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Vilniuje yra dvi alternatyvos: metro arba “kamščiai”.

Tramvajus – tai gatvės eismo sistema, veikianti pagal kelių eismo taisykles Romas Adomavičius:
kartu su kitais eismo dalyviais, o metro yra geležinkelio susisiekimo 

„Metro Vilniuje - ne utopija“ sistema, todėl jų trasos niekada nesusikirs ir juos galima statyti 
nepriklausomai viena nuo kito.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Kadangi Lietuva nei metro, nei tramvajui pinigų neturi, tai šiuos abu 
socialdemokratas Romas Adomavičius teigė projektus turėsime siūlyti užsienio investuotojams.
iki šiol labai skeptiškai vertinęs metro statybos Nors tramvajaus sistema įteisinta bendrajame miesto plane, investuotojų 
galimybes Vilniuje. antplūdžio nematyti. Metro susidomėta labiau.
„Jaunystėje mokiausi  tuometiniame Kai premjeras lankėsi parodoje Saragosoje, prie „Metro sąjūdžio“ atstovų 
Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas), – išsirikiavo penkių firmų darbuotojai, aktyviai susidomėję šiuo projektu. 
sakė Romas Adomavičius. – Mačiau Dar viena firma atsiuntė savo atstovą į Lietuvą.
įspūdingus metro požemius, todėl buvau Nesielkime kaip šunys ant šieno ir leiskime užsienio investuotojams 
įsitikinęs, kad toks metro Vilniuje– utopija.“ pakonkuruoti. Kas nori, stato metropoliteną, o kiti tiesia Kalvarijų gatve 
Be to, vyravo įsitikinimas, kad metro galima tramvajaus bėgius – juk vieni kitiems netrukdo. O užsienio investuotojų 
pastatyti ir įrengti tik milijoniniuose pinigėliai mums nepakenks. Tegu savo įžvalgumu pakonkuruoja ir 
miestuose. politikai. O mes, rinkėjai, pažiūrėsime, kas sėdi ant žirgo, o kas – ant 
Kaip krovinių vežimo kompanijos savininkas kiaulės.
ir aktyvus vežėjų bendruomenės narys Romas 
Adomavičius gerai pažįsta šalies ir sostinės Centrinė valdžia nenori, vietinė negalitransporto ūkį ir buvo, kaip pats sako, tramvajaus šalininkas. 

„Bet ir tramvajus neatrodė panacėja, – sakė jis, – nes Vilniuje gatvių 
Nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo ryto iki vakaro spūstys Vilniaus platinti neįmanoma – juk ir taip siauros. Įrengiant tramvajų tektų uždaryti 
gatvėse verčia galvoti – o kas šią problemą privalo spręsti? Centrinė ir taip transporto perpildytas gatves.“
valdžia teigia, kad tai savivaldybės problema, o savivaldybė aiškina, kad Tačiau susipažinęs su pilietinio judėjimo „Metro sąjūdis“ medžiaga, 
centrinė valdžia Vilniaus gyventojų mokesčius paskirsto taip, kad šiai Romas Adomavičius pakeitė savo nuomonę. Pasirodo, šiuolaikinės 
problemai spręsti nieko nelieka. Nelieka dabar, kai centrinė valdžia technologijos leidžia metro įrengti negiliai, net po upių vagomis, kad 
disponuoja ne tik biudžetu, bet ir ES parama. Tai kas mūsų laukia, kai ši metro statybos nėra itin brangios, kad įmanoma pritraukti privataus 
parama baigsis?kapitalo lėšų ir kt. „Dabar aš esu metro šalininkas ir matau, kad metro 
Kodėl centrinė valdžia skiria fiksuotą sumą (apie milijardą) Kelių fondui, padėtų išspręsti daugelį transporto problemų Vilniuje“,– teigė jis.  
o Vilniaus aplinkkelių nestato, ir miestas auga greičiau, nei statomi „Man patiko, kad metro statybos iniciatoriai mąsto kompleksiškai, – sakė 
aplinkkeliai. Tada jie įgauna miesto gatvių statusą ir paliekami statyti Romas Adomavičius. – Jie įvertina kitas viešojo transporto rūšis, 
savivaldybei, žinoma, tam neskiriant pinigų.automobilių stovėjimo aikšteles. Tai leidžia sukurti tokią susisiekimo 
Kelių fondas sudarytas naudojant lėšas, kurias mokame už mašinos ir kuro Vilniuje sistemą, kurioje su reikalais į sostinę atvykę žmonės galėtų palikti 
akcizą. Kurą, kurį veltui deginame transporto spūstyse. O pinigus naudoja automobilį miesto pakraštyje ir puikiausiai juos susitvarkyti skirtingose 
keletas kelių statybos bendrovių asfaltuodamos, perasfaltuodamos, vietose.“ 
nuskusdamos asfaltą ir vėl asfaltuodamos, priėjimą prie šio fondo ir verslą 
apdairiai apdraudusios įvairiomis valdžios palaimintomis normomis ir Romas Adomavičius yra LSDP Vilniaus skyriaus pirmininkas
licencijomis, kvalifikaciniais reikalavimais etc.

