
Transporto inovacija –
Lietuvos sostinei!



Vilniaus metropolitenas – ilgai brandintas 
sumanymas

Mielieji vilniečiai,

visuomenės ir įvairių profesinių organizacijų atstovų, jau pasie-
kė negrįžtamą stadiją, šiandien pagrindinis uždavinys yra kuo 
greičiau priimti galutinį sprendimą dėl  metropoliteno įrengimo 
Vilniaus mieste. 
Ilgainiui sukauptos žinios, įgyta patirtis, neblėstantis entuziazmas 
ir ryžtas, aukotas laikas ir lėšos šventam tikslui pasiekti – tokia 
mano misija padaryti Vilnių jaukesne vieta gyventi. 

Prie naujos transporto rūšies įgyvendinimo Lietuvos 
sostinėje ypač kviečiu prisidėti vilniečius. Juk Vilnius 
yra mūsų namai – juose pirmiausia mums gyventi turi 
būti gera, o ir svečiui lankytis tebūnie smagu!

Juozas Zykus       
Metropoliteno įrengimo Vilniuje iniciatorius

turbūt dažnas sutiksite, kad Vilnius turi  tapti moderniu Vidurio 
Europos didmiesčiu, o  mes privalome gyventi jaukiame ir šiuo-
laikiškame mieste, kuris kasdien būtų patrauklus ir nuolat tur-
tingas naujovių ir pažangių pokyčių. Vienas svarbiausių gerovės 
rodiklių – ES sostinių lygį atitinkantis, ekonomiškai efektyvus, 
greitas, patogus ir saugus viešasis transportas. Kaip tik šiomis 
savybėmis ir pasižymi  naujai diegtina Vilniuje  viešojo transporto 
rūšis – metropolitenas.  
Vilniaus metropoliteno istorija prasidėjo gana seniai – prieš 30 
metų tyrinėjimo ir projektavimo organizacijos, aukščiausios 
valdžios nurodymu, ėmė rengti dokumentus naujai susisiekimo 
sistemai diegti. Beveik dešimtmetį iki Nepriklausomybės paskel-
bimo vyko paruošiamieji darbai, paskui, praėjus dar vienam de-
šimtmečiui ir atsigavus šalies ekonomikai, 2003 metais vėl atgijo 
ir metro idėja. Kai metro diegimo procesas, remiamas mokslo, 
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Vilnius
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Iš penkių pagrindinių Lietuvos miestų didžiausias yra Vilnius – 
šiandien jo teritorijos plotas maždaug 402 kvadratiniai kilome-
trai, o gyventojų tankis sudaro 1391,9 gyvent./km2. Miestą dalija 
Neris: viršutinėje upės terasoje išdėstyti miegamieji kvartalai su 
40 proc. gyventojų ir 15 proc. darbo vietų, apatinėje terasoje – 
miesto centras su 40 proc. darbo vietų ir 13 proc. gyventojų. 

Gyventojai
Vilnius turi daugiau kaip 500 tūkstančių gyventojų, metropoli-
teno zonoje 50 km spinduliu gyvena 800 tūkstančių žmonių. 
Pagrindinę Lietuvos urbanistinę ašį formuojančiuose Vilniaus ir 
Kauno regionuose, kurių centrus skiria tik 100 km, yra 1,6 mln.
gyventojų.  
Kasdien į Vilnių atvyksta apytikriai 150 tūkstančių svečių. Apie 
60 proc. visų, atvykusių į Lietuvą, apsilanko ir sostinėje. 

Susisiekimas 
Vilnių su šalies ir apskrities transporto tinklu jungia septynios ma-
gistralės, iš jų šešios – tarptautinės. 
Vilniuje prasideda A1 magistralė Vilnius–Kaunas–Klaipėda, nusi-
driekianti per visą Lietuvą iš rytų į vakarus ir jungianti tris pa-
grindinius miestus. A2 magistralė Vilnius–Panevėžys yra kelio „Via 
Baltica“ atšaka. Kai bus nutiestas Vakarinis miesto aplinkkelis, A2 
magistralė ir Transeuropinio transporto tinklo IXB atšaka bus 
sujungtos – šitaip miestas tiesiogiai įsilies į visą ES kelių tinklą. 
Deja, šiuo metu Vilnius yra vienintelė Europos Sąjungos sostinė, 
neturinti aplinkkelių.  
Į Vilnių galima atvažiuoti tiesioginiais traukiniais iš pagrindinių 
Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos miestų. Visi 
transporto mazgai, geležinkelio ir autobusų stotys yra įsikūrusios 
šalia Vilniaus senamiesčio (UNESCO oficialiai pripažintu didžiau-

siu senamiesčiu visoje Rytų Europoje) – jame 39 proc. tenka tran-
zitiniam transportui.
Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis Vilniaus mieste siekia 
992 km.
Miestas turi didelę teritoriją ir menkai išvystytą gatvių tinklą – 
jame nėra greitojo eismo gatvių. Tiek Lietuvos, tiek Europos 
Sąjungos mastu Vilniuje – pagal gyventojų skaičių ir užstatymo 
plotą – yra mažiausias gatvių susisiekimo tinklas, o svarbiausia, 
mažai pritaikytas neįgaliesiems. 

