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Sprendimas transporto krizei Vilniuje - METRO

VILNIAUS METRO 
startavo VMKL 

turnyre

o s t i n ė s  m e t ro p o l i t e n o  Susisiekimo problemos šaknys
komanda su griausmu įsiveržė Sį Vilniaus Megėjų Krepšinio es ne pirmieji ir ne paskutiniai, kurie susiduria su šia 

Lygą ir debiutiniame turnyro mače problema. Nors, tiesą sakant, iš mūsų galės mokytis 
iškovojo puikią pergalę, rezultatu Mnebent kaimynai latviai ar Bangladešas. Spūstys 
108:48 sutriuškinusi “Penketuko” didelių miestų gatvėse atsirado kartu su jo didenybe 
komandą automobiliu. Iki pasirodant automobiliui, miesto gatvėmis 
Nugalėtojų komandoje puikiai važinėjo karietos, kurios konkuravo su tuo metu progresyviu 
pasižymėjo Martynas Mažeika (22 visuomeniniu transportu – tramvajumi. Vilnius tuo metu 

taškai) ir Darius Vasiliauskas (18 tesugebėjo įvesti arklių traukiamą tramvajų – vadinamąją 
taškų), prie pergalės 14 taškų prisidėjo ir Vilius Jovaišas bei „konkę“. Po poros dešimtmečiu atsiradus vidaus degimo 
Povilas Kirdeika (12 taškų). varikliui, sparčiai padaugėjo automobilių, kurių gausėjimą 
Varžovų komandoje išsiskytė Liudvikas Babaliauskas (14 taškų) pristabdė ruošimasis Antram pasauliniam karui, tačiau jam 
bei Linas Radavičius (11 taškų), kurie buvo neginčyjamais praėjus automobiliai masiškai užtvindė siauras miestų gatves. 
“Penketuko” lyderiais. Miestų statytojai gatves platino, bet automobilių gausėjimas ir 
“Vilniaus metro” krepšinio komandą, žaidžiančią VMKL miestų augimas pranoko visas urbanistų prognozes ir tapo 
gretose, sudaro Vilniaus metro bendradarbiai bei metropoliteno didžiausia miestų problema. Nors metropoliteną kai kurie didieji 
sumanymo Vilniuje aistruoliai, vilkintys puikias mėlynas miestai pradėjo statyti dar prieškariu, bet tikrasis metropoliteno 
uniformas. Jie jau šį ketvirtadienį, Spalio 23-iosios 20:30 Kuro renesansas prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo. Inžinieriai ir 
aparatūros salėje (Kalvarijų g. 159  mes iššūkį galingai “Bravo” urbanistai sugrįžo prie gyvenimo išbandytos transporto 
komandai. sistemos – geležinkelio, kuri veikia kitoje erdvėje nei gatvės 

eismo dalyviai.
Metropolitenas, priklausantis geležinkelio transporto sistemai, 
dėl savo galingumo, greičio, punktualumo, saugumo, 
ekonomiškumo, laukimo ir kelionės komforto greitai užėmė 
dominuojančią padėtį visuomeninio transporto sistemoje.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir beveik penkis kartus 
išaugus automobilių skaičiui, ir Vilnių palietė ta pati problema, 
kur ią kitos kapitalistinio pasaulio šalys sprendė 
šeštajame–septintajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje. 
Dabar dauguma Vilniaus dydžio Europos miestų jau naudojasi 
metropoliteno paslaugomis. Metropolitenus jau projektuoja ir 
diegia kai kurie Klaipėdos, Šiaulių ar net Panevėžio dydžio 
miestai. Iš mums žinomų – tai Rennes (Prancūzijoje), Grenada, 
Maljorka (Ispanijoje) . Net Lozana, turinti 100 tūkstančių 
gyventojų, Šveicarijoje.
Nėra abejonės, kad metropolitenui pralaužus ledus Vilniuje 
mūsų pavyzdžiu seks Ryga ir Talinas. Būti pirmaisiais, žinoma, 
nelengva, užtat pergalė labiau džiugina.
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LiCS vado ir partiečių nuomonės skiriasi

Liberalų ir cantro sąjungos interneto svetainėje – 
programa.zuokas.lt, partijos nariai ir šalininkai, 
nepaisydami partijos lyderio A.Zuoko miestui jau 
įpirštos tramvajaus statybos,  aktyviai balsuoja už 
pasiūlymą Vilniaus mieste pastatyti Metropoliteną. 
Pasisakančių „už Metro“ yra penkiskart daugiau, 
negu „prieš“. 
Vieši A.Zuoko pasisakymai byloja, jog šis politikas 
negali išsisvaduoti iš sovietinių laikais 
susiformavusio mito, jog metropoliteną gali turėti 
tik milijoniniai miestai. Kadangi p. A.Zuoko 
mąstyseną stingdantys mitai  civilizuoto pasaulio 
šalyse nebuvo žinomi, tai metropolitenai, išstūmę pasenusį tramvajų, 
jau keliasdešimt metų sėkmingai funkcionuoja dešimtyse miestų, pagal 
pagrindinius urbanistinius kriterijus (t.t. gyventojų skaičiumi) panašių 

Metro maketas keliauja per Vilnių į Vilnių. 
Tikėsimės, kad partijos bendraminčiai apšvies 

Kaip ir visą šią vasarą, taip ir šią savaitę metro maketas keliauja per savo Vadą ir išaiškins, kodėl Vilniuje reikalingas 
Vilnių, tad kviečiame apsilankyti ir savo akimis pamatyti, kaip Vilnius Metro. Juolab, kad šią progresyvią susisiekimo 
atrodys po 5-10 metų. Rudenėjant orams tai buvo paskutinė galimybė sistemą pageidauja investuoti, statyti ir 
pamatyti metro maketą. eksploatuoti pr ivačios užsienio šalių 
Spalio 21 metro maketas buvo pristatomas Šeškinėje, prie fontano. kompanijos. Partijų vadams neturėtų būti gėda 
Spalio 22 maketas lankėsi prie Hyper Rimi (Savanorių pr.). pasinaudoti interneto resursu, gilinant savo 
Spalio 23 metro galima buvo pamatyti Pilaitėje, prie M.Mažvydo žinias, tam pasitarnautų mūsų svetainė - www.vilniausmetro.lt
vidurinės mokyklos.
Spalio 24 maketas buvo rodomas prie Vilniaus Geležinkelio stoties.