Kas pakišo A. Zuokui kiaulę?

Buvęs meras po politines lankas būtų galėjęs skrajoti pasibalnojęs 
sparnuotą Pegasą, jeigu Vilniaus bendruomenei būtų pasiūlęs svarstyti ir 
planuoti Lietuvos sostinei šiuolaikinę visuomeninę transporto priemonę– 
metropoliteną. Tačiau, matyt, pasitaręs su nepakankamą kompetenciją 
turinčiais specialistais pavedė „Vilniaus planui“ projektuoti visuomeninio 
susisiekimo atgyveną – tramvajų. Vaizdžiai tariant, vietoj Pegaso pasirinko 
kiaulę.
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Viską suprantu, bet nesuvokiu– kam metropolitene reklamuoti paskutinį BMW modelį?

Maskvos metropolitenas priims į darbą patyrusį piemenį keleivių srautams valdyti piko metu.

Vakar metropolitene buvo sulaikytas būrys kazachų, besimušančių su turniketu. Kazachai piktinosi: „O ką, jis 
pirmas pradėjo“.

Metropolitene labai solidžiai atrodantis vyriškis kalba telefonu. Pokalbio nuotrupa:
„– Taip, aš važiuoju, jau pakeliui! Vėluoju? Kodėl? Patekau į kamštį, nepravažiuosi.“

Ne visi žino, kad trenkę kumščiu į stiklą, gausime... Londono metro schemą.

Vašingtonas planuoja: bazė Marse 2020 metais.
Vilnius planuoja: antra metro linija 2020 metais.

Metropolitenu važinėja patys šykščiausi. Tie, kuriems labiausiai gaila pinigų ir laiko.

“Metro sąjūdžio” žinios Ar rūpi Vilniaus politikams susisiekimo 
problemos?

�TSKD savo programinius tikslus papildė nuostata dėl Vilniaus 
viešojo transporto plėtros– metropoliteno sistemos įdiegimo. Tai įvyko 
krikščionių demokratų, kurie neseniai papildė konservatorių eiles, Rugsėjo 11 d. savivaldybėje įvyko Vilniaus miesto savivaldybės viešojo 
pastangomis. antžeminio ir požeminio transporto infrastruktūros gerinimo darbo 
�Rugsėjo mėnesį numatomas mažasis maratonas – 4,2 km ilgio trasa, grupės posėdis. Nepaisant didelio užimtumo, posėdyje dalyvavo 
kuri eis numatomo statyti metropoliteno pirmosios linijos atkarpa: sostinės meras Juozas Imbrasas. Nors mero potvarkiu sudarytoje darbo 
Spaudos rūmai–Baltasis tiltas. Ruoškitės dalyvauti! grupėje figūruoja net 10-ies miesto tarybos narių pavardės, tačiau, 
�Svetainėje www.vilniausmetro.lt atsirado nauja rubrika „Viskas apie išskyrus grupės pirmininką Vladimirą Avin, likusieji 9 savo 
tramvajų“. nedalyvavimu akivaizdžiai pademonstravo abejingumą sostinės 
�Atsirado naujų rėmėjų! Nors metropoliteno idėją remia nemažai gyventojus ir jos svečius varginančiai problemai. 
firmų ir asociacijų, bet „Metro sąjūdžio“ štabą ypač sujaudino atskirų „Metro sąjūdžio“ atstovai pareiškė nemažai kritinių pastabų dėl naujai 
piliečių parama. Neseniai mes patyrėme moralinę paramą iš Lietuvos įdiegtos šviesoforų valdymo sistemos. Jie teigė, kad tokie sprendimai 
intelektualų. Savo straipsniu mus parėmė Rolandas Rastauskas, o tėra tik tuščias miesto biudžeto pinigų švaistymas (sistema kainavo 
rašytojas Tautvydas Galinis parėmė materialiai. Įdomu ir džiugu tai, daugiau nei 140 mln. Lt), nes automobilių skaičiaus didėjimo sostinėje 
kad abu rėmėjai gyvena ne Vilniuje. Pirmasis – Palangoje, o antrasis – tendencijos po 1,5–2 metų šią „investiciją“ pavers niekine. Pašaipias 
Birštone. Matyt, neužterštas kurortų oras teigiamai veikiai sąmonę. technokratų šypsenėles sukėlė „Metro sąjūdžio“ valdybos įgaliotinio 

