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DĖL DUOMENŲ APIE VYKDOMĄ TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS 

TVARKYMO VILNIUJE PROJEKTAVIMĄ PATEIKIMO 

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, išnagrinėjusi Jūsų 2021 

m. gegužės 10 d. prašymą „Dėl duomenų pateikimo apie vykdomą Tauro kalno parko teritorijos 

tvarkymo Vilniuje projektavimą“, informuoja, kad Tauro kalno parko teritorijos (apie 8,6 ha) 

tvarkymo projektas yra sudėtinė projekto „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje 

tikslinėje teritorijoje“ dalis (projekto valdytoja – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“), darbai 

finansuojami Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. Dalis Tauro kalno 

parko teritorijos tvarkymo projekto sprendinių yra glaudžiai susiję su Nacionalinės koncertų salės 

„Tautos namai“ sprendiniais. Projektą „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje 

tikslinėje teritorijoje“ planuojama įgyvendinti 2023 m. – Liuteronų sodo tvarkybos darbai turi būti 

baigti 2022 m., o Tauro kalno parko teritorijos tvarkymas – 2023 m.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis dėl visuomenės 

informavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant parengtus statinių projektinius pasiūlymus bei 

tvarka, nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, 2020 m. balandžio 7 d. Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projektiniai pasiūlymai 

buvo pristatyti visuomenei. Viešas susirinkimas vyko nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. 

Pagal Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie VMSA (toliau – 

Komisija) posėdžio 2020 m. birželio 12 d. protokolą Nr. 35 Komisija pritarė 13 medžių kirtimui, 40 

medžių pasiūlyta išsaugoti (kai kuriuos medžius siūlyta saugoti nepaisant jų pažeistumo, 

defoliacijos). Dėl kitų medžių Komisija neteikė rekomendacijų.  

2020 m. rugpjūčio 13 d. buvo kreiptasi į asociaciją Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupę 

(toliau – Ekspertų grupė), kurios ekspertai išsamiai ištyrė 18 projekte rekomenduojamų kirsti medžių, 

kurių šalinimui Komisija nepritarė. Ekspertų grupė atliko medžių tyrimus rezistografu ir akustiniu 

tomografu ir nustatė, kad 3 medžius verta kirsti dėl prastos jų būklės, o likusius galima išsaugoti, 

pritaikius atitinkamas arboristines priemones.   

Po diskusijų su visuomene ir Komisijos rekomendacijų projektiniai sprendiniai, kuriais dėl 

įvairių priežasčių buvo planuojama kirsti daugiau medžių, buvo peržiūrėti atsisakant kirtimų dėl 

panoramų atvėrimo bei kitų estetinių sprendinių. 
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Techniniame projekte, įvertinant Komisijos ir ekspertų grupės išvadas dėl medžių būklės ir jų 

ilgalaikės perspektyvos, buvo koreguojami sprendiniai ir projekte, nesant kitų techninių galimybių, 

liko numatyta iškirsti 24 medžius. Iš jų – 4 ( 2 tuopos ir 2 gluosniai) siūlomi kirsti dėl labai blogos 

būklės, 20 kertama dėl architektūrinių ir inžinerinių sprendinių. Verta paminėti, kad iš jų 8 medžiai 

kertami dėl takų be laiptų įrengimo pagal universalaus dizaino principus ir 9 medžiai – dėl 

planuojamo pėsčiųjų viaduko, sujungsiančio Tauro kalną su P. Cvirkos skveru ir kitais želdynais 

palei Pylimo gatvę, 3 medžiai – formuojant saugų posūkį ir normatyvus atitinkantį įvažiavimą iš 

Tauro gatvės būsimų Tautos namų link. 

Atsakydami į Jūsų pateiktus klausimus, informuojame, kad 2021 m. gegužės 24 d.  

informacija apie naujausius Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projektinius sprendinius 

visuomenei pateikta Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje https://vilnius.lt/lt/2021/05/24/tauro-

kalnas-tvarkomas-tausojant-senuosius-zeldinius/ . 

2021 m. gegužės 31 d. Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo techninio projekto sprendinių 

kraštovaizdžio dalis pateikta Komisijai, kuri įvertins, ar tinkamai atsižvelgta į jos 2020 m. birželio 12 

d. teiktas rekomendacijas. Komisija taip pat turės progos susipažinti su aktualiais viso parko 

tvarkymo sprendiniais ir su jais susijusiais planuojamais medžių kirtimais bei pateiks pagrįstas 

išvadas.  

Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo techninis projektas šiuo metu yra baigiamas rengti ir 

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

nustatyta tvarka bus teikiamas statinio projekto ekspertizei.  

Po ekspertizės Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo techninio projekte numatyti sprendiniai 

bus publikuojami www.vilnius.lt. Projekto valdytoja UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ šiuo metu 

rengia atskirą informacinį tinklalapį, kuriame bus visuomenei išsamiai pristatomi Tauro kalno 

teritorijoje vykdomi Liuteronų sodų, Tauro kalno parko, Nacionalinės koncertų salės projektai, jų 

sprendiniai ir įgyvendinimo eiga. Tauro kalno parko tvarkymo techninio projekto sprendiniai kaip 

kontekstas bus pateikiami ir viešai svarstant Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ projektinius 

pasiūlymus. 

Kai turėsime naujausios informacijos dėl šiame laiške aptartų klausimų, Jus informuosime 

atskirai. 

 

 

Administracijos direktorė        Lina Koriznienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiva Deveikienė, tel. (8 5) 211 2470, el. p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt  

 
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 

Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų 

nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 
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