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Vilniaus meras
Remigijus Šimašius:

Vilnius yra nuostabus miestas, nes
jis yra istorinis, žalias ir inovatyvus.
Mano tikslas – stiprinti visus šiuos
elementus ir jų pagrindu kurti Vilnių.
Kurti mieste ir kurti miestą – kažin ar
gali būti įdomesnė veikla. Bet kūrybai
būtinos tam tikros sąlygos. Aš ir mano
komanda dvejus metus intensyviai
dirbome, kol iš skylėto ir apie
problemas nuolat kalbančio Vilniaus
šį puikų miestą pagaliau pavertėme
kuriančiu ir kalbančiu apie ateitį.
Praėję metai buvo reikšmingi įvykusiu
persilaužimu – tai reprezentuoja
ir įspūdingai gerėjantys statistikos
duomenys, ir atmosfera gatvėse, ir
ambicingi projektai. Tačiau grėsmės
nesibaigia – išsprendus finansines
problemas, Vilnius susiduria su išorės
bandymu riboti jo laisvę, reguliuoti
miestiečių gyvenimą, biurokratines
taisykles iškeliant aukščiau laisvės
ir kūrybos. Galiu užtikrinti – šis
puikus miestas visada buvo laisvės
bastionas, tokiu išliks ir toliau. Aš
asmeniškai darau ir darysiu viską,
kad vilniečiams tai būtų geriausia
vieta gyventi ir jaustis laisvais.

Vilnius yra nuostabus
miestas, nes jis yra
istorinis, žalias ir
inovatyvus. Mano
tikslas – stiprinti visus
šiuos elementus ir jų
pagrindu kurti Vilnių.

Pastarieji metai, manau, tai įrodė –
geriausi pokyčiai ateina tada, kada mes
patys kuriame savo miestą. Tokį, kokio
jo norime, o ne kokio kažkam reikia.
Už laisvės miestą – Vilnių!

Vicemerė

Vicemeras

Vicemeras

Kuruodama ypatingai svarbią ir
man labai artimą švietimo sritį,
skiriu ypatingą dėmesį švietimo
ugdymo kokybei, saugios ugdymo
aplinkos kūrimui, ugdymo priemonių
įsigijimui, sensorinių kambarių
ikimokyklinėse įstaigose įkūrimui.
Džiaugiuosi, kad pastarieji metai
šiose srityse atnešė teigiamų
pokyčių: įsteigti nauji etatai
darželių auklėtojams ir mokytojų
padėjėjams, sukurtos naujos vietos
darželiuose, pedagogams sudarytos
patrauklios sąlygos tobulinti savo
kvalifikaciją.

Pastarųjų metų Vilniaus miesto
pokyčiai: prasidėjęs viešojo
transporto atnaujinimas, pėsčiųjų
ir dviračių takų tvarkymas bei
aplinkos gerinimo programos
spartus vystymas padarė sostinę
daug patogesniu miestu gyventi ir
svečiuotis. 2018 metais dar daugiau
pastangų ir lėšų skirsime jau trečius
metus įgyvendinamai gyvenamosios
aplinkos gerinimo programai. Per
ateinančius metus planuojame
išasfaltuoti tiek gatvių, kiek per visą
praėjusią kadenciją.

Nors praėjusių ir šių metų pradžioje
Seimo bei Vyriausybės sprendimai
įnešė nemažai sumaišties socialinės
apsaugos, vaiko teisių ir sveikatos srityse,
tačiau savivaldybės įstaigos su iššūkiais
susitvarkė. Vaiko teisių apsaugos funkcijos
perskirstomos sėkmingai, socialinių
darbuotojų atlyginimai didėjo nuo 20 iki
40 procentų, vaiko pinigų paraiškų lavina
sukontroliuota, eilės prie šeimos gydytojų
kabinetų trumpėja, socialinio būsto
laukiančių skaičius nuosekliai mažėja.
2018 m. didės piniginė socialinė parama,
o pagalba globėjų bei socialinės rizikos
šeimoms bus toliau plečiama.

Edita Tamošiūnaitė:

Linas Kvedaravičius:

Gintautas Paluckas:
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ATĖJAU,
PAMAČIAU,
PADARIAU
Rinkimų pažadai ištesėti
nesibaigus kadencijai
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Kiekvienas pokytis pradedamas nuo pažado sau ir kitiems –
ĮGYVENDINSIU. Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus
ir jo komandos penki pagrindiniai rinkimų metu duoti
pažadai per pastaruosius trejus metus virto realybe.

Neries
krantinė

Darželiai

Šildymo
kainos

Kyla
Atlyginimai

Dėmesys
rajonų aplinkai
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Atnaujinta Neries krantinė
Senąją ištrupėjusią upės krantinės dangą pakeitus nauja, gyventojai džiaugiasi galėdami grožėtis miestu ja
saugiai keliaudami pėsčiomis ar dviračiais. Šiemet darbai tęsiami ir toliau – atnaujinama viršutinė krantinės dalis.

Į darželius patenka
visi vilniečių vaikai
Kadencijos pradžioje Vilniaus darželiuose trūko net 7000
vietų, o per trejus metus ši problema buvo išspręsta - dabar
į darželius patenka visi vilniečių vaikai.

7000
Neliko

vietų trūkumo

Kyla
atlyginimai
Vilniuje kasmet daugėja gerai apmokamų darbo
vietų. Kadencijos pradžioje 1000 ir daugiau eurų
uždirbančių darbuotojų sostinėje buvo 66,1 tūkst.
(28,1 proc. visų dirbančiųjų), o 2017 m. pabaigoje –
jau 89,6 tūkst. (37,3 proc.).
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89,6

2017 m. pabaigoje

tūkst.

