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3 mlrd. litų. Tiek Vilnius kasmet praranda “kamščiuose”.

azdynai visuomet garsėjo kaip pats ilniaus metro entuziastai rugsėjo 27 d. rengia sportinį metro maratoną. 
žaliausias Vilniaus mikrorajonas. Tai bus 4 km atstumo bėgimas. Bėgikai bėgs pirmos siūlomos metro Vlinijos trasa, kuri metro entuziastų planuose tęsiasi nuo Spaudos rūmų LDaugybė parkų, žaliųjų erdvių daro 

iki Baltojo tilto. Renginio tikslas – atkreipti miesto valdžios dėmesį, kad iki šiol Lazdynus patrauklius gyventi, gamtos 
nėra esminio sprendimo, padėsiančio panaikinti spūsčių Vilniuje problemą. kaimynystėje gyventojai jaučiasi geriau ir 
Nuo savivaldybių tarybų rinkimų praėjo jau beveik dveji metai, o apčiuopiamų sveikiau. Modernus ir patogus susisiekimas su 
sprendimų dėl susisiekimo dar nepriimta. 2007 m. rinkimuose visos 

kitais miesto rajonais taip pat prisideda prie 
kandidatavusios partijos deklaravo siekį spręsti spūsčių problemas, bet iki šiol 

gero Lazdynų vardo ir aplinkosauginės nėra aiškios miesto transporto strategijos. Maratonininkai sieks parodyti, kad 
padėties. Visgi pastaraisiais metais Vilniaus metro Vilniui tikrai būtinas ir kad vilniečiai jau seniai laukia tvirto valdžios 
mieste gerokai išaugo spūstys. Lazdyniečiams žodžio dėl susisiekimo ateities. 
tapo sunkiau keliauti į darbą, į namus Po 

Bėgimas vyks rugsėjo 27 d. (šeštadienį) nuo Spaudos rūmų iki Baltojo langais zujantys automobiliai teršia orą, kelia 
tilto. Pradžia – 12 val.triukšmą. Transporto stovėjimo vietų 

trūkumas tapo kasdiene daugiabučių namų 
gyventojų problema. Suprantama, šios bėdos 
– viso Vilniaus rūpestis. Pats esu 

transportininkas, tad turiu aiškią viziją, kaip turėtų būti sprendžiamos 
spūsčių Vilniuje problemos. Būtina prisiminti, kad į sostinę kasdien 
atvyksta apie 150 tūkst. vienadienių svečių iš aplinkinių rajonų bei 
miestų. Atvykstantieji naudojasi miesto infrastruktūra – keliais, 
visuomeniniu transportu. Todėl Vilniaus spūsčių klausimas tampa visos 
šalies problema. 
Kaip kandidatas į LR Seimą Lazdynų apygardoje jaučiu pareigą 
prisidėti ir palaikyti iniciatyvą taisyti komplikuotą Vilniaus 
automobilių srautų situaciją greitai ir iš esmės. Pasisakau už sistemingą 
transporto sistemos reformą Vilniuje:
1. Aplinkkelių būtinumas;
2. Pagrindinių sankryžų pertvarkymas į kelių lygių sankryžas.

Kiek sostinėje vilniečių ir kiek jų svečių?3. Metro įdiegimas su automobilių aikštelėmis miegamuosiuose 
rajonuose.

astatome apie 5000 butų, 2000 kotedžų per metus, suremontuojame 
rūsius ir mansardas, statome parduotuves ir biurus, konferencijų sales ir . Jakimavičius pr itar ia š iai  Pviešbučius, baigiame prikelti antram gyvenimui senamiestį, vietoj nuomonei ir priduria, kad tik 

Šnipiškių lūšnynų dygsta daugiaaukščiai, statomi sporto kompleksai ir Gįvykdžius šias tris sąlygas Vilnius 
pramogų centrai, fitneso salės ir grožio salonai, ir visi netušti.galės laisviau atsikvėpti ir miestiečiai daug 
Tiesa, vieną kitą sudeginame, vieną kitą vyresnį vilnietį išdanginame į 