BVP
Iš miesto įmonių surenkama apie 64 % visų Vilniaus regiono mo-
kesčių arba 16 % visų šalyje sumokėtų mokesčių. Vilniaus regio-
nas (kaip ir Vilniaus miestas) yra svarbiausias šalies ekonomikos 
centras, sukuriantis 39 % šalies BVP, tuo tarpu kituose regionuo-
se (pvz., buvusių keturių didžiųjų miestų apskrityse) kartu suku-
riama 44 % BVP.

Investicijos
Į Vilnių, palyginti su kitais Lietuvos miestais, daugiausia suplau-
kia skiriamų tiesioginių užsienio investicijų (TUI). Statistikos 
departamento duomenimis sostinėje 2009 m. buvo sukaupta 
21,2 mlrd. litų TUI, tai sudaro 67,1 % šalies tiesioginių užsienio 
investicijų.

Klimatas
Vilniaus klimatas yra tarp jūrinio ir žemyninio, vidutinė metinė 
temperatūra siekia +6,1 oC, oro drėgnumas apie 80 proc. Mies-
te labai ryškus vasaros ir žiemos sezonų temperatūrų skirtu-
mas, neretai žiemos būna atšiaurios, temperatūra kartais siekia 
iki –25 oC, visais metų laikais iškrenta daug kritulių.



Problemos aktualumas

Vilniaus viešojo transporto sistema yra pasenusi ir neefektyvi – 
ji nepajėgi tinkamai užtikrinti keleivių vežimą: trikdo normalų 
miestiečių ir miesto svečių judėjimą, darbą bei poilsį ir priverčia 
juos daug laiko praleisti spūstyse. Nuo 2006 metų vilniečiai svar-
biausia miesto problema kelia susisiekimą transportu (tai anketo-
se nurodė 41 proc. žmonių, dalyvavusių 2010 metų apklausoje 
dėl miesto problemų).

Išaugęs miestiečių gyvenimo lygis ir didėjantis automobilių skai-
čius padidino didelės teritorijos užstatymo sklaidą – dar labiau 
išryškėjo gyvenamųjų ir darbo vietų disbalansas, nekompaktiška 
miesto plėtra, taip pat ir gyventojų judrumas lengvaisiais auto-
mobiliais. 

Vilniuje susiformavęs didelis gyvenamosios ir darbo vietos dis-
balansas – apie 40 % miestiečių, gyvenančių vakarinėje miesto 
dalyje daugiaaukščiuose namuose, kasdien važiuoja į miesto cen-
trinę dalį, kurioje sukoncentruota per 40 % darbo vietų. 

Vilniaus miesto gyventojai šiandien gali pasirinkti šias trans-
porto rūšis: eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, naudotis miesto 
autobusais, troleibusais, traukiniais, maršrutiniais taksi, tak-
si, savo arba įmonių automobiliais. Esama gyventojų kelionių 

struktūra rodo, kad vis daugiau gyventojų kelionėms pasirenka 
savo automobilius. Šiuo metu 1000 gyventojų tenka  580 au-
tomobilių, o viešuoju transportu  naudojasi tik 38 % vilniečių. 
Automobilių srauto augimas ir gatvių tinklo apkrova daugelyje 
miesto vietų viršija maksimalias pralaidumo ribas – visiškai ne-
atitinka subalansuotos susisiekimo sistemos plėtros ir neigiamai 
veikia aplinką. 

Kaskart daugėjant automobilių mieste, naudojimasis viešuoju 
transportu (o kartu ir keleivių vežimas) mažėja. 

 Dabartinis senų viešojo transporto priemonių amžius (daugiau 
nei 10 metų) sudaro net iki 71,9 procento autobusų ir troleibusų 
parko. Problemiškai reikėtų vertinti susisiekimo greitį ir eismo re-
guliavimą, ypač piko valandomis. 