Sumažėjo šildymo
kainos

27,3

Per pastaruosius trejus metus šilumos kaina
vilniečiams buvo sumažinta net 27,3 proc.

proc.

Sparčiai keičiasi
miesto rajonų veidas
Vilniuje sėkmingai įgyvendinama gyvenamosios
aplinkos tvarkymo programa, kuri keičia rajonų
veidą: tvarko iki tol daugelį metų apleistus,
duobėtus daugiabučių namų kiemus ir gatves,
ištrupėjusius šaligatvius, nesaugias viešojo
transporto aikšteles.
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VISO GERO,
VILNIAUS
KERPĖS!
Naujasis Vilniaus veidas –

dešimtmečiais nespręstos problemos
virsta miesto privalumais
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Dalį miestui itin svarbių sričių – viešąjį transportą,
sporto infrastruktūrą ir žmonių gyvenamąją aplinką
– užgoždavo kitos, tuo metu prioritetinės, miesto
problemos. Tačiau pernai antrasis planas tapo
pirmuoju ir tai, kas iki šiol buvo įvardijama kaip
Vilniaus trūkumai, tampa miesto privalumais!

Radikalus viešojo
transporto atnaujinimas

Nauja
Lukiškių aikštė

Nauji baseinai

Nacionalinė
koncertų salė

Atgimstantys
Vilniaus kiemai

DAUGIAFUNKCIO
KOMPLEKSO statybos

Modernus ir patogus
Vilniaus viešasis transportas:
net 290 naujų autobusų ir
troleibusų
Tokio radikalaus viešojo transporto atnaujinimo
pastaruoju metu nematė nė viena Europos sostinė –
Vilnius perka net 250 naujų autobusų ir 41 troleibusą,
kurie etapais iki metų pabaigos užpildys miesto
gatves. Šiuo metu sostinėje jau kursuoja 100 naujų,
aukščiausius saugumo ir patogumo standartus –
vaizdo stebėjimo kameros, nemokamas belaidis
internetas, galimybė pasikrauti išmaniuosius prietaisus
– atitinkančių autobusų. O įgyvendinus visą viešojo
transporto atnaujinimo procesą, daugiau kaip pusę
milijono miesto transportu kasdien keliaujančių
vilniečių džiugins net 6 iš 10 visiškai nauji autobusai.

Vilniuje nupirkta
naujų autobusų
2011
2012
2013
2014

5 vnt.
2 vnt.
18 vnt.
40 vnt.

2015
2016
2017
2018

Troleibusai
2011
2012-2017

2 vnt.
0 vnt.
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0 vnt.
0 vnt.
62 vnt.
200 vnt.
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41 vnt.

Pirmieji nauji baseinai Vilniuje
Naujo baseino statybų Vilnius nematė jau tris dešimtmečius, o praėjusiais metais
pradėti statyti net du baseinai. Mažesnysis – 25 metrų ilgio, 8 takelių – plaukimo
baseinas S. Nėries gatvėje, Fabijoniškėse, duris atveria jau šį pavasarį. Plaukimo
entuziastus ir mėgėjus subursiančioje erdvėje bus įrengta pirčių zona, treniruoklių ir
sporto salės, 100 vietų žiūrovų tribūna bei persirengimo erdvės 140 lankytojų.
Antrasis – tarptautinius plaukimo federacijos reikalavimus atitinkantis Lazdynų
daugiafunkcis sveikatinimo centras turės du vienus moderniausių Baltijos šalyse
50 ir 25 metrų plaukimo baseinus. Aštuonių takelių, 50 metrų baseinas bus
skirtas plaukimui, o 25 metrų – ir šuoliams į vandenį. Reguliuojamas baseino gylis
suteiks galimybę centre treniruotis visiems norintiems. Komplekse taip pat veiks
treniruočių salės, sveikatinimo centrai, pirčių zonos, prie baseinų bus įrengtos 1000
ir 200 sėdimų vietų dydžio tribūnos žiūrovams.
Planuojama, kad pastačius naujus bei įtraukus privačių sporto klubų baseinus, visi
pusseptinto tūkstančio Vilniaus antrokų galės mokytis plaukti.

2
BASEINAI

25 8
m ILGIO

Dešimtmečius lauktas
naujasis Lukiškių aikštės veidas
Tris dešimtmečius neliesta ir sovietinį veidą su nedideliais kosmetiniais pakeitimais išlaikiusi Lukiškių aikštė
pagaliau įgavo naują išvaizdą – po pusantrų metų trukusios rekonstrukcijos, Lukiškių aikštė atgimė draugiškesnė
žmonėms, patogesnė renginiams ir žalesnė gamtos mylėtojams.
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Sutvarkytose aikštės prieigose įrengtas naujas 2,5 m pločio dviračių takas ir 200 m ilgio A juosta. O vienintelis
toks visose Baltijos šalyse interaktyvusis fontanas ne tik jai suteiks išskirtinumo, bet ir taps puikiu miesto
gyventojų ir svečių traukos centru.

takeliai

Atgimsta Vilniaus kiemai

Pernai ir užpernai
atnaujinta net

700

Pernai ir užpernai atnaujinta net 700 Vilniaus kiemų, o šiais pokyčiais, kuriems
savivaldybė 2017 m. skyrė daugiau kaip 2,5 mln. eurų, kasdien džiaugiasi dešimtys
tūkstančių miestiečių. Tokio ženklaus ir sistemingo kiemų atnaujinimo, koks vyksta
pastaruosius dvejus metus, Vilnius nebuvo matęs per visą Nepriklausomybės
laikotarpį. O šiemet bus atnaujinti visi likę Vilniaus kiemai. Ir tai tik įkvepiančių
pokyčių pradžia!
Kiemų veidą keis ir pernai vasarą startavusi Kaimynijų programa. Pirmasis
tokios apimties projektas Lietuvoje visiems norintiems sudarys palankias
sąlygas susitvarkyti savo kiemą – savivaldybė skiria po 10 eurų už 1 kv. metrą
atnaujinamos teritorijos, o šiai programai iš viso numatyta skirti net 100 mln. eurų.

