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METRO! Liūdna mums be jo...

Miesto susisiekimui - privačią iniciatyvą Ką reikia padaryti iki metro statybų?

Daugelis gyventojų dar pamena totalinių eilių laikus, Dažnas, bet nedažniausias metro skeptikų 
kad dėl atskirų prekių į eilę reikėdavo stoti iš vakaro, o argumentas prieš metro – dar ne viskas padaryta 
dėl dabar taip populiarių lengvųjų automobilių eilėje Vilniaus susisiekimo srityje, kad sakytume, jog 
reikėdavo stovėti metais ar net dešimtmečiais. Šiuo metro – paskutinė išeitis. Urbanistikos tema 
metu dėl privačios iniciatyvos eilės išnyko, tačiau ne diskutuojančių asmenų tinklapyje www.miestai.net 
visur. Šimtai tūkstančių vilniečių kasdien stoja į eilę, ne vienas komentatorius kėlė idėją, kad Vilniuje 
kad galėtų pasinaudoti savo konstitucine teise į darbą. spūstys susidaro dėl kelių probleminių sankryžų. Jas 
Žmonės, prieš tai neatstovėję kilometrinėse eilėse, negali pradėti dirbti. Ir ne sutvarkius, įrengus kelių aukštų sankryžas, viadukus, padėtis visame mieste 
todėl, kad jie tinginiai, nevykėliai, miegaliai ar kad jų nelaukia darbdaviai, o pagerėtų. Teigiama, kad problemiškose vietose esančios sankryžos pagal 
todėl, kad vieną iš nedaugelio miesto gyvenimo sferų valdanti valdžia šios domino efektą sukelia problemų aplinkinėse gatvėse, tai daro įtaką kitoms 
paslaugos negali užtikrinti, o privačia iniciatyva pasinaudoti jai neapsimoka. didesnėms gatvėms ir galiausiai visas miestas „užstringa“.
Mat valdžia, prieidama prie ūkinės veiklos ir dažnai painiodama vadinamuosius Idėja įdomi ir viliojanti. Palyginti nedidelės investicijos, bet didelis efektas, 
privačius ir viešuosius interesus, visuomenei nuolaidžiaujant neskuba šių eilių, didelis efektas – milžiniškas atsiperkamumas, milžiniškas atsiperkamumas – 
populiariai vadinamų „kamščiais“, naikinti. didelis pelnas. Juk geros idėjos vertos pinigų ir garbės. Deja, bet kaip ir lengvų 
„Metro sąjūdis“ pasiūlė radikaliai spręsti susisiekimo problemą Vilniuje, bet pinigų, taip ir lengvo darbelio su dideliu atlygiu nebūna. Ir štai kodėl.
entuziazmo valdžios sluoksnyje nematyti, o žemesnioji valdininkija, kuri ir turi Viadukai Vilniuje statomi ilgai, mažiausiai metus. Tuos metus vairuotojai 
daugiausia naudos iš betvarkės gatvėse, rodo visišką abejingumą arba net priversti kęsti eismo apribojimus, padidėjusias spūstis. Per pastaruosius trejus 
priešinasi permainoms. metus pastatyti arba statomi trys viadukai (Fabijoniškėse, Geležinio Vilko ir 
Išeina taip, kad mūsų išrinkta valdžia, kuri turi atstovauti mūsų interesams iki Gerosios Vilties). Kiek gi dar yra problemiškų sankryžų, kurių link važiuodami 
kitų rinkimų, atstovauja miesto administracijos klerkų interesams. Bet vairuotojai iš anksto nusiteikia stovėti spūstyje.
miestiečių pilietiškumas tolydžio auga. Jie pamažu supranta, kad „svetimomis 
rankomis – tik žarijas žarstyti“, ir ima aktyviai dalyvauti sprendžiant aktualias Visada užstrigsite kamštyje šiose sankryžose: 
miesto problemas. Bendravimas su politinėmis partijomis ir jų kandidatais į 1. Ozo g. – Kalvarijų g.
Seimą parodė, kad politikai vis daugiau įsiklauso į rinkėjų problemas ir 2. Geležinio Vilko g. – Žalgirio g. 
siūlymus, kaip tas problemas spręsti. Dauguma kandidatų antrino minčiai, kad 3. Justiniškių g. – Laisvės pr.
viešojo susisiekimo sistemą – metropoliteną – galima patikėti ir Lietuvos, ir 4. Geležinio Vilko g. – Gerosios Vilties g.
užsienio investuotojams bei operatoriams. Kadangi lietuvių finansiniai ir 5. Kalvarijų g. – Šeimyniškių g.
valdymo pajėgumai menki, didžiausia tikimybė, kad šiai paslaugi sukurti ir 6. Kudirkos g. – Jasinskio g.
teikti reikės kviesti užsieniečius. 7. Žemaitės g. – Savanorių pr.