Mes ne vieninteliai
Rodant maketą suteikiama galimybė įsilieti į 

Internetinė svetainė metro rėmėjų gretas. Tą galima padaryti 
mies ta i .ne t  s avo  užpildant nario anketą. Užpildžius anketą 
forume metro tema suteikiama galimybė patiems pirmiems sužinoti 
analizuoja galimybę apie metro eigą Vilniuje. Šia proga jau 
Vi ln i u j e  į d i e g t i  pasinaudojo pusseptinto tūkstančio žmonių. 
M e t r o p o l i t e n ą .  Pasirašydamas žmogus žino, kad taip išreiškia 
F o r u m e  v i r š  savo pritarimą metro idėjoms. Rezultatų laukti nereikia ilgai- 
tūkstančio nuomonių savivaldybė dėl mūsų aktyvumo jau pradėjo gan atvirai kalbėti apie 

ir komentarų, tačiau diskusijų dalyviai dažniausiai mato tas problemas, metro Vilniuje, ruošiasi naujajam transporto specialiajam planui, 
kurios jau seniai išanalizuotos VŠĮ „Vilniaus metro“ svetainėje kuriame metro klausimas bus išnagrinėtas objektyviai ir įvairiapusiškai.
www.vilniausmetro.lt . Viena iš esminių klaidų, tai apklausai pateikti Vieno pristatymo metu, prie Baltojo tilto, vestuvių dalyviai panoro 
klausimai. Klausiama: už ką jūs? Metro, tramvajų ar metro – tramvajų. įsiamžinti prie būsimojo metro. 
Korektiškiau būtų klausti: ar jūs norite joti ant žirgo, asilo ar jų hibrido Pristatymo prie savivaldybės metu atėjo dauguma savivaldybės 
mulo? Šie gyvuliai kryžminasi, o metro su tramvajumi sukryžminti administracijos klerkų ir prisijungė prie metro entuziastų, bei kvietė 
neįmanoma, nes vienas važinėja pagal geležinkelio eismo taisykles, o prezentacijos organizatorius užeiti į administracijos pastatą, ten 
kitas pagal kelių eismo taisykles. Tiesa, kažkas panašaus į hibridą yra valdininkai žadėjo suagituoti kitus savo kolegas pasirašyti už metro.
Briuselyje vadinamasis „premetro“. Kai rekonstruojant tramvajaus trasą Metro maketas buvo atvežtas ir prie VGTU, VPU universitetų rūmų, 
į metro, dalyje metro trasos dar kursuoja tramvajai, o metro traukiniai Akropolio. Pasitaiko, kad žmonės ateina ir siūlosi pasirašyti antrą kartą, 

tokiu atveju padėkojama, bet maloniai atsisakome. praleidžiami tik pilnai rekonstravus liniją. Tačiau būtų kvailumo 
Nors metro maketas jau buvo išvežtas į 26 vietas, vis dar pasitaiko, kad viršūnė pirmiau nutiesti tramvajaus bėgius, o po to įrenginėti metro 
Vilniečiai negirdėjo apie metro, nematė maketo arba tiesiog painioja tunelius ir stotis. Miestai.net svetainės forumo dalyvius kankina 
metro su tramvajumi. Išgirdę, kad pristatomas ne tramvajus, o metro, abejonės, kurios jau seniai aptartos svetainėje www.vilniausmetro.lt . 
mielai ir entuziastingai siūlosi išreikšti paramą prisijungdami prie metro Tai ar Vilnius ne per mažas turėti Metropoliteną? Ar Metropolitenas 
sąjūdiečių. atsiperka? Iš kur imti pinigų Metropolitenui pastatyti? Naudojantis 
Apklausos rodo, kad jaunesnės amžiaus grupės pritaria metro 75 proc., internetu galima sužinoti, kad dešimtys Vilniaus dydžio ir mažesnių 
tuo tarpu tarp vyresnio amžiaus žmonių pritarimas siekia iki 40 proc. Europos miestų eksploatuoja Metropolitenus, kad metro keleivių 
Dažniausi tokių nepritariančių argumentai: aš nesulauksiu, išvogs pervežimo sąnaudos kelis kartus mažesnės nei tramvajaus. Esant mūsų 
pinigus, geriau didinti pensijas ir t.t.  Visgi dauguma priėjusių ir norui ir sutikimui Metropoliteną Vilniui gali pastatyti užsienio 
besidominčių žmonių pritaria metro idėjai, ir nors ne visi tiki greitu investitoriai. Tai akivaizdu, bet mažiau informuotiems atrodo 
projekto startavimu, tačiau linki kuo greičiau baigti diskusijas dėl neįtikėtina. Bet juk dar ir dabar ne visi tiki, kad žemė sukasi apie saulę, o 
transporto ir imtis konkrečių žingsnių. ne atvirkščiai.