Vilniaus kiemų

440
260

ASFALTUOTI KIEMAI

*planuojama

0

0

0

0

2011

2012

2013

2014

350*
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2015

2016

2017

2018

R. ŠIMAŠIUS

ANKSTESNĖ KADENCIJA

Nauja kultūros erdvė Nacionalinė koncertų salė
Jau 2023 m. nuo Taurakalnio į miestą žvelgs nauja ir moderni Nacionalinė koncertų salė.
Ilgą laiką tarsi užmiršti ir daug klausimų dėl ateities kėlę ant Tauro kalno įsikūrę Profsąjungų
rūmai, praėjusių metų pabaigoje Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui ir Kultūros ministrei
Lianai Ruokytei – Jonsson pasirašius Ketinimų protokolą bei veiksmų planą, įgavo naują viziją.
Savivaldybė jau pritarė žemės, po buvusiais Profsąjungų rūmais, perėmimui visuomenės
poreikiams, tad artimiausiu metu bus parengta galimybių studija, o rugsėjį skelbiamas
Nacionalinės koncertų salės tarptautinis architektūrinis konkursas.

Finišo tiesiojoje Daugiafunkcio
komplekso parengiamieji darbai
Praėjusių metų pabaigoje įgyvendintas Daugiafunkcio komplekso Šeškinėje
konkursas, ryžtingu žingsniu davė startą Nacionalinio stadiono statyboms.
Atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ir Viešųjų pirkimų
tarnybos (VPT) reikalavimus, dėl netinkamai atliktų procedūrų buvo pašalintas
vienas iš dviejų konkurso dalyvių, todėl derybos šiemet tęsiamos su AB „Axis
Industries“.
Šeškinės kalvose įsikūręs Daugiafunkcis kompleksas bus skirtas sveikatinimui,
ugdymui, kultūros ir užimtumo skatinimui. Planuojama, kad jame bus įrengtas
ne mažiau kaip 15 tūkst. vietų stadionas bei sporto muziejus, 300 vietų vaikų
darželis, 3 ar daugiau futbolo aikštelės, lengvosios atletikos stadionas, sporto
salės, kultūros ir ugdymo veiklų centas, biblioteka.
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ne mažiau kaip

11
tūkst.

vietų stadionas

LABAS,
MODERNUSIS
VILNIAU
Ateitį pasitinkame šiandien!
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Šiuolaikinis miestas turi išnaudoti visas technologines
galimybes. Rūpindamasi miestiečių gyvenimo ir
darbo kokybe, Vilniaus mieto savivaldybė ne tik
sudaro itin palankias sąlygas testuoti novatoriškus
sprendimus, bet ir pati juos ruošia, bei, kaip galėdama
sparčiau, taiko, kurdama ateities Vilnių šiandien.

Išbandytas bepilotis
elektrobusas

Mikrokompiuteriai
visiems penktokams

„Trafi” – pirmiausia
vilniečiams

Išmanioji
parkavimo sistema

Elektromobiliai
savivaldybėje

Keltas per Nerį –
„Uperis“

Popieriniai dokumentai –
istorija

Savivaldybės paslaugos
Tavo kišenėje

Dronai – budriosios
miesto sargų akys

Vilniuje išbandytas pirmasis
bepilotis elektrobusas
Lapkritį centrinėse Vilniaus miesto gatvėse išbandytas bepilotis elektrobusas –
pirmoji tokio tipo transporto priemonė Lietuvoje. O Vilniaus ambicija tapti vienu
iš nedaugelio pasaulio miestų, kuriame bepiločiai elektriniai autobusai būtų ne tik
egzotiška puošmena, o kasdieninė viešojo susisiekimo dalis – greitai gali tapti realybe.
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Mikrokompiuteriai visiems
Vilniaus penktokams
Vilniuje gimusi nacionalinė iniciatyva „Kompiuteriukai
vaikams“ pernai visiems sostinės penktokams padovanojo
po mikrokompiuterį „BBC Micro:Bit“. Šios iniciatyvos
dėka, beveik 6000 mikrokompiuteriukų jauniesiems
vilniečiams taps puikiais pagalbininkais, ruošiantis ateities
profesijoms.

Vilniečiai pirmieji pasaulyje
naudojasi naująja „Trafi“
platforma
Lietuvos sostinė Europoje ir net
pasaulyje jau dabar išsiskiria judėjimo
mieste pasiūlymų įvairove ir, ypač
– automobilių dalijimosi paslaugų
apimtimis. Vilnius tapo pirmuoju
miestu pasaulyje išbandančiu unikalią
paslaugą – visas transporto paslaugas
į vieną apjungiančią naująją kelionių
mieste planavimo platformą „Trafi

Išmanioji parkavimo sistema
Norint pagerinti ir supaprastinti automobilių parkavimą,
pernai rudenį Vilniuje tris mėnesius buvo testuojama
išmanioji automobilių parkavimo sistema, kurios
įgyvendinimas ateityje sostinės vairuotojams sensorinių
daviklių pagalba leis patogiau rasti laisvas parkavimo vietas.

Savivaldybė persėda
į elektromobilius
Vilniaus miesto savivaldybė
įsigijo tris naujus
„Volkswagen e-Up!”
automobilius, kuriais mieste
patruliuoja Viešosios
tvarkos skyriaus pareigūnai.
Modernaus miesto dalimi
tapusios ekonomiškos
transporto priemonės yra
draugiškos aplinkai, saugios
ir tyliai veikiančios.