Seimo kanceliarija, išnagrinėjusi kitų šalių panašių infrastruktūros klausimų 8. Žemaitės g. – Naugarduko g.
sprendimo patirtį, nustatė, kad geriausiai išplėtota infrastruktūra ir 9. Šopeno g. – Stoties g.
kokybiškiausios susisiekimo paslaugos yra ten, kur jos teikiamos privataus 10. Narbuto g. – Laisvės pr. 
sektoriaus, konkuruojant įvairioms privačioms struktūroms. Geresnių 11. Kareivių g. – Žirmūnų g.
priemonių kokybei užtikrinti nei konkurencija dar nėra atrasta. Pvz., Anglijos 12. Žirmūnų g. – Šilo g.
konservatorių strategija, kurią išdėstė Kennethas Clarke‘as, teigia, kad valstybė 13. Apkasų g. – Tuskulėnų g.
gali imtis tik tų dalykų ir tik tada, kai išieškotos visos galimybės tą dalyką 14. Narbuto g. – Sėlių g.
patikėti privačioms struktūroms. Tikėkimės, kad ir iš mūsų gausaus partijų 
būrio atsiras tokia, kuri pasinaudos parlamentarizmo pradininkų patyrimu ir Sąrašas neišsamus, neabejotinai yra ir daugiau sankryžų, kurios stabdo jūsų 
didžiausią Vilniaus miesto problemą – susisiekimą – pradės spręsti pasitelkusi kelionę po Vilnių. Svarbiausia, visos šios sankryžos yra ne centre (remiantis 
privačią iniciatyvą. Metropolitenas – tai tas susisiekimo infrastruktūros Vilniaus bendruoju planu, centre bus ribojamas eismas). Negalima teigti, kad 
objektas, kurį be rizikos galima atiduoti statyti ir eksploatuoti privačiai nebūtina absoliučiai visų sankryžų perdaryti, neva ir viena perdaryta sankryža 
struktūrai. Jam nereikia žemės, jo veikimo erdvė – požemis. Išlipti iš metro duos teigiamą efektą. Bet nepamirškime, kad jei sutvarkytą sankryžą 
galima privačiuose pastatuose, o tuo kiekvienas privatininkas bus automobilis pervažiuos greitai, tai kitoje vietoje jis tiesiog atsidurs greičiau ir 
suinteresuotas. Metropolitenas nenaikina kitų susisiekimo transporto sistemų, ...sustos spūstyje nesutvarkytoje sankryžoje. Todėl jei Vilnius pasirinktų 
o tik jas papildo. Jis veikia automatiškai ir sudaro miesto susisiekimo stuburą, estakadas kaip transporto spūsčių sprendimą, tai galiausiai šis sprendimas 
prie kurio greitai prisiderina kiti susisiekimo dalyviai, pradedant troleibusais ir kainuotų net brangiau nei metro statyba (probleminių sankryžų skaičiuojama 
baigiant pėsčiaisiais. dešimtimis), užtruktų ilgiau nei metro statyba ir būtų vadinamas 
Į Seimą išrinkus žmonių, suprantančių susisiekimo daromus nuostolius ir amerikietiškuoju modeliu, kai sudaromos visos galimybės keliauti nuosavu 
nepatogumus vilniečiams, spūsčių problemos bus sprendžiamos sparčiau, todėl automobiliu (juk valdžia daro viską, kad greičiau ir patogiau būtų galima 
siūlome aktyviai domėtis Seimo narių nuostatomis ir veiksmais spręsti šią keliauti automobiliu). Gaunant lietuviškas pajamas ir perkant akcizais 
problemą. apmokestintus degalus tai būtų pragaištingas sprendimas.
Sukūrę greitą, patogią, saugią, pigią, ekologišką susisiekimo sistemą Išvada viena – nėra pigios panacėjos spūstims Vilniuje spręsti. Geri sprendimai 
užtikrinsime sveikesnę ir saugesnę gyvenamąją aplinką, turėsime susisiekimo kainuoja daug, tik vieni jų blogi, o kiti, pavyzdžiui, metro – geri. Bet tai jau kita 
lengvaisiais automobiliais alternatyvą. Kelionė metro yra keliolika kartų tema. Svarbu tai, kad estakados ir sankryžų pertvarka– Vilniui ne išeitis.
pigesnė nei kelionė lengvaisiais automobiliais. Anksčiau pradėsim – greičiau 
pastatysim, greičiau pastatysim– turtingesni būsim. VšĮ „Vilniaus metro“ direktorius
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Minską, Charkovą, Rygą.
Domėtasi požeminės statybos patirtimi pasaulyje ir TSRS. Vilniuje ir 
Lietuvoje požeminės statybos darbai dar nevykdyti, o tokie darbai 
kariniuose objektuose buvo įslaptinti. Didelio  įgilinimo statinių iki to 

