
PROJEKTAS 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VILNIAUS  METROPOLITENO 

ĮSTATYMAS 

 

2013  m. ....................mėn.  .......  d.  Nr. .....     

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,  

- atsižvelgdamas į ypatingą Vilniaus miesto, kaip Lietuvos sostinės statusą, kuriame įsikūrę dauguma 

Lietuvos Respublikos valdžios, valstybės valdymo, mokslo, švietimo, gydymo, kultūros ir kitos 

paskirties įstaigų, užsienio valstybių ambasadų ir atstovybių, kur vyksta dauguma respublikinių ir 

tarptautinių renginių, kurio infrastruktūra naudojasi žymi dalis Lietuvos Respublikos žmonių;  

- remdamasis Ministro Pirmininko 2009 m. vasario 21 d. nurodymu Susisiekimo ministerijai, 

Aplinkos ministerijai, Ūkio ministerijai ir Finansų ministerijai išnagrinėti grupės Seimo narių ir 

visuomenės atstovų kreipimąsi dėl Vilniaus miesto transporto problemų sprendimo, vystant naujas 

visuomeninio transporto rūšis ir pateikti pasiūlymus dėl Vilniaus miesto transporto sistemos tobulinimo 

pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu; 

- remdamasis Lietuvos Respublikos Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės 2011 m. 

lapkričio 21 d. Pareiškimu; 

- remdamasis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-306  

punktu 2.2; 

 siekdamas: 

- sumažinti, ženkliai išaugus gyventojų automobilizacijos lygiui, dėl transporto neigiamo poveikio 

spūstyse patiriamus didžiulius nuostolius, kurie turi įtakos visam Lietuvos Respublikos ūkiui; 

- padidinti civilinę saugą; 

- užtikrinti operatyvią evakuaciją force majeure sąlygomis; 

- mažinti automobilių keliamą aplinkos taršą ir triukšmą; 

- vykdyti Europos komisijos Baltosios knygos „Transportas 2050“ pagrindines nuostatas dėl 

ekologiško transporto plėtros ir, įvertindamas, kad įdiegiama metropoliteno sistema efektyviai ir iš esmės 

išspręstų Vilniaus miesto gyventojų ir svečių judumo poreikius, ženkliai sumažintų taršą, skatintų 

investicijas, mažintų socialinę atskirtį ir padidintų Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės, prestižą,    

priima šį įstatymą.  
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PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas 

 

1. Šio įstatymo paskirtis ir tikslas – sukurti palankias teisines ir organizacines sąlygas, padedančias 

įgyvendinti naujos visuomeninio transporto sistemos -  Vilniaus metropoliteno projektą. 

2. Šis įstatymas paskirsto funkcijas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus savivaldybės, 

Strateginio investuotojo ir Vilniaus metropoliteno projekto įgyvendinimo bendrovės. 

3. Šis Įstatymas nustato Vilniaus metropoliteno projekto įgyvendinimo dalyvių veiklos ir tarpusavio 

santykių bendruosius principus.  

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

1. Vilniaus metropolitenas (toliau metropolitenas)  – regioninės reikšmės geležinkelio 

transportas, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Geležinkelių transporto kodeksas.  

 2. Metropoliteno transportas – sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio dalis, skirta keleiviams ir 

bagažui vežti. 

 3. Metropoliteno transporto infrastruktūra – metropoliteno transporto sistemos ir su jomis 

susijusių statinių, specialiai įrengtų teritorijų, įrenginių ir konstrukcijų visuma, skirta metropoliteno 

transporto veiklai užtikrinti. 

  4. Vilniaus metropoliteno projektas (toliau – projektas) – geležinkelio tipo transporto sistemos  

projektas, vykdomas Vilniaus miesto administracinėse ribose, apimantis tyrinėjimą, projektavimą, statybą 

ir eksploatavimą.  