Keltas per Nerį – „Uperis“
Pėsčiųjų ir dviratininkų kelionėms per Nerį skirtas ekologiškas,
švytuoklinis upės srovės jėga varomas keltas „Uperis“ jau
šiemet miestiečius džiugins nuolatinėmis kelionėmis. O kaip
planuoja pernai išbandyto kelto kūrėjai, ateityje jį bus galima
išsikviesti naudojant mobiliojo telefono aplikaciją.
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121
net

savivaldybės
paslaugą

89145

Savivaldybės paslaugos
Tavo kišenėje
Sparčiai modernėjantis Vilnius jau dabar
savo gyventojams gali pasiūlyti net 121
savivaldybės paslaugą, kuria pasinaudoti
galima per savo mobilųjį įrenginį net
neiškeliant kojos iš namų.

11823
2013

24354
2014

40978

49322

2015

2016

2017

Epaslaugų užsakymai

Popieriniai dokumentai –
istorija
Rūpindamasi aplinkosauga, nuo praėjusios žiemos
savivaldybė sparčiai perėjo prie elektroninių dokumentų
– mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai,
tarybos sprendimai rengiami tik kaip elektroniniai
dokumentai. Šis sprendimas vien per metus leidžia
sutaupyti daugiau kaip 20 tūkst. lapų bei išsaugoti bent 3
medžius.

Dronai –
budriosios miesto
sargų akys
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Stengiantis užtikrinti dar didesnį miesto
gyventojų ir svečių saugumą, į pagalbą
pasitelkti puikiai vaizdus iš dangaus
įamžinantys du dronai.

dronai

MIESTAS,
ALSUOJANTIS
GYVYBE
Kultūra, šventės, poilsis gamtoje
ir miesto pažinimas
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Nepakartojamas vienybės jausmas, švenčiant Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį, ypatingą šventinę
nuotaiką dovanojantys gražiausia pasaulyje Kalėdų
egle besigėrinčiųjų naktiniai susibūrimai Katedros
aikštėje, miestą puošiantys šiuolaikinio meno projektai,
nauji pėsčiųjų takai – visos šios detalės kuria tik
Vilniui būdingą aktyvaus, nuolatos atsinaujinančio
ir niekada nemiegančio miesto atmosferą!

Kultūros
projektai

Atnaujinamos
viešosios erdvės

Įrengiami miesto
pažinimo maršrutai

Lietuvos atkūrimo
šimtmečio šventė

Kalėdos
Vilniuje

Vilniaus
gimtadienis
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Kultūros projektai
Sostinės savivaldybė, pirmą kartą paskelbusi naują 0,5 mln. eurų vertės meno projektų rėmimo programą
„Kuriu Vilnių“, liko maloniai nustebinta per labai trumpą laikotarpį sulaukusi net 120 novatoriškų ir ryškių
miesto meno projektų. Iš jų atrinkti 18, kurių darbai miestą atnaujins ir papuoš greičiau nei per 2 metus.
Valstybės atkūrimo 100-mečio proga Tado Kosciuškos gatvės skvere atidengtas paminklas didiesiems
tautiškumo skatintojams – broliams Petrui, Jonui ir Antanui Vileišiams.
Bendruomenės – viena pagrindinių gyvo ir aktyvaus miesto sudedamųjų. Jų saviraiškai, iniciatyvoms ir
renginiams Vilniaus savivaldybė šiemet skyrė 25 tūkst. eurų. Praėjusiais metais šio finansavimo dėka
miesto gyventojus bei svečius džiugino tokios šventės, kaip: Balsių bendruomenės šventė „Čia ir dabar“,
„Užupio Respublikos Neprigulimybės jubiliejinė 20-oji šventė“, Čiurlionio trikampio bendruomenės
surengtos Naujamiesčio Kalėdos ir daugybė kitų, nuostabiausias emocijas dovanojusių renginių.
Tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus paminklas kasdien miestiečius iš savo vardo aikštės sveikins jau
nuo šių metų lapkričio 23 dienos. Šimtmečio proga dirbtuvėse kuriamas paminklas visuomenei pristatytas
bus per Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro gimtadienį.

Atnaujinamos
viešosios erdvės
Atgimsta Vingio parkas! Savo svečius jis pasitinka praėjusiais metais atnaujinta 7 km takų danga ir
apšvietimu, atidaryta grilių zona bei daug žalesnėmis erdvėmis – vien pernai parke pasodinta daugiau kaip
2000 medžių. O šiemet visas dėmesys sutelktas į parko estrados restauravimo darbus.
Vilniečių pamėgtame Žaliųjų ežerų paplūdimyje rekonstruoti visi trys mediniai tiltai, įrengti nauji suolai,
sutvarkyta aplinka.
Žaliausia Europos sostine vadinamame Vilniuje
pernai pasodintas rekordinis per pastaruosius
penkerius metus medžių skaičius – 3140.

Vilniuje pasodinta medžių:

Pradėtas tvarkyti vienas seniausių, dar XVII a.
įkurtas, vilniečiams ir miesto svečiams atviras,
greta technologijų miestelio „Vilnius TechPark“
esantis Sapiegų parkas.
Dar viena nauja ir moderni laisvalaikio erdvė
– pernai pradėta tvarkyti Neries senvagės
teritorija nuo Upės iki Ozo gatvės, ilgiems ir
vaizdingiems pasivaikščiojimams miestiečius
vilios jau 2020 metais!

2012 – 178
2013 – 46
2014 – 165
2015 – 83
2016 – 30
2017 – 3140

Nuo rudens vilniečius ir sostinės svečius pasitinka saugesnės tvarkingesnės Stoties prieigos – visiškai
atnaujinta žiedinė sankryža, jungianti Stoties ir Geležinkelio gatves.

