Remigijaus Šimašiaus komanda

UŽ VILNIŲ, KURIUO
DIDŽIUOJAMĖS!

Ambicijos ir darbai 2019-2023 metams

Jūsų rankose mano ir mano komandos idėjos ir darbai Vilniaus miestui.
Programa ambicinga, tačiau reali ir pagrįsta patirtimi bei atsakomybe.
Tapęs meru ir pradėjęs pokyčius, Vilnių radau finansinėje, moralinėje,
vadybinėje duobėje. Man ir komandai kelerius metus teko nuosekliai dirbti,
kad miestą išvestume iš šios duobės. Kadencijai įpusėjus vilniečiai pamatė,
kaip greitai į gerą gali keistis sveikas, gyvybingas ir nuo egoistinių interesų
pančių išlaisvintas miestas. Visi pamatėme, kaip tie pokyčiai gali ateiti iki
žmogaus ir jo aplinkos. O 2018-ieji Vilniui apskritai buvo rekordiniai gerais
pasiekimais.
Tiek aš, tiek mano komanda turime ryžto, noro ir patirties pratęsti šiuos
pokyčius – Vilnius neturi teisės grįžti į nestabilius, pilnus šešėlių, stagnacijos
ir neužtikrintumo praeities laikus. Galiu tvirtai pažadėti, kad gerų miesto
pokyčių niekas nesustabdys, kad tie pasikeitimai Vilniuje, kuriuos pradėjau,
dar sparčiau vyks kitoje kadencijoje.
Vilnius yra didingas savo istoriniu paveldu, įkvepiantis turtinga gamta, o dar
svarbiau – drąsus ir kūrybingas miestas. Vilniaus misija yra būti laisvės, todėl
ir sėkmės miestu jo žmonėms. Aš ir mano komanda esame įsipareigoję šiai
misijai. Todėl teikiu jums konkrečius artimiausio laikotarpio planus, konkrečias
ambicijas svarbiausiose vilniečių gyvenimo srityse.
Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!

Remigijus Šimašius
Vilniaus miesto meras

Keturios ambicijos Vilniui:
• GERIAUSIA MOKYKLA - ARČIAUSIAI NAMŲ.

Vilniečių vaikai mokysis vienose geriausių mokyklų Europoje. Įvesime
aukščiausią standartą ugdymo kokybei, radikaliai atnaujinsime švietimo
įstaigas ir jų aplinką, sukursime mokytojų motyvavimo programą. Aukščiausio
lygio švietimas taps argumentu jaunoms šeimoms vaikus auginti Vilniuje: iš
čia ne išvykti, o priešingai – grįžti gyventi bei įsikurti ilgam.
• STOTIES RAJONAS TAPS PIETINIU VILNIAUS CENTRU.
Atgimę stoties ir Naujininkų rajonai trauks kūrybiškus ir modernius naujojo
Vilniaus gyventojus. Žmonės čia jausis maloniai, saugiai, o patrauklus
mobilumo ir šiuolaikinės miesto kultūros centras neš į miestą ateitį.
• MIEGAMIEJI RAJONAI VIRS GYVENAMAISIAIS.
Sovietmečiu projektuotus miegamuosius rajonus visiškai atnaujinsime ir
paversime juos gyvenamaisiais. Sutvarkius ir atnaujinus aplinką, įrengus
parkus, dviračių takus ir pramogų objektus, pasikeis čia gyvenančių vilniečių
kasdienybė bei emocija. Žmonės galės kokybiškai leisti laisvalaikį greta savo
namų ir iš esmės pagerės jų gyvenimo kokybė.
• PATRAUKLU JUDĖTI IR BE ASMENINIO AUTOMOBILIO.
Vilniečiai po miestą keliaus patogiai, greitai ir patirdami geras emocijas.
Tai užtikrins greitojo viešojo transporto sistema, išplėtotas dviračių
takų tinklas, paspirtukams ir kitoms elektrinėms judėjimo priemonėms
pritaikytas eismas ir po 100 km atnaujintų gatvių ir šaligatvių kasmet.

Temos:
Švietimas
Atgaivintas stoties rajonas
Gyvenamieji rajonai
Judėjimas
Skaidrus ir efektyvus Vilnius
Investicijos ir ekonomika
Kultūra
Nuosekli miesto plėtra
Sportas
Sveikata
Socialiniai klausimai
Atviras Vilnius

ŠVIETIMAS
Ką padarėme?
Vilniaus švietimo ambicija ilgus metus dūlėjo nuošalyje. Vietų trūkumas
Vilniaus darželiuose, neskaidri ir dažnai nefunkcionuojanti registracijos į
darželius sistema buvo tapę vienomis opiausių miesto problemų. Švietimo
įstaigoms trūko būtinų higienos ir kanceliarinių prekių, švietimo įstaigų
renovacija vyko vangiai, o apie naujų darželių ir mokyklų kūrimą net nebuvo
galvojama.
Darželiai
Šiandien darželinukų tėvai pasitiki Vilniumi: jų mažieji turi patikimas
prieinamumo į darželius galimybes, nes išsprendėme vietų trūkumo
darželiuose problemą.
1. Skyrėme mėnesinę 100 eurų kompensaciją privačius darželius lankantiems
vaikams.
2. Išplėtėme savivaldybės darželių tinklą įkurdami naujus darželius
savivaldybės nenaudojamose patalpose.
3. Atidarėme naujas darželių grupes tankiausiai gyvenamose teritorijose.
4. Statome 6 naujus modulinius darželių priestatus prie veikiančių darželių.
Taip pat pakeitėme registracijos į darželius sistemą: šiandien
tėvams nebereikia lenktyniauti, kas pirmas užregistruos savo vaiką,
nes vietos skiriamos pagal visiems aiškius ir pagrįstus kriterijus.
Mokyklos
Ilgus metus mokyklose ugdymo kokybės klausimai buvo palikti savieigai.
Vilniaus mokyklų tinklas buvo visiškai išbalansuotas: vienose moksleivių
skaičius viršydavo numatytas ribas, kitos likdavo pustuštės.
2017 metais atnaujinome 14 mokyklų, o per 2018 metus – net 18 mokyklų.
Projektuojame naujų mokyklų pastatus Balsiuose, Pilaitėje, Pašilaičiuose ir
Pavilnyje, kurie taps švietimo židiniu keliems tūkstančiams vaikų. Mokyklų
atnaujinimas ir statymas įgauna spartų ritmą, mokiniai ir jų tėvai –
pasitikėjimą Vilniaus ugdymo sistemos pozityviais pokyčiais.
Ugdytojai
Siekdami paskatinti rinktis karjerą švietime, padidinome darželių auklėtojų
atlyginimus ne mažiau kaip 150 eurų. Kiekvienai mokyklai ir darželiui skyrėme
po keliasdešimt tūkstančių eurų kasmet papildomoms ugdymo priemonėms
įsigyti. Šitaip panaikinome tėvų rinkliavas Vilniaus ugdymo įstaigose.
Pirmą kartą paskelbėme mokyklų bendradarbiavimo, integruoto ugdymo
projektų konkursus, kurie paskatino mokytojų gerosios patirties mainus.

Savižudybių prevencija
Sukūrėme bendrą savižudybių prevencijos modelį Vilniaus mieste, į kurio
įgyvendinimą įtraukėme miesto sveikatos, psichologinės pagalbos, švietimo
įstaigas ir organizacijas. Dėl to dabar švietimo bendruomenės žino žingsnius,
kuriuos reikia žengti iškilus sudėtingoms situacijoms.
Ką padarysime?
1. Radikalus mokyklų atnaujinimas
Mūsų tikslas – aukščiausio lygio ugdymo kokybė Vilniuje. Orus, laisvas ir
atsakingas žmogus privalo ugdytis kūrybą įkvepiančiomis sąlygomis.
Pokyčiai yra ambicingi, tačiau neišvengiami. Kasmet mokyklų remontui
skiriame po 20 milijonų eurų. Ir šios sumos nepakanka, kad įveiktume sovietinio
stiliaus pastatų netvarumą ir ugdymo kokybei įtakos turintį sovietmečio
paveldo tvaiką. Todėl pasitelkę partnerystę su privačiomis iniciatyvomis
pritrauksime 300 milijonų eurų investiciją, pradėsime radikalią mokyklų
atnaujinimo programą.
Ilgi, tamsūs ir nuobodūs vienodų mokyklų koridoriai taps šiuolaikinėmis
ir ugdymosi erdvėmis. Tėvai turės pagrindą pasitikėti šalia namų
esančia mokykla, kad čia vaikai gauna pasaulinio lygio ugdymą,
čia – eilinėje Vilniaus mokykloje – gimsta pasaulinio lygio talentai.
2. Švietimo prieinamumas
Švietimo prieinamumas turi būti savaime suprantamas vilniečio pranašumas.
Dabar jaučiamas švietimo įstaigų poreikis besiplečiančiose teritorijose bus
patenkintas pabaigus suplanuotų darželių ir mokyklų statybas bei bendrajame
plane patvirtinus numatytas teritorijas, kuriose šios įstaigos ateityje bus
statomos besiplečiant rajonams.
Visur, kur tik augančiame Vilniuje kursis gyvenamieji rajonai, ten atsiras ir
kokybiško ugdymo galimybės – nuo darželio iki paskutinio skambučio.
3. Mokytojų pritraukimo ir motyvavimo programa
Aukšto lygio ugdymui naujų įkvepiančių erdvių nepakanka. Švietimo sistemos
pagrindas yra patys ugdytojai. Be aukšto lygio ugdytojų neįmanomas ir aukšto
lygio ugdymas.
Įgyvendinsime naujų mokytojų pritraukimo, motyvavimo ir nuolatinio
profesinio tobulėjimo programą. Pradedančiuosius mokytojus motyvuosime
atlyginimų „grindimis”, todėl vis daugiau pedagonines studijas baigusių
studentų pasirinks mokytojo profesiją. Siekiame, kad jų savivertė bei profesinės
kompetencijos būtų itin aukštos.