Dėl prasto gatvių tinklo tankio tam tikrose miesto teritorijose ir 
gatvėse yra susidariusi didelė transporto srautų koncentracija. 
Tokiomis sąlygomis nutiesti reikiamo ilgio ir tankio miesto gatvių 
tinklą yra sunkiai įgyvendinami darbai – dėl pačios miesto urba-
nistinės struktūros, esamo užstatymo ir trūkstant didelių inves-
ticijų. Išeitis turi būti rasta viena – miesto greitojo viešojo 
transporto maršrutinio tinklo plėtra ir modernizavimas.
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Patiriami nuostoliai 
Susisiekimo ministerijos užsakymu atlikti VGTU moksliniai tyri-
mai rodo, kad per 2006 ir 2007 metus dėl neigiamo transporto 
poveikio Vilniuje buvo patirta 10,89 milijardai litų nuostolių. 
Vien transporto spūstyse per šį laikotarpį prarasta 6,28 milijardai 
litų. Tai 3,7 karto viršijo Vilniaus 2006 ir 2007 metų biudžetą ir 
sudarė 9 % sukurto Vilniuje 68,7 milijardų BVP (tuo tarpu ES šis 
rodiklis sudaro 1 % BVP).

Eismo saugumas
Didelė eismo dalyvių koncentracija vieno lygio gatvių sankryžose 
ir pėsčiųjų perėjose sukelia avarines situacijas – spūstys ir eismo 
dalyvių gausa verčia vairuotojus ir pėsčiuosius skubėti ir taupyti 
laiką saugumo sąskaita. Gamtiniai veiksniai, eismo įvykiai, inži-
nerinių komunikacijų avarijos, gatvių dangos remontas sukuria 

Suminiai transporto neigiamo poveikio kaštai atskiruose Lietuvos miestuose, mln.

Kategorija
Vilnius Kaunas Klaipėda

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Spūstys 2447,5 3835,0 342,5 677,5 25,0 57,5

Eismo įvykiai 1781,33 1600,57 1485,41 1453,34 629,73 569.97

Tarša 21,09 21,09* 12,09 12,09* 6,09 6,09*

Triukšmas 519,14 519,14 359,82 359,82* 196,45 196,45*

Klimato kaita 72,63 72,63* 41,61 41,61* 20,97 20,97*

Iš viso (mln. Lt) 4841,69 6048,43** 2241,43 2544,36** 878,24 850,98**

* pažymėtos reikšmės, kurių dėl statistinių duomenų trūkumo duotaisiais metais apskaičiuoti nebuvo galimybių, todėl imtos praeitų metų reikšmės;
** rezultatai, kurie nėra tikri dėl statistinių duomenų trūkumo.

sudėtingas situacijas, labai apsunkina darbą eismo organizato-
riams ir saugų susisiekimą eismo dalyviams.     

Ekologija
Vilniaus gatvių tinklas piko valandomis yra pasiekęs pralaidumo 
ribą – dėl transporto greičio, komforto ir spūsčių vietose poveikis 
aplinkai viršija leistinus normatyvinius dydžius. Vilniaus mieste 
kelia pavojų per didelis oro užterštumas – iš visų išmetamų ter-
šalų apie 80 % sudaro automobilių transporto teršalai. Atlikus 
triukšmo kartografavimą, nustatyta, kad net 121 tūkstantį vil-
niečių veikia viršnorminis (55 dBa) triukšmas, kurio pagrindinis 
šaltinis – transporto eismas. 

Oro ir garso užterštumas turi įtakos ne tik sveikatai, bet ir nekil-
nojamojo turto vertei.
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Vilnius prieš 30 metų ir dabar



1980 m. TSRS Valstybinio plano komiteto potvarkiu sudary-
ta projektuotojų ir tyrinėtojų darbo grupė iki 1985 m. parengė 
metro trasų schemą, pagal kurią geologai vykdė inžinerinius ge-
ologinius tyrinėjimus. 1990 m. visa medžiaga buvo perduota į 
Vilniaus savivaldybės archyvą. 

Paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, kultūros ir akademinės vi-
suomenės diskusijų klube iškilo reikalas atgaivinti metro idėją, 
bet valdžios struktūros šią idėją ignoravo ir kūrė tramvajaus įgy-
vendinimo planą.

2003 m. metropoliteno įrengimo iniciatoriumi tapo Juozas Zykus. 

