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METRO - sparčiau, tiksliau, pigiau ir patogiau!

METRO šukuosenos negadina Naujas Metro sąjūdžio veiklos etapas

isuomenės nuomonės tyrimai parodė, augėjant metro šalininkų ir didėjant jų įtakai visuomenėje, laikas 
kad metro idėją palaiko 56 % vilniečių, pagalvoti ir apie struktūrinius darinius, galinčius imtis konkrečių Ddarbų diegiant metro idėją. Gavęs vilniečių pritarimą „Metro Viš jų moterys sudaro daugiau nei 60 %. 

sąjūdis“ imsis konkrečių metro statybos darbų.Pasiteiravęs vienos iš visažinių bendradarbių 
Tam reikalui sudaromi atskiri padaliniai. Pirmasis padalinys užsiims gavau atsakymą, kad vienas iš didžiausių metro 
informacijos rinkimo, kaupimo, analizavimo ir skleidimo darbais. Antrasis privalumų tas, jog važiuojant metro nenukenčia 
atliks ekonominės naudos analizę, galimų investuotojų paiešką. Tyrimo ir šukuosena. Net ir mažai tais klausimais 
projektavimo padalinys rinks reikalingą informaciją metro projektavimo nusimanantys vyrai suvokia, kokią įtaką moters 
darbams, teiks metro trasų ir stočių projektinius pasiūlymus. Ketvirtasis nuotaikai turi visuomeniniame transporte 
skyrius kurs teisinę bazę nustatydamas, kada ir kokius teisės aktus būtina sugadinta moters šukuosena. Bet metro ne tik 
priimti, kad statyba nebūtų stabdoma. Penktojo padalinio tikslas – 

šukuoseną saugo. Tai puikios laukimo sąlygos 
organizuoti metro statybą. Tam tikslui būtina sukurti profesionalų statybos 

metro stotyse, vasarą vėsu, žiemą šilta, netenka 
organizavimo skyrių, kuris privalėtų organizuoti atvirų durų dienas 

kęsti lietaus, šlapdribos ar vėjo, stotyje potencialiems investuotojams, skelbti konkursą ar atrankos būdu nustatyti 
nepaslysi, nebūsi aptaškytas, nesušlapsi ir ir rekomenduoti tarybai būsimus metro statytojus. Kiekviename padalinyje 
neišsipurvinsi batų. Metro niekada nebūna darbuosis po keliolika toje srityje nusimanančių žmonių, kurie pagal savo 
sausakimšas, todėl keleivis keleiviui veiklos planus sieks apibrėžtų tikslų.
nekvėpuoja į pakaušį ir neplėšo sagų. Stočių Jei susitarsime rinktis į forumą kas savaitę, specializuotas padalinys privalės 
personalas, vaizdo kameros, saugumo tarnybos parengti pranešimą apie situaciją savo bare kas penkta savaitė. Bus sudaryta 
prižiūri tvarką stotyse, užtikrina keleivio saugumą tiek stotyse, tiek galimybė visiems, norintiems išklausyti pranešimus ir dalyvauti 
vagone. Stotyse nesišvaisto girtuokliai, benamiai, valkatos ar vagys, nes diskusijoje. Tikimės, kad tokiu būdu specializuotas grupes papildys 
jie greitai pastebimi ir stoties personalo palydimi į gatves ar aktyvūs nariai, o jų veiklą – naujos vertingos idėjos.
perduodami policijai. Kai kurių miestų metropolitenai įsileidžia gatvės 
muzikantų, bet jie neįkyrūs, o gera muzika dar ir nuotaiką pakelia. Jei 
turi varioką – įmeti, jei ne – paploji, nusišypsai, ir to pakanka. Visa tai 
smulkmenos, bet kaip teigiamai jos veikia žmonių nuotaiką ir savijautą. 
Teisingai sakoma, kad iš smulkmenų visas gyvenimas susideda, iš 
minučių – valandos, iš valandų – dienos, iš centų – litai ir tūkstančiai 
litų. 
Skundžiamės, kad neturime laiko. Metro mūsų kelionės laiką 
sutrumpintų perpus, nes jis nesudaro spūsčių, jo kelyje nėra sankryžų, 
metro važiuoja punktualiai ir trumpiausiu keliu. Dabar kelionėse 
sugaištame valandą ar dvi, o metro per metus mums sutaupytų laiko, 
prilygstančio mėnesio ar dviejų mėnesių darbo laikui. O laikas, kaip 
žinome, pinigai. 
O dabar apie pinigus. Ne apie tuos, kuriuos prarandame važiuodami 
vėžlio tempu sausakimšu autobusu ar troleibusu, o apie pinigus, 
kuriuos jūsų šeima paleidžia dūmais, važiuodama nuosavu 
automobiliu. Suskaičiavus visas (taip pat ir automobilio nusidėvėjimo) 
metų išlaidas bei visus nuvažiuotus kilometrus, gaunamas tas pats 
skaičius. Vadinasi, kilometras – litas. Bet važiuojant metro, tai kainuotų 
penkiskart mažiau. Tad per dieną sutaupai dešimtis, per mėnesį – 
šimtus, o per metus– tūkstančius. 
Tikri vyrai, jei ne viską, tai daug ką gali padaryti moterų įkvėpti, todėl 
parodykite tiesiausią kelią, kaip galiausiai sutaupyti pinigų ir 
įgyvendinti savo didžiausią svajonę... Kelias netrumpas, bet užtikrintas.

