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APIE ĮMONĘ 

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė) yra 1996 metais iš Vilniaus 

miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė 

nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, 

naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. 

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, 

kitais teisės aktai, įstatais ir kitais dokumentais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos (toliau – VMSA) direktoriaus. 

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas (1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533) 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai deleguoja savarankiškųjų funkcijų vykdymą, kurių 

įgyvendinimui yra pasitelkta SĮ „Vilniaus planas“. Įmonės paskirtis įtvirtinta Įmonės įstatuose 

nurodytuose jos veiklos tiksluose – teikti teritorijų planavimo, projektavimo, geografinių 

informacinių sistemų ir kitas susijusias viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant 

tenkinti viešuosius interesus.  

SĮ „Vilniaus planas“ vizija – būti strateginiu Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos partneriu kuriant ir įgyvendinant Vilniaus, kaip modernaus, konkurencingo ir 

patogaus miesto, viziją bei darnios plėtros strategiją. 

SĮ „Vilniaus planas“ misija – teikti aukštos kokybės inovatyvias planavimo, 

projektavimo, geografinių informacinių sistemų ir kitas susijusias paslaugas Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijai, siekiant tenkinti viešuosius interesus ir viešinti Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos veiklą, būti kompetencijų centru planuojant darnią miesto plėtrą, o 

įgytą patirtį panaudoti kitų miestų ir regionų plėtros planavimui ir įgyvendinimui. 

1996 metais Vilniaus miesto savivaldybės Taryba savo sprendimu įkūrė SĮ „Vilniaus 

planas“ tikslu rengti Vilniaus miesto bendrąjį planą bei plėtoti Vilniaus miesto geografinę 

informacinę sistemą (toliau – GIS). Per 20 veiklos metų Įmonės veikla nuolat plėtėsi. Šiuo metu 

SĮ „Vilniaus planas“ veikla apima keturias pagrindines veiklos kryptis: 

 Planavimo dokumentų rengimas; 

 Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra; 

 Geografinių informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra; 

 Dokumentų Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų fondų paramai gauti rengimas, 

įvairių kitų dokumentų ruošimas. 

 

Šių veiklos krypčių detalizavimas pateikiamas paveiksle Nr. 1. 
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Paveikslas Nr. 1. Pagrindinės SĮ „Vilniaus planas“ veiklos kryptys 

 

 

ĮMONĖS VALDYMAS IR STRUKTŪRA 

SĮ „Vilniaus planas“ nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Įmonės 

savininko kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 173,8 tūkst. Eur. 

SĮ „Vilniaus planas“ valdymo organai yra:  

1. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktorius.  

2. Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba, paskirta Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-3017. Įmonės 

valdybą sudaro septyni nariai, iš kurių keturi – nepriklausomi. 

3. Vienasmenis valdymo organas – Įmonės direktorius.  

Nuo 2015 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 41-743 laikinuoju Įmonės direktoriumi paskirtas SĮ „Vilniaus 

planas“ direktoriaus pavaduotojas-vyr. architektas Linas Sinkevičius. 

Įmonės organizacinė struktūra pateikiama paveiksle Nr. 2. 
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Paveikslas Nr. 2. SĮ „Vilniaus planas“ organizacinė struktūra 

 

 

Įmonėje yra trys skyriai: Projektavimo, GIS ir ES projektų. Pastarasis buvo įkurtas 2015 

m. gruodžio 1 d. ES projektų skyriaus įsteigimas 2016 metais išplėtė SĮ „Vilniaus 

planas“ teikiamų paslaugų portfelį naujomis paslaugomis, t.y. strategijų, galimybių studijų, 

investicinių projektų, sąnaudų ir naudos analizės, pirkimų dokumentacijos, paraiškų ir kitų 

susijusių dokumentų Europos Sąjungos ir kitų fondų paramai gauti rengimu. ES projektų 

skyriaus teikiamų paslaugų tikslas – prisidėti Vilniaus miesto savivaldybei efektyviai ir pilna 

apimtimi panaudoti paramos lėšas, skirtas įgyvendinti 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų 

teritorijų vystymo programą. Pažymėtina, kad be minėtų veiklų ES projektų skyrius taip pat yra 

atsakingas už naujų su atliekų tvarkymu susijusių užsakymų administravimą. Visi 2016 metais 

užsakyti šios srities projektai buvo priskirti ES projektų skyriui. Už anksčiau gautų užsakymų 

administravimą liko atsakingas GIS skyrius. 2016 metais ES projektų skyriaus pajamos sudarė 

232,8 tūkst. Eur. 

 

DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS 

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 101 sąrašinis darbuotojas, iš jų 29 – pagal 

terminuotas darbo sutartis. Iš 72 sąrašinių etatinių darbuotojų faktiškai dirbančių skaičius sudarė 

69 (3 darbuotojai buvo vaiko priežiūros atostogose). 
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Palyginimui 2015 m. gruodžio 31 d. Įmonėje buvo 93 sąrašiniai darbuotojai, iš kurių 18 

buvo laisvai samdomi. Iš 75 sąrašinių etatinių darbuotojų faktiškai dirbančių buvo 71 (4 

darbuotojai buvo vaiko priežiūros atostogose).  

Laisvai samdomų darbuotojų skaičius Įmonėje nuolat kinta, priklausomai nuo vykdomų 

darbų pobūdžio (jei Įmonė vienkartiniams darbams atlikti neturi reikiamų specialistų, juos 

įdarbina pagal terminuotas darbo sutartis).  

Bendras SĮ „Vilniaus planas“ metinis darbo užmokesčio fondas 2016 metais sudarė 

2.047,5 tūkst. Eur. Palyginimui 2015 metų metinis darbo užmokesčio fondas buvo lygus 1.954,3 

tūkst. Eur. 4,8% padidėjimą sąlygojo 2016 metais išaugusios atliktų darbų apimtys (žr. skyrių 

„Pajamos“) ir kaupinių už nepanaudotas atostogas padidėjimas. 

Vidutinis mėnesinis (paskirstasis) darbo užmokestis pagal pareigybes 2015-2016 metais 

pateikiamas lentelėje Nr. 1. 

Lentelė Nr. 1. SĮ „Vilniaus planas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo 

užmokestis pagal pareigybes, Eur 

Pareigybės pavadinimas 2015 metai 2016 metai 

Administracijos vadovai 2.438,02 2.624,88 

Administracijos specialistai 1.138,90 1.338,07 

Vadovaujantys ir vedantieji specialistai 1.461,20 1.524,41 

Specialistai 1.042,64 966,12 

 

Darbo užmokestis Įmonėje skaičiuojamas vadovaujantis Darbuotojų darbo apmokėjimo 

taisyklėmis, galiojančiomis nuo 2015 m. sausio 1 d. Taisyklės numato, kad kiekvieno skyriaus 

darbuotojo darbo užmokestis mokamas iš skyriaus kaupiamojo fondo. Taip pat numatyta, kad 

darbuotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios darbo užmokesčio dalies. 

Nustatyta, kad skirtingos kategorijos specialistui kintamosios darbo užmokesčio dalies dydis yra 

paskiriamas priklausomai nuo specialisto atliekamo darbo svarbos, darbo našumo ir 

rezultatyvumo. Darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklėse kiekvienai darbuotojų kategorijai 

nustatyti maksimalūs kintamos darbo užmokesčio dalies dydžiai. 

 

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 

SĮ „Vilniaus planas“ įdiegta Kokybės vadybos sistema ISO 9001 ir Aplinkos vadybos 

sistema ISO 14001. Taip pat Įmonė savo veikloje vadovaujasi šiais direktoriaus patvirtintais 

vidaus dokumentais, reglamentuojančiais įvairias Įmonės veiklos sritis: 

 Finansų kontrolės taisyklės (patvirtintos 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-

15-22); 

 Apskaitos politika (patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-14-24); 

 Darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklės (patvirtintos 2014 m. lapkričio 19 d. 

įsakymu Nr. V-14-19); 
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 Vidaus darbo tvarkos taisyklės (patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 

V-14-10); 

 Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtintos 2014 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-14-22); 

 Archyvavimo taisyklės (patvirtintos 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-15-06); 

 kiti Įmonės vidaus dokumentai. 

 

SĮ „Vilniaus planas“ vykdomų veiklų ir įgyvendinamų projektų kokybei ir 

savalaikiškumui užtikrinti taip pat periodiškai organizuoja Projektų tarybas, kurių metu aptariami 

aktualūs projektų rengimo klausimai, ieškoma problemų sprendimo būdų. Į Projektų tarybas 

kviečiami užsakovų atstovai, stengiamasi kartu ieškoti geriausių sprendimų. 

Dar viena taikoma vidaus kontrolės priemonė – tai periodiškai vykdomos projektų 

peržiūros, kurių paskirtis – finansinė bei juridinė projektų eigos priežiūra ir kontrolė. Peržiūrų 

metu projektų vadovai trumpai pristato projektų eigą, peržiūrimos patirtos ir numatomos 

projektų sąnaudos, planuojami atliktų darbų tarpiniai ir galutiniai perdavimo užsakovams 

terminai. 

 

VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 2016 METAIS 

SĮ „Vilniaus planas“ 2016-2018 metų veiklos strategija patvirtinta 2016 m. liepos 4 d. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1603.  

Įmonė savo veikloje vadovaujasi tokiomis pamatinėmis vertybėmis kaip: viešasis 

interesas, profesionalumas, atsakomybė, bendradarbiavimas ir žmogiškieji ištekliai. Šiomis 

vertybėmis išreiškiama nuostata, kad SĮ „Vilniaus planas“ atsakingai, pasitelkdama visą turimą 

patirtį ir žinias, nuolat keldama savo darbuotojų kvalifikaciją, gerindama paslaugų kokybę ir 

plėsdama jų spektrą, siekia geriausio rezultato tokioms suinteresuotoms šalims, kaip Vilniaus 

miesto gyventojai, verslas, sostinės svečiai ir savininkas –Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija. 

Įmonės strategijoje nustatytos keturios pagrindinės strateginės veiklos kryptys: 

1. Užsakovo poreikius atitinkančių paslaugų teikimas. 

2. Paslaugų modernizavimas ir spektro plėtra. 

3. Finansinių rodiklių gerinimas. 

4. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas. 
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Šių krypčių nuoseklus įgyvendinimas prisideda didinant Įmonės vertę. Paveiksle Nr. 3 

pateikiamas sąryšis tarp SĮ „Vilniaus planas“ vertybių, nustatytų strateginių krypčių bei Įmonės 

misijos ir vizijos. 

Paveikslas Nr. 3. SĮ „Vilniaus planas“ strategijos schema 

 
 

Nustatytoms strateginėms kryptims konkretizuoti iškelti strateginiai tikslai ir uždaviniai. 

Lentelėje Nr. 2 pateikiami 2016 metams nustatyti veiklos tikslai ir rodikliai bei informacija apie 

jų įgyvendinimą. 
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Lentelė Nr. 2. Veiklos tikslai ir rodikliai 2016 metams ir jų įvykdymas 

Strateginiai tikslai ir uždaviniai 2016 metų tikslai 
Tikslo matavimo 

vienetas 

Tikslo 

lyginamasis 

svoris, % 

Siektinas 

rezultatas 

Pasiektas 

rezultatas 

Tikslo 

įgyvendinimo 

lygis, % 

I. TIKSLAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS SPECIALIĄJA VEIKLOS PASKIRTIMI: 

1-as tikslas: teikti užsakovo poreikius 

atitinkančias paslaugas, rengiant miestui 

svarbius strateginius projektus ir vykdant 

informacijos viešinimo veiklą: 

 

 50    

1.1 uždavinys: parengti Bendrojo Vilniaus 

miesto plano keitimą / korektūrą / 

monitoringą 

1. Pagal 2015 metais ekspertų pateiktas 

išvadas ir VMSA suformuotą užsakymą 

parengti Vilniaus miesto Bendrojo plano 

korektūrą ir keitimą 

Atliktų darbų 

dalis, % 
10 30% 30% 100% 

1.2 uždavinys: vykdyti transporto sistemos ir 

miesto infrastruktūros planavimą ir 

projektavimą 

2. Parengti Vilniaus miesto darnaus judumo 

planą 

Atliktų darbų 

dalis, % 
10 70% -*  

3. Rengti miestui svarbius transporto ir 

infrastruktūros projektus, numatytus 2014-

2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų 

vystymo programoje ir kitose programose 

Atliktų darbų 

apimtis, tūkst. Eur 
10 

800,0 tūkst. 