2007 m. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga parengė Vilniaus 
miesto susisiekimo infrastruktūros (tramvajaus specialiojo pla-
no analizę ir alternatyvaus metropoliteno) įdiegimo galimybių 
studiją – joje buvo išnagrinėta esama visuomeninio susisiekimo  
padėtis, parinktos galimos metropoliteno trasos, įvertintos kul-
tūros paveldo išsaugojimo galimybės, atlikta inžinerinių ir geolo-
ginių sąlygų analizė, vertinimas, išnagrinėta metropoliteno  įtaka 
Vilniaus urbanistinei architektūrinei aplinkai, padaryta socialinės 
naudos apžvalga, numatytos tunelių įrengimo technologijos.

2005–2007 metais metropoliteno idėjos šalininkai, specialistai ir 
politikai susipažino su metropoliteno sistemomis ir jų galimybė-
mis Europoje. Buvo aplankyta 15 Europos miestų, savo dydžiu ir 
gyventojų skaičiumi panašių į Vilnių. 

2007 m. buvo įsteigta piliečių asociacija „Metro sąjūdis“, telkian-
ti per 6000 metropoliteno idėjos rėmėjų.

Idėjos sklaidai ir organizaciniams darbams vykdyti įkurta VšĮ „Vil-
niaus metro“ ir interneto svetainė www.vilniausmetro.lt. 

Konkurso būdu per tris etapus iš 500 pavyzdžių buvo išrinktas 
tinkamiausias metropoliteno ženklas.      

2008 m. VšĮ „Vilniaus metro“ įstojo į Tarptautinę viešojo trans-
porto asociaciją UITP.

2010 m. kovą VšĮ „Vilniaus metro“ ir Vilniaus miesto savivaldybė 
organizavo tarptautinę konferenciją – kūrybines dirbtuves tema 
„Naujų viešojo transporto rūšių diegimo Vilniuje perspektyvos ir 
galimybės“.

2010 m. rugsėjį VšĮ „Vilniaus metro“ atstovai dalyvavo UITP or-
ganizuotoje Eurazijos šalių konferencijoje „Viešasis transportas – 
miestų ekonomikos varomoji jėga“.

2010 m. lapkričio mėnesį „Ateities miesto“ iniciatyva Vilniuje 
vyko tarptautinė Inovacijų Rato Tinklo metinė konferencija, kurios 
metu metropolitenas Vilniuje buvo pristatytas kaip pagrindinė XXI 
amžiaus Lietuvos viešojo transporto naujovė.

2010 m. pabaigoje inicijuoto Nacionalinio susitarimo tikslas – 
siekti, kad artimiausiu metu Vilniuje būtų pradėta diegti pažan-
giausia viešojo susisiekimo sistema – METROPOLITENAS.

Vilniaus metropoliteno 
diegimo idėjai –  
per 30 metų
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Metro sąjūdis užgimė kaip pilietinė iniciatyva išspręsti didžiausią 
Lietuvos sostinės problemą – susisiekimo problemą. Šiuo metu 
piliečių asociacija „Metro sąjūdis“, vienija apie 6000 narių, re-
miančių metropoliteno diegimo Vilniaus mieste idėją.

Suburtas specialistų „Metro forumas“ kartu su Lietuvos statybos 
inžinierių sąjunga atliko metropoliteno įdiegimo galimybių studi-
ją, kurioje išnagrinėtos metropoliteno įdiegimo galimybės geolo-
giniu, ekonominiu, paminklosaugos ir kitais aspektais. Atrinkta 
pirmoji 7 km atkarpa Pilaitė – Baltasis tiltas. „Metro forumo“ 
įkurtose darbo grupėse: statybos organizavimo, ekonomikos, 
finansų ir investicijų, tyrinėjimo ir projektavimo, teisinės bazės 
kūrimo, ryšių su visuomene dirba apie 50 specialistų, visuomenės 
veikėjų, mokslininkų.    

„Metro forumo“ specialistai nuolat gilina žinias apie metropo-
liteno įdiegimo eigą kituose Europos miestuose. Todėl nuolat 
organizuoja išvykas į kitus Europos miestus. Mus priėmė ir apie 
metropoliteno įdiegimo ir eksploatacijos peripetijas informavo 
Maskvos, Minsko, Oslo, Atėnų, Madrido, Briuselio, Helsinkio, Pra-
hos, Niurnbergo, Amsterdamo metropoliteno statytojai ir eksplo-
atuotojai. 