Miestą pažinkite
keliaudami pėsčiomis

18

Į kasdieninius miesto tyrinėjimus kvies baigiami įrengti 25 pažintiniai – turistiniai ir 15 kasdienio
susisiekimo maršrutai. Įdomios ir malonių atradimų kupinos kelionės praturtins kiekvieną!

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2017
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Valstybės atkūrimo
šimtmečio šventė Vilniuje
Šimtmečio šventė sostinėje suvienijo tūkstančius meile
Lietuvai plakančių širdžių! Įkvėpta nuostabaus patriotizmo
idėjos, miesto savivaldybė pasistengė, kad nepakartojama
Vasario 16-osios šventės atmosfera bei pakilios emocijos
alsuotų kiekviename žingsnyje: įžiebti 100 laužų Gedimino
prospekte, jaunimo eisena, kelionė laiku į 1918-ųjų Vilnių
sostinės restoranuose, trispalve nušvitę istoriniai pastatai,
šventiškai apšviesti tiltai, įspūdingas koncertas Katedros
aikštėje su interaktyvaus Varpo instaliacija ir daugybė kitų,
tą dieną miestiečius ir svečius džiuginusių, akimirkų.

300
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žmonių Vilniuje šventė
Valstybės atkūrimo šimtmetį.

tūkst.

Gražiausia pasaulyje
Kalėdų eglė
Didinga, įstabi, tokia vienintelė ir kasmet vis iš nuostabos
aiktelėti priverčianti sostinės Kalėdų eglė jau kelis metus iš
eilės šiuo šventiniu laikotarpiu tampa vienu lankomiausiu
objektu ne tik tarp pačių vilniečių, bet ir specialiai ja pasigėrėti
atvykusių Lietuvos bei užsienio šalių gyventojų. Šiemet
komplimentus Vilniui dosniai dalino pasaulyje įtakingiausi
žiniasklaidos kanalai, vien Google paieška pasipildė apie 2
mln. rezultatų apie 2017 m. sostinės eglę, o keli Europos bei
JAV leidiniai Vilniaus žaliaskarę pripažino viena gražiausių
Europoje ar net pasaulyje!

Kuriamos Vilniaus
gimtadienio šventės tradicijos
695-asis Vilniaus gimtadienis išsiskyrė įspūdinga staigmenų gausa miestiečiams ir svečiams
– nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro skirtingose sostinės vietose vyko dovanų dalybos, buvo
eksponuojamas Gedimino laiškas, mokyklose Vilniaus miesto istoriją moksleiviai originaliai
prisiminė pamokose, o šią šventinę dieną užbaigė didingieji šv. Kristoforo apdovanojimai.
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DAR DAUGIAU
DĖMESIO
ŠVIETIMUI
Kad augti ir mokytis Vilniuje
būtų patogu ir įdomu

22

Per trejus metus švietimo srities finansavimas
Vilniuje padidintas įspūdinga suma – nuo 200 mln.
Eur iki 300 mln. Eur. Šios lėšos leidžia sparčiu tempu
gerinti švietimo infrastruktūrą, didinti atlyginimus,
plėsti auklėtojų skaičių, skirti papildomus finansus
darželių bei mokyklų ūkinėms reikmėms.

Moduliniai
darželiai

Mokyklų
statybų bumas

Papildomi finansai
ūkinėms reikmėms

Plečiama moderni
elektroninė registracija

Padidinti atlyginimai
darželių auklėtojoms

Didinamas
auklėtojų skaičius
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Statomi moduliniai darželiai
Jau projektuojami 2 nauji darželiai Pilaitėje ir
Pašilaičiuose bei statomi moduliniai priestatai
prie šešių darželių Antakalnio („Atžalėlė”),
Gabijos („Gabijėlė”), Didlaukio („Gintarėlis”), I.
Šimulionio („Strazdelis”), Žadeikos („Vandenis”)
ir A.P. Kavoliuko („Medynėlis”) gatvėse.

Planuojamas mokyklų
statybų bumas
Šiuo metu planuojamos Vilniaus Balsių progimnazijos,
Vilniaus Gabijos gimnazijos priestatų ir Pilaitės
mokyklos statybos. O šią vasarą visu tempu prasidės
modernizavimo darbai Vilniaus Aleksandro Puškino,
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje, Lazdynų
mokyklose ir Gedimino technikos universiteto inžinerijos
licėjuje. Taip pat, bus tvarkoma ir 10 progimnazijų.
Iš viso švietimo įstaigų statybai ir atnaujinimui
šiemet numatyta skirti 16 mln. Eur – tokių švietimo
įstaigų pokyčių miesto gyventojai laukė ilgą laiką.
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26
nauji darželiai

Papildomi finansai
Mokykloms ir darželiams

Efektyvaus finansų valdymo
dėka, Vilniaus miesto savivaldybė
antrus metus iš eilės turi
papildomų biudžeto lėšų
darželių ir mokyklų ūkinėms
reikmėms: šiemet kiekvienam
darželinukui numatyta skirti
po 63 Eur, o kiekvienam
moksleiviui – po 53 Eur.

moduliniai
priestatai
prie
darželių

Moderni elektroninė registracija
ne tik į darželius, bet ir į mokyklas
Sutvarkius darželių elektroninės registracijos sistemą, pernai tokia registracijos forma buvo
pritaikyta ir mokykloms – dabar vilniečiai interaktyviame žemėlapyje gali lengvai išsirinkti
mokyklą ir į ją užregistruoti savo atžalas.

Padidinti atlyginimai
darželių auklėtojoms
Pernai savivaldybė skyrė 2,2 ml. eurų darželinukus Vilniuje ugdančių pedagogų
darbo užmokestį didinti. Nuo 2017 metų pavasario daugiau nei 1800 auklėtojų
sostinėje gauna 150 eurų didesnę algą.

