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Ekologiškas transportas - dūstančiam miestui

Metro entuziastai bėgo pirmąja linija

eštadienį (rugsėjo 27 dieną) Vilniaus 
metropoliteno idėjos entuziastai bėgo pirmąjį Šmažąjį maratoną (4,2 km) trasa pirmąja 

numatyta Vilniaus metro linija – nuo Spaudos rūmų 
iki Baltojo tilto. Maratono organizatorius itin 
nudžiugino gausus jaunimo ir moksleivių būrys. 
Atvyko ir keletas vyresnio amžiaus dalyvių. Vienas iš 
jų pademonstravo puikų rezultatą – tai pirmasis 
Atkuriamojo Seimo kancleris, Tautos prisikėlimo 
partijos kandidatas Senamiesčio rinkiminėje 
apygardoje Vytautas Kazimieras Aranauskas. „Nors 
gyvenu Senamiestyje, tačiau negaliu likti abejingas 
valdžios neveiklumui, kai kasdien vis labiau esame 

nuodijami automobilių kamščiuose išmetamomis dujomis, kai nuo tų pačių Poniai Vitalijai dovanojame suvenyrinį Vilniaus metropoliteno puodelį už šaunų laišką.
dujų pažeidžiamas ir griūva Senamiesčio architektūrinis paveldas. Metro būtų 

KAMŠČIAMS - NE!puikiausias būdas apsaugoti sostinės gyventojų ir pastatų sveikatą,“ – kalbėjo V. 
K. Aranauskas. 
Kvietimas dalyvauti maratone buvo išsiųstas ir visoms politinėms partijoms, ietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio būstinėje įvyko Liberalų 
suteikiant jų kandidatams galimybę savo dalyvavimu pademonstruoti realų sąjūdžio Vilniaus mieste iškeltų kandidatų į Seimą ir 
pasiryžimą spręsti transporto spūsčių problemas sostinėje. Partijos, kurių Lvisuomeninio judėjimo „Metro sąjūdis“ atstovų pasitarimas dėl 
dauguma orą drebina šauksmais apie išskirtines protines jų kandidatų savybes susisiekimo Vilniaus mieste gerinimo. Praėjusių savivaldos rinkimų 
bei milžinišką fizinį potencialą, galintį „vardan tos Lietuvos“ nuversti kad ir 

metu Liberalų sąjūdis šūkiu „Kamščiai užkniso juodai“ bandė atkreipti Himalajų kalnus, nesugebėjo atsiųsti nė vieno drąsuolio, kuris šią „galybę“ 
visuomenės dėmesį į susisiekimo problemą ir kvietė ją spręsti. patvirtintų. Savaime suprantama, juk maratonas – tai ne alaus šventė, ir panašu, 
Visuomenė šį kvietimą priėmė. Susikūrė visuomeninis judėjimas kad tarp politikų vis dar populiaru didžiuotis išmaukus keturis ir daugiau litrų 
„Metro sąjūdis“, kuris šiuo metu vienija daugiau nei 5 tūkstančių alus, negu kad prabėgus bent keturis kilometrus.
vilniečių. „Metro sąjūdis“ iškėlė tikslą padėti Vilniaus bendruomenei 
spręsti šiuo metu opiausią spūsčių problemą. Liberalų sąjūdžio atstovai 
miesto taryboje, jų kandidatai į Seimą ir „Metro sąjūdžio“ aktyvistai 
nagrinėjo galimus susisiekimo problemos sprendimo būdus. 
Ankstesnės miesto tarybos, vadovaujamos A. Zuoko, siūlyta tramvajaus 
transporto sistema neišlaikė specialistų kritikos, jos nepalaiko 
visuomenė. „Metro sąjūdžio“ siūlomai metropoliteno sistemai pritaria 
dauguma Vilniaus gyventojų, todėl Liberalų sąjūdžio politikai nutarė 