Eur 

1.116,9 

tūkst. Eur 
140% 

1.3 uždavinys: kartu su inžinerines 

komunikacijas eksploatuojančiomis įmonėmis 

užbaigti Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos didelio tikslumo topografinės ir 

inžinerinės informacijos skaitmenizavimą, 

užtikrinti nuolatinį duomenų atnaujinimą ir 

papildymą teritorijų planavimo ir 

projektavimo duomenų sluoksniais (GIS 

pagrindu) 

4.Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės 

urbanizuotos teritorijos didelio tikslumo 

topografinės, inžinerinės, teritorijų 

planavimo, techninių projektų dokumentų 

informacijos skaitmenizavimą, integravimą 

ir atnaujinimą 

Naujų projektų, 

kurių duomenys 

integruoti, skaičius, 

vnt. 

10 7.000 vnt. 9.823 vnt. 140% 

1.4 uždavinys: viešinti ir neatlygintinai teikti 

sukauptus Vilniaus GIS duomenis 

5. Papildyti Opendata naujomis temomis 
Naujos temos, vnt. 10 14 vnt. 15 vnt. 107% 

2-as tikslas: vykdyti paslaugų 

modernizaciją ir plėsti jų spektrą, teikiant 

naujas paslaugas bei plėtojant sumanaus 

miesto (SMART CITY) technologijas 

planavimo ir statybų srityje bei kuo 

plačiau naudojant GIS duomenis: 

 

 

 20    

2.1 uždavinys: teikti investicinių projektų, 1. Rengti investicinius projektus, sąnaudų ir Parengti     
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Strateginiai tikslai ir uždaviniai 2016 metų tikslai 
Tikslo matavimo 

vienetas 

Tikslo 

lyginamasis 

svoris, % 

Siektinas 

rezultatas 

Pasiektas 

rezultatas 

Tikslo 

įgyvendinimo 

lygis, % 

paraiškų ir kitų susijusių dokumentų rengimo 

paslaugas fondų paramai gauti bei vykdyti 

2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

stebėseną 

naudos analizes, paraiškas ES struktūrinių 

fondų paramai gauti bei vykdyti 2014-2020 

m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų 

vystymo programos stebėseną 

investiciniai 

projektai, sąnaudų 

ir naudos analizės 

bei paraiškos, vnt. 

 

Parengtos 

ataskaitos, vnt. 

 

 

 

 

10 

12 vnt. 

 

 

 

 

1 vnt. 

18 vnt. 

 

 

 

 

0 vnt. 

150% 

 

 

 

 

0% 

2.2 uždavinys: papildyti savo duomenų bazes 

kitų centrinių registrų duomenimis 

2. Atnaujinti ir papildyti Vilniaus GIS 

duomenų bazes kitų centrinių registrų 

duomenimis (NTR, JAR, Gyventojų 

registro) 

Atnaujintų centrinių 

registrų skaičius, 

vnt. 

5 3 vnt. 3 vnt. 100% 

2.3 uždavinys: suformuoti Vilniaus miesto 3D 

(tūrinį) modelį, pasiruošti Vilniaus miesto 

GIS ir BIM (Building Information Modeling) 

integracijai 

3. Parengti Vilniaus miesto GIS integracijos 

su BIM (Building Information Modeling) 

planą 
Planas, vnt. 5 1 vnt. 1 vnt. 100% 

II. VEIKLOS IR FINANSINIAI EFEKTYVUMO TIKSLAI: 

3-ias tikslas: didinti Įmonės veiklos ir 

finansinį efektyvumą: 

 
 20    

3.1 uždavinys: didinti Įmonės pardavimo 

pajamas 

1. Pardavimo pajamos 
tūkst. Eur 10 

2.700,0 

tūkst. Eur 

3.108,2 

tūkst. Eur 
115% 

3.2 uždavinys: didinti Įmonės pajamų, 

gaunamų iš išorės klientų, dalį 

2. Įmonės pajamų, gautų iš išorės klientų, 

dalis % 10 

12% visų 

pardavimo 

pajamų 

15% 125% 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMO TIKSLAI: 

4-as tikslas: siekti profesinio Įmonės 

žmogiškųjų išteklių tobulėjimo ir formuoti 

vidinę Įmonės kultūrą: 

 

 10    

4.1 uždavinys: kelti darbuotojų kvalifikaciją, 

motyvaciją ir pasitenkinimą darbu 

1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją Apmokytų 

darbuotojų skaičius, 

vnt. 

10 

ne mažiau 

nei 20 

darbuotojų 

50 250% 

VISO:   100    

* tikslas išbrauktas iš 2016 metų veiklos tikslų SĮ „Vilniaus planas“ valdybos sprendimu (2016-10-18 d. protokolas Nr. 22) 
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Pagal 2015 metais ekspertų pateiktas išvadas ir VMSA suformuotą užsakymą 

parengti Vilniaus miesto Bendrojo plano korektūrą ir keitimą 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo pateikusi užsakymus Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūrai ir keitimui. Užsakovas planavo, kad 

korektūros procedūra per trumpą terminą išspręstų aktualiausius bendrojo plano klausimus, o 

lygiagrečiai rengiamas keitimas apimtų visą miesto teritoriją ir išnagrinėtų visus klausimus. 

Tačiau įvertinus, kad bendrojo plano korektūra truktų tik šešiais mėnesiais trumpiau nei bendrojo 

plano keitimas bei dubliuotų daug keitimo darbų ir procedūrų, 2016-04-19 d. koregavimo darbų 

procedūros buvo nutrauktos, todėl 2016 metais vykdyti tik Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo darbai (toliau – Bendrasis planas).  

2016 metais atlikta 30% Bendrojo plano keitimo darbų, t.y. parengtas ir patalpintas 

Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje „Pasiūlymų keisti Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrąjį planą žemėlapis“, vykdyta esamos būklės analizė, parengti 27 esamos būklės 

brėžiniai, atlikta gyventojų apklausa, įvykdyta 10 susitikimų-diskusijų su Vilniaus miesto 

seniūnijų, seniūnaitijų, vietos bendruomenių ir verslo atstovais. Taip pat suorganizuota 10 

esamos būklės ir konceptualių pasiūlymų aptarimų su savivaldybės padaliniais ir kitomis 

institucijomis, parengti Bendrojo plano koncepcijos trijų variantų projektai.   

Rengti miestui svarbius transporto ir infrastruktūros projektus, numatytus 2014-2020 

m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programoje ir kitose programose 

Pasiekta rodiklio reikšmė – 1.116,9 tūkst. Eur. Svarbiausi 2016 metais vykdyti 

transporto ir infrastruktūros projektai pateikiami lentelėje Nr. 3. 

Lentelė Nr. 3. Svarbiausi vykdyti transporto ir infrastruktūros projektai 2016 metais 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

1. 

Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki 

miesto ribos rekonstravimo projektas 

Rekonstruoti Nemenčinės plentą, įrengiant keturias eismo juostas 

vietoje dabar esančių dviejų, taip pat įrengiant apšvietimą, 

pėsčiųjų ir dviračių takus. 

2. 

Transeuropinio tinklo jungtis – 

Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio 

III etapas (nuo Ozo g. iki Ukmergės 

g.). Projekto vykdymo priežiūra 

Baigiamasis Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio etapas, 

nutiesiant 5,38 km 4/6 eismo juostų kelią nuo Sidaronių g., 

Viršuliškių skg. iki Ukmergės g., įrengiant šešis automobilinius ir 

vieną pėsčiųjų tiltą, lietaus nuotekų tinklus ir gatvės apšvietimą. 

3. 
Neries krantinių modernizavimo 

techninis projektas 

Rekonstruoti krantines, sukurti naujas viešąsias erdves, 

suprojektuoti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą. 

4. 

Vilniaus miesto komunalinių atliekų 

surinkimo konteinerių vietų 

kartografavimas, nustatant reikiamą 

konteinerių aikštelių dydį ir optimalias 

jų išdėstymo vietas. Konteinerių vietų 

išdėstymo schemos parengimas 

atnaujintų duomenų pagrindu 

Projekto tikslas identifikuoti ir kartografuoti Vilniaus miesto 

komunalinių atliekų surinkimo konteinerių vietas, pagal 

susikaupimo normas nustatyti reikiamą konteinerių aikštelių dydį 

ir optimalias jų išdėstymo vietas; priskirti konteinerių aikštelėms 

pastatus; atnaujintų duomenų pagrindu parengti konteinerių vietų 

išdėstymo schemą, suplanuoti konteinerių aikštelių tipą ir 

konteinerių komplekto pastatymo vietos parinkimo schemą 

M1:500. 

5. 

Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl. 

sankryžos rekonstrukcija 

Pagerinti sankryžos pralaidumą. Įgyvendinus projektą, 

pagrindinis srautas per sankryžą bus praleidžiamas kitu lygiu, 

nestabdant jo šviesoforu. 

6. Salininkų g. kapitalinis remontas, Suprojektuoti važiuojamosios dangos konstrukcijos ir 

asfaltbetonio dangos atnaujinimą, papildomas eismo juostas 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

techninis projektas kairiems ir dešiniems posūkiams prieš sankryžas, pėsčiųjų ir 

dviračių takus, kryptinį pėsčiųjų perėjų apšvietimą, viešojo 

transporto sustojimus su įvažomis, paviršinį lietaus vandens 

nuvedimą ir eismo saugumo priemones. 

7 

Parengti Vilniaus miesto savivaldybės 

paraišką ir investicinį projektą siekiant 

gauti 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ finansavimą iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų 

Gauti ES struktūrinių fondų lėšas, kurios bus panaudotos 

įgyvendinant komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros priemones (konteinerių aikštelių įrengimą/ rekonstrukciją 

ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimą). 

8. 

Kairėnų gatvės nuo Plytinės g. iki 

miesto ribos rekonstravimo projektas 

Rekonstruoti Kairėnų gatvę, įrengiant papildomas juostas 

kairiems ir dešiniems posūkiams, pėsčiųjų ir dviračių takus, taip 

pat Plytinės, Kairėnų ir Kudabos gatvių sankryžą, viešojo 

transporto stoteles, gatvės apšvietimo tinklus, paviršinį lietaus 

vandens nuvedimą, eismo saugumo priemones. 

9. 

Vilniaus miesto tipinio dizaino kioskų 

sklaidos schemos ir teritorijų 

architektūrinių sąlygų ir rekomendacijų 

tipinio dizaino kioskams naujose 

vietose parengimas 

Projektu siekiama pagerinti kioskų Vilniaus mieste estetinę 

išvaizdą ir tuo pačiu suteikti naują kokybę miesto viešosioms 

erdvėms. Atsižvelgiant į teritorijų architektūrinės-urbanistinės 

aplinkos skirtumus, schemoje nustatyti specialiai Vilniaus 

miestui sukurtų tipinių kioskų sklaidos zonavimo principus. 

Išnagrinėti virš 50 naujų galimų vietų tipiniams kioskams, 

parengti rekomendacijas jų įrengimui. Išanalizuoti kelis šimtus 

esamų kioskų vietų, atlikti matavimus vietovėje ir patikslinti GIS 

duomenų bazėje. Išnagrinėti esamų kioskų atnaujinimo 

galimybes visose Vilniaus miesto seniūnijose, pateikti konkrečias 

rekomendacijas esamų kioskų pertvarkymui į tipinio dizaino 

kioskus. 

10. 

Dvinarės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

skaičiuoklės pritaikymo, vietinės 

rinkliavos įmokos dydžio nustatymo, 

Vilniaus miesto savivaldybės atliekų 

tvarkymo administravimo modelių 

projektų parengimo GIS paslaugos 

Nustatyti dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokos dydį 

Vilniaus miesto savivaldybėje, vadovaujantis LR Vyriausybės 

2013-07-24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtinta Rinkliavos ar kitos 

įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika. Taip pat parengti 

Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktų, reikalingų įgyvendinti 

pakeitimus, projektus. 

 

Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės urbanizuotos teritorijos didelio tikslumo 

topografinės, inžinerinės, teritorijų planavimo, techninių projektų dokumentų informacijos 

skaitmenizavimą, integravimą ir atnaujinimą 

2016 metais buvo integruota 9.823 projektai, t.y. įvesta ir koreguota 771 detalusis 

planas, 3.337 techniniai projektai ir 5.715 topografinių-inžinerinių ir kontrolinių nuotraukų.  

Papildyti Opendata naujomis temomis 

2016 metais sukurta ir paviešinta 15 Opendata temų: 1. „Transportiniai rajonai“, 2. 