Užsienio metropoliteno specialistai pabrėžia, kad didžiausios 
problemos diegti metropoliteną yra psichologinės, todėl didelis 
dėmesys skiriamas visuomenės bei politikų švietimui, siekiant 
paneigti jau kelis dešimtmečius žmonių ir valdžios sąmonėje 
įsišaknijusius mitus: 1. Metro galima statyti mieste, kur yra 1 
mln. gyventojų, kai tuo tarpu daugiau kaip dvidešimtyje Euro-
pos miestų, mažesnių už Vilnių, metro sėkmingai veikia. 2. Metro 
statyti galima tik biudžeto lėšomis, kai tuo tarpu kitose šalyse to-
kie projektai sėkmingai įgyvendinami taikant viešojo ir privataus 
finansavimo modelio taikymą (VPP).    

VšĮ „Vilniaus Metro“, būdama Tarptautinės visuomeninio trans-

porto asociacijos (UITP) nare, dalyvauja tarptautiniuose Metro 
kongresuose, kuriuose nagrinėjamos susisiekimo problemos. 

2010 m. balandžio mėnesį VšĮ „Vilniaus metro“ kartu su Vilniaus 
miesto savivaldybe organizavo tarptautinę konferenciją Vilniuje 
„Naujų viešojo transporto rūšių diegimo Vilniuje perspektyvos ir 
galimybės“. Metro darbo grupės priimtose išvadose ir rekomenda-
cijose atsispindi tai, kad susisiekimo sistemos konkurencingumą 
lemia greitis, komfortas, saugumas, ekonominis efektyvumas bei 
šios sistemos suderinamumas su kitomis susisiekimo sistemomis, 
o ne jos įrengimo kaina. Tokią sistemą galima įrengti tik kitoje 
erdvėje nei jau egzistuojančios susisiekimo sistemos.   

2010 m. gruodžio mėn. „Ateities miesto“ organizuotoje tarp-
tautinėje konferencijoje „Metro sąjūdžio“ pirmininkas Virginijus 
Daukas skaitė pranešimą „Metropolitenas Vilniuje – pagrindinė 
XXI amžiaus Lietuvos viešojo transporto inovacija“.

2011 m. sausio 18 d. Europos statybų technologijų platformos 
(toliau ECTP) organizuotoje konferencijoje Paryžiuje šalia tokių 
šalių kaip Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Norvegija, Airija ir dau-
gelis kitų, Lietuvai atstovavo du „Vilniaus metro“ iniciatyvinės 
grupės nariai, kurie dirbo „Miesto mobilumo ir ekologiškos inf-
rastruktūros“ darbo grupėje. Šioje konferencijoje priimti siūlymai 
ir galutinai suformuotas įstatymų pataisų komplektas bus pateikti 
Europos komisijai.

 2011 m. gegužės mėnesį planuojama Vilniuje surengti tarptauti-
nę konferenciją tema „Mažesnių miestų metropolitenai: jų atsira-
dimo priežastys ir teikiama nauda“. 

„Vilniaus metro“ informacijos sklaida vykdoma per įvairias žinias-
klaidos priemones bei svetainę www.vilniausmetro.lt.

Jau tradicija tapo kasmet organizuojamas Vilniaus metropoliteno 
entu ziastų solidarumo maratonas pirma planuojama metropolite-
no trasos atkarpa Spaudos rūmai – Baltasis tiltas.

Apie „Metro sąjūdį“
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Išnagrinėta padėtis. Parinktos trasos
Metropoliteno įdiegimo galimybių studijos sudarytojai, remda-
miesi keleivių srautais, parengė metro linijų schemą ir pagrindė 
jų įrengimo tikslingumą.

Išnagrinėtos kultūros paveldo išsaugojimo 
galimybės
Paminklosaugininkė Jūratė Markevičienė konstatavo, kad, sau-
gant miesto paveldo vertybes, metro yra kur kas naudingiau nei 
tramvajus.

Atlikta inžinerinių ir geologinių sąlygų 
analizė ir vertinimas 
Grupė VU geologų, vadovaujamų prof. K. Dundulio, sudarė trasų 
geologinius pjūvius ir padarė išvadą, kad Vilniuje inžinerinės ir 
geologinės sąlygos geresnės nei daugelyje Europos miestų, sėk
mingai eksploatuojančių metropolitenus. 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos parengta
metropoliteno įdiegimo galimybių studija

Įvertinta metropoliteno įtaka Vilniaus 
urbanistinei architektūrinei aplinkai
Architektūros profesorius J. Anuškevičius (kartu su architektų 
grupe), išsamiai išnagrinėjęs padėtį, padarė išvadą, kad metro 
politeną galima statyti sekliuose tuneliuose ir tik po Senamies-
čiu, išvengiant archeologijos paveldo pažeidimų, metropoliteno 
tunelius ir stotis reikėtų įrengti 25–30 m gylyje, o metropoliteno 
stotis, įrengta po Rotušės aikšte, visiems laikams padėtų išspręsti 
pagrindinį Vilniaus senamiesčio transporto konfliktą. 