greičiau bei patogiau keliaus savo reikalais. Didžiasalį, bet iš ten atbėga jaunesni. Lietuvos kaimai, bažnytkaimiai ir 
Savaime suprantama, visos investicijos turi miesteliai tuštėja ne tik todėl, kad jų gyventojai emigruoja ar iškeliauja 
būti pagrįstos skaičiavimais, bet Vilniuje anapilin, bet nemaža dalis patraukia ir į sostinę. Sostinė vilioja jaunimą 
automobilių spūsčių keliami nuostoliai jau mokymų ir laisvalaikio leidimo galimybėms, vyresnius – geresniais darbais ar 
seniai perkopė 3 mlrd. Lt per metus ribą. G. karjera, senjorai čia ras palankių sąlygų reikšti savo išmintį forumuose ar 

pasitaisyti sveikatą dažnai vienintelėse gydymo įstaigose pas geriausius Jakimavičiaus nuomone, tai akivaizdžiai 
specialistus. O kur dar reikalai, kuriuos gali sutvarkyti tik Vilniuje: keliolika rodo, kaip gyvybiškai svarbu kuo greičiau 
ministerijų, keliasdešimt ambasadų, teisėtvarkos, teisėsaugos, mokslo ir meno vykdyti susisiekimo pertvarką. Būtina 
įstaigų, televizija ir radijas, kur gali ne tik pažiūrėti, bet ir pats pasirodyti, prisiminti, kad vien kalbomis spūsčių 
redakcijos, spaustuvės ir t. t. Turistai ir prekeiviai atvažiuoja pažiūrėti, pirkti ir 

nepanaikinsime. Tam reikia iniciatyvių parduoti. Statistika rodo, kad Vilniuje gyvena 556 tūkst. gyventojų, bet tai tas 
žmonių, teikiančių drąsių pasiūlymų. pat, kas Liepos mėnesį teigti, kad Palangoje gyvena apie 17000 gyventojų.

Tikėtina, kad populiacija jau pasiekė arti milijono, be to ir žemė aplink Vilnių 
išpirkta 20 km. spinduliu. Tikriausiai ne žemės ūkio darbams. O kokia 
susisiekimo perspektyva?
Taigi, kiek vis dėlto Vilniuje gyventojų? Neaišku, tačiau neabejojama vienu - 
Vilniaus gatvės per saiiauros, kad užtikrintų gerą jo gyventojų ir svečių 
susisiekimą.
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Tąkart buvo tik viena išeitis išsiaiškinti – pamatyti šią transporto priemonę NAUJIENOS savo akimis. Todėl ėmiau Briuselio viešojo transporto schemą, pravažiavau 
porą metro stotelių ir aš jau vietoje. Tiesą sakant, nei 
stovėdamas priešais „premetro“ stotį, nei nusileidęs į 
ją nepastebėjau jokio skirtumo. Ir jei ne rampos 
nužemėjimai, įrengti šalia bėgių, būčiau rimtai 
suabejojęs tiek transporto schemos tikslumu, tiek 
savo gebėjimu joje orientuotis. 
Nespėjus deramai apžiūrėti šios keistenybės, tuneliu 

į stotį atskubėjo dviejų vagonėlių tramvajus, kuris šioje stotyje buvo 
neproporcingai mažas. Atrodė, lyg tramvajaus mašinistas per neapdairumą 
būtų supainiojęs trasas ir vietoj gatvėmis nutiestų bėgių įvažiavo į metro 
tunelį.
Kaip vėliau paaiškėjo, savo drastišku spėjimu nedaug ir nukrypau nuo 
tiesos. Premetro – tai transporto sistema, kurioje tramvajaus riedmenys 

(vagonai) juda metro tuneliu, o stočių rampos nuo 
metro skiriasi tik minėtais nužeminimais. Laikui 
bėgant, kai tramvajaus vagonėlių jau nebepakanka, 
reikiamam žmonių srautui pervežti premetro 
tuneliais pradeda judėti metro sąstatai, pakeisdami 
ne tokį galingą tramvajų. Premetro stotys, žinoma, 

etro maketas, vaizduojantis dviejų linijų jungtį, nuolat praranda anksčiau buvusius rampų nužemėjimus. 
vežiojamas po Vilnių ir pristatomas plačiajai visuomenei. Tai Taip premetro tampa tiesiog metro.Mpuiki proga pamatyti, kaip atrodys metro po 5–10 metų. Maketą Premetro sistema įrengta ir kituose Europos miestuose. Be Briuselio, 

pristatantys metro entuziastai noriai pasakoja visus dominančius aspektus: premetro yra Vienoje, Antverpene, Šarlerua ir kitur.
kainą, atsiperkamumą, naudą ir statybos technologijas. 
Rugsėjo 16 d. metro maketas buvo pristatytas prie savivaldybės, buvusio 