Spręsdami mokytojų trūkumo problemą taip pat įgyvendinsime programą
„Renkuosi mokyti. Vilnius“. Tai leis į Vilniaus mokyklas pritraukti daugiau naujų,
mokytojo profesiją mylinčių profesionalų, anksčiau turėjusių įvairios profesinės
patirties.
Orus ir profesionalus mokytojas turi turėti pagrindą didžiuotis savo profesija,
kad pasididžiavimo savimi, savo miestu Vilniumi, savo valstybe Lietuva jausmą
perduotų mūsų vaikams.
Laisvą asmenybę ugdyti gali tik laisvos asmenybės, todėl švietimo sistemą
grįsime bendradarbiavimu tarp visų ugdymo grandžių. Šio principo
laikysimės savivaldybės darbe, jį diegsime ir Vilniaus švietimo įstaigose
įtraukdami vaikus, jų tėvus ir mokytojus.
4. Orių ir laisvų asmenybių ugdymas
Ugdymo kokybė yra pagrindinis Vilniaus ateities garantas. Remdamiesi
geriausiomis pasaulinėmis praktikomis, jau dabar formuojame itin kokybiškų
ugdymo programų Vilniuje apmatus. Ketiname kviesti ryškiausius kitų Europos
miestų pedagogus dalytis patirtimi su Vilniaus švietimo bendruomene.
Mes siekiame, kad integruotos ir visavertę asmenybę brandinančios Vilniaus
švietimo institucijų programos būtų pasaulinio lygio ir atlieptų šiuolaikinius
iššūkius.
Pavyzdžiui, pagal jau sukauptą patirtį diegiant savižudybių prevencijos,
mikrokompiuterių ir kitas programas diegsime visų Vilniaus antrokų mokymo
plaukti, integruoto ugdymo ir kitas būtinas bei inovacijomis grįstas ugdymo
programas. Remsime tas mokyklas, kurios taiko įvairias mokymo formas,
plėtoja nuotolinį mokymą ar kuria išskirtinę ugdymo erdvę integruodamos
neįgaliuosius.
Daug didesnį dėmesį skirsime fizinio aktyvumo skatinimui mokyklose.
Skatinsime ne tik tradicines ir populiariausias sporto šakas mokyklose, bet
ir taisyklingos laikysenos, anatomiško judėjimo ir kitus sveikos gyvensenos
principus.
Taip pat ir toliau skaitmeninsime švietimą: padėsime švietimo įstaigoms
maksimaliai modernizuotis ir supaprastinti dokumentų valdymą bei
mokomosios medžiagos prieinamumą internete.
Sieksime, kad Vilniuje mokymo programų įvairovė būtų kuo didesnė tuo
sudarydami galimybes moksleiviams rinktis individualizuotus mokymosi
planus, įskaitant mokymąsi namie ar visai be mokytojo pagalbos.
5. Tautinių bendrijų ir kitakalbis ugdymas
Vilniaus tautinės bendrijos yra mūsų turtas, gyvasis sostinės paveldas.
„Vilnietiškas“ ugdymas turi būti įtraukiantis ir skatinantis visaverčių asmenybių
ugdymą, integruojant ne tik į Lietuvą grįžtančių šeimų vaikus, bet ir kitataučius
ES valstybių ir kitokių kultūrinių erdvių piliečius.

Toliau puoselėsime tautinių bendrijų švietimo tinklą Vilniuje ir skatinsime
aktyviau pažinti unikalią Vilniaus daugiakalbystę per įvairias mainų
programas tarp skirtingų kalbų mokyklų. Įgyvendinsime Europos Tarybos
rekomendacijas Lietuvai dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų
konvencijos – skatinsime dvikalbystę ir daugiakalbystę ikimokyklinio ir
mokyklinio ugdymo programose. Sieksime, kad tautinių mažumų mokyklos
būtų patrauklios ir konkurencingos. Užtikrinsime tautinių mažumų atstovų
dalyvavimą svarstant jiems aktualius klausimus.
Vilniaus istorija mums prisako – Vilnius yra visų tautų namai!

ATGAIVINTAS STOTIES RAJONAS
Ką padarėme?
Apie pietinės Vilniaus miesto dalies plėtros perspektyvą kalbėta jau seniai.
Tačiau tik paskutiniaisiais metais savivaldybės dėmesys ir miestiečių
iniciatyvos ėmė realiai keisti šio rajono veidą.
Iki to laiko tai buvo netoli miesto centro esantys rajonai, kurių nekilnojamojo
turto kainos rodė niūrią šių vietovių perspektyvą, lyginant su likusiu miestu.
Byranti infrastruktūra ir saugumo problemos galėjo ilgam apriboti pietinės
Vilniaus pusės perspektyvą.
Tačiau per pastaruosius kelerius metus suintensyvėjusios savivaldybės
ir privačios investicijos bei dar didesni planai jau dabar keičia šių Vilniaus
rajonų veidą. Pradėtos tvarkyti geležinkelio stoties prieigos atnešė daugiau
saugumo ir tvarkos į vieną pagrindinių Vilniaus transporto mazgų.
Naujininkuose vien per 2018 metus atnaujinta daugiau kaip 4 km gatvių ir
20 kiemų, viadukas, tvarkomos viešosios erdvės. Naujai sutvarkyta Pylimo
g. dalis netoli stoties tapo ne tik naujų pamėgtų restoranų, tačiau ir naujų
miesto švenčių vieta. Privačiomis lėšomis renovuojamas buvęs Vilniaus taksi
parkas parodė, kaip nerangūs praėjusio laikotarpio pastatai gali atgimti
šiuolaikinio miesto poreikiams.
Remdamiesi jau įgyvendinama Vilniaus urbanistinės plėtros strategija
imamės daugybės konkrečių darbų šiame rajone.
Ką padarysime?
1. Naujas miesto akcentas – mobilumo centras Stoties rajone
Stoties rajono atgimimą įgyvendinsime remdamiesi geriausiomis Berlyno,
Frankfurto, Oslo, Vienos geležinkelio stočių ir gretutinių transformacijų rajonų
pavyzdžiais.
Atnaujindami stoties rajoną sukursime modernų visų rūšių transporto centrą
su daugiafunkciu paslaugų centru „Vilnius Connect“ / „Geležinis miestas“.
Viename taške bus kokybiškai sujungta geležinkelio stotis, tarpmiestinių ir
tarptautinių autobusų stotys, viešojo miesto transporto stotelės, automobilių

stovėjimo aikštelės su elektromobilių krovos aikštelėmis, pavėžėjimo
automobilių stovėjimo vietomis, dviračių ir paspirtukų aikštelėmis; bus
sukurtos darbo, verslo ir viešosios erdvės.
Šioje teritorijoje skatinsime įvairių verslų įsitraukimą į šį projektą, pavyzdžiui,
viešbučio su pritaikyta verslo ir poilsio infrastruktūra keliautojams ir didžiule
„Statyk ir važiuok“ automobilių aikštele statybas.
Tai bus modernios Europos sostinės vardo verti miesto vartai. Vilniečiai čia
norės lankytis, turistai – sugrįžti. Kartu šie miesto vartai bus įkvepianti Vilniaus,
kaip visada, kviečiančio čia būti, kurti ir visada sugrįžti, vizitinė kortelė.
2. Pietinė Sostinės dalis – šiuolaikinės miesto kultūros centras
Sustiprinę kūrybinį stoties rajono potencialą, šioje miesto dalyje sukursime
stiprų šiuolaikinės miesto kultūros traukos centrą, kuris vilios ne tik vilniečius, bet
ir turistus. Stoties rajonas taps trečiuoju Vilniaus rajonu, patraukliu turistams:
greta spindinčio senamiesčio ir nepriklausomybę paskelbusio charizmatiškojo
Užupio, stoties rajonas išsiskirs savo neformalia dvasia, gatvės menu, pramonės
objektų virsmu į kultūros, kūrybos ir pramogų erdves.
Atnaujinsime V. Šopeno, Kauno ir Sodų gatvių XIX–XX a. aukštos architektūros
vertės fasadus, iš esmės pertvarkysime Geležinkelio gatvę įrengdami naujus
pėsčiųjų ir dviračių takus, įdomiai sutvarkysime Šv. Stepono ir Raugyklos gatves.
3. Susisiekimas
Planuojama įrengti geležinkelio, autobusų stočių bei viešojo ir privataus
transporto efektyvi integracija pagerins susisiekimą tarp skirtingų Vilniaus miesto
ir priemiesčio dalių, pagreitins tolimesnių aplinkinių regionų pasiekiamumą.
Gyventojai galės patogiau pakeisti skirtingas transporto priemones, todėl
pasiekti kelionės tikslą bus paprasčiau.
Projekte numatoma moderni pėsčiųjų jungtis virš geležinkelio bėgių tarp
Naujamiesčio ir Naujininkų sumažins atskirtį tarp dviejų Vilniaus miesto dalių,
užtikrins tolygų abiejų dalių gyvybingumą ir patrauklumą; požeminė galerija
stoties rajone sujungs trijų viešojo transporto rūšių terminalus ir taps moderniu
viešojo transporto terminalu šiame naujame Vilniaus susisiekimo, verslo ir
pramogų centre.