„Aukščių taškai“, 3. „Viešosios įstaigos“, 4. „Viešojo transporto juostos (SĮ „Susisiekimo 
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paslaugos“ duomenys), 5. „Viešojo transporto stotelės (SĮ „Susisiekimo paslaugos“ duomenys), 

6. „Viešojo transporto maršrutai (SĮ „Susisiekimo paslaugos“ duomenys), 7. „Vilniaus miesto 

savivaldybės nekilnojamasis turtas“, 8. „Gatvių ir privažiavimų ašinės linijos“, 9. „Vilniaus 

miesto adresai (taškai)“, 10. „Specialūs planai“, 11. „UAB „Grinda“ miesto tvarkymo darbai“, 

12. „Nomenklatūra“, 13. „Tvarkomos teritorijos 2016“, 14. „Piketai“ ir 15. „Detaliųjų planų 

pagalbiniai linijiniai objektai“. 

Rengti investicinius projektus, sąnaudų ir naudos analizes, paraiškas ir kitus 

dokumentus ES struktūrinių fondų paramai gauti bei vykdyti 2014-2020 m. Vilniaus miesto 

integruotų teritorijų vystymo programos stebėseną 

2016 metais parengti 7 investiciniai projektai, 7 techninės specifikacijos ir 4 pirkimo 

dokumentų paketai su ekonominio vertinimo pagrindimu. 

Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos stebėsena nebuvo užsakyta, 

todėl 2016 m. nebuvo vykdoma. Tačiau praėjusiais metais pradėti šios programos rezultatų 

vizualizavimo darbai, kuriuos numatoma užbaigti 2017 metais. Sukurta interaktyvaus Vilniaus 

miesto tikslinių (šiaurinės ir pietinės) ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacija bus prieinama 

savivaldybės interneto svetainėje. Joje bus pavaizduoti investiciniai projektai, veiksmai ir jų 

įgyvendinimo etapai (nepradėtas, vykdomas, baigtas), pateikti trumpi jų aprašymai, vizuali 

informacija ir nuorodos į papildomą informaciją apie projektus. 

Atnaujinti ir papildyti Vilniaus GIS duomenų bazes kitų centrinių registrų 

duomenimis 

SĮ „Vilniaus planas“ siekis – duomenų bazes, apimančias nuo teritorijų planavimo 

duomenų iki požeminių duomenų, papildyti atnaujintais kitų centrinių registrų duomenimis. 

Tokiu būdu kuriant vieningą registrą, apimantį įvairią Vilniaus miesto teritorijos informaciją. 

Toks integruotas registras labai naudingas įgyvendinant įvarius VMSA projektus, atliekant 

analizes ir priimant sprendimus. Taip pat leidžia pasiūlyti naujų paslaugų išorės klientams. 

Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijai yra svarbu sukaupti kuo daugiau 

informacijos (turėti kuo išsamesnę ir aktualesnę duomenų bazę) apie savo teritoriją, joje 

vykstančius pasikeitimus, nes tai leidžia sisteminti ir analizuoti pačius įvairiausius duomenis 

įvairiais pjūviais. 

2016 metais Vilniaus miesto GIS papildytas Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų 

registro ir Vilniaus miesto švietimo įstaigų registro duomenimis. 

Parengti Vilniaus miesto GIS integracijos su BIM (Building Information Modeling) 

planą 

2016 metais parengta 3D vystymo strategija Vilniaus miesto savivaldybėje, taip pat 

Miesto plėtros departamentui pateikti pasiūlymai dėl projektavimo standarto Vilniaus mieste. 

Didinti Įmonės pardavimo pajamas 

2016 metais SĮ „Vilniaus planas“ uždirbo 3.108,2 tūkst. Eur pardavimo pajamų, o tai 

yra 2,7% daugiau nei 2015 metais. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „Pajamos“. 

Įmonės pajamų, gaunamų iš išorės klientų, dalis 

SĮ „Vilniaus planas“ pajamas iš išorės užsakovų sudaro pajamos iš inžinerines 

komunikacijas eksploatuojančių įmonių, dalyvaujančių bendrame GIS projekte, pajamos iš 
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KDB500V duomenis imančių geodezininkų, taip pat pajamos iš rangovų, kurie užsako darbo 

projektų rengimą ir kitos smulkios pajamos. 

2016 metais bendra iš išorės užsakovų gautų pajamų suma sudarė 621,6 tūkst. Eur arba 

20,0% visų Įmonės pajamų. Tačiau 188,5 tūkst. Eur buvo jungtinės veiklos partnerių suma 

„Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapo darbo projekto 

parengimo“ projekte, kurio užsakovas – AB „Kauno tiltai“. Šiame projekte SĮ „Vilniaus 

planas“ buvo vedantysis partneris, todėl per Įmonę vykdyti visi projekto mokėjimai. Skaičiuojant 

pajamų, gautų iš išorės klientų, dalį ši suma nevertinama. Apskaičiuota pajamų, gautų iš išorės 

klientų, dalis be jungtinės veiklos partnerių yra 14,8% (433,1 tūkst. Eur). Pažymėtina, kad 2015 

metais pajamų suma, gauta iš išorės klientų, nevertinant jungtinės veiklos partnerių sumos, 

sudarė 436,1 tūkst. Eur. 

Kelti darbuotojų kvalifikaciją 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas svarbus gerinant atliekamų darbų kokybę ir keliant 

darbuotojų kompetencijas. 2016 metais į įvairius mokymus, kursus ir seminarus komandiruota 

50 atskirų Įmonės darbuotojų, kurie dalyvavo 32 mokymuose, iš kurių 29 buvo mokami ir 3 – 

nemokami. Ženkliai didesnis nei planuotas apmokytų darbuotojų skaičius buvo sąlygotas 

nemokamų mokymų apie ArcGIS platformą ir jos naujas galimybes, kuriuose dalyvavo didžioji 

dalis GIS skyriaus darbuotojų (19 darbuotojų). 

 

SVARBIAUSI 2016 METŲ DARBAI 

Svarbiausi 2016 metais užbaigti projektai pateikiami lentelėje Nr. 4.  

Lentelė Nr. 4. Svarbiausi 2016 metais užbaigti projektai 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Vykdymo 

terminas 

Užsakovas

* 

Atliekų tvarkymas: 

1. 

Vilniaus miesto atliekų 

tvarkymo planas 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės 

atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metų 

laikotarpiui, atliktas plano strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimas ir parengtos 

Vilniaus miesto savivaldybės atliekų 

tvarkymo taisyklės. 

nuo 2014-10 

iki 2016-12 

VMSA 

MŪTD 

2. 

Dvinarės vietinės rinkliavos 

už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą skaičiuoklės 

pritaikymo, vietinės rinkliavos 

įmokos dydžio nustatymo, 

Vilniaus miesto savivaldybės 

atliekų tvarkymo 

administravimo modelių 

projektų parengimo GIS 

paslaugos 

Nustatytas dvinarės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokos dydis 

Vilniaus miesto savivaldybėje, 

vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-07-24 

d. nutarimu Nr. 711 patvirtinta Rinkliavos ar 

kitos įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo metodika. Taip 

pat parengti Vilniaus miesto savivaldybės 

teisės aktų, reikalingų įgyvendinti 

pakeitimus, projektai. 

nuo 2015-02 

iki 2016-12 

VMSA 

MŪTD 

3. 
Vilniaus miesto atliekų 

surinkimo konteinerių vietų 

išdėstymo schemos 

Atliktas Vilniaus miesto atliekų surinkimo 

konteinerių vietų išdėstymo schemos 

(panaudojant visus reikšmingus GIS 

nuo 2015-04 

iki 2016-12 

VMSA 

MŪTD 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Vykdymo 

terminas 

Užsakovas

* 

(panaudojant visus 

reikšmingus GIS duomenis) ir 

atliekų išvežimo paslaugų 

techninių ir ekonominių 

reikalavimų pagrindimas 

duomenis) ir atliekų išvežimo paslaugų 

techninių ir ekonominių reikalavimų 

pagrindimas, siekiant realizuoti LR Atliekų 

tvarkymo įstatymo ir jį detalizuojančių teisės 

dokumentų reikalavimus. 

4. 

Požeminių, pusiau požeminių 

ir antžeminių komunalinių 

atliekų, pakuočių ir pakuočių 

atliekų bei kitų antrinių 

žaliavų surinkimo konteinerių 

aikštelių tipinių projektų 

parengimo paslaugos 

Parengti atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių aikštelių tipinės dalies projektai 

pagal parengtus reikalavimus požeminiams, 

pusiau požeminiams ir antžeminiams mišrių 

komunalinių atliekų, pakuočių ir pakuočių 

atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo 

konteineriams ir jų aikštelėms bei pateikti 

pasiūlymai dėl miesto zonavimo pagal 

atliekų surinkimo aikštelių tipus. 

nuo 2016-02 

iki 2016-09 

VMSA 

MŪTD 

Teritorijų planavimas: 

5. 

Pavilnių regioninio parko 

tvarkymo plano sprendinių 

Liepkalnio rekreacinėje 

funkcinio prioriteto zonoje 

keitimo specialusis planas 

Atlikta Liepkalnio rekreacinės funkcinio 

prioriteto zonos pazonių sprendinių tikslinė 

korektūra. 
nuo 2014-09 

iki 2016-01 

VMSA 

MPD 

6. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos kvartalų ir 

kaimynijų schemos 

parengimas 

Kvartalų ir kaimynijų schemoje nustatyta: 1. 

Gatvėmis apribotų kvartalų skaičius Vilniaus 

mieste bei žemėlapyje atvaizduotos jų ribos; 

2. Kvartalai suskirstyti į kaimynijas; 3. 

Nurodytos siūlomos pilotinės kaimynijos; 4. 

Numatytos viešosios erdvės, švietimo 

įstaigos, sveikatos įstaigos, prekybos centrai 

ir viešojo transporto stotelės bei jų 

pasiekiamumo spinduliai; 5. Numatytos 

automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimo, 

vaikų žaidimo aikštelių, sporto aikštynų 

įrengimo, naujų pėsčiųjų, dviračių takų 

įrengimo, požeminių atliekų surinkimo 

konteinerių įrengimo, dviračių parkavimo 

aikštelių įrengimo, pritaikant teritorijoje 

esančius pastatus (pvz., pavėsines, 

boilerines) galimybės, pateikti pasiūlymai 

apželdinimui ir želdynų tvarkymui. 

nuo 2015-12 

iki 2016-11 

VMSA 

MPD 

7. 

Kultūros paveldo vietovės – 

Vingio parko nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos 

specialiojo teritorijų 

planavimo dokumento 

parengimas 

Nustatytos (pakeistos) Vingio parko 

teritorijos bei apsaugos zonos ribos, nustatyti 

paveldosaugos reikalavimai ir konkrečių 

tvarkymo priemonių sistema teritorijoje ir 

apsaugos zonoje. 

nuo 2014-04 

iki 2016-01 

VMSA 

MPD 

8. 

Vingio parko suplanavimo 

schema 

Schemoje išanalizuota ir pateikta: esamų ir 

siūlomų takų sistema, siūlomos automobilių 

pastatymo vietos; pasiūlymai dėl regyklų ir 

apžvalgos aikštelių, aktyvaus poilsio ir 

mankštinimosi zonų, vaikų žaidimo aikštelių 

zonų; siūlymai dėl viešojo maitinimo ir kitų 

paslaugų išdėstymo parke vietų, sanitarinių 

įrenginių vietų; pateikti darbų etapai ir jų 

eiliškumas. 

nuo 2016-03 

iki 2016-05 

VMSA 

MPD 

9. Teritorijos prie Vilniaus 

miesto Vakarinės greitojo 

Pakoreguotas detalusis planas, numatant 

optimalią urbanistinę struktūrą, susisiekimo 
nuo 2016-02 VMSA 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Vykdymo 

terminas 

Užsakovas

* 

eismo gatvės detaliojo plano 

dalies korektūra kartu su apie 

4,19 ha teritorijos ties Talino 

g. ir Vakariniu aplinkkeliu 

ir inžinerinių tinklų koridorius viaduko 

statyboms ir šių koridorių teritorijos 

paėmimą visuomenės poreikiams, 

vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

iki 2016-10 MPD 

Viešosios erdvės: 

10. 

Misionierių sodų projektiniai 

pasiūlymai 

Pateikti pasiūlymai kaip atgaivinti buvusią 

Misionierių sodų sistemą, pritaikant 

šiandienos poreikiams ir išryškinant istorinį 

vietovės charakterį. 

nuo 2013-08 

iki 2016-04 

VMSA 

MPD 

11. 

Trakų Vokės sodybos parko ir 

tvoros tyrimų ir tvarkybos 

projektiniai pasiūlymai 

Atlikti istorinės ir meninės raidos tyrimai, 

numatytos archeologinių tyrimų poreikio 

apimtys, numatytos hidrogeologinių ir 

hidrotechninių tyrimų poreikio apimtys, 

atlikta parko dendrologinė inventorizacija ir 

numatyti augmenijos tyrimų poreikiai, 

pateiktas parko tvarkybos projektinių 

pasiūlymų brėžinys, kuriame nurodyti parko 

erdvių, funkcinių ir vizualinių ryšių 

atkūrimo, takų ir aikštelių, apžvalgos taškų 

sprendiniai, kraštovaizdžio architektūros 

statinių vietų, gėlynų ir kitų Trakų Vokės 

parkui būdingų elementų vietų siūlymai. 

nuo 2016-03 

iki 2016-11 

VMSA 

MPD 

12. 