„Vilniaus metro“ komandos kluptelėjimas
sostinės mėgėjų krepšinio lygoje

irmadienį, lapkričio 3 d., „Vilniaus metro“ 
krepšinio komanda namų aikštelėje po Pįnirtingos kovos nusileido sporto klubo 

„Clifox“ krepšininkams. Priešininkai šventė 
pergalę rezultatu 67:78, o „Metro“ komandos 
žaidėjai antrą kartą šiame sezone aikštelę paliko 
nuleistomis galvomis. Pergalė prieš „Clifox“ būtų 
garantavusi „Metro“ ekipai mažiausiai antrą vietą turnyrinėje lentelėje ir 
papildomus taškus, kurių gali prireikti prieš atkrintamąjį turnyro etapą.
Į rungtynes „Metro“ krepšininkai rinkosi nesitikėdami lengvos kovos, juk 
„Clifox“ – vienintelė pogrupio komanda, šį sezoną žengianti be 
pralaimėjimų. Varžovų pranašumas išryškėjo jau per pirmąjį kėlinį, kurį 
nervingai pradėję „Metro“ krepšininkai pralaimėjo dešimties taškų 
skirtumu. Laimei, savąjį žaidimą komanda atrado antrajame kėlinyje, ir jau 
trečiajame ketvirtyje švieslentė rodė lygų rezultatą. Varžybų baigtis buvo 
palankesnė ilgesnį atsarginių žaidėjų suolelį turintiems „Clifox“ žaidėjams. 
Jie šventė jau ketvirtąją pergalę ir įsitvirtino pačiame turnyrinės lentelės 
viršuje.
Per varžybas puikiai pasirodė nuo atsarginių suolelio pakilęs Nerijus Ledas, 
pelnęs 14 taškų ir buvęs rezultatyviausiu komandoje. Po 12 taškų pridėjo 
Darius Vasiliauskas ir Gintautas Rimkevičius.
Kitas varžybas „Vilniaus metro“ žais Lapkričio 12 d., su turnyrinės lentelės 
kaimyne – „V.I.P“ krepšinio komanda. Tikimės, kad „Vilniaus metro“ 
krepšininkai puikiai pasiruoš būsimoms varžyboms ir pasieks dar vieną 
svarbią pergalę.
Visus, kurie nori palaikyti krepšininkus ir pažiūrėti gražaus krepšinio, 
kviečiame 20:40 į M.Mažvydo vid. mokyklą (Vydūnog. 17A, Vilnius).
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Vilniaus metropoliteno ištakos 1984-aisiais

Visuomeninio požeminio elektrinio transporto klausimu 
Vilniaus mieste pradėta kalbėti 1984 m. Tuo metu miesto 
gatvių tinklas buvo mažesnis, nebuvo tokių automobilių 
srautų, kokie susidarė per pastaruosius kelerius metus. 

Rinkimai baigėsi,Tokių magistralių precedentas buvo Geležinio Vilko 
požeminė greitoji magistralė. rinkiminė kampanija prasideda
Buvo svarstoma, kokia transporto rūšis galėtų būti 
geriausia. Buvo artėjama prie tarpinio, tuo metu 

olitikai, kaip ir žemdirbiai, savo derlių nuima rudenį – žemdirbiai 
naujoviško modelio tarp gatvinio tramvajaus ir metro – 

skaičiuoja viščiukus, o politinės partijos – Seimo deputatus. Rinkimai 
antžeminio ir požeminio, mažojo metro atmainos – Pne visų lūkesčius atitiko, bet nereikia nusiminti – ne už kalnų kiti 
greitojo tramvajaus. Tai anuometinėje Čekoslovakijos 

rinkimai. 
Respublikoje gaminti greitieji tramvajai iš 2–4 vagonų. 