Numatytos tunelių įrengimo 
technologijos
Numatyta, kokios metropoliteno tunelio atkarpos būtų statomos 
uždaru ir kokios atviru būdu. Paruošti konstrukciniai sprendimai ir 
jų įvykdymo technologija, taip pat parengti metropoliteno stočių 
ir transporto mazgų sprendiniai.   

www.VilniausMetro.lt

Vilniaus metropoliteno schema



Dešiniajame Neries krante, viršutinėje šio kranto terasoje, išsidės-
čiusios Karoliniškės, Viršuliškės, Justiniškės, toliau plečiasi Pilaitės 
seniūnija. Kadangi Justiniškių gatvės ir Laisvės prospekto sankry-
žoje susirenka didžiausi keleivių srautai (jų darbo vietos dažniau-
siai yra Neries žemutinėje terasoje, kairiajame upės krante), todėl 

Pimoji METROPOLITENO trasa Pilaitė–Baltasis tiltas 

metropoliteną siūloma pradėti statyti nuo šios linijos – įrengti ir 
pradėti eksploatuoti trasą nuo Pilaitės iki Baltojo tilto: trasos ilgis 
7 km, trasoje būtų 7 stotelės, didžiausias atstumas tarp stotelių – 
1,59 km, mažiausias – 0,94 km, vidutinis atstumas tarp stotelių – 
1,01 km; bendra kelionės trukmė  – apie 11 minučių. Pirmosios 

metropoliteno linijos zonoje gyvena maždaug 205 000 gyven-
tojų – metropoliteno kelionių skaičius (per dieną) planuojamas  
apie 90 000. 

Parinktos pirmosios metropoliteno trasos zonoje pagal Bendrąjį 
miesto planą numatyta statyti didelio aukštingumo pastatus.

Keleivių srautas apskaičiuotas pagal daugelio Europos miestų eksplo-
atuojamų metropolitenų statistinius duomenis. Kelionių metropolite-
nu kasdien skaičius lygus pusei to regiono gyventojų skaičiui. Trasoje 
Pilaitė–Centras kelionių skaičius per metus siektų 30 milijonų. 
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Pirmosios metropoliteno trasos Pilaitė-Baltasis
tiltas schema

Pirmosios metropoliteno trasos Pilaitė-Baltasis tiltas 
keleivių srautų schema
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Metropoliteno trasos Pilaitė – Baltasis tiltas 
finansavimas
Vilniaus metropolitenas atitinka visus kriterijus, leidžiančius pri-
pažinti jį valstybės svarbiu projektu ir, taikant VPP* principą, 
pasinaudoti galimybe gauti papildomą finansavimą, panaudojant 
ES teikiamą struktūrinę paramą. 

Metropoliteno trasa Pilaitė–Baltasis tiltas kainuotų 1000 mln. Lt, 
vieno kilometro metropoliteno trasos kaina būtų 142,85 mln. Lt. 
Palyginti: Minske panašios metropoliteno trasos 1 km kaina yra 
100 mln. Lt, Madride – 155 mln. Lt. 

Statybos pradžia

Pirmi metai. Pirmą 250 mln. Lt paskolą suteikia Europos Inves-
ticijų Bankas (EIB) su 8% palūkanomis. Gale metų skiriamos ES 
paramos lėšos ir paskola grąžinama į EIB. 
(250+20250=20 mln. Lt)

Veiklos balanse: 20 mln. Lt – atidėtos palūkanos.

Antri metai. EIB suteikia antrą tokią pačią paskolą. Gale metų 
paskola grąžinama iš ES paramai skirtų lėšų.
(20+250+20250=40 mln. Lt)

Veiklos balanse: 40 mln. Lt – atidėtos palūkanos.

Trečiais metais iš komercinių bankų  paimama 250 mln. Lt pa-

Lentelė. Projekto finansavimas  ir paskolos grąžinimas  (su 50% ES parama). 