Šuo ant šienotramvajaus vietoje. Su metro perspektyvomis susipažino miesto 
savivaldybės ir verslo centro darbuotojai.
Rugsėjo 18 d. maketas buvo pristatytas Kudirkos aikštėje prie Vyriausybės 
pastato. Su metro perspektyvomis susipažino centre dirbančių įstaigų 
darbuotojai, eiliniai vilniečiai.
Rugsėjo 19 d. maketas buvo pristatytas prie Seimo rūmų. Su metro 
perspektyvomis turėjo progą susipažinti tautos išrinktieji, miesto svečiai ir 
gyventojai.
Gal artimiausiu metu metro maketas atsiras ir prie jūsų darbo, 
gyvenamosios ar mokymosi vietos? Tai galite sužinoti apsilankę adresu Šuo ant šieno – nei pats ėda, nei kitam duoda“. Šis posakis labai 
www.vilniausmetro.lt. Čia pateikiamos visos naujienos apie metro. tinka, kai svarstoma galimybė Vilniuje pastatyti metropoliteną. „

Patys pinigų šiam reikalui neturime, o kitiems šio objekto atiduoti 
ilniaus miesto savivaldybės taryba per nenorime. 50 metų sovietinio ūkio vedimo praktika paliko gilų pėdsaką 
artimiausią mėnesį turėtų spręsti klausimą dėl žmonių sąmonėje, ir jie sunkiai įsivaizduoja privatų metropoliteną. Vnaujojo transporto specialiojo plano parengimo. Žmonės jau apsiprato su privačiomis parduotuvėmis, statybos firmomis. 

Metro entuziastai deda visas pastangas, kad šiame Įsivaizduoja, kad gali būti privatūs gimdymo namai, vaikų darželis ar 
dokumente būtų išsamiai išnagrinėta metro perspektyva. gydymo įstaiga. Bet privataus sektoriaus paslaugos viešajame transporte 
Šis naujasis planas būtų pirmasis norminis dokumentas, žmonių vaizduotėje baigiasi „mikriuku“. Valdininkų požiūrį, kad 
padėsiantis pamatus metro statybai Vilniuje. Specialiojo visuomeninis transportas gali būti tik valstybinis, sustiprino ir tai, kad iš 
plano tikimasi sulaukti 2009 m. rudenį. valdiško verslo galima turėti asmeninės naudos. Tad privataus 

metropoliteno klausimu laukia daug diskusijų. Bet kuo anksčiau 
pradėsime, tuo greičiau baigsime, nes greitai Lietuva nepraturtės. Todėl 

KELIONĖS reikės ieškoti užsienio investuotojų, kurie turi pinigų ir patirties tokį 
objektą pastatyti ir tinkamai eksploatuoti. Žinoma, jei užsienio Briuselio premetro
investuotojai, matydami mūsų korupcijos lygį ir sovietinį mentalitetą, 

Metro entuziasto įspūdžiai iš Europos sostinės apskritai rizikuos investuoti.
Pasipriešinimas naujovėms taip pat turį senas tradicijas. Klasikinis 

urbūt dažnas po Vakarų Europą keliaujantis turistas yra susidūręs pavyzdys – audimo staklių laužymas prieš kelis šimtmečius Anglijoje ir 
su keista miestų viešojo transporto sistema, dar keistesniu vilniečių vežikų pasipriešinimas paleisti Vilniuje tramvajų prieš šimtą Tpavadinimu „premetro“. Būtent šis keistuolis ir atkreipė mano metų. Todėl ir dabar bus sunerimę autobusų ir troleibusų eksploatuotojai, 

dėmesį, kai pavasarį viešėjau Belgijos sostinėje. nes jiems tektų konkuruoti su gerokai progresyvesne susisiekimo sistema. 
Briuselis – ne vienintelis Europos miestas, kurio viešojo Žinoma, jie dės visas pastangas, kad metropoliteno nebūtų arba jis atsirastų 
transporto schemoje galima išvysti linijas, aiškinamas kaip keliolika metų vėliau. Eiti nepramintu keliu visada sunku, bet mes tam 
„premetro“ trasos. Sprendžiant iš pavadinimo, tai pasiryžome.
metropoliteno sistemai gimininga transporto rūšis, kuri dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių prasilenkia su metro sąvoka. O 
kaip yra iš tikrųjų?