Vilniaus visuomenę turėtų ypač dominti, kokie žmonės bus išrinkti kitai 
Požeminės jų stotys – apie 75 metrų ilgio, o vidutinis 

kadencijai valdyti miestą, spręsti susikaupusias problemas, o ypač aktualiausią 
greitis– apie 35 kilometrai per valandą.

iš jų – susisiekimo problemą. Vilniečiai, kurie šią problemą laiko aktualiausia 
Buvusioje SSSR, be Maskvos ir Leningrado, metro 

susibūrę į „Metro sąjūdį“, jau dabar apibendrina patyrimą remdami metro 
linijos buvo statomos ir pradėtos statyti Kijeve, Minske, 

idėjos šalininkus. Per porą metų, mus skiriančių nuo rinkimų į miesto 
Charkove. Šiuose miestuose gyventojų buvo per 1 

savivaldą, tikimės apšviesti tiek rinkėjus, tiek partijas ir būsimus jų atstovus 
milijoną (Tbilisyje, Jerevane buvo mažiau kaip 1 

miesto taryboje, kad pagaliau jais būtų išrinkti tie žmonės, kurie norėtų ir 
milijonas), o Rygoje 1-osios metro linijos projektavimo 

galėtų išspręsti vilniečiams ir jų svečiams įgrisusią spūsčių problemą. Gal tik 
ir tyrimo darbai pradėti, kai gyventojų skaičius pasiekė 

mitiniam Herakliui pasisekė per naktį išmėžti nuo amžių įsistovėjusius Augėjo 
850000. 

tvartus. O per vieną kadenciją net protingiausia, sąžiningiausia ir 
Pagal gyventojų skaičių Vilnius užėmė 52 vietą. Anuomet pradėti Vilniaus, 

energingiausia tarybai to padaryti, žinoma, nesugebės. Svarbiausia, kad mūsų 
Talino, Lvovo minėto greitojo tramvajaus planavimo darbai. 

išrinkti žmonės suvoktų problemą, pasiryžtų ją spręsti ir konkrečiai siektų 
1985 m. rudenį buvau pakviestas į techninį pasitarimą Inžinerinių tyrinėjimų 

užsibrėžto tikslo. Metropolitenas radikaliai pakeistų miesto susisiekimo 
institute. Čia buvo aptarinėjama Miestų statybos projektavimo instituto 

sistemos padėtį. Kelionės taptų greitesnės, saugesnės, pigesnės, patogesnės nei 
pateikta techninė užduotis pradėti vykdyti inžinerinius geologinius 

dabartinės kelionės autobusais, troleibusais ir lengvaisiais automobiliais. 
tyrinėjimus. Buvo pateiktos Vilniaus miesto trijų linijų schemos: 

Tačiau miestų, įrengusių metro susisiekimo sistemas, patirtis rodo, kad valdžia 
Antakalnis–Centras–Žemieji Paneriai; Geležinkelio ir Autobusų 

priima sprendimą statyti metro įsiklausiusi į visuomenės diskusiją šiuo 
stotys–Lazdynai–Ateities g.–Santariškės; Oro uostas–Geležinkelio 

klausimu, ir tik tada politinės partijos gali susitarti. Tokia diskusija visuomenėje 
stotis–Senamiestis–Centras–Sudervės gyv. rajonas.

vyksta nuo kelių iki keliasdešimt metų. Vokiečiai, ispanai susitarė per 5–6 
Ši užduotis buvo naujo kokybinio inžinerinės geologijos tyrimų etapo pradžia. 

metus, lėtumu garsėjantys suomiai susitarė tik per 27 metus. Vilniečiai su 
Reikėjo įkurti gamybinį padalinį, organizuoti techninę įrangą ir paruošti 

metro idėja pirmą kartą susidūrė 1976 m. Atkūrus nepriklausomybę diskusija 
giluminio gręžimo brigadas, parinkti kompetentingus specialistus.