Metai
Paskolos likutis

mln. Lt

Paskolos mokėjimas mln. Lt

Palūkanos 8 proc.
Paskolos grąžinama 

dalis
Anuitetas

Statybos pradžia

1 250,0 20,0 250,0

2 250,0 20,0 250,0

3 250,0 20,0

4 500,0 40,0

Eksploatacijos pradžia

1 600,0 48,0 32,0 80,0

2 568,0 45,4 34,6 80,0

3 533,4 42,7 37,3 80,0

4 496,1 39,7 40,3 80,0

5 455,8 36,5 43,5 80,0

6 412,3 33,0 47,0 80,0

7 365,3 29,2 50,8 80,0

8 314,5 25,2 54,8 80,0

9 259,6 20,8 59,2 80,0

10 200,4 16,0 44,8 80,0

11 136,4 10,9 69,1 80,0

12 67,3 5,4 67,3 72,7

skola su 8% palūkanomis,  su paskolos mokėjimo atidėjimu dve-

jiems metams.  (40+250+20=310 mln.Lt)

Veiklos balanse: 250 mln. Lt – paskola;

                          60 mln. Lt – atidėtos palūkanos.

Ketvirtais metais paimama papildoma 250 mln. Lt paskola 

su 8% palūkanomis ir vienų metų paskolos mokėjimo atidėjimu. 

(310+250+40=600 mln.Lt)

Veiklos balanse: 500 mln. Lt – paskola; 

                           100 mln. Lt – atidėtos palūkanos.

Eksploatacijos pradžia
Pajamos apskaičiuotos numatant, kad bilietas bus vienodas (ben-

dras) visoms viešojo transporto priemonėms: autobusams, trolei-

busams, metropolitenui. Pajamos apskaičiuotos pagal šiuo metu 

nustatytą bilieto kainą. 

Vieno bilieto kaina – 2 Lt. 

Per metus bus pervežama 30 mln.** keleivių.

Gaunamos pajamos sudarys 60 mln. Lt per metus. 

Trasos Pilaitė – Centras pervežimo savikaina – 30 mln. Lt** per 

metus. Tai sudaro 50 % bilieto kainos . 

Operatoriaus pelnas – 10 mln. Lt** per metus.

*  VPP  viešojo ir privataus verslo partnerystė (angl. PPP  Public  
 Privat Partnership)
**  prielaidos daromos remiantis Europos miestų   
 metropoliteno  eksploatacijos statistika.



www.VilniausMetro.lt

Stambių infrastruktūros projektų finansavimas įvairiose šalyse

Miestas Vertė 
mln. EUR

Infrastruktūros projektų finansavimas mln. EUR Infrastruktūros projektų finansavimas proc.

ES TFI CV VV N ES TFI CV VV N

Atėnai 3000 1600 950 450 - - 54 31 15 - -
Madridas 204,9 139,9 - - 65 - 68 - - 32 -
Viena 32 10 - - 22 - 31,3 - - 68,7 -
Budapeštas 1200 - 900 210 90 - - 75 17,5 7,5 -
Strasburas 328 - 172 50 27 79 - 52 15 10 23
Amsterdamas 179,7 - - 157,9 21,8 - - - 87,8 12,2 -
Barselona 2247 566 216 - 1465 - 25 10 - 65 -
Lenkija (1991–2003) 7500 1905 2365 3230 - - 25,4 31,5 43,1 - -
Praha 285,2 - 143,9 69,3 68,8 3,2 - 50,5 24,3 24,1 1,1
Varšuva 111,25 - 53,75 27,5 30 - - 48 25 27 -
Sofija 35 - 35 - - - - 100 - - -
Gdanskas* 18 - 11 - 7 - - 61 - 39 -
Kijevas* 120 - 100 - 20 - - 83,3 - 16,7 -
Jasai* 17,5 - 15 - 2,5 - - 85,7 - 14,3 -
Pula* 6,6 - 5 - 1,6 - - 75,8 - 24,2 -
Krasnodaras* 13 - 10 - 3 - - 76,9 - 23,1 -
Kaunas* 18 - 15 - 3 - - 83,3 - 16,7 -
Vilnius (metro) 290 145 145 - - - 50 50 - - -

15606,15 4365,9 5136,6 4194,7 1826,7 82,2 28 33 26,9 11,6 0,5

* Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros banko (ERPB) paskola

Sutrumpinimų reikšmės
CV – centrinė valdžia 
VV – vietos valdžia
N – nuosavas kapitalas
ES – Europos Sąjunga

EIB – Europos investicinis bankas
TFI – tarptautinės finansinės institucijos       
         (EIB, ERPB, k. b. ir kt.)
EUR – eurai BIUDŽETAS

   ES
parama TID EIB

eksploatacijos konsorciumasstatybos ir Metro

Finansavimas

 500 mln. Lt.

500 mln. Lt.

