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Vilniaus miestas regiono kontekste 



Europinės reikšmės centro formavimas 

Vilniaus ir Kauno 

potencialų sujungimas 



Lietuvos ir Vilniaus gyventojų skaičiaus raida 



Gyventojų skaičiaus Lietuvos miestuose kaita 



Esamų teritorijų panaudojimas ar plyno lauko 

investicijos? 

• Vilniaus būsto plėtros potencialas – 2,8 mln. kv. m. (iki 30 kv. m. 1 

gyv.)  

• Miesto centrinės dalies plėtros potencialas – 500 ha (t.y. – 

pakankama teritorija 50.000 gyventojų) 

 

 



Konversijos potencialas ~ 

500 ha 

Centre ~120 ha 

Strateginiai prioritetai iki 2015 metų 

• Investicijų koncentracija miesto centrinėje dalyje dešiniajame Neries 

krante: 

       - viešų erdvių ir gatvių aplinkos projektas naujajame centre 

       - Kalvarijų g. projektas iki Santariškių su BRT/ECOTram  linija 

       - Žemutinė Neries terasa planuojama kultūros objektams 

•  Buvusių pramoninių zonų konversija 

•  Pradėtų projektų užbaigimas 

120 ha konversijai centrinėje 

miesto dalyje 



Vilniaus miesto investicinis potencialas 

siekia 2 mlrd. Lt 

 

• Dešiniojo Neries kranto projektai: Multifunkcinis kompleksas 

Konstitucijos pr. 21 ~220 mln. Lt. 

• Moderniojo meno centras ~37,5 mln. Lt. 

• “Ibrahim” administracinis pastatas su apartamentais Kalvarijų g. 

• Viešbučio “Best Western” ir VCUP išplėtimas 

• Biurų centrai, viešbučiai, gyvenamųjų namų kompleksai 

(Gedimino pr.~ 80 mln. Lt., Kalvarijų g.  ~70 mln. Lt., Mindaugo 

g. ~100 mln.) 

 



Vilniaus miesto investicinis potencialas 



• Projekto numatomos investicijos – 370 mln. Lt 

• Investuotojas: Islandijos bendrovė „Felit“, valdanti IKEA 

frančizę 

• Investicinė teritorija – 17 ha 

• Plotas – 24.800 kv. m. prekybos centras, kitoms prekybos 

įmonėms – 75.000 kv. m. 

 

IKEA prekybos centras Vilniuje 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ikea_logo.svg


Konkurencingumo didinimas 

• Vilniaus miesto savivaldybė skatina socialiai atsakingų 

įmonių veiklą  

• Darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo sutartį, mokėti 

ne mažesnį kaip 90 proc. darbo užmokestį negu 

nurodytas Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės pagal pateikiamus paskutinius 

oficialius duomenis vidutinis darbo užmokestis, 

atsižvelgiant į viešojo pirkimo sutarties ekonominės 

veiklos sritį Vilniaus mieste 

 



Nuotekų valymo 

įrenginiai – 

dumblas deginimui 

ir biokuro 

auginimui. 

VE-3 – biokuro 

katilai 

Planuojama atliekų 

rūšiavimo gamykla 

Infrastruktūros plėtra 

Planuojama atliekų 

deginimo gamykla 

Vilniaus miesto energetinio ūkio pagrindinio 

mazgo koncepcija 

 



Investicijos į moderniąją energetiką 

 

• “Dalkia Eastern Europe” naujos 300 MV biokuro jėgainės 

statybos projekto numatomos investicijos – 500 mln. Lt 

 

• „GECO“ naujos 20 MV biokuro katilinės statybos projekto 

numatomos investicijos – 18 mln. Lt 

 

  



• Projekto investicijos – 87,2 mln. Lt  

• Modernizuojamų šviestuvų kiekis, natrio lempas keičiant į 

LED, įrengiant valdymo sistemą – 36.624 vnt.  

• CO2  emisijų mažinimas – 7.800  t/metus  

 

  

Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų 

renovacijos ir eksploatavimo projektas 



• Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimas 

• Nacionalinių ir Europos Sąjungos reikalavimų atliekų tvarkymo 

srityje užtikrinimas 

• Projekto investicijos – 130,8  mln. Lt 

• Sukuriama infrastruktūra – Mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiai, 250.000 t/metus 

 

Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros projektas 



Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros projektas 



 

• 9 darželiams numatomos investicijos per 25 metus – 164 mln. Lt  

• 2 gimnazijoms numatomos investicijos per 25 metus– 172 mln. Lt 

• 4 vidurinėms mokykloms numatomos investicijos per 25 metus – 

160 mln. Lt 

  

Vilniaus miesto švietimo įstaigų renovacijos ir 

priežiūros projektas 



• Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio 

aplinkkelio III etapas, numatoma projekto vertė – 299 mln. Lt 

• IXB transporto koridoriaus (Žirinių g.) ir Vilniaus Tarptautinio oro 

uosto jungtis I etapas, numatoma projekto vertė – 20 mln. Lt 

• Geležinio Vilko g. nuo A. Goštauto iki M. K. Čiurlionio g. 

rekonstrukcija, numatoma projekto vertė – 35 mln. Lt 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto transporto infrastruktūros 

plėtros projektai 2012 – 2020 metais 



Vilniaus miesto transporto infrastruktūros 

plėtros projektai 2012 – 2020 metais 



Vilniaus viešasis logistikos centras 

• I plėtros etapas – apie 53,5 ha  

• intermodalinis konteinerių terminalas (1 et.) – 5,49 ha 

• administracija, muitinė, maisto ir veterinarijos tarnyba, 

konteinerių aptarnavimas – 4,59 ha 

• sklypai logistikos sandėliams – 26,97 ha 

 

 

 

 

 



• Viešojo transporto plėtra įrengiant 10,2 km liniją nuo stoties iki 

Santariškių 

• Projekto numatomos investicijos – 690 mln. Lt 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto tramvajaus projektas 



Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių 

projektai 
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Vaikų darželis Perkūnkiemyje  

• UAB “Ranga IV Investicijos Plius” vykdomas 200 vietų darželio 

statybos Perkūnkiemyje projektas privatiems investuotojams 

priklausančiame žemės sklype  

• Numatomos investicijos – 12 mln. Lt 

 

 

 

 



Nuomojamo būsto projektas 

• Kuriama nauja savivaldybės (municipalinio) nuomojamo būsto 

koncepcija 

• Pilotinis projektas Žirmūnuose ir Naujojoje Vilnioje 

• Savivaldybės galimybė taikyti  technologijas, kurių pagalba 

galima pastatyti mažo energijos imlumo daugiabutį 

gyvenamąjį namą, tapsiantį tokios statybos pavyzdiniu 

projektu Lietuvoje 

• Potencialūs savivaldybės partneriai šiame projekte: Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas, įmonės, galinčios diegti 

pastatuose energiją taupančias technologijas    



Nuomojamo būsto projektas 



AČIŪ 