Didinamas
auklėtojų skaičius
Daugiau auklėtojų darželiuose – daugiau dėmesio vaikams! Nuo 2017 m. rugsėjo
mėnesio Vilniaus darželiuose papildomai įsteigta 600 naujų auklėtojų pareigybių,
kad visų darželių grupėse dirbtų ne mažiau kaip 3 ikimokyklinio ugdymo specialistai.

Vilniaus miesto savivaldybės m
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Naujų auklėtojų

RŪPINAMĖS
MIESTIEČIŲ
GEROVE
Vaikai augs šeimose, kils atlyginimai,
nauji socialiniai būstai

26

Vaikai turi augti šeimose, ne globos namuose. Miestas gali
ir turi padėti su sunkumais susidūrusiems savo piliečiams. O
miestiečių gerove ir sveikata besirūpinantiems privalo būti
deramai atlyginta. Tokiomis prioritetinėmis kryptimis pernai
dar sparčiau nei anksčiau judėjo Vilniaus socialinė politika.

Globos namų
pertvarka

Naujas socialinis
daugiabutis

Drastiškai sumažėjusi eilė
socialinį būstą gauti

Padidinti medikų
atlyginimai

Didės atlyginimai
socialiniams darbuotojams
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Globos namų pertvarka –
visi vaikai augs šeimose
Vilnius sparčiausiai Lietuvoje įgyvendina globos namų pertvarką.
Mieste jau išformuoti dveji vaikų globos namai iš keturių, šiemet
pradėtas socialinės globos namų „Gilė” išformavimas. O sėkmingai
skatinamas įvaikinimas džiugina rezultatais – pernai Vilniuje buvo
įvaikinti 64 vaikai, parengtos 158 įtėvių ar globėjų šeimos.

Vilniuje įvaikinti vaikai
bei vilniečiai vaikai,
įvaikinti Lietuvoje
arba užsienio piliečių:

44

2015

Vilniuje parengta įtėvių
ir globėjų šeimų:

83

2015

56

2016

131

2016

Naujas socialinis daugiabutis
Gruodžio mėnesį duris atvėrė naujas sostinės savivaldybės socialinis daugiabutis, kuris namais taps
daugiau kaip 180 socialinio būsto eilėje laukusių vilniečių.
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64

2017

158

2017

Atlyginimai socialiniams
darbuotojams didės iki 50%
Praėjusiais metais nuspręsta, kad šiemet Vilniuje
atlyginimai socialiniams darbuotojams bus didinami
beveik 50 proc.

50
proc.

Padidinti Vilniaus
medikų atlyginimai
Skatindamas medikus likti dirbti šalyje, vienintelis Lietuvoje Vilnius skyrė papildomų
savivaldybės biudžeto lėšų – apie 4 mln. eurų per metus – sostinėje dirbančių šeimos
gydytojų, pediatrų, terapeutų ir slaugytojų atlyginimams didinti.

4

mln. eurų

Drąstiškai sumažėjusi
eilė socialiniam būstui gauti
Ilgą laiką tarsi sustingusi vietoje buvusi eilė socialinį būstą gauti Vilniuje pradėjo ženkliai
mažėti – vien per 2017 m. šią eilę pavyko sumažinti nuo 1837 iki 1342 laukiančiųjų.
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PATOGESNIS
IR GRAŽESNIS
MIESTAS
Efektyviai prižiūrimas miesto
ūkis kuria pridėtinę vertę

30

2017-ieji Vilniui buvo paslaugų plėtros ir kainų mažėjimo
metai: rekordiniai kiekiai naujos gatvių dangos, nauji pėsčiųjų
ir dviračių takai, ženkliai mažėjančios paslaugų kainos
ir pelningai dirbančios miesto įmonės – visą tai, nuolat
atnaujinant ir modernizuojant miesto infrastruktūrą, leidžia
efektyviau rūpintis miestiečių gyvenimo kokybe bei gerove.

Rekordinis skaičius
naujų gatvių

Nauji
dviračių takai

Statomi ir rekonstruojami
tiltai bei viadukai

„Kiss and Ride“
stotelės

Pigesnis miesto
vanduo

Sumažinti atliekų
tvarkymo tarifai

Požeminių konteinerių
aikštelės

Baigta šilumos ūkio
pertvarka

Pelningai dirbančios
miesto įmonės

Mažėjanti miesto skola
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Rekordinis skaičius
naujų gatvių

naujos gatvės
sudarė net

54

2017-ieji išsiskyrė asfaltuojamų gatvių gausa – pernai Vilniuje sutvarkytos
senos arba nutiestos naujos gatvės sudarė net 54 km. Tarp jų buvo ir tokios itin
svarbios gatvės, kaip viena pagrindinių miesto arterijų – Geležinio vilko gatvė bei
senamiesčio širdimi vadinama Vilniaus gatvė.

Vilniuje asfaltuota gatvių, km
*planuojama
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22,4 18 21 18 30,4
2011

2012

2013

2014

2015

2016

54

km.

80*

2017

2018

Nauji dviračių
takai

Statomi ir rekonstruojami
tiltai bei viadukai

12 km naujų dviračių takų – tiek
pernai Vilniuje pailgėjo visas dviračių
takų tinklas. O šiais metais mieste
atsiras net 30 km naujų dviračių takų.

Vaizdingiems ir ilgiems pasivaikščiojimams: pernai
suremontuotas pėsčiųjų tiltas per Nerį į Vingio parką.

„Kiss and Ride“
stotelės
Prie mokymosi įstaigų
savivaldybė įrengė patogią
naujovę – net 200 įlaipinimo
– išlaipinimo stotelių,
pasaulyje populiariai
vadinamomis „Kiss and Ride“.