Mums rašo: Vitalija Grižienė paremti „Metro sąjūdžio“ pastangas ieškant galimybių įdiegti šią 
susisiekimo sistemą. Dešiniųjų pažiūrų Liberalų sąjūdžio politikams 

aba diena "Vilniaus Metro" komanda, priimtinas ir privačių investuotojų dalyvavimas šiame projekte. 
Pritraukus privatų kapitalą būtų ne tik pagerintas susisiekimas, būtų L
sukurta papildomų darbo vietų šiai sistemai įrengti ir eksploatuoti. Dėkoju už siunčiamas nuorodas. Jūsų laikraštuką visada perskaitau.
Liberalų sąjūdžio vadovai patikino, kad jų atstovai tiek Seime, tiek Jau ne vieni metai prasmingai leidžiant savo laisvalaikį spūstyje įstrigusios 
miesto taryboje rems „Metro sąjūdžio“ pastangas siekiant pagerinti transporto priemonės viduje, galvoje gimsta netikėčiausios mintys ir vizijos 

apie ateities kelionę į darbą... Pakeliaukime drauge :) susisiekimą Vilniaus mieste. Akcija „Kamščiams NE“ tęsiasi.
...Nusileidžiu į metro stotį Pilaitėje (Fabijoniškėse, Justiniškėse, Šeškinėje...), 
įsėdu į dailų, bet talpų vagonėlį. Šis stabteli dar keliose stotelėse, surinkdamas 
keleivius ir ties Spaudos rūmais (Šeškinės kalnu ir kt) išniręs iš tunelio, aukštai 
virš upės ir pastatų nutiestais bėgiais nuskuba į ant Taurakalnio (ar kitos centre 
aukštai iškilusios vietovės) įrengtą transporto mazgą. Kelionėje užtrunku 5-7 
minutes. Nuo transporto mazgo, pasirinkusi reikiamą kryptį, eskalatoriumi 
nuleidžiu žemyn. Dar kelios minutės pėstute ir aš jau darbe.

V.K.Aranauskas:
„Metro būtų puikiausias būdas 
apsaugoti sostinės gyventojų ir 
pastatų sveikatą.“
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Valstybė Miestas

Gyv. Skaičius (tūkst.) Metropolitenas

mieste apskrityje

Švedija Stokholmas 1933 m.       504 tūkst. 798 1700 1950 108 100 329

Suomija Helsinkis 1955 m.       372 tūkst. 565 1293 1982 22,1 17 56

Prancūzija Lilis 1978 m.       170 tūkst. 226 1200 1983 45,2 60 48

Lyonas 1968 m.       527 tūkst. 470 1300 1978 30 39 98

Marselis 1977 m.       904 tūkst. 820 1604 1977 19 24 55

Renas 1997 m.       204 tūkst. 210 450 2002 9,4 15 40

Tuluza 1983 m.       541 tūkst. 880 1117 1993 28 37

Šveicarija Lozana 1991 m.       127 tūkst. 129 129 1991 8 15 25

Belgija Šarlerua 1977 m.       227 tūkst. 201 500 1983 25 9

Vokietija Niurnbergas 1967 m.       474 tūkst. 500 800 1972 34,6 44 115

Italija Katanija 1999 m.       315 tūkst. 299 700 1999 3,8 6 0,5

Turinas 1999 m.       900 tūkst. 900 2200 2006 9,6 15

Breša 2004 m.       191 tūkst. 193 600 2012 13,1 17

Genuja 1988 m.       686 tūkst. 620 890 1990 5,3 7 31,7

Olandija Amsterdamas 1970 m.       749 tūkst. 747 1400 1977 32,7 33 30,5

Roterdamas 1965 m.       731 tūkst. 584 1100 1968 55,3 38
Norvegija Oslas 1928 m.       258 tūkst. 548 1120 1966 84,2 104 63,5