Tęsinys: Vilniaus metro tyrinėjimų istorija meto būta nedaug, o patirtis nebuvo fiksuojama dokumentiškai. Teko 
Inžinerinių geologinių tyrimų apžvalga lankytis Vilniaus statybos įmonėse, iš statybos darbų vadovų 

prisiminimų gauti informacijos apie patirtus įvairius reiškinius ir 
neigiamus poveikius statybos aikštelėse, kurie nebuvo numatyti ir 1985 m. pabaigoje Miestų statybos 
prognozuojami projektuose.projektavimo institutui (toliau – MSPI) 

pateikta ikiprojektinių siūlymų etapo Vilniaus 
Geologijos inžinierius Antanas Pečkaitism. greitojo tramvajaus galimų trasų inžinerinių 

geologinių sąlygų ataskaita. Buvo surinkta ir 
apibendrinta visa turima inžinerinių 
geologinių tyrimų archyvinė medžiaga. 
Projektą vykdė A. Pečkaitis (grupės vadovas), 
inž. geologas V. Telksnys, geografė 
R.Gerulienė.
Tapo aišku, kad Vilniaus senamiestis ir centras 
iki šio meto inžineriniu geologiniu požiūriu 
beveik neištirti arba tirti retu tinklu ir iki 

Plečiamas Kijevo metropolitenasnedidelio gylio. Santykiškai detaliau tirti nauji 
gyvenamieji rajonai, tačiau suprojektuoti 
toliau nuo centro ir ant aukštesnių Kijevo metropolitenas stoja tarp labiausiai besiplečiančių pasaulio 
geomorfologinių elementų. Gręžinių gylis – metropolitenų. Numatyta naujos „Podolsko–Vygurovskos“ metro 
6–9 m, inžinerinių tinklų magistralių trasų – linijos statyba bei nauja metro atšaka tarp didžiausių Ukrainos sostinės 
4–12 m. Inžinerinių geologinių gilių atraminių metro stočių – „Vakzalnos“ ir „Bratislavskos“. Kijeve į metro plėtrą 
gręžinių tinklo, kurie paliktų išliekamosios vertės geologinę 2007 m. buvo investuota apie 705 mln. litų. Iki 2012 m. planuojama 
informaciją ateičiai, nebuvo. Šiuo požiūriu tyrimų būta  žvalgybinio atidaryti apie 20 naujų metro stočių.
pobūdžio. Palyginimui tuo metu Kolūkių statybos projektavimo 
instituto projektuotų galvijų ir kiaulių fermų statybos sklypų gręžinių Maskvos metropolitenui – mobilieji bilietai
gyliai buvo panašūs į daugiaaukščio gyvenamojo namo gręžinių gylius 
Vilniuje ar kitame Lietuvos mieste. TSRS respublikų sostinėse ir 