Teritorijos prie Baltojo tilto 

tarp Neries upės ir Upės 

gatvės ir teritorijos tarp Neries 

upės ir Olimpiečių gatvės ties 

pastatu Olimpiečių g. 15 

projektiniai pasiūlymai 

Vadovaujantis Neries upės pakrantės 

struktūrine vizija parengta vizija atitinkanti 

sprendinius konkrečioms teritorijoms ties 

Baltojo tilto prieigomis, ties Energetikos 

muziejumi ir Olimpiečių gatvės pradžioje 

ties LTOK. 

nuo 2015-07 

iki 2016-03 

VMSA 

MPD 

13. 

Sapiegų rezidencijos 

(G246K), Trinitorių 

vienuolyno ir ligoninės 

statinių komplekso (ATR 54) 

teritorijos projektiniai 

pasiūlymai 

Parengti projektiniai pasiūlymai, 

integruojant 2008 metais UAB „Lietuvos 

paminklai“ parengtą Sapiegų rezidencijos, 

Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 

komplekso nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialųjį planą. Pateiktas 

teritorijos apželdinimo planas ir siūlomų 

sodinti augalų preliminarus sąrašas, pateikti 

teritorijos apšvietimo pasiūlymai, taip pat 

siūlymai dėl teritorijos mažosios 

architektūros sprendinių, dėl teritorijos 

zonavimo pagal veiklų jose pobūdį. 

nuo 2015-01 

iki 2016-11 

VMSA 

MPD 

14. 

Kompleksinio automobilių 

stovėjimo vietų ir viešųjų 

erdvių įrengimo Žirmūnų 

gyvenamojo rajono dalyje tarp 

Verkių, Žvalgų, Žirmūnų ir 

Kareivių gatvių projektiniai 

pasiūlymai 

Atlikta esamų transporto infrastruktūros, 

automobilių parkavimo ir viešųjų erdvių 

įrengimo analizė, pateikiant tipinius 

netinkamo parkavimo pavyzdžius. Parengti 

pasiūlymai parkavimo vietų galimai plėtrai 

prie gatvių, pravažiavimuose, kiemuose 

daugiabučių namų sklypų ribose ir kitose 

galimose vietose, numatytos viešųjų erdvių 

įrengimo galimybės, pritaikant jas aktyviam 

ir pasyviam poilsiui, pateikti pasiūlymai 

pėsčiųjų ir dviračių judėjimo organizavimui. 

nuo 2015-02 

iki 2016-05 

VMSA 

MPD 

Susisiekimo komunikacijos: 

15. Vakarinio aplinkkelio III Kartu su JASPERS parengta paraiška ir ją nuo 2014-07 VMSA 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Vykdymo 

terminas 

Užsakovas

* 

etapo paraiškos rengimas 

pagal 2014-07-29 d. užsakymą 

ir Vakarinis aplinkkelis III-as 

etapas – 110 kV orinės 

elektros perdavimo linijos 

pakeitimas kabeline nuo Ozo 

g. iki Šiaurinės g.  

dokumentacijos parengimas 

lydintys dokumentai 84,06 mln. Eur paramai 

iš ES sanglaudos fondo pagal 2014–2020 m. 

prioritetą „Darnaus transporto ir pagrindinių 

tinklų infrastruktūros plėtra“ gauti. 

iki 2016-06 MŪTD 

16. 

Transeuropinio tinklo jungtis 

– Vilniaus m. Vakarinio 

aplinkkelio 3 etapas. Darbo 

projektas 

Pastatytas baigiamasis Vilniaus miesto 

vakarinio aplinkkelio etapas, nutiesiant 5,38 

km 4/6 eismo juostų kelią nuo Sidaronių g., 

Viršuliškių skg. iki Ukmergės g., įrengiant 

šešis automobilinius ir vieną pėsčiųjų tiltą, 

lietaus nuotekų tinklus ir gatvės apšvietimą. 

Taip pat kabeline pakeista orinė 110 kV 

elektros perdavimo linija nuo Ozo g. iki 

Šiaurinės g. 

nuo 2015-07 

iki 2016-12 

AB 

„Kauno 

tiltai“ 

17. 

Kairėnų gatvės nuo Plytinės g. 

iki miesto ribos rekonstravimo 

projektas 

Parengtas projektas Kairėnų gatvės 

rekonstrukcijai, įrengiant papildomas juostas 

kairiems ir dešiniems posūkiams, pėsčiųjų ir 

dviračių takus, taip pat Plytinės, Kairėnų ir 

Kudabos gatvių sankryžą, viešojo transporto 

stoteles, gatvės apšvietimo tinklus, paviršinį 

lietaus vandens nuvedimą, eismo saugumo 

priemones. 

nuo 2013-10 

iki 2016-04 

VMSA 

MŪTD 

18. 

Jungties tarp Molėtų pl. ir 

Santariškių g. statybos 

projektas 

Suprojektuota nauja C2 kategorijos gatvė. 
nuo 2014-12 

iki 2016-06 

VMSA 

MŪTD 

19. 

Dviračių ir pėsčiųjų takų nuo 

Maironio g. iki Paplaujos g. 

statybos projektas 

Suprojektuotos dviračių ir pėsčiųjų takų 

trasos. Rekreacinė teritorija pritaikyta vietos 

bendruomenės ir miesto gyventojų bei 

svečių poreikiams, išsaugant ir puoselėjant 

vietos savitumą, išryškinant gamtos ir 

kultūros paveldo vertybes. 

nuo 2012-09 

iki 2016-06 

VMSA 

MŪTD 

20. 

Vokiečių gatvės vidurinės 

dalies sutvarkymo projektiniai 

pasiūlymai 

Parengti Vokiečių gatvės vidurinės dalies 

sutvarkymo projektiniai pasiūlymai, siekiant 

atkurti senąją istorinę gatvę: pateikti 

teritorijos suplanavimo sprendiniai 

(automobilių stovėjimo vietų pertvarka, 

transporto eismo organizavimas, dangų 

keitimas, gatvės baldai, apšvietimas, 

želdiniai). 

nuo 2014-07 

iki 2016-04 

VMSA 

MPD 

Investiciniai projektai ir paraiškos: 

21. 

Projekto „Specialiosios gatvių 

dangų valymo technikos ir 

priemonių 

įsigijimas“ reikalingų 

dokumentų parengimas 

(projekto investicinis 

projektas, projekto sąnaudų ir 

naudos analizės rezultatų 

lentelė) 

Parengtas investicinis projektas ir kiti 

reikalingi dokumentai dešimties gatvių 

valymo ir priežiūros mašinų (įrangos) 

įsigijimui. Bendra investicijų vertė 3,2 mln. 

Eur (iš jų ES paramos lėšos – 2,7 mln. Eur). 
nuo 2015-09 

iki 2016-04 

VMSA 

MŪTD 

* VMSA MŪTD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas 

  VMSA MPD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 
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Svarbiausi 2016 metais vykdyti projektai pateikiami lentelėje Nr. 5.  

Lentelė Nr. 5. Svarbiausi 2016 metais vykdyti/ pradėti vykdyti projektai 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Numatoma 

pabaigos 

data 

Užsakovas

* 

Atliekų tvarkymas: 

1. 

Vilniaus miesto komunalinių 

atliekų surinkimo konteinerių 

vietų kartografavimas, 

nustatant reikiamą konteinerių 

aikštelių dydį ir optimalias jų 

išdėstymo vietas. Konteinerių 

vietų išdėstymo schemos 

parengimas atnaujintų 

duomenų pagrindu 

Projekto tikslas identifikuoti ir kartografuoti 

Vilniaus miesto komunalinių atliekų 

surinkimo konteinerių vietas, pagal 

susikaupimo normas nustatyti reikiamą 

konteinerių aikštelių dydį ir optimalias jų 

išdėstymo vietas; priskirti konteinerių 

aikštelėms pastatus; atnaujintų duomenų 

pagrindu parengti konteinerių vietų 

išdėstymo schemą, suplanuoti konteinerių 

aikštelių tipą ir konteinerių komplekto 

pastatymo vietos parinkimo schemą M1:500. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

Strateginiai dokumentai: 

2. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

darnaus judumo plano 

parengimas 

Suformuoti Vilniaus miesto darnaus judumo 

strategiją ir parengti darnaus judumo 

priemonių sistemą iki 2020 metų. 

2018-II ketv. VMSA 

Teritorijų planavimas: 

3. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano 

keitimas 

Numatyti Vilniaus miesto plėtros 

perspektyvą iki 2030 metų ir koncepciją iki 

2050 metų. 

2017-IV 

ketv. 

VMSA 

MPD 

4. 

Apie 26,16 ha teritorijos 

detalusis planas Mykolo 

Lietuvio gatvei tiesti 

Pakeisti žemės sklypo paskirtį iš rekreacinės 

į visuomeninę. 
2017-III 

ketv. 

VMSA 

MPD 

Viešosios erdvės: 

5. 

Neries krantinių 

modernizavimo techninis 

projektas 

Rekonstruoti krantines, sukurti naujas 

viešąsias erdves, suprojektuoti naujus 

pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

6. 

Neries senvagės rekreacinės 

infrastruktūros įrengimo 

techninis projektas 

Sukurti naujas viešąsias erdves, 

suprojektuoti naujus pėsčiųjų ir dviračių 

takus, apšvietimą. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

7. 

Vingio parko sutvarkymo 

projektiniai pasiūlymai 

Parengti projektinius pasiūlymus, kuriuose 

būtų atnaujinamų ir naujai įrengiamų takų 

sistemos, erdvių, funkcinių ir vizualinių 

ryšių, rekreacinės infrastruktūros ir 

inžinerinių komunikacijų bei statinių, 

atnaujinamų ir naujų želdynų, želdinių ir 

gėlynų, informacinių statinių, lauko vaikų 

darželio vietos, sporto infrastruktūros 

objektų, paplūdimio vietos, regyklų, 

prekybos paslaugų vietų, vaizdo stebėjimo 

kamerų, prieplaukos ir valčių nuomos 

punkto sprendiniai. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MPD 

8. 

Trakų Vokės dvaro sodybos 

rūmų Žalioji a. 2A tvarkybos 

darbų projektas 

Sugrąžinti parko istorinę vertę, sukurti 

kokybišką rekreacinę zoną. 
2017-IV 

ketv. 

VMSA 

ŠKSD 

9. Sapiegų parko projektas Sugrąžinti parko istorinę vertę, sukurti 2017-IV VMSA 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Numatoma 

pabaigos 

data 

Užsakovas

* 

kokybišką rekreacinę zoną. ketv. MŪTD 

10. 
Trakų Vokės parko projektas Sugrąžinti parko istorinę vertę, sukurti 

kokybišką rekreacinę zoną. 

2017-III 

ketv. 

VMSA 

MŪTD 

11. 

Dešimties viešųjų erdvių 

sutvarkymo projektai 

Suprojektuoti pėsčiųjų takus, įvertinti 

esamus želdinius, projektuoti jų 

pagausinimą, projektuoti arba rekonstruoti 

teritorijų apšvietimą, įvertinti esamų vaikų 

žaidimo, sporto aikštelių vietą ir kokybę, 

pasiūlyti jų praplėtimą atnaujinimą, 

projektuoti atokvėpio vietas ir kita. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

12. 

Teritorija tarp Baltojo ir 

Vingio parko pėsčiųjų tilto 

(dešinysis Neries krantas). 

Aktyvaus poilsio ir sporto 

trasa 

Suprojektuoti dviračių ir pėsčiųjų takus, 

atokvėpio vietas, suoliukų pastatymą. 

2017-I ketv. 
VMSA 

MŪTD 

13. 

Vilniaus senųjų kapinių, 

vadinamų Rasų kapinėmis 

(unikalus objekto kodas 

Kultūros vertybių registre 

10384) komplekso Senųjų 

kapinių (unikalus objekto 

kodas Kultūros vertybių 

registre 25233) tvarkybos 

koncepcijos, techninio 

projekto, sąmatų ir projekto 

specialiosios bei bendrosios 

ekspertizių parengimas. II 

projektavimo stadija 

Sutvarkyti kultūros paveldo objektą, siekiant 

jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. 

2017-IV 

ketv. 

VMSA 

MPD 

Susisiekimo komunikacijos: 

14. 