GYVENAMIEJI RAJONAI
Ką padarėme?
Nuo planavimo prie darbų
Miesto gyvenamieji rajonai buvo ilgus metus netvarkyti: nė vienas didesnio
masto (ne kosmetinis) viešųjų erdvių, šaligatvių ar takų sutvarkymas jau kelis
dešimtmečius nebuvo atliktas. Dėl nesutvarkytų kiemų kentėjo gyventojai,
nuolatos patirdami duobėtos dangos keliamus nepatogumus. Prasta šaligatvių

būklė kėlė daug problemų neįgaliesiems arba tėvams su kūdikiais vežimėliuose,
kurie kartais tiesiog negalėjo įveikti aukštų šaligatvių bortelių.
Senojo Vilniaus bendrojo plano (netikslaus ir pernelyg abstraktaus) neaiškiai
apibrėžtų teritorijų paskirtys lemdavo daugybę nesutarimų tarp gyventojų
ir nekilnojamojo turto projektų vystytojų.
Ėmėmės ryžtingai atnaujinti viešąją infrastruktūrą: gyvenamųjų namų
kiemus, šaligatvius, dviračių takus, įrengti papildomas automobilių statymo
erdves. Taip pat pradėjome iš esmės atnaujinti miesto bendrąjį planą, kuris
užtikrins darnų ir subalansuotą miesto augimą ateityje.
Kiemai, kaimynai ir kaimynijos
PPer visą šį laikotarpį sutvarkėme daugiau nei 1050 kiemų visame Vilniuje,
nutiesėme daugiau nei 50 km dviračių takų. Gyventojai aktyviai kviečiami
investuoti į kiemų sutvarkymą per savialdybės kaimynijų programą. Pagal
šią programą (savivaldybė skiria po 10 Eur už 1 kv. m atnaujinamos teritorijos)
galima įrengti vaikų žaidimams ar poilsiui reikalingą infrastruktūrą,
pasodinti naujų medžių ar krūmų.
2016 metais kartu su specialistais nustatėme gaires dėl viešųjų
erdvių sutvarkymo perspektyvų. Įdiegti aiškūs tvarkomų teritorijų
atrankos kriterijai ir įtvirtintas viešųjų erdvių atnaujinimo tikslas –
kiekvienam Vilniaus gyventojui, gyvenančiam tankiai apgyvendintoje
miesto dalyje, viešoji erdvė turi būti pasiekiama 5 minučių atstumu.
Kuriu Vilnių
Paskelbėme naują 0,5 mln. eurų vertės programą „Kuriu Vilnių“, kurios
laimėtojai jau puošia Vilniaus viešąsias erdves meno darbais. Tai – M. Saukos
skulptūros Viršuliškių miško parke, miesto galerija po atviru dangumi „Lofto“
teritorijoje, skulptūrinis ženklas K. Simonavičiui ir daug kitų.
Ką padarysime:
1. Gyvenamųjų rajonų pertvarka
Mūsų planas – kiekvieną rajoną paversti jaukia gyvenimo oaze su puikia viešųjų
erdvių, judėjimo ir laisvalaikio infrastruktūra. Taikysime kompleksinį požiūrį
renovuodami ne atskirus pastatus, o ištisus rajonus, pradėdami nuo seniausiųjų
ir mažiausiai patrauklių gyventi.
Atnaujinsime apšvietimą, takus, automobilių stovėjimo aikšteles, sporto ir
žaidimų aikšteles, gatves, žaliąsias erdves. Didelį dėmesį skirsime šunims vedžioti
skirtų naujų aikštelių įrengimui, priežiūrai ir specialių šiukšliadėžių įrengimui, kad
miestas taptų dar draugiškesnis augintiniams.
Visuose rajonuose numatomos futbolo, krepšinio aikštės, teniso kortai,
riedlenčių, riedučių, parkūro parkai, taip pat daugiafunkcės kūrybinės erdvės,
atviros techninės kūrybos dirbtuvės, skverai, bendruomenių susibūrimų erdvės.

Atnaujintuose gyvenamųjų rajonų erdvėse senjorai galės patogiai
judėti ir bendrauti, jaunos šeimos – auginti vaikus, jaunimas – naudotis
kūrybos erdvėmis, o ilgainiui ir patys ims kurti naujas, ypač kūrybiškumo
reikalaujančias, darbo vietas.
Kiekvienas rajonas turi savo ypatingą jau susiformavusią aurą –
urbanistines, socialines ir kitas vertingąsias savybes. Jų pagrindu ir bus
kuriamas rajono atnaujinimo planas, kryptingai formuojant savitumą,
darniai įsiliejantį į įvairove masinantį Vilniaus rajonų audinį.
Sieksime, kad šiaurės vakarinėje miesto dalyje būtų įkurti bent du lengvai
pasiekiami daugiafunkciai centrai, kuriuose galėtų burtis bendruomenės,
vykti dienos centrų veikla su erdvėmis darbui. Šių centrų veiklą būtų galima
plėtoti derinant komercinių ir viešųjų paslaugų teikimą.
Taip pat tobulinsime kaimynijų programą, padėdami bendruomenėms
rengti viešųjų erdvių atnaujinimo projektus. Vilniaus vis dar „miegantys“
rajonai turi prabusti ir tapti gyvasties židiniais bei traukos centrais.
2. Kiekvienam rajonui – po naują traukos objektą
Dalimi šios atnaujinimo plano – naujo rajono ir vilniečių traukos objekto
kiekviename rajone pastatymas. Siekiame, kad tokie objektai ne tik skatintų
konkretaus rajono socialinę gyvastį, pasididžiavimą, bet ir pritrauktų
vilniečius iš kitų rajonų.
Kiekvienas rajonui – po savitą ir visam miestui naudingą traukos centrą.
Naujieji traukos centrai kils iš jau plėtojamų ir galimai naujų iniciatyvų, kurių
poreikį formuos savivalda, pasitardama su pačiais rajono gyventojais.
Traukos objektų pavyzdžiai:
Šeškinė – Daugiafunkcis kompleksas
Naujamiestis – Nacionalinė koncertų salė
Lazdynai – Lazdynų baseinas
Fabijoniškės – Fabijoniškių baseinas
Naujininkai – T-park
Baltupiai ir Jeruzalė – aktyviam poilsiui pritaikytas Jomanto parkas su
stadionu
Saulėtekis – mokslo ir technologijų branduolys
Žirmūnai – žaliuojančių kiemų oazė šalia Neries
Naujoji Vilnia – miestas mieste šalia Vilnios
Paupys – Senamiesčio erdvių tąsa („architektūros parkas“)
Žvėrynas – istorinės vilos šalia Neries vingio ir erdvės poilsiui
Pilaitė – daugiafunkcis užimtumo kompleksas su baseinu ir skeitparku
Karoliniškės – Pasakų parko atgaivinimas
Pašilaičiai ir Perkūnkiemis – naujos ir modernios švietimo ir užimtumo
erdvės

3. Žalias ir šviesus Vilnius
Atnaujinant ir plečiant Vilnių dar didesnį dėmesį skirsime želdynų ir
apšvietimo klausimams. Inovatyvūs apželdinimo sprendimai stiprins
Vilniaus gamtinį paveldą, taip pat darnią, sveikatą stiprinančią erdvę.
Saugosime miesto žalią rūbą.
Viešosiose miesto erdvėse, gyvenamųjų namų kvartaluose skatinsime miesto
sodų atsiradimą. Ten, kur technologiškai įmanoma, renovuodami viešuosius
pastatus ar daugiabučius namus pritaikysime jų stogus, terasas apželdinimo
sprendimams.
Per artimiausius ketverius metus visas gatvių apšvietimas bus atnaujintas į
modernius LED technologijos šviestuvus. Naujoviški apšvietimo sprendimai ir
plečiamas miesto apšvietimo tinklas gerins miesto saugumą ir jaukumą.
4. Kokybiškai augantis Vilnius
Priemiestiniai rajonai, kurių susisiekimas, infrastruktūra anksčiau buvo tik tų
rajonų gyventojų galvos skausmu, pastaruoju metu sulaukė savivaldybės
investicijų. Mūsų tikslas – kad visi Vilniaus gyventojai galėtų patogiai naudotis
išvystyta miesto infrastruktūra ir viešosiomis paslaugomis. Didžiausią
dėmesį skirsime tam, kad vaikai galėtų saugiai įrengtais, apšviestais takais
ir šaligatviais nukeliauti iki švietimo įstaigų, kurios įsikurs jų gyvenamuosiuose
rajonuose.
Užtikrinsime, kad Balsiuose pakaktų švietimo paslaugų. Ten įkūrėme vaikų
darželį, kuris priima apie 150 mažųjų vilniečių. Baigus naujos pradinės mokyklos
statybas švietimo prieinamumas dar labiau pagerės.
Pavilnio vaikai galės lankyti mokyklą netoli namų – šalia „Vilnies“ pagrindinės
mokyklos išdygs naujas priestatas, padėsiantis išspręsti švietimo įstaigų
trūkumo problemą šiame rajone.
Šalia Grigiškių Šv. Dvasios bažnyčios atsiras bendruomenės poreikiams pritaikyta
nauja viešoji erdvė, o tolesnė apšvietimo plėtra padės užtikrinti saugumą. Iš
esmės sutvarkysime žaliąją zoną Šviesos g. pabaigoje, kad Grigiškių gyventojai
galėtų mėgautis kokybišku poilsiu ir bendruomeniniais renginiais prie upės.
Renovuosime Trakų Vokės darželį bei atnaujinsime mokyklos stadioną,
įrengsime daugiau apšvietimo. Intensyviai tvarkydami Trakų Vokės dvaro
sodybą pasieksime, kad tai taps pavyzdine poilsio ir kultūros erdve viso Vilniaus
mastu.
Bajoruose, Balsiuose, Dvarčionyse, Grigiškėse, Pavilnyje, Tarandėje, Trakų Vokėje
ir kituose nuo miesto centro nutolusiuose gyvenamuosiuose rajonuose tęsime
pradėtus ir imsimės naujų gyvenamosios aplinkos įrengimo darbų: apšvietimo,
saugių ir patogių šaligatvių bei dviračių takų įrengimo. Suprantame, kad čia
gyvenantys žmonės su miesto centru ar kitais rajonais turi turėti galimybę
patogiai susisiekti ne tik asmeniniu automobiliu, todėl rūpinsimės komfortiško
viešojo transporto plėtra.

