– švarus ir saugus miesto geležinkelis. prireikus metro dar pasiūlys ir apsaugą miestiečiams nuo gresiančio 
Metropolitenas išlaisvina gatves vikriems mikroautobusams, pavojaus.
asmeniniams automobiliams, dviračiams, pėsčiųjų eismui.
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Kernavės tiltas. Kompleksiškai sprendžiant automobilinio eismo ir metropoliteno vystymo klausimus svarbus uždavinys suprojektuoti ir 
įrengti tiltą, jungiantį būsimą Kernavės gatvę su J.Tumo-Vaižganto gatve, kurio konstrukcijoje galima būtų praleisti ir metropoliteno 
traukinius. Dešinysis Neries krantas taptų svarbiu transporto mazgu kur susikirstų Kernavės ir Upės gatvės, bei Kernavės gatvė ir 
Konstitucijos prospektas. Šį mazgą papildytų pirma ir antra metropoliteno linijos su persėdimo ryšiais iš vienos linijos į kitą. Šiam 
daugiaaukščiam, nemažo ploto reikalaujančiam mazgui tai pati tinkamiausia vieta. Šis mazgas būtų patalpintas miesto centre iš kurio galima 
keliauti įvairiomis kryptimis ir įvairiomis transporto rūšimis, o taip pat pėsčiomis.

Aplinkos viceministras R.Paliukas:
“Vilnius turės modernią ir ekologišką 
transporto sistemą - Metropoliteną”


