
Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ 
projektų vadybininkė – Erika

Aplinkos tvarkymas – Kaimynijos



Teritorija jungianti kaimyninius 
daugiabučius namus, kurie naudojasi 
bendra infrastruktūra, vadinama 
kaimynija. 

Informaciją apie Jūsų daugiabutį namą ir 
kaimynijos teritoriją raste žemėlapyje.
Surinkite nuorodą maps.vilnius.lt 
pasirinkite temą „Kvartalinė
renovacija“        pasirinkite papildomą 
sluoksnį „Kaimynijos“       paieškos 
laukelyje įveskite savo namo adresą.

Kas yra kaimynija?



Aplinkos atnaujinimas

2021-01-07 Tarybos sprendimu Nr. 1-824 pakeista Atrinktų kvartalų programa ir patvirtintas Kaimynijų teritorijų 
prie atnaujintų namų sutvarkymo aprašas.

Apraše nustatyta tvarka savivaldybė sutvarkys kaimynijų teritorijas, kur yra atnaujinta daugiau nei 50 proc. 
daugiabučių namų.

Teritorijų sutvarkymo darbai:

• Esamų šaligatvių remontas

• Esamų automobilių stovėjimo 

aikštelių remontas

• Plastikinių korių įrengimas

• Esamų želdinių sutvarkymas

Pagal poreikį bus pastatyti suoliukai. 

Vilniečiams šie darbai nieko nekainuos.

Skiriama lėšų suma - 10 Eur už kiekvieną neužstatytą teritorijos ploto kv. metrą.

Savivaldybė tvarko atnaujintų namų kiemus



Aplinkos atnaujinimasTuskulėnų g. 60 teritorijos sutvarkymo vizija (darbų planas)



Aplinkos atnaujinimas

Jūs atnaujinate namą 
– mes atnaujiname 
kiemą!



Aplinkos atnaujinimasAtnaujinti šaligatviai



Aplinkos atnaujinimas
Išmindžioto tako vietoje – naujas šaligatvis

Atnaujintas šaligatvis prie laiptinės, 
netrukus čia bus įrengtas dviračių stovas



Aplinkos atnaujinimas



Aplinkos atnaujinimasŽaliosios salelės. Kad šalia namų būtų gera leisti laiką!



Aplinkos atnaujinimasSeniūnijos dalijasi mūsų darbais







Kaimynijų programa

Jūsų namas neatnaujintas arba Jūsų kaimynijoje nėra atnaujinta daugiau nei 50 proc.
daugiabučių namų bet Jums rūpi artimiausia aplinka?

Dalyvaukite programoje ir atnaujinkite savo kiemą. Jūs galite:
• Įsirengti sporto ar poilsio erdves
• Atnaujinti kiemo infrastruktūrą – pesčiųjų takus ir automobilių stovėjimo aikšteles
• Įsirengti įvažiavimo užtvarą, vaizdo stebėjimo kameras, tvorą

Savivaldybės parama – 10 Eur už kiekvieną neužstatytą teritorijos ploto kv. metrą.
Išlaidas viršyjančias finansavimą padengia kaimynijos gyventojai.



Kaip gauti savivaldybės teikiamą paramą kaimynijų atnaujinimui?

Gyventojai pritaria 

dalyvavimui programoje 
ir paskiria atstovą

Atstovas teikia 
paraišką dalyvauti 

programoje

Patvirtinus paraišką 
pasirašoma 

bendradarbiavimo 
sutartis

Suformuojami žemės 
sklypai prie 

daugiabučių namų 

Sudaroma žemės 
sklypų nuomos 

sutartis 

Pagal gyventojų 
pasirinktas priemones 

tvirtinama
projektavimo užduotis

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ organizuoja techninio darbo projekto parengimo 
arba schemos parengimą, rangos darbų pirkimą 



Vytauto g. 6

2020 m. rugsėjį, apsiribojant tik teritorijoje esančių statinių remontu, įgyvendiname pirmąjį projektą – Vytauto g. 6.



Daugiau informacijos apie kaimynijų programą galite rasti tinklapyje -
https://web.vilnius.lt/kaimynijos/

Arba elektroniniu paštu –

kaimynijos@vilnius.lt



Aplinkos atnaujinimas

www.amiestas.lt
Projektų vadybininkė
Erika Vilūnaitė-Stankevičienė
El. p. erika.vilunaite@amiestas.lt
Tel. 8 664 27427