JUDĖJIMAS
Ką padarėme?
Vilniaus viešasis transportas buvo pasenęs ir nusidėvėjęs. Iš tiesų tai buvo
Vilniaus gėda. Neišvystyta dviračių takų sistema neleisdavo net pagalvoti,
kad Vilnius taptų jaukaus ir sveiko savaeigių transporto priemonių judėjimo
miestu. Miesto gatvių ir šaligatvių tvarkymas vyko gerokai per lėtai, o
prastos būklės įvažiuojamieji keliai į gyvenamųjų namų kiemus dažnai
likdavo neremontuoti keliolika metų. Nepakankamas gatvių apšvietimas
ir eismo saugumo priemonių trūkumas kėlė grėsmę vilniečių saugumui.
Gatvės ir keliai
Per ketverius metus suremontavome beveik 200 km gatvių, kuriose tiesėme
geresnės kokybės asfaltą nei bet kada anksčiau. Sėkmingai užbaigėme
Vilniaus vakarinio aplinkkelio 3-ojo etapo rangos darbus ir sumažinome
transporto spūstis vakarinėje miesto dalyje.
Viešasis transportas
Pradėjome didžiausią viešojo transporto pertvarką Vilniaus istorijoje įsigydami
250 naujų autobusų ir 41 naują troleibusą. Dalį maršrutų išnuomojome
privatiems vežėjams. Privežamieji maršrutai, ypač važiuojantys iš miesto
pakraščių ir sodų, nuo šiol važiuoja dažniau. Moderniais sprendimais pavertėme
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ efektyviai ir pelningai dirbančia įmone.
Darnus judumas
Taip pat parengėme reikšmingą strateginį dokumentą – Vilniaus darnaus
judumo planą iki 2030 metų, kuris numato susisiekimą viešuoju transportu,
dviračiais, pėsčiomis plėtoti kryptingai, o dokumente numatytų priemonių
įgyvendinimas suteiks reikšmingą postūmį modernaus Vilniaus link.
Judėjimas laisvai po savo augantį ir gražėjantį miestą yra naujai atrandamas
malonumas.
Ką padarysime:
1. Greitojo viešojo transporto sistema
Radikaliai atnaujintas viešasis transportas ir papildomos autobusų juostos jau
duoda vaisių – besinaudojančių viešuoju transportu vilniečių pradėjo gausėti.
Sieksime, kad judėjimas Vilniuje taptų sklandus ir greitas, o oro tarša mieste
mažėtų, tranzitinis transportas būtų perkeliamas iš Senamiesčio.
Rengdami gatvių techninius projektus ir gatvių rekonstrukcijas iš anksto
numatysime atskiras juostas viešajam transportui, kad judėjimas mieste
vyktų reguliariai ir be vėlavimų. Kryptingai tobulinsime vientisą transporto
sistemą Vilniuje, įtraukdami į ją ir elektra varomus autobusus.

2. Užbaigtas mikromobilumo – dviračių ir paspirtukų takų – tinklas
Dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų vis daugėja Vilniuje. Mieste sparčiai
populiarėja elektrinės individualaus mobilumo priemonės – paspirtukai ir kitos
inovatyvios priemonės. Miesto infrastruktūra privalo būti pritaikyta šiam ir
kitiems naujiems judėjimo būdams. Per pastaruosius ketverius metus nutiesti
nauji ir kokybiški takai jau 2020 metais bus sujungti į bendrą tinklą, kuris leis
miesto centrą dviračiu ar elektriniu paspirtuku patogiai pasiekti iš kiekvieno
rajono.
Per artimiausius ketverius metus dabar esantį magistralinių dviračių takų
tinklą padvigubinsime nutiesę dar bent 70 km takų. O kiekvienas vilnietis nuo
artimiausios dviračių magistralės nebus nutolęs daugiau nei 800 m.
3. Naujas standartas: 100 km gatvių ir šaligatvių kasmet
Privalu nuolat ir sparčiai atnaujinti šaligatvius ir gatves, palaikant pėsčiųjų
ir automobilių vairuotojų mieste elementarų komfortabilumą. Todėl Vilniuje
kasmet būtina nutiesti bent po 100 km naujos gatvių dangos ir ne mažiau kaip
100 km pėsčiųjų bei dviračių takų dangos. Jeigu anksčiau šis skaičius nebūdavo
pasiekiamas net ir per visą kadenciją, tai pastarieji ketveri metai parodė, kad
toks rezultatas labai realus, – 2018 m. atnaujinta ar nutiesta 80 km gatvių vietoj
įprastų 20 km bei 60 km šaligatvio vietoj prieš kelerius metus buvusio 0 km.
4. Pastatyti transporto mazgai
Netinkamas dažnai iš sovietmečio paveldėtų transporto mazgų tipas tapo
spūsčių priežastimi. Pagaliau išspręsime šią problemą.
Vilniaus vakarinį aplinkkelį sujungsime su Utenos plentu, nutiesime Šiaurinę
Vilniaus gatvę nuo Vakarinio aplinkkelio iki pat Žirmūnų, įrengsime dviejų lygių
sankryžą Liepkalnio gatvėje bei rekonstruosime Nemenčinės plentą. Plėsdami
esamas gatves ir tiesdami naujas gerinsime susisiekimą su Pilaite.
Viadukas per žiedą nuo Konstitucijos pr. T. Narbuto gatvės link taps
ne tik esminiu sprendimu spūstims mažinti, tačiau ir moderniosios
Vilniaus architektūros perlu. Iš esmės pertvarkysime Ukmergės gatvę
– plėsime pėsčiųjų ir dviračių takus, visą gatvę apsodinsime medžiais,
sukursime viešąsias erdves ir paskatinsime verslo erdvių plėtrą.
5. Naujos kartos transportas ir paslaugų sistemos
Aktyviai investuosime į ateities modernaus miesto infrastruktūrą, pavyzdžiui,
mobiliųjų įrenginių įkrovimo įrenginius viešojo transporto stotelėse.
Investuosime į naujos kartos transporto priemones Vilniuje. Skatinsime įvairių
transporto paslaugų sistemų, tokių kaip socialinio mobilumo ir asmeninio
automobilio dalinimosi programėlių plėtotę.
Laikydamiesi parengtos darnaus judumo plano strategijos įsipareigojame,
kad viešojo transporto priemonių parkas būtų nuolatos atnaujinamas

taip mažinant taršos emisiją. Užtikrinsime, kad viešasis transportas bei
susisiekimo pėsčiomis infrastruktūra būtų maksimaliai pritaikyti žmonėms
su specialiaisiais poreikiais, plėsime dviračių takų tinklą ir investuosime į
strateginės susisiekimo infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Sukursime
išmanų elektrinių automobilių įkrovos aikštelių tinklą.

SKAIDRUS IR EFEKTYVUS VILNIUS
Ką padarėme?
Bankroto grėsmė
Prieš kelerius metus Vilnius sustingęs stovyniavo ant bankroto slenksčio. Miesto
skolų kupra didėjo dramatišku tempu, o savivaldybė toliau vykdė brangius ir
nenaudingus miestui projektus: oro linijų finansavimą, viaduko iš Geležinio
Vilko į J. Jasinskio g. statybos, neefektyviai valdė savivaldybės turtą, pirko itin
brangias ir neperspektyvias paslaugas.
Savivaldybės įmonės skendėjo korupcijos skandalų sūkuryje, o miesto įmonių
finansinis efektyvumas buvo žemiausias tarp visų didžiųjų miestų. Vilniaus
savivaldybė buvo uždara nuo visuomenės ir viešojoje erdvėje stebima tik per
buvusio mero viešųjų akcijų prizmę.
Finansų prikėlimas
Per ketverius metus pavyko iš esmės pakeisti iki tol savivaldybės vykdytą
politiką. Miesto skolą sumažinome nuo 392 mln. eurų iki mažiau nei 236 mln.
eurų. Restruktūrizavome visą savivaldybės skolą ir ją grąžiname pagal su
skolintojais sutartą grafiką. Augantis savivaldybės biudžetas leido rekordiniais
tempais investuoti į miesto tvarkymą, švietimo ir kitus ištisus dešimtmečius
nespręstus klausimus.
Savivaldybės įmonės
Pertvarkėme savivaldybės įmonių valdymą – į įmonių valdybas delegavome
nepriklausomus valdybų narius, įmonių veiklos rodikliai visuomenei pristatomi
išsamiose ataskaitose. Todėl savivaldybės įmonės pradėjo dirbti pelningai. Kartu
tai leido sumažinti ir svarbiausias komunalinių paslaugų kainas miestiečiams.
Šildymo kaina sumažėjo 27,3 proc., šalto vandens – 20 proc., po atliekų tvarkymo
reformos atliekų tvarkymo mokesčiai sumažėjo visiems, o kai kurioms grupėms
– net iki 50 proc.
Atviri duomenys
Savivaldybė tapo atvirų duomenų lydere regione. Vilniečiai buvo įtraukti į miesto
problemų sprendimą per mobiliąją programėlę „Tvarkau Vilnių” – beveik 9 iš 10
programėle pranešamų problemų yra išsprendžiama laiku.