200
įlaipinimo –
išlaipinimo stotelių

Saugesniam judėjimui: šį pavasarį pradėtos naujo pėsčiųjų
ir dviračių viaduko per T. Narbuto gatvę statybos, kurias
planuojama baigti iki rudens.

Penktadaliu pigesnis
vanduo
Efektyviai valdomi UAB „Vilniaus vandenys”
džiugina teigiamais rezultatais, kuriuos nuo
praėjusio rudens jaučia visi vilniečiai – net
penktadaliu atpigo miesto vanduo.

Mažesni atliekų
tvarkymo tarifai
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Gegužės mėnesį įsigaliosianti nauja atliekų tvarkymo ir surinkimo tvarka labiau atitiks gyventojų poreikius: 14 skirtingų, pagal
nekilnojamo turto tipą, rinkliavos dydžių sistema, lyginant su anksčiau mokėta kaina, leis sutaupyti visoms grupėms, o kai kurioms –
net iki pusės lėšų.

Atliekos požeminiuose
konteineriuose

Šilumos ūkis –
vėl vilniečių rankose

Greitu metu sostinėje nebeišvysite atliekų konteinerių
– iki kitų metų numatyta įrengti daugiau kaip 700
požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių,
kuriose bus atskiroms atliekų rūšims skirti konteineriai.
Ateityje tokių konteinerių iš viso atsiras net 2900.

Pernai pavasarį, po 15 metų pertraukos, sostinės
šilumos ūkis vėl sugrįžo į vilniečių rankas. Per
pastaruosius dvejus metus VKEKK ir Vilniaus
miesto savivaldybės pastangomis šilumos kaina
vilniečiams buvo sumažinta 36 procentais.

Pelningai dirbančios
miesto įmonės
2016 m. vykusi savivaldybės įmonių valdymo reforma jau dabar miestiečius džiugina
efektyviais rezultatais: sumažinta UAB „Vilniaus vandenų” vandens kaina, aplinką
tvarkanti UAB „Grinda” dirba pelningai ir išmoka dividendus gyventojams, o UAB
„Vilniaus viešasis transportas” pelnas realizuojamas naujais miesto autobusais.

Mažėja
MIEsto skola

391,2
383,1

385,8

370,9

Atsakingas Vilniaus finansų valdymas
sėkmingai mažina miesto įsiskolinimus. 2018
metais numatyta padengti apie 36,8 mln. Eur
paskolų ir restruktūrizuotų skolų bankams,
o skoloms už įvairias paslaugas ir darbus
planuojama skirti daugiau kaip 28 mln. Eur.

315,4
286,7
279,1

277,4
236,4

33
245
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VILNIUS –
LYDERIS
LIETUVOJE
IR REGIONE
Pergales skinantis efektyvumas,
atvirumas ir inovacijos
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Teigiamai priimdamas inovatyvius sprendimus ir atvirai
dalindamasis savo duomenimis, Vilnius tampa įkvepiančiu
pavyzdžiu. O tai jaučia ir vertina ne tik vilniečiai, ką rodo
tyrimai, bet ir užsienio organizacijos bei žiniasklaida,
pripažindami Vilnių vienu iš regiono lyderiu.

Efektyviausiai veikianti
savivaldybė

Vilnius pavyzdys – Lietuvos
miestai dalinasi duomenimis

90 proc. vilniečių ateitį
planuoja sostinėje

Pirmieji Lietuvoje:
draugiški anglų kalbai

Bendravimas su seniūnijomis
– socialiniuose tinkluose

„Financial Times“: Vilnius –
ateities miestų trejetuke

Labiausiai besivystantis
miestas Vidurio ir Rytų
Europos regione

Vilniaus lyderystė Lietuvoje
ir regione (Mercer tyrimas)

„Relocation Guide”
užsieniečiams
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efektyviausiai veikianti
savivaldybė
Jau trečius metus iš eilės Vilniaus valdžia
veikia efektyviausiai Lietuvoje, tai parodė
pernai paskelbtas Lietuvos laisvosios rinkos
instituto (LLRI) 2017 metų savivaldybių
indeksas. Be to, Vilniuje, vieninteliame iš
didžiųjų miestų, gyventi ir dirbti atvykusiųjų
skaičius yra didesnis nei išvykusių.

3
metus
iš eilės

Vilnius - pavyzdys
Lietuvos miestams
Pernai vykusioje „Login”
konferencijoje keturi Lietuvos miestai
kartu su sostine pasirašė atvirų
duomenų memorandumą. Sėkmingu
Vilniaus pavyzdžiu nusprendė sekti
Kaunas, Klaipėda, Alytus ir Trakai.

90 proc. vilniečių savo ateitį planuoja sostinėje
Remiantis 2017 m. atliktos apklausos duomenimis, beveik 90 proc. vilniečių teigė, kad
Vilnius yra puikus miestas gyventi ir savo ateitį jie mato tik sostinėje. Du trečdaliai sostinės
gyventojų pritaria, kad per pastaruosius dvejus metus miestas yra labiau tvarkomas – šie
pokyčiai ypač pastebimi tobulinant eismą, viešąjį transportą, žaliąsias miesto erdves.
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90 %

Pirmieji Lietuvoje:
draugiški anglų
kalbai
Nuo šių metų Vilniaus savivaldybė
pirmoji Lietuvoje priima visus anglų
kalba parengtus dokumentus. Tokia
paslauga labai patogi sostinėje
gyvenantiems užsieniečiams.

Bendravimas su seniūnijomis
socialiniuose tinkluose
Sostinės seniūnijos tapo dar artimesnės
vilniečiams – 21 virtualus seniūnijų
priimamasis įsikūrė socialiniame tinkle
„Facebook“, kur vilniečiai tiesiogiai
bendraudami su savo seniūnais pirmieji
susižino rajono naujienas.