Lukiškių gatvės nuo Vasario 

16-osios g. iki J. Tumo-

Vaižganto g. rekonstravimo 

projektas 

Sutvarkyti Lukiškių gatvę dėl Lukiškių 

aikštės rekonstrukcijos. 
2017-II ketv. 

VMSA 

MŪTD 

15. 

Oslo gatvės nuo Gariūnų tilto 

iki Erfurto g. rekonstravimas 

Panaikinti transporto kamščius nuo Gudelių 

viaduko iš Vakarinio aplinkkelio į Oslo 

gatvę ir iš Oslo gatvės į Erfurto gatvę 

kairiniu posūkiu. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

16. 

Giedraičių g. nuo Lvovo g. iki 

Žalgirio g. rekonstravimo 

projektas 

Parengti gatvės rekonstrukcijos projektą, 

numatant šaligatvius, dviračių takus ir 

apšvietimą. 

2017-III 

ketv. 

VMSA 

MŪTD 

17. 

Smalinės g. ir Pilaitės pr. 

dviejų lygių sankryžos 

rekonstravimas 

Suprojektuoti naują sankryžą ir panaikinti 

kairį posūkį į Smalinės gatvę, pagerinti 

susisiekimą ir eismo saugumą Pilaitės 

prospekte. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

18. 

Gatvės nuo Rygos viaduko iki 

Helsinkio g. ir gatvės nuo 

Rygos viaduko iki Talino g. 

statybos projektas 

Suprojektuoti jungtį per Vakarinį aplinkkelį 

nuo Rygos gatvės iki Helsinkio gatvės. 
2017-I ketv. 

VMSA 

MŪTD 

19. 

Projekto „Kernavės gatvės 

nuo Lvovo g. iki Žalgirio g. 

statyba“ projekto keitimas 

Suprojektuoti 680 m gatvę su dviem 

šviesoforais reguliuojamomis sankryžomis, 

taip pat suprojektuoti apšvietimą ir 

2017-III 

ketv. 

VMSA 

MŪTD 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Numatoma 

pabaigos 

data 

Užsakovas

* 

inžinerinius tinklus. 

20. 

Nemenčinės pl. nuo Kairėnų 

g. iki miesto ribos 

rekonstravimo projektas 

Rekonstruoti Nemenčinės plentą, įrengiant 

keturias eismo juostas vietoje dabar esančių 

dviejų, taip pat įrengiant apšvietimą, 

pėsčiųjų ir dviračių takus. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

21. 

Antakalnio gatvės kapitalinio 

remonto projektas (II etapas - 

nuo Šilo iki Žolyno g.) 

Vilniaus m. 

Suplanuoti Antakalnio gatvės dalį nuo Šilo 

iki Žolyno gatvės, numatant dviračių taką ir 

eismo juostą viešajam transportui. 

2017-III 

ketv. 

VMSA 

MŪTD 

22. 

Šiaurinės gatvės statybos 

projektas. I etapas nuo miesto 

ribos iki Ukmergės g. 

Suprojektuoti gatvę nuo vakarinės miesto 

ribos iki jungties su Fabijoniškių gatve. 
2017-III 

ketv. 

VMSA 

MŪTD 

23. 

Salininkų g. kapitalinis 

remontas, techninis projektas 

Suprojektuoti važiuojamosios dangos 

konstrukcijos ir asfaltbetonio dangos 

atnaujinimą, papildomas eismo juostas 

kairiems ir dešiniems posūkiams prieš 

sankryžas, pėsčiųjų ir dviračių takus, 

kryptinį pėsčiųjų perėjų apšvietimą, viešojo 

transporto sustojimus su įvažomis, paviršinį 

lietaus vandens nuvedimą ir eismo saugumo 

priemones. 

2017-I ketv. 
VMSA 

MŪTD 

24. 

Mokyklos ir Kovo 11-osios g., 

Grigiškių sen., Vilniaus m. 

rekonstrukcija, techninis 

projektas 

Suprojektuoti gatves pagal norminius 

parametrus, numatyti stoteles viešajam 

transportui, suplanuoti iškilių perėjų vietas. 
2017-I ketv. 

VMSA 

MŪTD 

25. 

Žirnių g., Liepkalnio g. ir 

Minsko pl. sankryžos 

rekonstrukcija 

Pagerinti sankryžos pralaidumą. Įgyvendinus 

projektą, pagrindinis srautas per sankryžą 

bus praleidžiamas kitu lygiu, nestabdant jo 

šviesoforu. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 

26. 

Vokiečių gatvės 

rekonstravimo projektas 

Parengti gatvės rekonstrukcijos projektą, 

pažymint buvusį gatvės užstatymą 

kraštovaizdinėmis priemonėmis, pakeisti 

eismo reguliavimą, automobilių statymą, 

sukurti saugią viešąją erdvę, numatant 

daugiau apšvietimo. 

2017-IV 

ketv. 

VMSA 

MŪTD 

Investiciniai projektai ir paraiškos: 

27. 

Parengti Vilniaus miesto 

savivaldybės paraišką ir 

investicinį projektą siekiant 

gauti 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 

5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ priemonės 

Nr. 05.2.1-APVA-R-008 

„Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ finansavimą iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų 

Gauti ES struktūrinių fondų paramą, kuri 

bus panaudota įgyvendinant komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

priemones (konteinerių aikštelių įrengimą/ 

rekonstrukciją ir konteinerių konteinerinėms 

aikštelėms įsigijimą). 

2017-II ketv. 
VMSA 

MŪTD 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto tikslas 

Numatoma 

pabaigos 

data 

Užsakovas

* 

GIS paslaugos: 

28. 

Vilniaus miesto kartografinių 

duomenų bazių kūrimo, 

palaikymo ir plėtros paslaugos 

Savivaldybės reikmėms turėti aktualų, 

nuolat atnaujinamą Vilniaus miesto 

skaitmeninį, didelio tikslumo (M1:500) 

bazinį žemėlapį, kurio topografiniai ir 

inžinerinių komunikacijų duomenys būtų 

reikiamo tikslumo, pilnumo ir patikimumo. 

Tęstinis 

VMSA 

MPD, 

Inžinerines 

komunikac

ijas 

eksploatuo

jančios 

įmonės 

29 

Vilniaus teritorijų planavimo 

ir statybų duomenų banko 

kūrimo ir palaikymo GIS 

pagrindu paslaugos 

Sistemingai kaupti teritorijų planavimo 

dokumentų, techninių projektų dokumentų 

visus esminius sprendinius vieningoje 

geografinėje duomenų bazėje, o duomenis 

operatyviai, vaizdžiai bei patogiai pateikti 

VMSA padaliniams ir kitiems vartotojams, 

siekiant padidinti administravimo procesų 

spartą, vykdyti GIS analizę ir jos pagrindu 

nustatyti adresus, gatvių centrines linijas, 

patikslinti transporto infrastruktūros, kitų 

viešųjų teritorijų ribas, rengti kartografinę 

medžiagą žemės pripirkimui, nekilnojamo 

turto mokesčių pagrindimui, atlikti 

žemėvaldos, žemėnaudos, žemės grąžinimo 

duomenų ir sprendinių patikrą. 

Tęstinis 
VMSA 

MPD 

Kiti projektai: 

30. 

Vilniaus miesto šilumos ūkio 

specialiojo plano atnaujinimas 

Planas atnaujinamas LR Vyriausybės 

nurodymu. Visų miestų specialieji šilumos 

planai turi būti atnaujinami pagal 

pasikeitusias įstatymines nuostatas. 

2017-III 

ketv. 

VMSA 

MŪTD 

31. 

Vilniaus miesto tipinio dizaino 

kioskų sklaidos schemos ir 

teritorijų architektūrinių 

sąlygų ir rekomendacijų 

tipinio dizaino kioskams 

naujose vietose parengimas 

Projektu siekiama pagerinti kioskų Vilniaus 

mieste estetinę išvaizdą ir tuo pačiu suteikti 

naują kokybę miesto viešosioms erdvėms. 

Atsižvelgiant į teritorijų architektūrinės-

urbanistinės aplinkos skirtumus, schemoje 

nustatyti specialiai Vilniaus miestui sukurtų 

tipinių kioskų sklaidos zonavimo principus. 

Išnagrinėti virš 50 naujų galimų vietų 

tipiniams kioskams, parengti rekomendacijas 

jų įrengimui. Išanalizuoti kelis šimtus esamų 

kioskų vietų, atlikti matavimus vietovėje ir 

patikslinti GIS duomenų bazėje. Išnagrinėti 

esamų kioskų atnaujinimo galimybes visose 

Vilniaus miesto seniūnijose, pateikti 

konkrečias rekomendacijas esamų kioskų 

pertvarkymui į tipinio dizaino kioskus. 

2017-III 

ketv. 

VMSA 

MPD 

32. 

Pavilnių ir Verkių regioninių 

parkų apsaugos reglamentų 

parengimas 

Parengti individualius apsaugos 

reglamentus, atsižvelgiant į Pavilnių ir 

Verkių regioninių parkų individualių 

apsaugos reglamentų įgyvendinimo darbo 

grupės pastabas bei pasiūlymus. 

2017-II ketv. 
VMSA 

MPD 

* VMSA MŪTD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas 

  VMSA MPD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 

  VMSA ŠKSD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 
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FINANSINĖ VEIKLOS APŽVALGA 

 

PAJAMOS 

Pajamų dinamika 2014-2016 metais pateikiama lentelėje Nr. 6. 

Lentelė Nr. 6. SĮ „Vilniaus planas“ pajamos 2014-2016 metais 

Pavadinimas 2014 metai 2015 metai 2016 metai 

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur 2.501,0 3.027,0 3.108,2 

Kitos veiklos pajamos, tūkst. Eur 4,3 5,4 10,0 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, tūkst. Eur 0,0 0,3 0,0 

Viso: 2.505,3 3.032,7 3.118,2 

Pokytis lyginat su praėjusiais metais, % +21,6 +21,1 +2,8 

 

2016 metais SĮ „Vilniaus planas“ pajamos buvo 85,5 tūkst. Eur arba 2,8% didesnės nei 

2015 metais. Pažymėtina, kad reikšmingos įtakos Įmonės pajamoms 2015 ir 2016 metais turėjo 

sutarties su AB „Kauno tiltai“ dėl „Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto Vakarinio 

aplinkkelio III-io etapo darbo projekto parengimo“ vykdymas. Projektas vykdytas kartu su 

jungtinės veiklos, kurioje vedančiuoju partneriu buvo SĮ „Vilniaus planas“, partneriais. 2015 

metais partnerių įnašas projekte sudarė 191,3 tūkst. Eur, o 2016 metais – 188,5 tūkst. Eur. Be 

minėtų mokėjimų jungtinės veiklos partneriams Įmonės pajamos 2015 metais siekė 2.835,7 tūkst. 

Eur, o 2016 metais – 2.919,7 tūkst. Eur, t.y. praėjusiais metais augo 3,0%. 

Paveiksle Nr. 4 detalizuojamos pardavimo pajamos pagal Įmonės skyrius. Projektavimo 

skyrius 2016 metais uždirbo 1.926,4 tūkst. Eur pajamų arba 4,8% daugiau nei 2015 metais. ES 

projektų skyriaus pajamos siekė 232,8 tūkst. Eur. Tuo tarpu GIS skyriaus apyvarta sumažėjo 

19,2%, nuo 1.174,1 tūkst. Eur 2015 metais iki 949,0 tūkst. Eur 2016 metais. Tam įtakos turėjo 

projektų atliekų tvarkymo srityje persiskirstymas iš GIS skyriaus į ES projektų skyrių, t.y. 2016 

metais gauti šios srities užsakymai buvo administruojami ir apskaitomi, ne GIS skyriaus, o ES 

projektų skyriaus apimtyje. Tačiau GIS skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvavo vykdant šiuos 

užsakymus, todėl bendrai vertinant abiejų skyrių pajamas matyti, kad jų lygis 2016 metais išliko 

beveik toks pat kaip ir 2015 metais. 
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Paveikslas Nr. 4. Pardavimo pajamos pagal skyrius 2014-2016 metais, tūkst. Eur 

 
 

Pardavimo pajamų struktūroje 2016 metais Projektavimo skyriaus pajamos sudarė 

62,0% (2015 metais – 60,7%) visų SĮ „Vilniaus planas“ pardavimo pajamų. GIS skyriaus pajamų 

dalis bendroje pardavimo pajamų struktūroje 2016 metais sumažėjo iki 30,5% (2015 metais 

sudarė 38,8%), o ES projektų skyriaus išaugo iki 7,5% (2015 metais siekė 0,5%). 

Pagrindiniam užsakovui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai – 2016 metais 

suteikta paslaugų už 2.486,6 tūkst. Eur be PVM (80,0% visų Įmonės pardavimo pajamų). 