Metropoliteno trasos „PILAITĖ-CENTRAS“ finansavimo ir atsiperkamumo
  schema (su 50% ES parama ir paskola su 8% palūkanomis)
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nauda gyventojams
       ir biudžetui

Dėl nekilnojamo turto pabrangimo

Dėl susisiekimo greičio padidėjimo

Dėl užterštumo sumažėjimo Dėl kamščių sumažėjimo
Dėl punktualumo

Dėl ilgesnės gatvių eksploatacijos

Dėl saugumo ir sveikatos

-1432,8

500 100 120 120360 952,8+7,2 mln. Lt.
   Pajamos per 12 metų    Išlaidos per 12 metų
720

+1440

+ + + -- -
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Mažiausių Europos miestų METRoPoLITENAI

Mažesnių Europos miestų metropolitenai 

Valstybė Miestas
Statybų pradžia ir
tuometinis gyv.
skaičius

Gyv. Skaičius
(tūkst.) Metropolitenas

Mieste Apskrityje Įrengimo 
metai

Linijų 
ilgis
(km)

Stotelių
sk.

Keleivių
kiekis
(mln/
metus)

Keleivių
(1km./
metus) 
mln.

Švedija Stokholmas 1933 m.  504 tūkst. 798 1700 1950 108 100 329 3,05 

Suomija Helsinkis 1955 m.  372 tūkst. 565 1293 1982 22,1 17 56 2,53 

Prancūzija Lilis 1978 m.  170 tūkst. 226 1200 1983 45,2 60 48 1,06 

Renas 1997 m.  204 tūkst. 210 450 2002 9,4 15 40 4,26 

Šveicarija Lozana 1991 m.  127 tūkst. 129 129 1991 8 15 25 3,13 

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

Vokietija Niurnbergas 1967 m.  474 tūkst. 500 800 1972 34,6 44 115 3,32 

Italija Katanija 1999 m.  315 tūkst. 299 700 1999 3,8 6 0,5 0,13 

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

Norvegija Oslas 1928 m.  258 tūkst. 548 1120 1966 84,2 104 63,5 0,75 

Portugalija Portas 2002 m.  220 tūkst. 228 1570 2002 60 68 48,2 0,80 

Ispanija Bilbao 1976 m.  420 tūkst. 354 947 1995 38,2 36 85,9 2,25 

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 0,58 

Lietuva Vilnius 2010 m. 576 tūkst.* 542 999** 2015 7 7 30 4,29



Piliečių asociacijos „Metro sąjūdis“ 
įtakoti sprendimai

2009 m. vasario 21 d. Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius 
kreipėsi į Susisiekimo, Aplinkos, Ūkio ir Finansų ministerijas, 
kad būtų išnagrinėtas „Metro sąjūdžio“ ir grupės Seimo narių 
ir visuomenės atstovų kreipimasis dėl Vilniaus miesto transpor-
to poblemų sprendimo, vystant naujas visuomeninio transporto 
rūšis, ir pasiūlymų pateikimo Strateginio planavimo komitetui 
dėl Vilniaus miesto transporto sistemos tobulinimo pripažinimo 
valstybei svarbiu ekonominiu projektu.  

2011 m. vasario 25 d. Vilniaus miesto savivaldybėje „Metro są-
jūdis” organizavo apskrito stalo diskusiją su savivaldos atstovais, 
politikais, Vyriausybės atstovais, nekilnojamojo turto, susisieki-
mo specialistais, asociacijų nariais, mokslininkais, visuomenės 
veikėjais dėl metropoliteno sistemos sukūrimo Vilniuje pripaži-
nimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Diskusijos dalyviai 
pritarė iniciatyvai pasirašyti Nacionalinį susitarimą tarp partijų 
dėl metropoliteno diegimo Vilniuje ir kreipimosi į Vyriausybę dėl 
jo įrengimo pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Vilniaus miesto savivaldybės rengiami 
dokumentai, planuojantys visuomeninio 
transporto plėtrą 

Šiuo metu rengiami dokumentai: 

• Vilniaus miesto 20102020 metų strateginis planas. 
Numatyta parengti specialųjį planą, nustatant naujos 
greitojo susisiekimo visuomeninio transporto rūšies 
įvedimo galimybes. Esant ekonominiam pagrindimui, 
pradėti įgyvendinti naujos greitojo susisiekimo 
visuomeninio transporto rūšies įvedimą į miesto sistemą.

•  Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialusis 
planas – jame turėtų būti pateiktas metropoliteno 
įrengimo Vilniaus mieste variantas.

Tolimesni veiksmai:

•  Bendrojo plano, įvertinant specialiojo plano pasiūlymus, 
koregavimas.

•  Galimybių studijos Specialiojo plano įgyvendinimui 
parengimas.
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Metropolitenas – miesto ekonomikos varomoji jėga