 5. Vilniaus metropoliteno projekto įgyvendinimo bendrovė (toliau – projekto įgyvendinimo 

bendrovė) – pagal šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas juridinis asmuo, kurio pagrindinis 

tikslas – įgyvendinti projektą. 

 6. Strateginis investuotojas - Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu apibrėžtas juridinis arba 

fizinis asmuo. 

 7. Metropoliteno transporto infrastruktūros valdytojas (toliau metropoliteno valdytojas) – 

juridinis asmuo, kuris pagal koncesijos sutartį atsakingas už metropoliteno eksploatavimą.   

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DALYVIAI 

 

3 straipsnis. Projekto įgyvendinimo dalyviai ir jų funkcijos 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos paskirta institucija, atsakinga už projekto 

įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę.  

2. Vilniaus miesto savivaldybė atsakinga: 

2.1. už visus Vilniaus metropoliteno įrengimui reikalingus teritorijų  planavimo, sprendinių 

parengimo ir jų  įteisinimo darbus pagal Lietuvos Respublikos  teritorijų planavimo įstatymo numatytą 

tvarką; 

2.2. už keleivių pervežimo organizavimą, įjungiant metropoliteną į bendrą Vilniaus miesto viešojo 

transporto sistemą.     

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gele%C5%BEinkelis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gele%C5%BEinkelis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Transportas
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3. Strateginis investuotojas atsakingas už Vilniaus metropoliteno tyrinėjimo, projektavimo ir 

statybos darbų finansavimo organizavimą. 

4. Projekto įgyvendinimo bendrovė atsakinga už tyrinėjimą, projektavimą, statybą ir metropoliteno 

eksploatavimą.  

 

4 straipsnis. Projekto įgyvendinimo bendrovė 

 

1. Projekto įgyvendinimo bendrovė, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos 

koncesijų įstatymo tvarka suteikia koncesiją, steigiama ir registruojama Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymų nustatyta tvarka.   

2. Projekto įgyvendinimo bendrovės steigėju gali būti Vyriausybės įgaliota institucija arba privati 

verslo struktūra, tame tarpe ir strateginis investuotojas.   

3. Projekto įgyvendinimo bendrovė atsako už projekto įgyvendinimą pagal geležinkelio transporto  

rūšiai keliamus reikalavimus.  

4. Įvykdžiusi teisės aktuose nustatytus reikalavimus, projekto įgyvendinimo bendrovė koncesijos 

numatytu laikotarpiu tampa metropoliteno transporto infrastruktūros valdytoju. 

5. Vilniaus metropoliteno transporto infrastruktūros valdytojas koncesijos numatytu laikotarpiu 

privalo užtikrinti, garantuodamas optimalų šio objekto funkcionavimą, išlaidų ir pajamų subalansavimą. 

Taip pat užtikrina: 

1) galimybę visiems fiziniams ir juridiniams asmenims nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis  

Vilniaus metropoliteno transporto infrastruktūra; 

2)  Vilniaus metropoliteno transporto infrastruktūros atitikimą saugaus eismo,  aplinkosaugos ir 

kitiems reikalavimams, tinkamą jo priežiūrą, modernizavimą ir Vilniaus metropoliteno transporto 

infrastruktūros plėtrą. 

3) Vilniaus metropoliteno infrastruktūros panaudojimo užtikrinimą, civilinės saugos bei gyventojų 

evakuacijos poreikius.  

6. Lėšas, gautas už naudojimąsi Vilniaus metropoliteno transporto infrastruktūra, Vilniaus 

metropoliteno transporto infrastruktūros valdytojas naudoja pagal koncesijos ir projekto įgyvendinimo 

bendrovės dalyvių sutartyse sudarytus susitarimus. 

 

5 straipsnis. Strateginis investuotojas 

 

1. Strateginis investuotojas – tai Vilniaus metropoliteno projekto įgyvendinimo bendrovės narys, 

investuojantis į projektą ne mažiau kaip 15 procentų visų projektui reikalingų investicijų ir pagal bendrovės 

steigimo sutartį atsakingas už viso projekto finansavimo organizavimą.  