Didžiausias užsakovas, kaip ir kasmet, buvo Miesto ūkio ir transporto departamentas (44,0% 

visų pardavimo pajamų). Pardavimo pajamos iš antro didžiausio užsakovo – Miesto plėtros 

departamento – sudarė 21,2% visų SĮ „Vilniaus planas“ pardavimo pajamų. E. miesto 

departamentui suteikta paslaugų už 411,4 tūkst. Eur, t.y. 13,2% visų pardavimo pajamų. Toliau 

sekė pajamos, gautos iš AB „Kauno tiltai“ – 11,6% visų pardavimo pajamų. Pajamos iš kitų 

VMSA departamentų užsakytų darbų sudarė 1,6%, o iš visų kitų likusių užsakovų – 8,4%. 

Pajamos iš Miesto ūkio ir transporto departamento 2016 metais lyginant su 2015 išaugo 

240,0 tūkst. Eur arba 21,3%. Tam įtakos turėjo užsakymų, susijusių su 2014-2020 m. Vilniaus 

miesto integruotų teritorijų vystymo programoje numatytais projektais, vykdymas. Taip pat 

praėjusiais metais gauta 53,3 tūkst. Eur arba 17,3% daugiau pajamų iš AB „Kauno tiltai“. 

Pardavimo pajamos iš likusių užsakovų turėjo mažėjimo tendencijas: Miesto plėtros 

departamentui suteikta 12,3% mažiau paslaugų nei 2015 metais, kitiems VMSA departamentams 

– 43,0% mažiau, visiems kitiems užsakovams – 23,9% mažiau. E. miesto departamentui atliktų 

darbų apimtys išliko tame pačiame lygyje kaip ir 2015 metais.  

Pardavimo pajamos pagal didžiausius užsakovus 2015-2016 metais pateikiamos 

paveiksle Nr. 5.  
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Paveikslas Nr. 5. 2015-2016 metų pardavimo pajamos pagal didžiausius užsakovus, 

tūkst. Eur 

 
 

2016 metų pardavimo pajamų struktūra pagal paslaugų grupes pateikiama paveiksle 

Nr. 6.  

Dėl pradėtų teikti naujų ES projektų skyriaus paslaugų, 2016 metais įvyko pasikeitimų 

Įmonės pajamų struktūroje pagal paslaugų grupes. Daugiausiai – 62,0% – pardavimo pajamų 

buvo gauta iš teritorijų planavimo ir projektavimo veiklos (2015 metais buvo 60,0%). Įvairios 

GIS paslaugos sudarė 19,0% SĮ „Vilniaus planas“ pardavimo pajamų (2015 metais pajamos iš 

šios paslaugų grupės sudarė 26,0%). Kadastrinės ir kartografinės veiklos pajamos sudarė 4,0% 

(2015 metais – 6,0%), monitoringo paslaugos – 3,0% (2015 metais – 5,0%). Tuo tarpu ES 

projektų skyriaus pajamos iš paraiškų, investicinių projektų ir kitų šio skyriaus vykdytų projektų 

rengimo 2016 metais siekė 8%. KDB500V paslaugos bendroje pardavimo pajamų struktūroje 

sudarė 2,0%, o įvairios kitos paslaugos (pvz., skaitmeninių žemėlapių rengimas ir spausdinimas, 

panoramų ruošimas) – 2,0% visose pardavimo pajamose. 
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Paveikslas Nr. 6. 2016 metų pardavimo pajamų struktūra pagal paslaugų grupes, % 

 

 

SĄNAUDOS 

Sąnaudų dinamika 2014-2016 metais pateikiama lentelėje Nr. 7. 

Lentelė Nr. 7. SĮ „Vilniaus planas“ sąnaudos 2014-2016 metais 

Pavadinimas 2014 metai 2015 metai 2016 metai 

Pardavimo savikaina, tūkst. Eur 1.674,2 2.071,2 2.218,0 

Veiklos sąnaudos: 626,4 518,3 494,5 

  Iš jų pardavimo sąnaudos, tūkst. Eur 18,1 26,3 21,9 

  Iš jų bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. 

Eur 

608,3 492,0 472,6 

Kitos veiklos sąnaudos, tūkst. Eur 3,4 0,1 2,6 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, 

tūkst. Eur 

0,4 1,8 1,7 

Viso: 2.304,4 2.591,4 2.716,8 

Pokytis lyginat su praėjusiais metais, % +11,3 +12,5 +4,8 

 

Pateiktos lentelės duomenimis 2016 metais SĮ „Vilniaus planas“ sąnaudos didėjo 4,8%. 

Didesnis sąnaudų nei pajamų augimo tempas buvo sąlygotas didesnių subrangos apimčių, 

padidėjusio darbo užmokesčio fondo bei 2016 metais atsiradusių mokėjimų valdybos nariams.  

Pardavimo savikaina 2016 metais buvo 146,8 tūkst. Eur arba 7,1% didesnė nei 2015 

metais. Pardavimo savikainos struktūra 2015-2016 metais pateikiama paveiksle Nr. 7.  

Didžiausią dalį pardavimo savikainoje sudarė gamybinių skyrių darbuotojų darbo 

užmokestis. 2016 metais jo dalis siekė 62,0% visoje pardavimo savikainoje. Darbo užmokesčio 
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didėjimui 94,4 tūkst. Eur turėjo įtakos didesnės veiklos apimtys, taip pat išaugusios sukauptų 

nepanaudotų atostogų sąnaudos. Darbdavio mokami mokesčiai sudarė 19,3%, subranga – 18,6%, 

kitos sąnaudos – 0,1% pardavimo savikainos. Subrangos sąnaudos 2016 metais buvo 25,8 tūkst. 

Eur dilesnės nei 2015 metais. Jas daugiausiai sudarė inžinerinių geologinių tyrinėjimų, poveikio 

aplinkai vertinimo, inžinerinių tinklų dalies ir statybos darbų organizavimo dalies parengimo 

paslaugos bei įvairių duomenų įsigijimo sąnaudos. 

Paveikslas Nr. 7. Pardavimo savikainos struktūra 2015-2016 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudaro administracijos darbo užmokestis. 2016 metais 

šių sąnaudų dalis bendroje veiklos sąnaudų struktūroje siekė 37,8%. Nuo administracijos 

darbuotojų darbo užmokesčio mokami darbdavio mokesčiai sudarė 11,8%. Patalpų nuomos 

sąnaudos ir komunaliniai mokesčiai sudarė 21,7% visų veiklos sąnaudų 2016 metais, programų 

priežiūros ir licencijų įsigijimo sąnaudos – 5,1%, pardavimo sąnaudos (projektų spausdinimo, 

rišimo, civilinės atsakomybės draudimo, skelbimų spaudoje ir kitos su projektų vykdymu 

susijusios sąnaudos) – 4,4%, amortizacija ir nusidėvėjimas – 4,6%, o kvalifikacijos kėlimo, 

komandiruočių ir įvairios literatūros įsigijimo sąnaudos – 4,1%. Kitos veiklos sąnaudos (5,9% 

visų veiklos sąnaudų 2016 metais) apima patalpų ir naudojamos technikos remonto ir priežiūros 

sąnaudas, kanceliarinių prekių, kuro, ryšių, pašto, reprezentacines ir įvairias kitas smulkias 

sąnaudas. 2016 metais pradėtas mokėti atlygis valdybos nariams, kuris Įmonės sąnaudas 

padidino 22,3 tūkst. Eur ir sudarė 4,5% bendroje veiklos sąnaudų struktūroje (žr. paveikslą Nr. 8). 
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Pateikto paveikslo duomenimis administracijos darbo užmokestis, pardavimo sąnaudos, 

programų priežiūros ir licencijų bei kitos veiklos sąnaudos praėjusiais metais turėjo mažėjimo 

tendencijas. Jos 2016 metais lyginat su 2015 metais mažėjo atitinkamai 11,1%, 16,5%, 12,1% ir 

28,3%. Administracijos darbo užmokesčio sąnaudų sutaupymus lėmė 2016 metais buvęs laisvas 

direktoriaus pavaduotojo-vyr. architekto etatas. 

Paveikslas Nr. 8. Veiklos sąnaudų struktūra 2015-2016 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų apimtys 2016 metais buvo 

nereikšmingos, todėl plačiau nedetalizuojamos. Pažymėtina, kad SĮ „Vilniaus planas“ 2016 

metais uždirbus pelną, buvo priskaičiuotas 64,7 tūkst. Eur pelno mokestis. 

 

VEIKLOS REZULTATAI 

Apibendrinant skyriuose „Pajamos“ ir „Sąnaudos“ išdėstytą informaciją, pateikiamas 

grafikas Nr. 9, kuriame taip pat nurodomas SĮ „Vilniaus planas“ 2014, 2015 ir 2016 metų veiklos 

rezultatas. Grafiko duomenimis, Įmonė 2014 metais uždirbo 158,7 tūkst. Eur grynojo pelno, 

2015 metų veiklos rezultatas siekė 374,4 tūkst. Eur grynojo pelno, o 2016 metų – 336,8 tūkst. 

Eur grynojo pelno (10,0% mažiau lyginant su 2015 metais). Kaip minėta anksčiau, pelno 
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mažėjimui įtakos turėjo didesnės išlaidos subrangai, taip pat nepanaudotų atostogų kaupinių 

padidėjimas ir pradėti vykdyti mokėjimai valdybos nariams. 

Paveikslas Nr. 9. Pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatas 2014-2016 metais, tūkst. Eur 

 

 

Žemiau esančiame grafike pateikiami apibendrinti atskirų Įmonės gamybinių skyrių 

duomenys ir jų bendrojo pelningumo rodiklis. Grafiko duomenimis, Projektavimo skyrius 2016 

metais uždirbo 495,4 tūkst. Eur bendrojo pelno, GIS skyrius – 317,6 tūkst. Eur, ES projektų 

skyrius – 77,3 tūkst. Eur, o skyrių bendrasis pelningumas atitinkamai sudarė 25,7%, 33,5% ir 

33,2%. Pažymėtina, kad Projektavimo skyriaus bendrasis pelnas 2015 metais siekė 600,5 tūkst. 

Eur, o pelningumas buvo lygus 32,7%. Prastesnį rezultatą 2016 metais lėmė ženkliai išaugusios 

šio skyriaus subrangos sąnaudos, kurios pernai buvo 91,4 tūkst. Eur didesnė nei 2015 metais. 

Subrangos apimčių didėjimą lėmė ruošiamų projektų specifika. Tuo tarpu GIS skyriaus 

pelningumas 2015 metais siekė 29,7%. Šiame skyriuje, priešingai nei Projektavimo skyriuje, 

2016 metais subrangai išleista 67,3 tūkst. Eur mažiau nei 2015 metais ir daugiau darbų atlikta 

skyriaus darbuotojų jėgomis, o tai turėjo įtakos pelningumo didėjimui. 
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Paveikslas Nr. 10. Gamybinių skyrių bendrasis pelningumas 2016 metais, tūkst. Eur ir % 

 
 

TURTAS 

Per 2016 metus SĮ „Vilniaus planas“ turtas sumažėjo 836,8 tūkst. Eur, nuo 3.644,0 tūkst. 

Eur 2015 metų pabaigoje iki 2.807,2 tūkst. Eur 2016 metų pabaigoje (-23,0%). Didžiąją dalį 

Įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas. Jo dalis 2015-2016 metais nesikeitė ir sudarė apie 90,0%. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų, kurias sudaro įsigyti draudimai, 

prenumeratos, licencijos ir sukauptos projektų pajamos, dalis per 2016 metus sumažėjo nuo 8,5% 

iki 7,9%, o ilgalaikio turto – nežymiai padidėjo nuo 1,2% iki 1,9% (žr. paveikslą Nr. 11).  

Paveikslas Nr. 11. Turto struktūra 2015-2016 metais, tūkst. Eur ir % 
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Ilgalaikio turto vertė 2016 metais padidėjo 8,5 tūkst. Eur arba 18,8% ir 2016 m. 

gruodžio 31 d. siekė 53,6 tūkst. Eur. Dėl vykdytų įsigijimų didėjo tiek nematerialaus, tiek 

materialaus turto apimtys. 2016 metais atliktos investicijos plačiau detalizuojamos skyriuje 

„Investicijos į ilgalaikį turtą“. Nematerialus turtas Įmonės balanse sudarė 59,6% viso ilgalaikio 

turto, o materialus – 40,4%. Nematerialų turtą Įmonėje sudaro programinė įranga ir licencijos, 

materialųjį turtą – stacionarūs, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, dronas, spausdinimo 

įrenginiai, mobilieji telefonai, matavimo įranga ir baldai. Ilgalaikio finansinio turto SĮ „Vilniaus 

planas“ neturi. 