Ką padarysime:
1. Turto valdymo efektyvumas
Per artimiausius ketverius metus aktyviai atsisakysime veiklos savivaldybei
nepriklausančiose srityse reikalingas prekes ir paslaugas pirkdami iš privačių
tiekėjų. Dalį savivaldybės valdomų įmonių akcijų išplatinsime per vertybinių
popierių biržą. Natūralus smulkiųjų akcininkų spaudimas leis pasiekti, kad miesto
įmonės bus skaidrumo ir efektyvaus valdymo etalonu.
Efektyviai valdomas savivaldybės turtas jau leido ženkliai pagerinti miesto biudžeto
situaciją. Per artimiausius metus pasieksime, kad Vilniuje nebeliks nenaudojamo
ar neefektyviai naudojamo savivaldybės nekilnojamojo turto.
2. Paslaugus aptarnavimas
Padarę didžiulį šuolį aptarnaudami miestiečius naujam laikotarpiui keliame
dar didesnius siekius. Miesto savivaldybė taps geriausiai interesantus
aptarnaujančia įstaiga Lietuvoje, atitinkanti aukščiausius paslaugų centrų
aptarnavimo standartus. Net ir sudėtingi ar skirtingų savivaldybės skyrių
bei įstaigų įsitraukimo reikalaujantys klausimai bus efektyviai sprendžiami
interesantų aptarnavimo centre tiesiogiai bendraujant su miestiečiais arba
pasitelkiant informacines technologijas, kurios leis užduodamus klausimus
atsakyti virtualiai, taikant atsakymų algoritmus.
3. Daugiabučių administravimas
Pirmą kartą surengę atvirą daugiabučių namų administratorių konkursą
žengsime dar toliau stiprindami daugiabučių namų valdytojų (tiek
bendrijų, tiek administratorių) atskaitingumą gyventojams: užtikrinsime,
kad informacija tiek gyventojams, tiek ir savivaldybei būtų teikiama viešai.
4. Vilniečių savivalda
Priartinsime savivaldą prie gyventojų – persvarstysime miesto seniūnijų
veikimo principą skatindami daug intensyvesnį seniūnijų, seniūnaitijų, bendrijų,
kaimynijų ir bendruomenių veikimą Vilniuje. Visos seniūnijos turi sugebėti
įžvelgti kylančias iniciatyvas ir egzistuojančias miesto problemas.
Remsime ir sieksime kuo glaudžiau bendradarbiauti su visomis, norinčiomis
dalyvauti sostinės gyvenime, organizacijomis. Bendruomeniškumo naudos
negalima pamatuoti, svarbiausias jos rodiklis – gyventojų pasitenkinimas
savo gyvenamosios vietos fizine ir socialine aplinka.
Labiau įtraukdami miesto gyventojų interesų atstovavimą savivaldybėje
pasieksime, kad panašius interesus ir idėjas turinčios bendruomenės taptų
aktyvesnės ir būtų įtraukiamos į sprendimų priėmimą savivaldybėje. Aktyviai
organizuosime lokalinius referendumus ir apklausas.
Įdiegsime Europos miestuose populiarų dalyvaujamąjį biudžetą. Dėl tam
tikros dalies miesto biudžeto lėšų bus galima spręsti atviruose viso miesto ar

konkretaus rajono gyventojų balsavimuose. Tai leis užtikrinti aktyvesnį vilniečių
įsitraukimą į miesto aktualijas bei geriau atliepti miestiečių poreikius.

INVESTICIJOS IR EKONOMIKA
Ką padarėme?
Investuotojų atėjimas
Iki 2015 metų miestas neturėjo aiškios strategijos, kaip prisistatyti užsienio
investuotojams. Investuotojai, norėdami gauti reikalingą pagalbą, nerasdavo
vieno konsultacijų centro, padedančio atsakyti į kylančius klausimus dėl
investicijų Vilniuje. Nors tiesioginių užsienio investicijų mastas augo, Vilniaus
ambicija galėjo būti kur kas didesnė.
Užtikrinome tolesnę Vilniaus plėtrą intensyviai dirbdami su investuotojais
ir įsiklausydami į verslo poreikius. Tai padėjo pasiekti, kad Vilniuje kasmet
ženkliai augo gerai apmokamų darbo vietų skaičius. Kadencijos pradžioje
1000 ir daugiau eurų uždirbančių darbuotojų sostinėje buvo 66,1 tūkst.
(28,1 proc. visų darbuotojų), o 2017 m. pabaigoje – jau 89,6 tūkst. (37,3
proc.) Tiesioginės užsienio investicijos Vilniuje taip pat nuosekliai auga ir
skaičiuojant vienam gyventojui yra beveik trigubai didesnės už Lietuvos vidurkį.
GO Vilnius
ĮĮkūrę investicijų ir talentų pritraukimo agentūrą „Go Vilnius“ pasiekėme, kad
Vilnius, kaip geidžiama lokacija verslui, tapo žinomas ir vis labiau patrauklus
užsienio investuotojams. Tikslinės turizmo kampanijos ir kryptinga miesto veikla
padėjo tokias šventes kaip Kalėdos paversti svarbiais tarptautinio Vilniaus
žinomumo akcentais.
Vilniaus miesto inovacijų ir pramonės parkas Vismaliukuose
Prieš tai pamiršta teritorija Vismaliukuose greitai taps aukštą pridėtinę vertę
kuriančio verslo centru – ten įsteigėme inovacijų pramonės parką. Per metus
parke jau įsikūrė kelios įmonės, vedamos derybos su kitomis užsienio ir Lietuvos
įmonėmis.
Ką padarysime:
1. Lyderystė regione
Miestų vaidmuo globalioje ekonomikoje vis stiprėja, o konkurencijos dėl investicijų
pritraukimo laukas seniai peržengė Europos ribas. Dėl to Vilnius šioje srityje neturi
lygiuotis į kitus Lietuvos miestus, bet drąsiai priimti naujus tarptautinius iššūkius.
Įkūrę „Go Vilnius” ir plėtodami veiklą tarptautinėje erdvėje Vilnių paverčiame

vis labiau patraukliu investuotojams. 2018 m. „Financial Times” Vilnių pripažino
trečiu tarp visų Europos vidutinio dydžio miestų pagal investicijų pritraukimo
strategiją. Nuosekliai tęsime pradėtą veiklą, kad pagal tiesiogines užsienio
investicijas Vilnius taptų lyderiu Centrinės ir Rytų Europos regione.
Galimybes dirbti ir užsidirbti Vilniuje pristatysime aiškiai ir atvirai,
savivaldybėje skaidriai ir argumentuotai priimsime sprendimus dėl
verslui reikalingų leidimų išdavimo, tobulinsime miesto paslaugas
naujiems verslams ir besikuriantiems vilniečiams.
2. Verslo ekosistemos vystymas
Kviesime Vilniuje kurtis ir augti didelius atlyginimus darbuotojams mokantį
verslą. Vilnius turi pritraukti naujus paslaugų centrus, kurti patrauklią ekosistemą
startuoliams ir užtikrinti pakankamai vietos kurtis naujoms aukštą pridėtinę
vertę kuriančioms gamybinėms įmonėms, plėtotis esamiems ir naujiems
klasteriams.
Plėtodami miesto inovacijų ir pramonės parką Vismaliukuose, sudarydami
palankias sąlygas Visorių informacinių technologijų parko plėtrai prisidėsime
prie aukštųjų technologijų pramonės stiprėjimo ir vilniečių atlyginimo
augimo. Sutardami su miesto bendruomenėmis ir gyventojais skatinsime
darnią netaršios gamybos teritorijų plėtrą Vilniuje.
3. Pozicionavimas
Tikslingai pozicionuosime Vilnių tarptautinėje erdvėje kaip aukštą vertę
kuriantį miestą. Subursime miesto ambasadorių tinklą, kurie gebės Vilniaus
žinutę pristatyti užsienyje. Jei Lietuva nesupaprastins imigracijos ir įdarbinimo
procedūrų ne Europos Sąjungos piliečiams, Vilnius investuos į specialistus,
padėsiančius įveikti nacionalinę biurokratiją čia norintiems dirbti ir kurti
žmonėms.
4. Emigrantų sugrįžimo skatinimas
Besidomintiems grįžimu į tėvynę lietuviams patogiai ir iniciatyviai
teiksime visą informaciją apie realų darbo vietų poreikį Vilniuje, mokamus
atlyginimus, švietimo įstaigose pritaikytas programas jiems ir jų vaikams.
Siekdami šio tikslo Vilniaus mokyklose jau pradėjome pilotinius projektus,
kuriais yra rengiamasi priimti ir integruoti pagal skirtingus švietimo modelius
besimokiusius vaikus.

KULTŪRA
Ką padarėme?
Nekultūringos erdvės
Miestas menkai išnaudojo savo kultūros potencialą. Po visuomenėje
prieštaringai vertinto projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė” Vilniui reikėjo

naujų impulsų, kurie padėtų sutelkti miesto kultūros bendruomenę ir priartinti
kultūros reiškinius prie miestiečių. Kultūros finansavimas buvo grįstas ne viešais
konkursais, bet inercija. Dėmesys kultūrinėms ir bendruomeninėms iniciatyvoms
buvo sutelktas beveik išimtinai miesto centre, o gyvenamuosiuose rajonuose
bei labiau nuo centro nutolusiose vietovėse to trūko.
Trupių finansavimas
Inicijavome profesionalių miesto trupių finansavimo konkursą. Dėl to šalia
Oskaro Koršunovo teatro miestas pradėjo finansuoti dar keturias trupes:
„Vilniaus miesto operą“, teatrą Atvirą ratą, šokio teatrą „Low Air“ ir styginių
ansamblį „Mikroorkestra“. Atgaivinome kultūros projektų, tautinių bendrijų bei
kitų bendruomeninių projektų konkursus, kuriems kiekvienais metais skyrėme
po daugiau nei 150 tūkst. eurų.
Laisvosios iniciatyvos
Bendradarbiaujant privačiai iniciatyvai ir savivaldybei atidarytas naujas
tarptautinio lygio vizualiųjų menų centras – Modernaus meno centras.
Skatinome tokias miesto kultūros iniciatyvas kaip Pylimo g. vykęs maisto
ir šiuolaikinės kultūros festivalis Turgus 2.0, iš esmės rekonstravome ir
atgaivinome Savičiaus g., atlaisvindami erdvę pėstiesiems ir uždarydami
automobilių
eismą
savaitgaliais.
Prisidėjome
prie
nekonvencinio,
alternatyvaus Kalėdų miestelio atsiradimo geležinkelio stoties teritorijoje .
Aukščiausio lygio vieši renginiai
Pavertėme Vilniaus Kalėdas aukščiausio lygio renginiu, vienijančiu vilniečius ir
miesto svečius per gražiausias metų šventes. Lietuvos 100-metį pasitikome kaip
ir dera sostinei – primindami didžią miesto istoriją, be kurios nebūtų Lietuvos
atkūrimo. Dr. Jono Basanavičiaus skulptūros atidengimo renginys „Basanavičius
sugrįžta“ tapo Vilnių vienijančiu veiksniu.
Projektai
Atgaiviname istorinius Vilniaus kultūros objektus – Trakų Vokės dvaro sodyba iš
apleistų rūmų tampa visus metus veikiančia kultūros ir meno erdve. Sukūrėme
meninių projektų konkursą „Kuriu Vilnių”. Miestą jau papuošė tokie darbai kaip
Mykolo Saukos skulptūros Viršuliškių miškelyje, Vilniaus gatvėmis keliauja
„tapybos maršrutizatoriai“ – 5 Lietuvos ir Estijos jaunųjų menininkų tapybos
darbais papuošti troleibusai.
Tautinių bendrijų kultūros projektams numatėme atskirą finansavo eilutę, tokiu
būdu ne tik įgyvendinome tarptautinių organizacijų rekomendacijas Lietuvai, bet
ir užtikrinome galimybę konkurencingai dalyvauti savivaldybės skelbiamuose
konkursuose.

