
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos

Bendrojo plano iki 2015 metų 

keitimas

UŽSAKOVAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

RENGĖJAS: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“



Susitikimo – diskusijos tikslai

• aptarti galiojančio bendrojo plano sprendinius ir jo keitimo 

tikslus bei uždavinius; 

• aptarti seniūnijų ir vietos bendruomenių pastebėtas problemas 

ar pasiūlymus dėl bendrojo plano, kuriuos bendrojo plano 

rengėjas vertins rengiant bendrojo plano keitimą.



Susitikimo darbotvarkė

• BP keitimo programos uždaviniai, tikslai (10 min.)

• Vilniaus miesto ir Antakalnio, Žirmūnų seniūnijų raidos 

tendencijos (30 min.)

• Teritorijos problemų apžvalga (10 min.)

• Iki susitikimo gautų seniūnų, seniūnaičių ir vietos 

bendruomenių pasiūlymų keisti BP aptarimas ir diskusija 

(1 val. 10 min.)

Jeigu liks laiko:

• Naujų pasiūlymų (iš salės) keisti BP aptarimas



BP keitimo programos uždaviniai, tikslai



Bendrojo plano keitimo tikslai

• Prioritetinis BP tikslas - sudaryti sąlygas pastoviam, 

ekonomiškai ir socialiai motyvuotam  gyvenimo kokybės 

augimui ir teritorinių skirtumų mažinimui

• Prioritetinio tikslo siekiama darnios miesto raidos

principais:

• polifunkcinė ir policentrinė plėtra, 

• socialinė integracija,

• viešojo transporto prioritetas, 

• taršos mažinimas 

• Drauge su kaimyninėmis savivaldybėmis formuojama darni 

miesto ir jam gretimų teritorijų sistema, sukurianti sąlygas 

didinti miesto ir jo partnerių tarptautinį konkurencingumą 



Bendrojo plano keitimo uždaviniai

• suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos 

funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;

• optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, 

socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;

• numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio 

naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir 

naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos 

žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir

nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir

biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

• detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.



Planuojama teritorija

• Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorija – apie 400 kv. km



Nagrinėjama teritorija

• Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorija

• Vilniaus rajono savivaldybės 

teritorija

• Trakų rajono savivaldybės 

teritorijos dalis

• Elektrėnų savivaldybės teritorijos 

dalis

• Širvintų rajono savivaldybės 

teritorijos dalis

• Šalčininkų rajono savivaldybės 

teritorijos dalis 

• iš viso apie 3200 kv. km



Vilniaus miesto ir Antakalnio, Žirmūnų seniūnijų 

raidos tendencijos



Mažėjantis (?) gyventojų skaičius

578327

571164

565881

562353

558816

554281

550924 550213
548729

546773

542525 541732 541596
542969 543191

536127
533279

537152
539707

542626

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gyventojų skaičius Vilniaus m. sav., metų pradžioje, asm.:

BP prognozė 

2015 metams –

576 000 gyv.



Tuštėjantis miesto branduolys, augantys 

priemiesčiai

BP prognozė: 

gyventojų 

migracija į 

sodų teritoriją 

2015 m. –

9000 gyv.

Gyventojų pokytis 2007-2015 metais:



Gyventojų teritorinė sklaida pagal vidutinį amžių, 2012 m., m.:

Tuštėjantis miesto branduolys, augantys priemiesčiai



Augantys priemiesčiai

BP poreikio 

prognozė 

2007-2015 

metams 

vienbutei 

statybai – 1067 

ha.

2007-2014 m. 

išnaudotas 

poreikis 

vienbučiams –

1088 ha 

(+2076,8 ha 

ŽŪ/žemės 

valdos

„ūkininko 

sodyboms“?)

Statybos leidimų gyvenamiesiems ir sodų pastatams sklaida, 2016 m.:



Užstatomos žaliosios 

teritorijos periferijoje

„Kietųjų“ dangų plėtra 

2007-2014 m., proc.:



Užstatomos žaliosios teritorijos periferijoje

Saugomos gamtinės teritorijos ir miškai, 2016 m.:



Mažas gatvių tinklo tankis nesudaro prielaidų alternatyvioms 

kelionėms pasirinkti ir srautams persiskirstyti

Valandinė transporto srautų kartograma, piko val. 2015 m.:

Magistralinis tinklas ir sankryžos – perkrautos, formuojasi automobilių spūstys. 

Magistralinių gatvių tankis Vilniuje yra 0,9 km/km2, turėtų būti – 1,5 km/km2



Gatvių kategorijos. Esama būklė (pagal STR)



Esami BP reglamentai



Esamos 

sklypų

paskirtys



Esamos sklypų paskirtys



Nepakankamas užstatymo intensyvumas



Nepakankamas užstatymo tankis



Darbo vietos koncentruojasi miesto branduolyje ir 

pietuose

Statybos leidimų gamybos, prekybos ir administraciniams pastatams 

sklaida, 2016 m.:
BP numatytos 

prioritetinės 

teritorijos 

paslaugoms:

visų tipų 

miesto centrai 

(tarp jų ir 

sovietinių mieg. 

rajonų centrai).