Trumpalaikio turto struktūra 2015-2016 metų laikotarpyje pateikiame paveiksle Nr. 12. 

2016 metais VMSA sumokėjo visas skolas už ankstesniais metais suteiktas paslaugas, todėl 

ženkliai, nuo 2.569,1 tūkst. Eur iki 1.475,7 tūkst. Eur, sumažėjo jos įsiskolinimas Įmonei. Taip 

pat savo skolas SĮ „Vilniaus planas“ padengė kitos VMSA įmonės, t.y. UAB „Grinda“, UAB 

„Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“. Bendra per vienerius metus gautinų sumų apimtis 

sumažėjo 1.369,1 tūkst. Eur arba 43,6%. Didžioji dalis pirkėjų skolų buvo padengta metų 

pabaigoje, todėl 2016 m. gruodžio 31 d. Įmonė savo banko sąskaitoje turėjo 758,3 tūkst. Eur. 

Atsižvelgiant į tai, kad VMSA per pirmuosius tris metų mėnesius vykdo mažai mokėjimų, ši 

suma bus skirta finansuoti Įmonės išlaidas pirmąjį 2017 metų ketvirtį. Atsargas sudarė 

sumokėtas avansas už licenciją bei apskaitytos sustabdytų projektų sumos, tačiau jų suma 2016 

metų pabaigoje nebuvo reikšminga. 

Paveikslas Nr. 12. Trumpalaikio turto struktūra 2015-2016 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Toliau detalizuojama didžiausia trumpalaikio turto dalis – pirkėjų įsiskolinimas už 

paslaugas. Pažymėtina, kad pirkėjų įsiskolinimas per 2016 metus sumažėjo 45,0%, nuo 3.126,2 

tūkst. Eur iki 1.719,2 tūkst. Eur.  
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 metais padengė visas skolas už 

paslaugas, suteiktas iki 2016 metų. Jos įsipareigojimai SĮ „Vilniaus planas“ už 2016 metais 

atliktus darbus metų pabaigoje sudarė 1.475,7 tūkst. Eur. Didžiausias įsiskolinimas už suteiktas 

paslaugas 2016 metų pabaigoje buvo Miesto ūkio ir transporto departamento. Jo skola SĮ 

„Vilniaus planas“ siekė 775,3 tūkst. Eur ir tai sudarė 45,1% visų pirkėjų įsiskolinimų Įmonei. 

Antroje vietoje – E. miesto departamentas, kurio skola buvo lygi 367,0 tūkst. Eur arba 21,3% 

viso pirkėjų įsiskolinimo. Trečiasis didžiausias skolininkas su 261,7 tūkst. Eur skola buvo Miesto 

plėtros departamentas (15,2% viso pirkėjų įsiskolinimo). AB „Kauno tiltai“ skola Įmonei 2016 m. 

gruodžio 31 d. sudarė 187,5 tūkst. Eur arba 10,9% viso pirkėjų įsiskolinimo. Toliau sekė 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas su 56,2 tūkst. Eur įsiskolinimu (3,3% viso pirkėjų 

įsiskolinimo), UAB „Vilniaus vandenys“ su 17,7 tūkst. Eur įsiskolinimu (1,0% viso pirkėjų 

įsiskolinimo). Visų kitų pirkėjų įsiskolinimai sudarė 53,8 tūkst. Eur, t.y. 3,1% viso pirkėjų 

įsiskolinimo (žr. paveikslą Nr. 13).  

Paveikslas Nr. 13. Didžiausi skolininkai 2016 m. gruodžio 31 d., tūkst. Eur 

 
 

2016 metais daugumos didžiųjų skolininkų skolos mažėjo (žr. paveikslą Nr. 14). 

Labiausiai – 502,9 tūkst. Eur arba 65,8% –sumažėjo Miesto plėtros departamento įsiskolinimai. 

Miesto ūkio ir transporto departamento skola sumažėjo 293,8 tūkst. Eur arba 27,5%, AB „Kauno 

tiltai“ įsipareigojimai Įmonei sumažėjo 151,0 tūkst. Eur arba 44,6%, E. miesto departamento – 

146,2 tūkst. Eur arba 28,5%, Švietimo, kultūros ir sporto departamento – 94,2 tūkst. Eur arba 

62,6%. Pažymėtina, kad VMSA įmonės UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo 

elektros tinklai“ per 2016 metus pilnai atsiskaitė su SĮ „Vilniaus planas“. UAB „Vilniaus 

vandenys“ įsiskolinimas išliko nepakitęs, o visų kitų likusių pirkėjų skolos mažėjo 63,6 tūkst. 

Eur arba 54,2%. 
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Paveikslas Nr. 14. Didžiausių skolininkų skolos pokytis per 2016 metus, tūkst. Eur 

 
 

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

SĮ „Vilniaus planas“ pasyvų struktūra 2015-2016 metų laikotarpyje pateikiama 

paveiksle Nr. 15. Jo duomenimis 2015-2016 metais pasyvų sudedamųjų dalių proporcijos 

ženkliai pasikeitė. Tam įtakos turėjo beveik visų įsipareigojimų Įmonės tiekėjams įvykdymas. 

Nuosavo kapitalo dalis pasyvų struktūroje išaugo nuo 61,5% iki 85,1%, o per vienerius metus 

mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumažėjo nuo 38,0% iki 14,5%. Po vienerių metų mokėtinų 

sumų ir įsipareigojimų dalis nebuvo reikšminga (žr. paveikslą Nr. 15). 
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Paveikslas Nr. 15. Pasyvų struktūra 2015-2016 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Įmonės nuosavo kapitalo vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 2.389,4 tūkst. Eur, t.y. 

6,7% didesnė nei 2015 metų pabaigoje. Tai sąlygojo 2016 metais uždirbtas pelnas. Pokyčių 

Įmonė savininko kapitale ir rezervo eilutėje nebuvo. 

Po vienerių metų mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus sudarė gauti 

išankstiniai apmokėjimai. Jų pokyčiai 2016 metais buvo nežymūs. 

Per vienerius metus mokėtinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 70,7% mažesnės nei 

2015 metų pabaigoje. Tam daugiausiai įtakos turėjo net 98,0% arba 772,9 tūkst. Eur sumažėję ir 

beveik pilnai padengti įsipareigojimai tiekėjams bei 42,2% arba 134,0 tūkst. Eur sumažėję 

įsiskolinimai darbuotojams (2015 m. gruodžio mėnesio atlyginimai buvo išmokėti 2016 metų 

sausio mėnesį, todėl metų pabaigoje buvo apskaitytas įsiskolinimas darbuotojams). Pažymėtina, 

kad SĮ „Vilniaus planas“ praėjusiais metais sumokėjo nuo 2012 metų besikaupusias skolas už 

patalpų nuomą ir komunalines paslaugas, taip pat atsiskaitė su visais subrangovams. 2016 metais 

taip pat mažėjo iš pirkėjų gauti avansai (permokos už paslaugas), pelno mokesčio įsipareigojimai 

bei kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtinas PVM ir mokėtinos sumos 

valdybos nariams) (žr. paveikslą Nr. 16). 
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Paveikslas Nr. 16. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2015-2016 

metais, tūkst. Eur 

 

 

FINANSINIAI RODIKLIAI 

SĮ „Vilniaus planas“ finansiniai rodikliai ir jų dinamika 2014-2016 metų laikotarpiu 

pateikiama lentelėje Nr. 8. 

Lentelė Nr. 8. Finansiniai rodikliai ir jų dinamika 2014-2016 metais 

Rodiklis 2014 metai 2015 metai 2016 metai 

EBITDA  
(pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir 

nusidėvėjimą (amortizaciją) 
263,9 Eur 460,5 Eur 422,5 Eur 

EBITDA marža 
(EBITDA/pardavimo pajamos) 

10,6% 15,2% 13,6% 

Grynasis pelningumas 

(nuostolingumas) 
(grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo 

pajamos) 

6,4% 12,4% 10,8% 

Veiklos sąnaudų rodiklis  
(EBITDA/veiklos sąnaudos) 

42,1% 88,9% 85,4% 

Turto pelningumas  
(grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas) 

5,3% 10,3% 12,0% 

Kritinis likvidumas  
((trumpalaikis turtas-atsargos ir 

2,9 2,6 6,2 
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Rodiklis 2014 metai 2015 metai 2016 metai 
išankstiniai apmokėjimai) / per vienerius 

metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

Įsiskolinimo koeficientas  
(mokėtinos sumos ir įsipareigojimai / 

turtas) 
0,4 0,4 0,2 

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas  
((trumpalaikis pirkėjų įsiskolinimas / 

pardavimo pajamos) x 365) 
399 dienos 377 dienos 202 dienos 

Turto apyvartumas  
(pardavimo pajamos / turtas) 

0,8 0,8 1,1 

 

INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTĄ 

2016 metais ilgalaikio turto įsigijimui skirta 31,2 tūkst. Eur be PVM. Nematerialiam 

turtu įsigyti išleista 17,1 tūkst. Eur be PVM, materialiam – 14,1 tūkst. Eur be PVM.  

Nematerialiojo turto kategorijoje pirkta programa „GeoMap 2016“ ir transporto srautų 

modeliavimo programa. 

Materialiojo turto kategorijoje įsigyti šeši stacionarūs kompiuteriai, aštuoni monitoriai, 

du nešiojamieji kompiuteriai, du planšetiniai kompiuteriai, devyni mobilieji telefonai ir dronas.  

Lėšų, panaudotų ilgalaikiam turtui įsigyti, struktūra pateikiama paveiksle Nr. 17. 

Paveikslas Nr. 17. Investicijos į ilgalaikį turtą 2016 metais, Eur be PVM 
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ATEITIES PLANAI 

Remiantis SĮ „Vilniaus planas“ veiklos strategija 2016-2018 metų laikotarpiui, nustatyti 

veiklos tikslai ir rodikliai 2017 metams (patvirtinta SĮ „Vilniaus planas“ valdybos 2016-12-15 d. 

protokolu Nr. 23): 

Lentelė Nr. 9. SĮ „Vilniaus planas“ veiklos tikslai 2017 metams 

Strateginiai tikslai ir uždaviniai 2017 metų tikslai 

Tikslo 

matavimo 

vienetas 

Siektinas 

rezultatas 

Tikslo 

lyginamasis 

svoris, % 

I. TIKSLAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS SPECIALIĄJA VEIKLOS 

PASKIRTIMI: 
    

70 

1-as tikslas: teikti užsakovo 

poreikius atitinkančias 

paslaugas, rengiant miestui 

svarbius strateginius projektus 

ir vykdant informacijos 

viešinimo veiklą: 

 
      50 

1.1 uždavinys: parengti Bendrojo 

Vilniaus miesto plano 

keitimą/monitoringą 

1 

Pagal 2015 metais 

ekspertų pateiktas 

išvadas ir VMSA 

suformuotą užsakymą 

parengti Vilniaus 

miesto Bendrojo plano 

keitimą 

Atliktų 

darbų dalis, 

% 
100% 10 

1.2 uždavinys: vykdyti transporto 

sistemos ir miesto infrastruktūros 

planavimą ir projektavimą 

2 

Parengti Vilniaus 

miesto darnaus judumo 

planą 

Atliktų 

darbų dalis, 

% 
65% 10 

3 

Rengti miestui svarbius 

transporto ir 

infrastruktūros 

projektus, numatytus 

2014-2020 m. Vilniaus 

miesto integruotų 

teritorijų vystymo 

programoje ir kitose 

programose 

Atliktų 

darbų 

apimtis, 

tūkst. Eur 

1.300,0 

tūkst. Eur 
10 

1.3 uždavinys: kartu su 

inžinerines komunikacijas 

eksploatuojančiomis įmonėmis 

užbaigti Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos didelio 

tikslumo topografinės ir 

inžinerinės informacijos 

skaitmenizavimą, užtikrinti 

nuolatinį duomenų atnaujinimą ir 

papildymą teritorijų planavimo ir 

projektavimo duomenų 

sluoksniais (GIS pagrindu) 

4 

Vykdyti Vilniaus 

miesto savivaldybės 

urbanizuotos teritorijos 

didelio tikslumo 

topografinės, 

inžinerinės, teritorijų 

planavimo, techninių 

projektų dokumentų 

informacijos 

skaitmenizavimą, 

integravimą ir 

atnaujinimą 

Naujų 

projektų, 

kurių 

duomenys 

integruoti, 

skaičius, vnt. 

