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Meras  Artūras Zuokas 



URBANISTINĖS STRUKTŪROS YPATUMAS – 
MIESTAS DISPERSIŠKAS 

Centrinė zona XII-XIX a. 

Vidurinė zona XX a. 

Periferinė zona XX-XXI a. 

“3 SKIRTINGI MIESTAI” – skirtingos 
kiekvienos zonos problemos  



DARNIOS PLĖTROS PRIORITETAI 
VILNIAUS BENDRAJAME PLANE IKI 2015 

•  BP 2015 suformuluotas miesto plėtros strateginis tikslas – pastovus, ekonominėmis 
galimybėmis pagrįstas ir socialiai motyvuotas GYVENIMO KOKYBĖS AUGIMAS; 

•  Formuojama daugiacentrė miesto struktūra – pagrindinis ir 5 periferiniai centrai; 
•  Nustatytos efektyviausios koncentruotos plėtros teritorijos iki 2040 m.    

www.vilnius.lt/bplanas 



PLANUOJAMAS GYVANAMŲJŲ IR DARBO VIETŲ 
PASISKIRSTYMAS IKI 2040 M. 

75% miesto gyventojų ir darbo vietų bus sukoncentruota centrinėje miesto 
dalyje – čia viešųjų  paslaugų teikimas bus efektyviausias. 



DARNIOS PLĖTROS PRIORITETAI 
VILNIAUS BENDRAJAME PLANE IKI 2015 



SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 2040 M. 

Jungtį tarp Žaliųjų ežerų g. ir 
Nemenčinės pl. numatyta įrengti 
iki 2040 m.  
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STRATEGINIŲ ES INVESTICIJŲ PRIORITETAI 



BALSIUOSE KURIASI JAUNOS ŠEIMOS – 
FORMUOJASI STIPRI BENDRUOMENĖ  

Stipri ir aktyvi bendruomenė, suinteresuota dalyvauti planavimo procese ir vesti 
atvirą dialogą su viešu ir privačiu sektoriumi kuria savo rajono identitetą, gerą bei 
saugią atmosferą ir gyvenimo kokybę, prilygstančią miesto centrui.  



PLĖTRA BALSIUOSE PRASIDĖJO DAR 1989 M. 
•  1989 m. patvirtinto mikrorajono prie Turistų g. detaliojo pano pagrindu1989-1992 

m. Balsiuose buvo suteikiami sklypai gyvenamųjų namų statybai; 
•  2000-2014 m. aplinkinių sodų bendrijose intensyviai statėsi gyvenamieji namai;  
•  Balsiuose bei aplinkinėse Verkių Riešės, Ožkinių, Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, 

Pagubės apylinkėse, kurios supa Balsių rajoną, Balsių bendruomenės žiniomis 
šiuo gyvena virš 8000 gyventojų; 

 Detaliajame plane buvo numatyta: 

           2 vietos darželiams; 

           vieta sportui ir žaidimams; 

           vieta daugiafunkciam centrui; 

           vieta mokyklai. 

Kitais dokumentais  suplanuota: 

            vieta IKI prekybos centrui; 

            vieta naujai turgavietei. 

 



BALSIUOSE - PIRMOJI MOKYKLA  PER 20 METŲ 

•  2011 m. atidaryta pirmoji pagrindinė mokykla, pastatyta po Nepriklausomybės 
atkūrimo; 

•  826 mokiniai (2011 m. sukomplektuotos 1-9 klasės, 580 mokinių); 
•  Mokykla pastatyta pagal viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo principus; 
•  Savivaldybės metinis mokėjimas sudaro 58,25 Lt/kv.m per mėnesį;  
•  UAB “Merko statyba” ir E.L.L. Kinnisvara AS konsorciumas įsipareigojo pastatyti ir 
įrengti mokyklą ir jos aplinką, aprūpinti ją visomis ugdymo priemonėmis, 25 metus 
administruoti pastatą ir visą ūkį, mokėti visus mokesčius; mokyklos statyba kainavo 
apie 42 mln. Lt. 	  



VIEŠOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BALSIUOS 

•  2010 m. Balsiuose nutiesti nauji vandentiekio ir buitinių bei lietaus nuotekų tinklai 

•  Įrengtas Balsių mitologinis parkas – pradėtas 
kurti 2008 m., finansuotas bendruomenės 
gyventojų, savivaldybės ir valstybės lėšomis;  

•  Miestas įrengė vaikų žaidimų ir sporto aikštelę, 
o bendruomenė įrengė krepšinio aikštelę. 

•  Įrengtas dviračių takas prie Žaliųjų ežerų g.; 
•  2014 m. planuojamas dviračių ir pėsčiųjų tako 

(Šiukštulių g.) remontas ir dalies Kryžiokų sodų 
7-osios g. dangos atnaujinimas; 

•  Iki  2020 m. suplanuotos dar kelios dviračių takų 
atkarpos – Eurovelo trasos tęsinys ir jo jungtis su 
Balsiais;   



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 

KURKIME MIESTĄ KARTU! 