2. Strateginį investuotoją parenka Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija 

įstatymų numatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka, sudaro investicijų 

sutartį, kurioje nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos. Strateginis investuotojas, sudaręs 

investicijų sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija, gali būti projekto 

įgyvendinimo bendrovės steigėju.  

3. Strateginio investuotojo teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

Investicijų įstatymas, Koncesijos sutartis ir projekto įgyvendinimo bendrovės dalyvių sutartys.  
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TREČIASIS SKIRSNIS 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

 

6 straipsnis. Koncesijos suteikimas 

 

1. Koncesija suteikiama projekto įgyvendinimo bendrovei Lietuvos Respublikos Koncesijų 

įstatymo nustatyta tvarka. 

2. Koncesiją suteikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.  

3. Koncesijos sutartis sudaroma raštu tarp ją suteikiančiosios institucijos, veikiančios Lietuvos 

Respublikos vardu ir projekto įgyvendinimo bendrovės (koncesininkės) Koncesijų įstatymo nustatyta 

tvarka. Koncesijos sutartyje nustatomos suteikiančiosios institucijos ir koncesininko (projekto 

įgyvendinimo bendrovė) teisės, pareigos ir atsakomybė, susijusios su koncesija ir projektu. 

 4. Koncesijos suteikimas suteikia teisę projekto įgyvendinimo bendrovei sudaryti su projektu 

susijusias tyrinėjimo, projektavimo, tiekimo, statybos, eksploatavimo, priežiūros ir su tuo susijusių 

pagalbinių paslaugų sutartis. Nurodytos su projektu susijusios sutartys gali būti sudarytos kartu su 

koncesijos sutartimi arba bet kada vėliau. 

 

7 straipsnis. Projekto investuotojai ir finansavimo šaltiniai 

 

1. Vilniaus metropoliteno projekto įgyvendinimo bendrovėje esantis strateginis investuotojas atsako 

už investitorių telkimą ir finansavimo organizavimą.  

2. Strateginiam investuotojui tenkanti investicijų į projekto įgyvendinimo bendrovę dalis 

suteikiama,  pasirašant projekto įgyvendinimo bendrovės akcijas, ir (arba) kitais teisėtais būdais.  

3. Projekto įgyvendinimo bendrovės dalyviai patys pasirenka, kaip finansuoti savo investicijas, 

įskaitant skolinimąsi, akcijų išleidimą, Europos Sąjungos struktūrinio fondo paramą  ir (arba) kitus teisėtus 

būdus. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija gali dalyvauti projekto finansavime 

biudžeto lėšomis, pirkdama akcijas arba suteikdama žemę (požeminę erdvę) ir pastatus.  

 

8 straipsnis. Vilniaus metropoliteno trasų parinkimas, žemės suteikimas ir statybos priežiūra 

 

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, kultūros vertybių apsaugos įstatymu,  

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, metropoliteno trasą 

parenka Vilniaus miesto savivaldybė arba jos įgaliota institucija.  

2. Teritorija metropoliteno infrastruktūros trasų ir objektų statybai suteikiama ir įteisinama pagal 

miesto Bendrąjį planą, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 23 straipsnį (Žemės servitutas) ir 46 straipsnį 

(Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka) nustatytą tvarką. 

3. Vilniaus metropoliteno projekto įgyvendinimo bendrovės pareigų, statant metropoliteno statinius, 

tinkamo vykdymo priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcija prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos. 

 

9 straipsnis. Licenciją verstis vežimais (keleivių ir bagažo) geležinkelio transportu - 

metropolitenu,  suteikia Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, vadovaudamasi  

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso nustatyta tvarka.  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 10 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2013 m. kovo 1 d. priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

2. Įstatymas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 15 d. 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 

 

 

 

 

Iniciatoriai:  

 

LR Seimo parlamentinė metro idėjos paramos grupė 

Piliečių asociacija „Metro sąjūdis“   

 

Rengėjai: 

 