9.700 vnt. 10 

 

1.4 uždavinys: viešinti ir 

neatlygintinai teikti sukauptus 

Vilniaus GIS duomenis 

 

5 
Papildyti Opendata 

naujomis temomis 

Naujos 

temos, vnt. 
20 vnt. 10 
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Strateginiai tikslai ir uždaviniai 2017 metų tikslai 

Tikslo 

matavimo 

vienetas 

Siektinas 

rezultatas 

Tikslo 

lyginamasis 

svoris, % 

2-as tikslas: vykdyti paslaugų 

modernizaciją ir plėsti jų 

spektrą, teikiant naujas 

paslaugas bei plėtojant 

sumanaus miesto (SMART 

CITY) technologijas planavimo 

ir statybų srityje bei kuo plačiau 

naudojant GIS duomenis: 

 

  

    20 

2.1 uždavinys: teikti investicinių 

projektų, paraiškų ir kitų susijusių 

dokumentų rengimo paslaugas 

fondų paramai gauti bei vykdyti 

2014-2020 m. Vilniaus miesto 

integruotų teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo 

stebėseną 

1 

Rengti investicinius 

projektus, sąnaudų ir 

naudos analizes, 

paraiškas ir kitus 

dokumentus ES 

struktūrinių fondų 

paramai gauti bei 

vykdyti 2014-2020 m. 

Vilniaus miesto 

integruotų teritorijų 

vystymo programos 

stebėseną 

Parengti 

investiciniai 

projektai, 

sąnaudų ir 

naudos 

analizės, 

paraiškos ir 

kiti 

dokumentai, 

vnt. 
 

Parengtos 

ataskaitos, 

vnt. 

 

8 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt. 

10 

2.2 uždavinys: papildyti savo 

duomenų bazes kitų centrinių 

registrų duomenimis 

2 

Atnaujinti ir papildyti 

Vilniaus GIS duomenų 

bazes kitų centrinių 

registrų duomenimis 

Atnaujintų/ 

papildytų 

centrinių 

registrų 

skaičius, vnt. 

3 vnt. 5 

2.3 uždavinys: atnaujinti Vilniaus 

miesto 3D (tūrinį) maketą, 

pasiruošti Vilniaus miesto GIS su 

BIM (Building Information 

Modeling) integracijai 

3 
Atnaujinti Vilniaus 

miesto 3D maketą 

Atnaujinto 

3D maketo 

dalis, % 
25% 5 

II. VEIKLOS IR FINANSINIAI EFEKTYVUMO TIKSLAI:      20 

3-ias tikslas: didinti Įmonės 

veiklos ir finansinį efektyvumą:  
      20 

3.1 uždavinys: didinti Įmonės 

pardavimo pajamas 
1 Pardavimo pajamos tūkst. Eur 

3.330,0 

tūkst. Eur 
10 

3.2 uždavinys: išlaikyti Įmonės 

pajamų, gaunamų iš išorės 

klientų, dydį 

2 
Įmonės pajamų, gautų 

iš išorės klientų, dalis 
% 

8% visų 

pardavimo 

pajamų 

10 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMO TIKSLAI:      10 

4-as tikslas: siekti profesinio 

Įmonės žmogiškųjų išteklių 

tobulėjimo ir formuoti vidinę 

Įmonės kultūrą: 
 

      10 

4.1 uždavinys: kelti darbuotojų 

kvalifikaciją, motyvaciją ir 

pasitenkinimą darbu 

1 
Kelti darbuotojų 

kvalifikaciją 

Apmokytų 

darbuotojų 

skaičius, vnt. 

Ne mažiau 

nei 35 

darbuotojai 

10 

VISO:         100 
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GALIMOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

Lentelėje Nr. 10 išskirtos pagrindinės rizikos, galinčios turėti įtakos Įmonės veiklai ir 

finansiniams rezultatams. 

Lentelė Nr. 10. Galimos rizikos 

Eil. 

Nr. 
Galima rizika Galimos pasekmės 

Rizikos pasireiškimo 

tikimybė 

1. 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

departamentų pateikiamų 

užsakymų apimtys 

didesnės nei turimas 

finansavimas 

Įmonė gali tapti nemoki, dėl to 

gali prarasti dalį darbuotojų, dalis 

subrangovų ir laisvai samdomų 

darbuotojų gali atsisakyti teikti 

paslaugas. 

Maža. 

Paskutiniais metais VMSA 

pateikiami didesnės apimties 

užsakymai yra vizuoti 

Administracijos direktoriaus 

taip užtikrinant, jog užsakomi 

darbai tikrai reikalingi ir jiems 

numatytas finansavimas 

biudžete. 2016 metais ženkliai 

pagerėjo VMSA atsiskaitymas 

už suteiktas paslaugas, todėl 

rizika dėl nemokumo yra maža. 

2. 

Užsakymų iš Vilniaus 

miesto savivaldybės 

administracijos apimčių 

sumažėjimas 

Esant nedidelės apimties 

sumažėjimui, jis galėtų būti 

pakeistas darbais išorės 

užsakovams. Esant ženkliam 

užsakymų srauto sumažėjimui, 

ženkliai kristų darbuotojų darbo 

užmokestis, dėl to būtų 

prarandami kvalifikuoti 

specialistai, prastėtų Įmonės 

finansiniai rezultatai. 

Maža. 

VMSA įgyvendina 2014-2020 

m. Vilniaus miesto integruotų 

teritorijų vystymo programoje 

numatytus projektus, kurių 

techninės dokumentacijos 

parengimą patiki SĮ „Vilniaus 

planas“. 

Šiuo metu Įmonė vykdo daug 

didelės apimties projektų, kurie 

buvo užsakyti ankstesniais 

metais ir tęsis visus 2017 

metus. Įmonės specialistai šiuo 

metu yra pilnai apkrauti darbu. 

Be to, metų eigoje, tikėtina, 

atsiras naujų užsakymų, todėl 

darbų apimčių mažėjimo 2017 

metais nenumatoma. 

3. 

Kompetencijos trūkumas 

planuojant, įgyvendinant ir 

kontroliuojant Europos 

Sąjungos lėšomis 

finansuojamus projektus 

Negautas struktūrinių fondų 

finansavimas. 

Maža. 

Įmonė yra įdarbinusi 5 aukštos 

kvalifikacijos, patirtį rengiant 

tokio pobūdžio projektus 

turinčius darbuotojus. Jie 

siunčiami į mokymus ir 

konferencijas, todėl ši rizika 

vertinama kaip maža. 

4. 

Kvalifikuotos darbo jėgos 

trūkumas 

Darbų kokybės mažėjimas, 

terminų vėlavimas, prarasta 

Įmonės reputacija, finansinės 

pasekmės, nepasiekti užsibrėžti 

veiklos tikslai. 

Didelė. 

Ši rizika labai aktuali 

Projektavimo skyriaus 

vykdomiems darbams. Šiuo 

metu Įmonė turi daug 

užsakymų gatvių 

infrastruktūros, viešųjų erdvių 

projektavimo srityje. Įmonei 

trūksta kvalifikuotų, galinčių 
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Eil. 

Nr. 
Galima rizika Galimos pasekmės 

Rizikos pasireiškimo 

tikimybė 

savarankiškai dirbti inžinerinių 

tinklų dalies inžinierių, 

kelininkų, architektų. Įmonė 

nuolat ieško reikiamų 

specialistų, tačiau rinkoje yra 

didelis jų trūkumas. 

5. 

Klaidos vykdomuose 

projektuose, darbų 

vėlavimas 

Prarasta Įmonės reputacija, 

finansiniai nuostoliai. 

Vidutinė. 

Didelis darbų srautas, glausti, 

dažnai nepamatuoti jų 

įvykdymo terminai, tam tikros 

srities specialistų trūkumas 

lemia klaidas ir netikslumus 

projektuose. 

6. 

Prastovos, informacijos 

praradimas dėl įrangos 

gedimo 

Prarasta projektinė ir GIS 

informacija, darbuotojo ar visos 

Įmonės prastovos. 

Maža. 

Įmonė 2017 metais numačiusi 

skirti apie 167,2 tūkst. Eur 

sumą įvairaus nematerialaus ir 

materialaus turto atnaujinimui 

arba naujam įsigijimui (žr. 

Veiklos planą ir tikslus 2017 

metams), todėl bus palaikomas 

tinkama infrastruktūros būklė ir 

lygis.  

7. 

Reputacinė rizika dėl 

nepateisintų užsakovų 

lūkesčių 

Neigiama nuomonė apie Įmonę, 

sumažėjęs užsakovų 

pasitikėjimas, sumažėjusios 

užsakymų apimtys. 

Vidutinė. 

Išaugusios darbų apimtys, 

specialistų trūkumas ir trumpi 

terminai ne visada leidžia 

atlikti darbus laiku, pasitaiko 

klaidų.  

 

Lentelėje Nr. 11 pateikiamos priemonės galimoms rizikoms išvengti arba joms 

suvaldyti. 

Lentelė Nr. 11. Rizikų valdymo priemonės 

Eil. 

Nr. 
Galima rizika Veiksmai rizikos išvengti arba jai suvaldyti 

1. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos departamentų 

pateikiamų užsakymų apimtys didesnės 

nei turimas finansavimas 

1. Kelti klausimą dėl užsakymų apimčių ir 

finansavimo disproporcijos Įmonės valdyboje, 

susitikimuose su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija ir departamentais. 

2. Siūlyti pagrindiniam užsakovui peržiūrėti užakytų 

projektų sąrašą, nustatant prioritetinius projektus, 

kuriuos būtina vykdyti, o kurių įgyvendinimą galima 

pristabdyti arba nukelti. 

3. Parduoti dalį susidariusio Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos įsiskolinimo. 

2. 

Užsakymų iš Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos apimčių 

sumažėjimas 

1. Nedideliam užsakymų srauto mažėjimui 

kompensuoti ieškoti projektų rinkoje, dalyvaujant 

viešųjų pirkimų konkursuose. 

2. Esant ženkliam užsakymų srauto mažėjimui, kelti 

klausimą Įmonės valdyboje bei departamentuose dėl 

didesnės dalies darbų užsakymo SĮ „Vilniaus 
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Eil. 

Nr. 
Galima rizika Veiksmai rizikos išvengti arba jai suvaldyti 

planas“, o ne rinkoje. 

3. Esant ženkliam užsakymų ir pajamų sumažėjimui 

ir nenumatant augimo ateityje, optimizuoti Įmonės 

personalą, atsisakant žemiausios kvalifikacijos 

darbuotojų, siekiant išlaikyti darbo užmokesčio lygį 

kvalifikuotiems specialistams. 

3. 

Kompetencijos trūkumas planuojant, 

įgyvendinant ir kontroliuojant Europos 

Sąjungos lėšomis finansuojamus 

projektus 

1. Esamus darbuotojus siųsti į mokymus ir kursus. 

2. Nesant pakankamą kvalifikaciją turinčių 

darbuotojų Įmonės viduje, įdarbinti papildomus 

darbuotojus, ieškoti subrangovų. 

3. Konsultuotis su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Europos Sąjungos projektų 

koordinavimo skyriumi. 

4. 

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas 1. Į laisvus etatus įvairiais kanalais ieškoti ir įdarbinti 

naujus specialistus. 

2. Pagal terminuotas darbo sutartis įdarbinti laisvai 

samdomus darbuotojus ir/ arba vykdyti subrangos 

paslaugų pirkimus laikiniems, vienkartinio pobūdžio 

darbams, taip pat vienkartiniam padidėjusiam darbų 

srautui atlikti. 

3. Kelti darbuotojų kvalifikaciją juos siunčiant į 

mokymus ir kursus. 

4. „Auginti“ pamainą pensinio amžiaus darbuotojams 

pakeisti. 

5. 

Klaidos vykdomuose projektuose, darbų 

vėlavimas 

1. Organizuoti Projektų tarybas, kuriose būtų 

aptariami principiniai sprendiniai, esami ir galimi 

sunkumai, ieškoma bendro sprendimo. 

2. Skyrių viduje organizuoti pasitarimus darbų eigai 

įvertinti ir kontroliuoti. 

3. Įvesti sugaištų darbo valandų prie konkrečių 

projektų apskaitą, siekiant įvertinti darbuotojų 

apkrovimą ir projektų imlumą darbui. 

4. Privalomojo projektuotojo civilinės atsakomybės ir 

Vadovų civilinės atsakomybės draudimas. 

6. 

Prastovos, informacijos praradimas dėl 

įrangos gedimo 

1. Turimos įrangos peržiūra, būklės įvertinimas, 

gedimų analizė. 

2. Įrangos atnaujinimo plano ir biudžeto sudarymas. 

3. Skirti lėšų įrangos atnaujinimui. 

7. 

Reputacinė rizika dėl nepateisintų 

užsakovų lūkesčių 

1. Kruopštus darbų planavimas, vykdymo priežiūra ir 

kontrolė. 

2. Glaudus bendradarbiavimas su užsakovais, 

savalaikis informavimas apie kylančius sunkumus, 

sprendimų siūlymas. 

3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, motyvacija. 
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