Ką padarysime:
1. Kūrybos sostinė
Mūsų tikslas – paversti Vilnių tikrąja kūrybos sostine. Miestas, gebantis
turtingą savo istoriją ir kūrybos palikimą panaudoti naujiems kūrybiniams
šuoliams, įtraukdamas miestiečius į turtingą kūrybinį gyvenimą. Su miesto
bendruomenėmis ir aukštosiomis mokyklomis inicijuosime projektus, kurie
keis miesto viešąsias erdves, – kiekviename skvere, parke ar pamėgtoje
gatvėje po kūrybos „stebuklą“.
2. Vilniaus 700 metų jubiliejus
Jau ruošiamės Vilniaus 700 metų jubiliejui, kas padės dar stipriau skleisti
Vilniaus kaip Gedimino miesto žinią, stiprinant įtraukiančią vilnietišką
tapatybę. Telksime kūrybinę bendruomenę imtis šiuolaikiškų miesto ir jo
istorijos kūrybinių atradimų bei interpretacijų. Vilniaus kultūrinis gyvenimas
taps jungiančia miesto gyventojus ašimi, paverčiančia miestą dar
patrauklesniu gyventi vilniečiams ir atvykstantiems. Tokiu būdu Vilniaus
kūrybinis gyvenimas sustiprės kaip Lietuvos kultūros kelrodis.
3. Kultūra ugdymui
Turtingą miesto kultūrinį audinį sieksime panaudoti ugdymui. Modernizuosime
Energetikos ir technikos muziejų, kuris taps daug patrauklesnis vaikams
ir jaunimui ir primins kituose Europos miestuose panašius mokslo muziejus.
Inicijuosime ugdymo kultūra programą, kuri užtikrins, kad vaikų darželius ir
mokyklas pasiektų kokybiški, naujausi profesionaliosios kultūros ir meno produktai.
Skatinsime kultūros įstaigas atsiverti bendradarbiavimui su ugdymo įstaigomis.
4. Nacionalinė koncertų salė
Vienu iš svarbiausių uždavinių taps koncertų salės ant Tauro kalno pastatymas.
Sieksime, kad šis pastatas taptų itin puošniu ir pasaulyje atpažįstamu
architektūros perlu su itin aukšto lygio akustika. Taip pat sieksime, kad šios salės
veikloje dalyvautų Vilniaus meniniai kolektyvai ir joje skleistųsi sostinei būdinga
aukščiausio lygio kultūra.
5. Bendruomenių iniciatyvos ir infrastruktūra
Remsime bendruomenines kultūros iniciatyvas,
atnaujinamą infrastruktūrą kūrybos turiniu.

pripildydami

rajonuose

Atversime Vilniaus infrastruktūrą kūrybai. Bendradarbiaudami su privačiu
sektoriumi bei nacionalinėmis įstaigomis maksimaliai panaudosime visas
įmanomas kultūrines miesto erdves. Užbaigsime pradėtas miesto kultūros
objektų rekonstrukcijas ar renovacijas – Menų spaustuvės ir Mokytojų namų,
imsimės Miesto muziejaus įkūrimo.

Skatinsime profesionalių kultūros projektų kūrėjus bendradarbiauti su miesto
rajonų bendruomenėmis. Taip pasieksime, kad profesionalūs kultūros projektai
nebūtų sutelkti vien tik Vilniaus miesto centre ir profesionalių kultūros reiškinių
geografija pasklistų taip, kad atokesnės miesto erdvės taptų traukos centrais ir
paskata vilniečiams ir svečiams atrasti visas Vilniaus erdves.
Iniciatyviai įtrauksime ten gyvenančius visų amžiaus grupių žmones ne tik kaip
dalyvius, bet ir bendraorganizatorius bei partnerius. Vilniaus kultūra augs kartu su
miestu, neužsidariusi vienoje geografinėje teritorijoje.

NUOSEKLI MIESTO PLĖTRA
Ką padarėme?
Miestas ilgą laiką plėtėsi „šokinėjančios varlės“ principu. Dėl to kai kurie rajonai
išsiplėtė pernelyg greitai, neužtikrinant, kad ten laiku atsirastų reikalingos
viešosios erdvės, švietimo ar socialinės paslaugos, būtų įrengtos transporto
jungtys. Pernelyg abstraktus miesto senasis bendrasis planas kėlė daugybę
nesusipratimų miestui plečiantis.
Strateginis planavimas
Parengėme naująjį miesto bendrąjį planą, kurio pagrindiniai tikslai: aiškiau ir
tiksliau apibrėžti miesto plėtros urbanistinę mintį, plėtoti arti Vilniaus centro
esančias teritorijas, atnaujinti miesto gyvenamuosius rajonus ir į juos įpūsti
gyvybės, apsaugoti išskirtinį miesto centrą ir žalią miesto veidą bei kokybiškai
plėtoti susisiekimą mieste. Išdiskutavę su miestiečiais, priimsime šį planą,
apibrėžiantį Vilniaus augimą iki 2030 metų.
Viešosios erdvės
Iš esmės pertvarkėme miesto pagrindines viešąsias erdves. Grąžinome
miestui Nerį. Sutvarkytos krantinės tapo populiaria miestiečių laisvalaikio
vieta. Radikaliai sutvarkėme Vingio parką, nuo žemgrobių išlaisvinome Birutės
taką šalia Neries Žvėryne, atnaujinamos viešosios erdvės gyvenamuosiuose
rajonuose atnešė daugiau kokybiško poilsio visiems vilniečiams. Lukiškių aikštė
atsikratė sovietinio palikimo ir įgijo naują, piliečius telkiantį Vilnių simbolizuojantį
veidą.
Ilgus metus buvusi neapšviesta ir nesutvarkyta Gedimino kalno papėdė prie
Bernardinų parko tapo miesto istorinės dalies reprezentacine erdve.
Pasiruošėme Vilniaus apšvietimo tinklų atnaujinimui – tai leis per trejus metus
pakeisti visą pasenusios technologijos Vilniaus gatvių apšvietimą į modernų,
grįstą LED technologijomis.
Saugojome ir puoselėjome miesto žaliąjį veidą – vien per 2017 m. buvo
pasodinta daugiau negu 3000 naujų medžių mieste. Tai – kone 20 kartų
daugiau, nei anksčiau buvo pasodinama per metus.

Ką padarysime:
1. Kokybiška miesto plėtra
Pagrindinis miesto plėtros principas – nauji miesto užstatymo plotai privalomai
turi būti vystomi atitinkamai vystant ir miesto infrastruktūrą, t. y. vystytojai
kartu su gyvenamaisiais rajonais turi statyti darželius, mokyklas, tiesti kelius,
savivaldybė gali ir turi užtikrinti tolygią plėtrą būtent vystytojų lėšomis. Taip
būtų išvengta Perkūnkiemio klaidų.
Išlaikysime kokybišką miesto plėtrą, kuri išsaugotų Vilniaus istorinį unikalumą,
žaliąsias erdves ir susiformavusias miestiečių poilsio ir pramogų zonas.
Privalome užtikrinti, kad Vilnius būtų patogus ir jaukus visiems vilniečiams:
vaikams, kuriems reikia darželio ir mokyklos netoli namų, jų tėvams, kuriems
būtinas patogus ir greitas susisiekimas su miesto centru, neįgaliesiems, kuriems
šaligatviai ir takai nebeturi tapti kliūtimi gyvenant mieste, senjorams, kuriems
tinkama laisvalaikio infrastruktūra turi būti kokybiška gyvenamuosiuose
rajonuose.
Puoselėsime senamiestį plėtodami pėsčiųjų zonas ir apsaugodami nuo
tranzitinio eismo. Vykdysime subalansuotą miesto plėtrą į pietus nuo miesto
centro bei užtikrinsime, kad Vilniaus kaip žalio miesto veidas ne tik bus išlaikytas,
bet ir sustiprės įgaudamas naujų formų: žaliosios erdvės gyvenamuosiuose
rajonuose, bendruomenių sodai ant gyvenamųjų namų stogų.
Sutvarkysime Kalnų parko apžvalgos aikšteles ir iš esmės atnaujinsime vieną
centrinių senamiesčio arterijų – Vokiečių gatvę.
2. Miesto gyventojų įtraukimas
Labiau įtrauksime miestiečius į miesto plėtros klausimus. Įgyvendindami
didesnius miesto projektus ar jų principus atsižvelgsime į gyventojų nuomonę
organizuodami lokalines apklausas. Skelbsime konkursus miestiečiams, kurių
tikslas bus gauti aukščiausio lygio idėjas bendrais miesto plėtros klausimais
bei konkrečios gatvės, kiemo, viešosios erdvės bei transporto jungčių
atnaujinimo pasiūlymus. Atnaujinsime Vilniaus 3D planą – išnaudosime jį
rengdami tarptautinius architektūrinius konkursus.
3. Tarptautiniai architektūriniai konkursai
okių strateginių objektų kaip Kongresų centras, Nacionalinė koncertų salė
ant Tauro kalno ar stoties rajonas atnaujinimui bus skelbiami aukšto lygio
tarptautiniai architektūriniai konkursai.
4. Apšvietimas
Visus šiuo metu mieste esančius šviestuvus pakeisime į modernius, LED
technologijos šviestuvus. Tai pagerins saugumą mieste, elektros išlaidos
sumažės daugiau nei 1 mln. eurų per metus, sumažės šviesos tarša, o visi
šviestuvai bus valdomi modernia nuotolinio valdymo sistema.