atsinaujino 2003 m. gegužės mėn. Diskusiją ypač suaktyvino didėjančios 
Buvau paskirtas grupės vadovu. Pasiūliau, kad kol bus pasiruošta techniškai, 

spūstys miesto gatvėse. Dėl prasto susisiekimo miestas kasmet patiria 
pirmu priešprojektinių siūlymų etapu surinkta geologinė fondų ir inžinerinių 

nuostolių, prilygstančių trims miesto biudžetams, todėl susisiekimo problema 
geologinių tyrimų medžiaga. Iš siūlytų pasirinkti dešimties specialistų grupės 

bus aktuali bet kokiuose visuomenės ir politikų forumuose, o ypač suaktyvės 
šiam darbui paprašiau dviejų inžinierių. Projektas buvo parengtas per tris 

rinkimų kampanijų metu. Dveji metai – tai pakankamas laikas išsiaiškinti tiek 
mėnesius. Jame buvo pateikta 17 Vilniaus miesto inžinerinių-geologinių 

dabar valdančių, tiek pretenduojančių valdyti Vilnių kitus ketverius metus 
pjūvių. Iš archyvinės medžiagos kaip techninis projektas tiko 2-osios 

politikų požiūrį į susisiekimo problemą ir į jos sprendimo metodus. Tik iš 
planuojamos linijos pjūvis Stotis–Lazdynai–Santariškės, iš dalies 1-osios 

anksto reikia įspėti, kad kitų šalių politikai, kurie spūsčių problemą bandė 
linijos atkarpa Centras–Savanorių pr.–Žemieji Paneriai. Inžineriniu-

spręsti draudimais, pasisekimo neturėjo. Mūsų politikų siūlymai susisiekimo 
g eo l og i n i u  po ž i ū r i u  p l anuo j amo s  3 - i o s i o s  l i n i j o s  t r a s a  

problemą išspręsti troleibusus pakeitus tramvajais, dviračiais ar egzotiškomis 
Stotis–Senamiestis–Centras–Sudervės gyv. rajonas. buvo „baltąja dėme“.

gondolomis, neišlaiko kritikos ir visuomenės nepalaikomi.
Projektas pateiktas planuotojams ir proektuotojams. Laukiant pasirinktos trasos 

Idėjų sklaida visuomenėje turi savų dėsnių. Metropoliteno statybos idėja taip 
užduoties, reikėjo ruoštis, mokytis, konsultuotis įvairiausiais klausimais, 

pat turės pereiti tris būtinus etapus: pirmas – tai nesąmonė, antras – verta 
važinėti į kaimynines respublikas, kuriose šie darbai jau buvo atlikti ir pradėtos 

pagalvoti, trečias – tai protingiausias būdas spręsti problemą. Mokslininkai 
metro statybos.

nustatė, kad 2,5% žmonių idėją suvokia iš karto, 13,5%– greitai, 
Laukė sudėtingas ir įdomus darbas, kurį galėjome atlikti tik patys.

34 % – tik pasitikrinę, kokios naudos jie iš to gaus, 34 % prisijungia prie 
(Bus daugiau)

nuovokesnių spaudžiami jų nuomonės, o 16 % jokios problemos nedomina. 
Mažiau nuovokūs mažiau dalyvauja rinkimuose, todėl realizuoti metro idėją 

Geologijos inžinierius Antanas Pečkaitis
pakanka didesnę nuovoką turinčių 50 % Vilniaus piliečių. Šių žmonių reikia 
ieškoti tarp akademinio jaunimo, visuomeniniuose, kultūriniuose ir 
moksliniuose susibūrimuose. Surinkus kritinę maždaug 50 % idėją palaikančių 
rinkėju masę, galima tvirtinti, kad ši idėja bus realizuota, nes ir politikai domisi 
rinkėjų nuotaikomis ir rinkimų kampanijos metu į jas orientuojasi. Gali būti ir 
taip, kad net dabartinė miesto taryba susigaudys situacijoje ir priims 
sprendimus, leidžiančius realizuoti metro idėją.

Metro pristatytas statybininkų asociacijai

Lapkričio 5 d. UAB „Vilniaus Rentinys“ patalpose įvyko Lietuvos statybininkų 
asociacijos išplėstinis prezidiumo posėdis, kurio metu buvo pristatyta Vilniaus 
Metro įdiegimo galimybių studija.
Asociacijos administracijos ir prezidiumo nariai bei kviestiniai susidomėję 
išklausė kas yra daroma, kad Vilniuje būtų pradėtas statyti Metropolitenas. 
Statybininkai apgailėstavo, kad valdžia nesirūpina užsienio kapitalo 
pritraukimu. Pasak statybininkų, užsienio investicijos galėtų sėkmingai 
dalyvauti įgyvendinant daugumą svarbių Vilniaus objektų.
Dalis prezidiumo narių įstojo į Metro sąjūdį ir pareiškė norą dalyvauti METRO 
DIEGIMO FORUME.