Vitalio Bagdzevičiaus pastaba, kad minėtas lėšas apgalvotai investavus į 
Metro prasideda nuo įstatymų vairuotojų rengimo kokybės gerinimą, vairavimo kultūros ir tarpusavio 

tolerancijos ugdymą, jų psichologinį parengimą, efektas būtų didesnis 
ir ilgalaikis. Tramvajaus šalininkų pasipiktinimą sukėlė ir viešosios Įstatymas – tai visuomenės susitarimas kokiu nors klausimu, atliekamas 
įstaigos „Vilniaus metro“ reikalų tvarkytojo Augusto Didžgalvio per tos pačios visuomenės išrinktus politikus. Nebuvo idėjos statyti 
kreipimasis į darbo grupės pirmininką V.Avin reikalaujant posėdžiuose metropoliteną – nereikėjo ir įstatymų. Dabar šis reikalas pribrendo. 
svarstyti konkrečius klausimus, padėsiančius iš esmės spręsti viešojo Kaip žinome, metropolitenas veikia visai kitoje erdvėje nei juda 
transporto problemas, ir padėti tašką ties tramvajaus diegimo idėja, nes žmonės ir kitos transporto priemonės. Jam reikalinga požeminė erdvė, 
šis projektas yra panašus į aferistinį dėl kilsiančių dar didesnių o požeminės erdvės įstatymo neturime. Be požeminės erdvės 
transporto spūsčių padarinių.naudojimo įstatymo, turėtų būti parengtas ir metropoliteno įstatymas, 
Mero J. Imbraso teigimu, naujai įdiegta šviesoforų valdymo sistema yra kuriame būtų aptarti šiam specifiniam statiniui būdingi klausimai.
palikimas, gautas iš ankstesnės miesto valdžios, nes jau buvo atlikti visi Techniniai klausimai turėtų būti įteisinti Statybos techniniame 
projektavimo darbai, pasirašytos visos sutartys, kurių nevykdyti buvo reglamente, kuris suformuluotų techninius reikalavimus, keliamus 
neįmanoma. Ankstesnė miesto valdžia kategoriškai atmetė ir bet kokias metropolitenui. Kitus įstatymus, tokius kaip bendrojo plano ar 
kitas  galimas alternatyvas, tarp jų ir gerokai pigesnes, kaip antai atskirų servituto įstatymai, reikėtų papildyti metropolitenui reikalingomis 
sankryžų praplatinimas, kelių lygių sankryžų statymas ir pan. nuostatomis. Įstatymo priėmimas gali užtrukti kelerius metus, todėl šį 
Visgi, nepaisant tvyrojusios įtampos tarp tramvajaus ir metro šalininkų, klausimą reikia spręsti jau dabar, kad jis nestabdytų progresyvios 
darbo grupės nariai ir posėdyje dalyvavę miesto gyventojų susisiekimo sistemos– metropoliteno– diegimo.
bendruomenių atstovai pritarė savivaldybės administracijos Eismo 
organizavimo skyriaus Viešojo transporto poskyrio vedėjo Kastyčio 
Lubio idėjai per kitą darbo grupės posėdį apsvarstyti ir pateikti Vilniaus 
miesto tarybai siūlymą dėl Vilniaus miesto viešojo transporto 
specialaus plano parengimo ir tarptautinio konkurso paskelbimo jam 
sukurti.