5. Senamiestis
Senamiestį saugosime ir atnaujinsime subalansuodami architektūrinius ir
vietos gyventojų interesus. Diskutuosime su visuomene dėl geriausių strategijų
šiems tikslams pasiekti. Sutvarkysime Kalnų parko apžvalgos aikšteles ir iš
esmės atnaujinsime vieną centrinių senamiesčio arterijų – Vokiečių gatvę.

SPORTAS
Ką padarėme?
Viešoji infrastruktūra
Prieš kelerius metus miesto sporto infrastruktūra buvo gerokai apleista.
Viešosios sporto aikštelės nebuvo remontuotos metų metus, o miesto sporto
infrastruktūra naudojama neefektyviai. Nuosekliai atnaujiname miesto
dviračių takų tinklą, o atgimusi Neries pakrantė ir sutvarkytas Vingio parkas
nuo šiol yra populiariausios vietos ilgiems pasivaikščiojimams ir sportui.
Aikštės, baseinai, salės, varžybos
Per ketverius metus sutvarkėme ir įrengėme 15 futbolo aikščių, per 60
krepšinio aikštelių ir 38 viešąsias erdves mieste. Pastatėme vieną pirmųjų
nepriklausomos Lietuvos baseinų Fabijoniškėse bei įgyvendiname baseino
Lazdynuose statybas, siekdami palaipsniui įgyvendinti ambicingą tikslą –
išmokyti visus Vilniaus antrokus plaukti.
Suprojektavome ir pradėjome pirmojo dengto stadiono statybas Pilaitėje,
davėme startą 3 sporto salių Žemynos gimnazijoje statyboms, kad sporto
entuziastai galėtų užsiimti įvairiomis sporto šakomis ir žiemos metu. Drauge su
žymiais sportininkais organizavome tarptautinius ir vietinius sporto renginius,
subūrusius tūkstantines žiūrovų minias, o Vilniaus miesto sporto klubai garsino
sostinės vardą Europoje.
Ką padarysime:
1. Nacionalinis stadionas
Didžiausias sporto iššūkis artimiausiu metu – Nacionalinio stadiono statybos
Šeškinėje. Šeškinės kalvos kaip gamtinė užtvara nuo seno buvo naudojamos
Vilniaus gynybai. Tačiau kažkada buvusi Vilniaus stiprybės atrama ši vieta
dabar tapo aplaidumo simboliu. Didžiulis sporto ir sveikatingumo kompleksas
leistų įrengti ne tik futbolui, bet ir lengvajai atletikai, tenisui bei kitoms sporto
šakoms tinkamą infrastruktūrą.
2. Naujas lengvosios atletikos maniežas
Inicijuosime lengvosios atletikos maniežo statybas Vilniuje ir didinsime
sportui skiriamą biudžeto dalį, kad sostinė turėtų tarptautinius reikalavimus
atitinkančią sporto infrastruktūrą.

Sostinėje privalo būti tarptautinius standartus atitinkanti sporto infrastruktūra,
kad mūsų šalį visame pasaulyje garsinantys sportininkai galėtų laisvai ir
nevaržomai treniruotis siekdami aukščiausių rezultatų.
3. Sporto infrastruktūros tobulinimas
Išsaugosime buvusio Lietuvos edukologijos universiteto stadioną, nes ten
sukurta infrastruktūra ne vienus metus yra pamėgta tiek sporto profesionalų,
tiek entuziastų.
Per šią kadenciją padėjome tvirtus pamatus sporto infrastruktūros sukūrimui bei
tobulinimui, tad pagrindinis tikslas – tęsti pradėtą darbą. Ir toliau investuosime
į dviračių takų ir stadionų rekonstrukciją. Dengtų stadionų plėtra ateinančią
kadenciją yra vienas esminių prioritetų sporto srityje. Bendradarbiaudami su
visomis sporto federacijomis sieksime, kad Vilniuje būtų didžiausias sporto šakų
pasirinkimas, o sporto bazės atitiktų tarptautinius standartus.
Daugiau interaktyvaus sporto inventoriaus mokyklose, kad jaunimui kūno kultūros
pamokos būtų naudinga pramoga, o ne kančia. Jau ankstyvajame vaikų amžiuje
turimeleistijiemssusipažintisukuoįvairesnėmissportošakomis,todėlsudarysime
sąlygas, kad visos sporto šakos vaikams kasmet būtų pristatomos vienoje mugėje.
4. Prieinamumo didinimas
Atversime mokyklų sporto sales ir stadionus kiekvienam, kuris nori judėti,
sportuoti ar ruoštis profesionalioms varžyboms. Įveiklindami mokyklų sporto
bazę, sudarysime palankias sąlygas gimti naujoms sporto žvaigždėms.
Skatinsime parodomųjų sporto renginių mieste organizavimą, įtraukdami visus
aktyvų gyvenimo būdą mylinčius žmones. Sukursime priemonę – sostinės
sporto infrastruktūros žemėlapį, kuris bus atviras visiems Lietuvos gyventojams.

SVEIKATA
Ką padarėme?
Nesveika sistema
Vilniaus sveikatos apsaugos sistema ilgą laiką buvo palikta likimo valiai. Pirminės
sveikatos priežiūros sistema buvo biurokratizuota ir klampi, o savivaldybės
politikai buvo abejingi gresiančiam kvalifikuotų gydytojų stygiui. Internetinės
registracijos sistemos strigo, o jų atnaujinimams atskirose įstaigose buvo
išleidžiamos neproporcingai didelės lėšos.
Peržiūrėję sveikatos administratorių grandį sugebėjome pasiekti, kad eilėse pas
gydytojus vilniečiai dabar sugaišta mažiau laiko nei prieš ketverius metus, o
pacientų aptarnavimas nuolat gerėja.

Šeimos gydytojai
Pradėjome svarbiausios sveikatos sistemos grandies – šeimos gydytojų –
stiprinimą. Vilnius tapo vieninteliu miestu Lietuvoje, kuris skyrė papildomų lėšų
gydytojų atlyginimų padidinimui. Papildomi 4 mln. eurų – sostinėje dirbančių
šeimos gydytojų, pediatrų, terapeutų ir slaugytojų atlyginimams.
Sveikatos infrastruktūra
Radikaliai atnaujinama miesto infrastruktūra: parkai, dviračių takai, sveikatingumo
ir pasivaikščiojimų trasos atveria naujų galimybių vilniečiams judėti ir rūpintis
savo sveikata.
Ką padarysime:
1. Sveikatingumo kultūra
Rūpinimąsi savo sveikata skatinsime nuo pat mažumės: stiprinsime kūno kultūros,
sveikos gyvensenos, taisyklingos laikysenos pradmenis mokyklose.
Sieksime, kad vyresnio amžiaus žmonėms reikalingos sveikatos paslaugos,
slauga ir globa būtų prieinamos, kai to prireikia. Dėl to plėsime ir sudarysime
sąlygas kitiems plėtoti gerontologijos ir susijusių paslaugų prieinamumą Vilniuje.
Sudarysime sąlygas kitokių sveikatos šaltinių atsiradimui mieste – jogos,
meditacijos, taisyklingos laikysenos, rytų kovos menų klubų, sveikos gyvensenos
bendruomenių veikloms, kad kiekvienas vilnietis galėtų būti laimingas ir todėl
sveikas.
2. Aukščiausios kokybės sveikatos paslaugos
Optimizuosime pirminės priežiūros institucijų tinklą Vilniuje. Sujungdami poliklinikas
pasieksime, kad įstaigos veiks efektyviau, susirgusiems asmenims bus lengviau
patekti pas reikalingus specialistus, o sutaupytos lėšos bus skiriamos gydytojų ir
slaugytojų atlyginimams didinti.
Įvertindami netrukus pradėsiančios veikti Astravo branduolinės elektrinės
keliamas rizikas, pasirūpinsime, kad kompetentingos tarnybos būtų pasirengusios
galimoms grėsmėms, o visi vilniečiai būtų tinkamai apmokyti radiacinės saugos.
3. Šeimos gydytojų institucijos stiprinimas
Ir toliau nuosekliai stiprinsime šeimos gydytojų instituciją. Profesionalūs ir
pasiekiami šeimos gydytojai leis didžiąją dalį kreipimųsi išspręsti dar šeimos
gydytojų kabinete, padės vilniečiams aktyviau rūpintis savo sveikata ir taupys
visos sveikatos apsaugos sistemos lėšas. Sudarysime palankias sąlygas šeimos
gydytojų kabinetams plėtotis arti gyventojų.