Portugalija Lisabona 1955 m.       778 tūkst. 564 2000 1959 39 46 184

Portas 2002 m.       220 tūkst. 228 1570 2002 60 68 48,2

Ispanija Bilbao 1976 m.       420 tūkst. 354 947 1995 38,2 36 85,9

Grenada 2007 m.       236 tūkst. 236 470 16 26

Maljorkos Palma 2005 m.       390 tūkst. 413 517 2007 7,2 9

Malaga 2005 m.       558 tūkst. 558 814 2011 17 20 9,8

Valensija 1980 m.       750 tūkst. 800 1738 1988 31,8 37 62

Jungtinė Karalystė Glazgas 1896 m. 580 1750 1896 10,4 15 13,16

Čekija Praha 1967 m. 1218 1964 1974 59,3 54 537

Armėnija Jerevanas 1970 m.       767 tūkst. 1107 1245 1981 13,4 10 12,1

Gruzija Tbilisis 1952 m. 1093 1345 1966 26,4 22 105,6

Lietuva Vilnius 2010 m.     576 tūkst.* 542 2015 7* 9 30*

* - prognozė

Statybų pradžia ir 

tuometinis gyv. skaičius
Įrengimo 

metai

Linijų ilgis 

(km)

Stotelių 

sk.

Keleivių pervežimo 

kiekis (mln/metus)

999**

** - šį skaičių sudaro: 876 tūkst. Vilniaus apskrities gyventojai + 150 tūkst. Lietuvos gyventojų. (laikinai dirbantys, besimokantys, 

besinaudojantys mokslo, švietimo, valstybinių įstaigų, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos paslaugomis)

privežti iki metropoliteno stočių, miestas galėtų plėtotis ir atokiau nuo Metropoliteno įtaka miesto plėtrai
pagrindinės magistralės.
Ypač didelių galimybių miesto plėtrai sudarytų linija Nr. 3, einanti etropolitenas miesto infrastruktūros 
esamų aukštosios įtampos ir sudėtingo reljefo teritorija. Čia atsirastų elementas. Daugelio miesto patirtis 
labai vertingų laisvų plotų, kuriuos tinkamai paruošusi ir realizavusi, Mrodo, kad įdiegus metropoliteno 
savivaldybė įgytų lėšų ir metropoliteno infrastruktūrai plėtoti.susisiekimo sistemą, tų miestų ekonominis 
Šalia metropoliteno ir Šiaurinės gatvės esami plotai leidžia kurti gyvenimas suintensyvėja. Nekilnojamojo turto 
infrastruktūrą, kuri atitiktų šios dienos reikalavimus, tenkinti vertė 500 m atstumu nuo metro trasos pakyla 
dabartinius labai pasikeitusius socialinius poreikius ir aptarnautų 25 % . Dėl šios priežasties miestas prie 
anksčiau statytų kvartalų gyventojus.metropoliteno trasos vystosi intensyviai.

Per spektyv ios  l in i jo s ,  kur ios  būtų  Įrengus mūsų siūlomas trasas labai paspartėtų Viršuliškių, Justiniškių, 
projektuojamos į miesto pakraščius, pvz., Oro Pilaitės ir šalia jų esančių plotų užstatymas daugiaaukščiais pastatais. 
uostą, Saulėtekio kvartalą. Metropoliteno žiedo Linija Nr.1 išspręstų ir šalia senojo Viršuliškių kelio esančių teritorijų 
dalį pagal vakarinį apvažiavimą būtų galima ryšį su miesto centru.
planuoti laisvai pagal miesto bendrijų planą ir Linija Nr. 2 sudarytų geras sąlygas miestą vystyti šiaurės kryptimi, 
jo detalizaciją. Metropoliteno planavimas taptų gerokai nukrautų Ukmergės kelią. Didelio galingumo visuomeninio 
miesto planavimo dalimi ir užbėgtų transporto sistema leistų miestą plėsti abipus šios magistralės. Dabartinį 
susisiekimo problemoms už akių.visuomeninį transportą, autobusus ir troleibusus palikus keleiviams 

Mažesnių Europos miestų metropolitenai