Maskvos vyriausybė praneša, kad nuo 2009 m. vasaros bus įrengti 
Rusijos didmiesčiuose gyvenamųjų rajonų statybai tyrinėjimai vykdyti 

specialūs elektroniniai skaitytuvai, kurie leis už važiavimą 
2–4 kartus gilesniais gręžiniais. 

metropolitenu Rusijos sostinėje apmokėti trumposiomis žinutėmis. Tas 
Inžineriniai geologiniai tyrimai informacijos apie kvartero periodo 

leis sutaupyti laiko keleiviams, išvengti eilių prie bilietų kasų ir bilietų 
sluoksnynų, per kuriuos centre ir senamiestyje būtų tiesiamas gilusis 

tikrintuvų. Tikslus apmokėjimo mechanizmas neaprašomas, kaip ir 
tunelis,  inžinerinę geologinę giluminę sandarą neteikė. 

nekonkretinamas pasikeisiantis kontrolierių, tikrinančių keleivių 
Vilniaus miesto 1-asis struktūrinis giluminis gręžinys Rotundo g., 

bilietus, darbas. Maskvos metropolitenas aktyviai atnaujinamas ir 
hidrogeologiniai gręžiniai vandenvietėse ir kai kurių įmonių 

kitose srityse: rekonstruojamos, statomos naujos stotys, tiesiamos 
teritorijoje vieninteliai teikė informaciją apie sluoksnynų stratigrafiją. 

naujos linijos. Maskvos metropolitenas laikomas pačiu gražiausiu ir 
Belaukiant greitojo tramvajaus (su požemine „mini metro“ trasa) 1-

žymiausiu pasaulio metropolitenu.
osios linijos trasos parinkimo ir techninės užduoties inžineriniams 
geologiniams tyrimo darbams vykdyti, atliktas įvairus ir nepastebimas 
paruošiamasis darbas. Studijuota mokslinė literatūra ir konsultuotasi su 
mokslininkais tektonikos, seismologijos, stratigrafijos, prekvartero ir 
kvartero geolog ijos, geomorfolog ijos, hidrogeolog ijos, 
paleogeografijos ir fizinės geografijos klausimais.
Praėjusio amžiaus šeštajame–aštuntajame dešimtmetyje mokslinėje 
literatūroje ir spaudoje nemažai rašyta apie Vilnių minėtais klausimais. 
Iki šiol žavi Lietuvos mokslininkų A. Basalyko darbai fizinės 
geografijos, paleogeografijos ir geomorfologijos, L. Petrulio darbai 
hidrogeologijos, geomorfologijos, Neries pergilinto slėnio Vilniuje, 
P. Vaitiekūno ir A. Gaigalo darbai kvartero geologijos, O. Kondratienės 
darbai sporų ir žiedadulkių datavimo, K. Dundulio ir R. B. Mikšio 
darbai inžinerinės geologijos klausimais. Šie darbai padėjo suprasti 
Vilniaus kvartero geologijos ypatingumą, sudėtingumą, būsimų 
inžinerinių geologinių darbų reikšmę.
Reikėjo surinkti požeminės statybos tyrimų normatyvinius 
dokumentus, tyrimų metodikas ir kainininkus. Inžinerinių geologinių 
tyrimų metodikos, kainų ir kitais klausimais konsultuotis vykta į 