Socialinė infrastruktūra vystoma miesto branduolyje

Statybos leidimų gydymo ir mokslo paskirties pastatams sklaida, 2016 m.:



Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų kvartalų ir 

kaimynijų schema

Pagrindiniai planavimo vienetai:

• Kvartalas

• Kaimynija

• Vieša erdvė



Viešųjų erdvių schema. (projektas):

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų kvartalų ir 

kaimynijų schema



Kaimynijų schema. (projektas):

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų kvartalų ir 

kaimynijų schema



Kaimynijų schema. (projektas)

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų kvartalų ir 

kaimynijų schema



Esami BP prioritetai



Išvados: pagrindinės miesto raidos kryptys

• Stiprėjantys išorės ryšiai

• Trūksta koordinavimo su Vilniaus r. 

ir Trakų sav.

• Urbanistinė drieka

• Mažėjantis (?) gyventojų skaičius

• Tuštėjantis miesto branduolys, 

augantys priemiesčiai

• Augantys priemiesčiai Vilniaus r. 

sav. teritorijoje

• Nekontroliuojama individuali 

statyba

• Nepakankamas užstatymo 

intensyvumas

• Nepakankamas gyventojų tankis

• Nesubalansuotas gyvenamojo 

fondo augimas

• Darbo vietos koncentruojasi miesto 

branduolyje

• Pramonės teritorijos plėtojamos 

miesto branduolyje

• Užstatomos žaliosios teritorijos 

periferijoje

• Saugomas ir tvarkomas 

senamiestis

• Paveldotvarkos darbų apimtis 

nepakankama

• Socialinė infrastruktūra vystoma 

miesto branduolyje

• Didėjantys kasdieniai keleivių 

srautai

• Brangi inžinerinė infrastruktūra 

periferijoje

• Auganti oro tarša



Teritorijos problemų apžvalga



Teritorijos problemų apžvalga: Žirmūnų seniūnija

p. Danutė Eidukonytė, VMSA Miesto plėtros departamento Detaliojo 

planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

• Užstatytose gyvenamuosiuose kvartaluose trūksta parkavimo vietų

• Nepakankamai prižiūrimos žaliosios zonos

• Kyla konfliktai dėl sutankinimo (naujų statybų)



Teritorijos problemų apžvalga: Antakalnio seniūnija

p. Gintaras Kuodis, VMSA Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo 

ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

• Valakupių, Rokantiškių, Nemenčinės plento teritorijose kai kurie

sklypai pagal dabartinio bendrojo plano sprendinius patenka į zonas

„Miškai ir miškingos teritorijos“ ar „Intensyviam naudojimui įrengiami

želdynai“. Šios teritorijos neurbanizuojamos. Minėtų sklypų savininkai

norėtų, kad esamuose sklypuose būtų galima statyti bent po vieną

namą, iš esmės šių teritorijų neurbanizuojant.

• Dvarčionių keramikos gamykla pagal dabar galiojančio bendrojo plano

sprendinius patenka į pramonės teritoriją. Šio rajono gyventojų ir

investuotojų manymu, vietoj gamyklos galėtų atsirasti gyvenamoji

teritorija su ją aptarnaujančia infrastruktūra, smulki netarši gamyba,

šiam rajonui sukuriant naujas darbo vietas.

• P. Vileišio gatvės zona antakalniečių manymu turėtų likti aktyvaus ir

pasyvaus poilsio teritorija, kurioje turėtų būti maksimaliai mažinami (ar

visiškai apriboti) automobilių srautai. Taip pat Antakalnio teritorijoje

neturėtų būti didinamas intensyvumas.



Iki susitikimo gautų seniūnų, seniūnaičių ir

vietos bendruomenių pasiūlymų keisti BP apžvalga 



Miško juosta ties Karačiūnų g. - Nemenčinės pl. sankryža

„<...> Maloniai prašome už miesto planą atsakingų asmenų atsižvelgti 

į Karačiūnų g. bendruomenės poreikius ir pakoreguoti bendrą miesto 

planą ties Karačiūnų g. ir Nemenčinės plento sankryža – taip, kad liktų 

žalia (miško) juosta, skirianti mūsų gyvenvietę nuo triukšmingo 

Nemenčinės plento. <...>“

p. Tomas Maknickas

bendruomenės „Karačiūnų giraitė“ narys



Miško juosta ties Karačiūnų g. - Nemenčinės pl. sankryža



Gyventojų pateikti prašymai 

keisti BP (nuo 2015-01-01)



Oficialiai pasiūlymus dėl bendrojo plano 

keitimo visuomenė gali teikti:

• raštu planavimo organizatoriui: 

– adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

– ir (ar) el.p. e.vicemeras@vilnius.lt

• ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje 

(TPDRIS) 

... per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo 

susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

mailto:e.vicemeras@vilnius.lt


Naujų pasiūlymų (iš salės) keisti BP aptarimas 


