
Rašytojo Juzefo
Mackevičiaus  s od yba

Vilniaus  p s ichiatrinės  ligoninės s tatinių komp leksas

Dvaro
s od yba

Pučkorių
p alivarko s od yba

Žirmūnų
tiltas

Vilniaus  Lukiškių totorių
s enųjų kap inių vieta

Vilniaus  s enųjų kap inių, vad .
Ras ų kap inėmis , komp leks as

Romerių
namas

Vilniaus  geležinkelio s toties  p irmas  p rekių sand ėlis

Vilniaus  geležinkelio s toties
trečias  p rekių s and ėlis

Tup utiškių
gyvenvietė

Akių ligoninės  s tatinių komp leks as

Vand ens
malūnas

Vilniaus  s enojo mies to
vieta s u p riemies čiais

Vilniaus  Vingio
kap inių komp leks as

Namų
komp leks as

Pas tato
rūs iai

Vilniaus
p arod ų rūmai

Smuklės
p as tatas

Dirbtuvė

Menų
mokykla

Šved ų akmuo s u
p lokščiad ugniu d ubeniu

Statinių
komp leks as

Vilniaus  s enųjų kap inių, vad .
Bernard inų kap inėmis , komp leks as

Moks lininkų
namas

Šv. Step ono
bažnyčia

Teatras

Pavilnio Kris taus  Karaliaus  ir Šv.
Kūd ikėlio Jėzaus  Teres ės  bažnyčia

Vilniaus  oro
uos to p as tatas

Jėzuitų vienuolyno ir
kitų s tatinių komp leks as

Geležinkelio
viad ukas

Vilniaus  s enųjų kap inių, vad . Ras ų kap inėmis ,
komp leks o Vileišių šeimos  kop lyčia-mauzoliejus

Juod šilių
p ilkap ynas

Dvaro
s virnas

Ras ų kolonijos
namas

Ryšių rūmai

Dievo Ap vaizd os
bažnyčia

Hilarijaus
Rad uškevičiaus  rūmai

Mokykla

Vilniaus  infekcinės
ligoninės  p as tatų komp leks as

Turgaus
halė

Vilniaus  mies to is torinė
d alis, vad . Naujamies čiu

Markučių d varo
s od ybos  fragmentai

Vila

Kop lyts tulp is

Palivarko
namas

Vilniaus  mies to is torinė
d alis, vad . Ras ų kolonija

Vilniaus  žyd ų
s enos ios  kap inės

Lokomotyvų
d ep as

Obs ervatorijos
p as tatų ans amblis

Atmintino
įvykio vieta

Lietuvos  nacionalinio
rad ijo p as tatas

Pas tatas

Vilniaus  mies to is torinė
d alis, vad . Žvėrynu

Pas tatų komp leks as

Vingio
p arkas

Vilniaus  s enamies tis

Pirties  p as tatas

Vilkp ėd ės  ligoninės
s tatinių komp leksas

Alaus  d aryklos
p as tatų komp leksas

Serp antinasVilniaus  mies to d alis ,
vad . Lazd ynais

Vilniaus  žyd ų d arbo s tovyklos  namų ir vietos  komp leks as

Vilniaus  mies to is torinės  d alies ,
vad inamos  Žvėrynu, p ietvakarinė d alis

Nemėžio k. totorių
kap inių mečetė

Namas

Vilniaus  mies to
s argybinės p as tatas

Antrojo p as aulinio karo Sovietų
Sąjungos  karių p alaid ojimo vieta

tes tas
namas

Vilniaus  mies to is torinė d alis , vad . Antakalniu

Nuomojamas
namas

Aguonų gatvės
kolonijos  namas

Leoniškių Prancūziškojo vand ens  malūno,
vad . Belmonto, s tatinių komp leksas

Ribiškių
kraštovaizd žio
d raus tinis

Pūčkorių
kraštovaizd žio
d raus tinis

Tup utiškių
botaninis
d raus tinis

Lyglaukių
geomorfologinis
d raus tinis

Belmonto
botaninis -zoologinis

d raus tinis

Karoliniškių
kraštovaizd žio
d raus tinis

Karoliniškių
kraštovaizd žio
d raus tinis

Ancučių
kraštovaizd žio
d raus tinis

Panerių erozinio
kalvyno kraštovaizd žio

d raus tinis

Markučių
kraštovaizd žio
d raus tinis

Tup utiškių
geomorfologinis
d raus tinis

Pavilnių
regioninis
p arkas

Kalnų
gamtinis
rezervatas

Vilniaus  p ilių
vals tybinis

kultūrinis  rezervatas :
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Mišk ai
Ežerai, tvenk iniai
Užstatyti plotai

Mag istralinis k elias
Krašto kelias

Mišk o, lauk o k elias
Geležink elis

Draustiniai

Gatvės
Kitas kelias

Upės

Natura 2000 teritorija:
Buveinių apsaug ai svarbios teritorijos

Kultūros paveldo teritorija
Kultūros paveldo objekto apsaug os zona

Vandenvietė ir jos g riežto rėžim o apsaug os zona
Vandenvietės II - oji apsaug os zona

Vandenvietės III - oji apsaug os zonos "sek torius A" 
Vandenvietės III - oji apsaug os zonos "sek torius B" 

Paukščių apsaug ai svarbios teritorijos

Adm inistracinė riba
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V andenvietės III - oji apsaug os zona

Park ai
Rezervatai

PŪ V vieta