SOCIALINIAI KLAUSIMAI
Ką padarėme?
Socialinės inovacijos
Per pastaruosius ketverius metus Vilnius neabejotinai tapo socialinių inovacijų
lyderiu. Vilnius sparčiausiai reformavo vaikų globos įstaigas: panaikinome senas
vaikų globos institucijas, vaikus perkėlėme į artimesnį šeimos sąlygoms būstą.
Pradėta intensyvi vaikų globos pertvarka, globėjų mokymai ir rėmimas, į procesą
įtrauktos NVO. Dėl to Vilniuje įvaikintų vaikų padaugėjo nuo 44 vaikų 2015 metais
iki 64 vaikų 2017 metais, o įtėvių ir globėjų šeimų per metus parengiama dvigubai
daugiau, nei buvo 2015-aisiais.
Socialinės paslaugos
Padaugėjo teikiamų paslaugų į namus, ambulatorinės slaugos galimybių, vietų
senelių globos įstaigose ar neįgaliųjų dienos centruose. Pertvarkėme socialinio
būsto skyrimą ir administravimą – eilė vien per 2017 metus sumažėjo nuo 1837 iki
maždaug 1300 laukiančiųjų. Išplėtėme savivaldybės būsto fondą pradėję skirti
lėšas išsinuomojamam būstui.
NVO projektai
Skirtas didesnis finansavimas socialinių NVO projektams ir bendruomeninei
veiklai. Lengvatinėmis sąlygomis išnuomojome patalpas J. Valančiūno fondui,
kuris dirbs su gatvės vaikais, bei skyrėme patalpas Vilnius social club, kurie
plėtos neformaliojo ugdymo veiklą Naujininkų rajone.
Socialinės paramos fondas
Socialinės paramos centras įdiegė ir taiko pažangesnį socialinių problemų
metodą – atvejų vadybą, pritaikydamas individualius pagalbos planus prie
kiekvienos situacijos. Padidinome socialinių ir jaunimo darbuotojų skaičių,
kurie dirba gatvėje. Siekdami paskatinti svarbią misiją atliekančius socialinius
darbuotojus padidinome jų atlyginimus apie 50 proc.
Romų socializacijos programa
Aktyviai prasidėjo romų taboro socializacijos programa, dėl kurios romų
tabore gyvenančių žmonių sumažėjo perpus – iki 260. Aktyviai vykdoma
savivaldybės, policijos ir kitų partnerių kvaišalų prekybos prevencija, socialinių
darbuotojų priežiūra ir pagalba lemia, kad nemažai gyvenusių tabore romų
persikrausto gyventi į kitus Vilniaus rajonus ir aktyviau integruojasi į visuomenę.
Priklausomiems asmenims siūlomas gydymas metadonu efektyviai mažina
narkotikų paklausą.
Specialios mokymo programos ir papildomi mokytojų padėjėjai padeda romų
vaikams sparčiau integruotis į visuomenę.

Ką padarysime:
1. Socialinės paslaugos ir privatus sektorius
Mūsų siekis – kuo didesnę dalį socialinių paslaugų perduoti nevyriausybinėms
ir privačioms organizacijoms. Dar aktyviau bendradarbiauti su NVO skelbiant
konkursus, o ne skiriant dotacijas. Tęsime socialinių įstaigų reformą tiek
efektyvindami veikimą, tiek valdymą, tiek finansavimą, visose grandyse
diegsime aiškius ir pamatuojamus socialinių paslaugų efektyvumo kriterijus.
2. NVO iniciatyvų palaikymas
Plačiau finansuosime NVO iniciatyvas socialinėje srityje. Atversime visus kelius
naujiems socialiniams eksperimentams ir pilotiniams projektams, tokiems kaip
neįgaliųjų pavėžėjimo paslauga „Socialinis taksi“, senelių būstas „Orūs namai“,
buvusių priklausomų asmenų ar neįgaliųjų užimtumo projektai „Mano guru“ ar
„Pirmas blynas“. Toliau plėtosime modernią socialinio darbo vadybą.
3. Socialinio būsto prieinamumas
Plėsime socialinio būsto prieinamumą, skatinsime socialiai pažeidžiamų
asmenų užimtumą, vaikų ir senelių globos paslaugas. Užtikrinsime, kad visas
socialinis būstas būtų tinkamai įrengtas, o neatitinkančio oraus gyvenimo
sąlygų, be patogumų ar su daliniais patogumais būsto bus atsisakyta.

ATVIRAS VILNIUS
Ką padarėme?
Daugiakultūris Vilnius
Vilnius vėl skleidžiasi kaip atviras visiems miestas. Tai, kas Vilnių garsino apie
jį sklindančiose legendose, per pastaruosius ketverius metus atgimė iš naujo.
Siekdami suartinti skirtingų kultūrų ženklus Vilniuje pradėjome kabinti
dvikalbes gatvių lenteles. Varšuvos, Rusų, Žydų, Latvių, Olandų, Karaimų,
Totorių, Islandijos, Vokiečių, L. Kačinskio gatvės ir Vašingtono skveras buvo
papuošti dekoratyviniais užrašais originalo kalba.
Vilniečiai ir miesto svečiai savivaldybėje aptarnaujami keturiomis – lietuvių,
lenkų, rusų ir anglų – kalbomis. Šiomis kalbomis taip pat pateikiama
informacija ir savivaldybės interneto svetainėje.
Atviras ir tolerantiškas miestas
TTai, ką ankstesnės miesto valdžios buvo pavertusios kovos teisme
objektu, mes priėmėme ir palaikėme – LGBT eitynes. Viešai palaikėme
LGBT bendruomenę įrengdami pirmąją Lietuvoje „Vaivorykštės perėją“ bei
apšviesdami Rotušės kolonas vaivorykštės spalvomis Tarptautinės dienos
prieš homofobiją ir transfobiją proga.

Išreiškėme aiškią poziciją dėl neapykantos nusikaltimų ragindami Lietuvos
policiją kuo skubiau imtis tyrimų ir užtikrinti šių nusikaltimų prevenciją Vilniuje.
Ir toliau sieksime, kad Vilniuje gyventi būtų saugu kiekvienam, o atsakingos
institucijos neapykantos nusikaltimų nepraleistų pro pirštus.
Ką padarysime?
1. Kalbėsime Vilniaus kalba
Tęsime Vilniaus puošimą atvirumo ženklais: dvikalbėmis gatvių lentelėmis,
apšvietimo ar mažosios architektūros sprendimais.
Užtikrinsime, kad teisinė pagalba tautinių bendrijų kalba būtų teikiama ne
tik savivaldybėje, bet ir seniūnijose, arčiau gyventojų. Tiek savivaldybėje,
tiek visose savivaldybei pavaldžiose įstaigose bus realizuojama teisė
kreiptis raštu ir tautinės mažumos kalba. Savivaldybės ir pavaldžių įmonių
informacinėse sistemose darbuotojai bus identifikuojami pagal originalias
asmenvardžių formas.
2. Kursime bendradarbiaujantį Vilnių
Sieksime, kad Vilniuje dominuotų tarpusavio supratimo dvasia. Tai
įgyvendinsime ne gausindami pajėgas tų, kurie kontroliuoja ar baudžia, bet
atvirkščiai – skatindami bendruomeniškumą, mažindami nepagrįstą kontrolę
ir piktnaudžiavimą valdžia.
Palaikysime lyčių, tautybių, pažiūrų, seksualinės orientacijos lygybę ir
įvairovę. Užtikrinsime, kad neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba bus
smerkiama ir tam įveikti dirbs ne tik savivaldybės, bet ir nacionalinės institucijos.
Bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis, didinsime Vilniuje
patruliuojančių policijos pareigūnų gebėjimus tinkamai atpažinti neapykanta
motyvuotus incidentus ir teikti reikiamą pagalbą nukentėjusiems asmenims.
Užtikrinsime tautinių bendrijų atstovų dalyvavimą sprendžiant jų
bendruomenėms aktualius švietimo ir viešojo gyvenimo klausimus.
3. Draugiškas miestas visiems
Švęsime Vilnių LGBT eitynėse. Visokeriopai palaikysime projektus, kuriais
siekiama santarvės, dialogo ir bendravimo tarp skirtingų sostinės gyventojų
ar visuomenės grupių. Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojams dar
intensyviau rengsime mokymus diskriminacijos atpažinimo ir žmogaus teisių
temomis. Užtikrinsime, kad Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiose švietimo ir
ugdymo įstaigose būtų vykdomos efektyvios patyčių prevencijos programos.
Vilniaus infrastruktūra bei viešasis transportas bus maksimaliai pritaikyti tiek
judėjimo apribojimų turintiems asmenims, tiek su mažais vaikais vežimėliuose
keliaujančioms mamoms ir tėčiams.

4. Atidžiai vertinsime priimamus sprendimus
Priimdami sprendimus vertinsime, kaip visi be išimties savivaldos
lygmeniu priimami sprendimai veikia skirtingas visuomenės grupes,
pavyzdžiui, moteris, neįgaliuosius, lietuviškai nekalbančius asmenis, ir,
identifikavę problemines vietas, jas ištaisysime. Užtikrinsime, kad Vilniaus
miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės įmonės efektyviai
vykdytų nacionaliniuose įstatymuose priskirtą pareigą rengti, tvirtinti ir
įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti. Sieksime
mažinti atlyginimų atotrūkį tarp vyrų ir moterų savivaldybės įmonėse bei
didinsime galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Kviečiame skirti paramą Remigijaus Šimašiaus komandai
„Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
R. Šimašiaus kandidato į merus rinkimų sąskaita:
Paramos gavėjas: Remigijus Šimašius
Sąskaitos Nr.: LT787300010156900420, AB Swedbank.
Mokėjimo paskirtis: „Auka”.
Mokėtojo kodas (būtina!): Jūsų asmens kodas.
R. Šimašiaus komandos „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ rinkimų sąskaita:
Paramos gavėjas: Simona Krolytė
Sąskaitos Nr.: LT027300010156837962, AB Swedbank.
Mokėjimo paskirtis: „Auka”.
Mokėtojo kodas (būtina!): Jūsų asmens kodas.
Daugiau apie paramą: http://simasius.lt/prisidek-finansiskai/
Būsime nuoširdžiai dėkingi už finansinį palaikymą, nes kiekvieno prisidėjimas
- mums labai svarbus!