„Financial Times“: Vilnius –
ateities miestų trejetuke
Vilniaus investicijų pritraukimo strategija pripažinta viena geriausių
Europoje. „Financial Times“ investicijų ekspertų padalinio „fDi
Intelligence“ leidžiamo žurnalo skelbiamuose patraukliausių užsienio
investicijoms Europos miestų rinkimuose Vilnius tapo trečiu geriausiu
Europos ateities miestu. Lietuvos sostinė šiuose rinkimuose iš viso
iškovojo net 7 apdovanojimus – to nepavyko padaryti nė vienam kitam
miestui!

Labiausiai besivystantis
miestas Vidurio ir Rytų
Europos regione
Varšuvoje vykusiuose Vidurio ir
Rytų Europos paslaugų centrų
apdovanojimuose Vilnius išrinktas
labiausiai regione besivystančiu
paslaugų centrų miestu.

Sklandžioms įkurtuvėms Vilniuje –
skaitmeninis įrankis užsieniečiams
„Go Vilnius” sukūrė gidąVilniuje įsikurti
norintiems užsieniečiams. Skaitmeninis
įrankis „Relocation Guide“, atsižvelgdamas į
kiekvieno individualią situaciją, pateiks visą
sėkmingam ir lengvam įsikūrimui Vilniuje
reikalingą informaciją.
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ARTIMIAUSI
PROJEKTAI
Tai, kas Vilniuje vyksta arba
vyks artimiausiu metu
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Kasdien besikeičiantis Vilnius ateities pokyčius
planuoja iš anksto ir jų idėjomis, kurios jau pradėtos
realizuoti, dalinasi su gyventojais: ryškesnis miestas,
įdomiau atskleista istorija, nuotaikingos poilsio erdvės
ir naujos transporto jungtys – ir tai tik dalis teigiamų
pokyčių, kurie laukia Lietuvos sostinės. Šie projektai
jau yra numatyti miesto biudžete arba suplanuoti
įgyvendinti kitais savivaldybės sprendimais.

Radikalūs apšvietimo
pokyčiai

Rasų kapinių
tvarkymas

Atgis Reformatų
parkas

Kuriamos viešosios
erdvės Paupyje

Vilniaus
Japoniškas sodas

Didžiosios Sinagogos
teritorijos tvarkymas

Svarbios naujos
transporto jungtys
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Radikalūs apšvietimo pokyčiai
Šiais metais naujaisiais LED šviestuvais bus apšviestos
pirmosios Vilniaus miesto gatvių atkarpos. O per trejus
metus modernusis apšvietimas pakeis visus senuosius
46 tūkst. šviestuvų.

Tvarkomos Rasų
kapinės

Atgis Reformatų
parkas

Seniausių Vilniaus miesto istorinių Rasų
kapinių tvarkymo darbams savivaldybė
skyrė daugiau kaip 2 mln. eurų. Šiemet
jau pradėti darbai bus užbaigti iki 2020
metų.

Šiemet bus pradėti pačiame miesto
centre esančio Reformatų sodo
atnaujinimo darbai.

Kuriamos viešosios
erdvės Paupyje
Šiemet planuojama viešųjų erdvių, prie rekonstruojamų
Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių, tvarkymo darbų
pabaiga.

Vilniaus
japoniškas sodas

Didžiosios Sinagogos
teritorijos tvarkymas

Lvovo, Geležinio Vilko bei Linkmenų
gatvių sankirtoje esanti 5 hektarų
nenaudojama teritorija iki 2020 metų taps
žydinčiu miestiečių poilsiui skirtu Vilniaus
japoniškuoju sodu. Pirmuosius darbus
pradėti planuojama jau šių metų pabaigoje.

Jau parengtas Vilniaus Didžiosios
Sinagogos teritorijos ir jos aplinkos –
didžiausio Vokiečių gatvės kiemo bei
Žydų gatvės – sutvarkymo techninis
projektas.

Svarbios naujos
transporto jungtys
Jau kitų metų pavasarį prasidės Šiaurinės
gatvės pirmosios atkarpos tiesimo darbai.
Pirmajame etape gatvė bus tiesiama nuo
vakarinio aplinkkelio ir kirs Justiniškes,
Pašilaičius, Šeškinę iki Ukmergės gatvės.
O iki 2020 m. pietinėje miesto dalyje
esanti Žirnių g., Liepkalnio g. bei Minsko pl.
sankryža bus rekonstruota į dviejų lygių
sankryžą.
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Ačiū visiems
Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos
nariams, prisidėjusiems
prie miesto kūrimo:
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Kasparas Adomaitis 

Audronis Imbrasas 

Rita Balčiūnienė

Vincas Jurgutis 

Danutė Bekintienė

Jaroslav Kaminski 

Valdas Benkunskas 

Justina Kašėtaitė

Adomas Bužinskas 

Andrius Katinas 

Bronius Cicėnas

Auksė Kontrimienė

Renata Cytacka 

Vaidas Kukarėnas 

Algis Čaplikas

Darius Kuolys

Aleksandr Fiodorov 

Paulė Kuzmickienė

Mark Adam Harold 

Linas Kvedaravičius 

Vaidotas Ilgius 

Artur Liudkovski 

Zbigniev Maciejevski 

Gediminas Rudžionis 

Aldona Šventickienė

Mindaugas Mačernis 

Gžegož Sakson

Gediminas Švilpa 

Vidmantas Martikonis

Arvydas Sekmokas 

Edita Tamošiūnaitė

Vytautas Mitalas

Marius Skarupskas 

Gintautas Terleckas 

Miroslavas Monkevičius 

Šarūnas Skučas 

Skirmantas Tumelis 

Rafael Muksinov

Valerij Stankevič

Vidas Urbonavičius 

Kęstutis Nėnius 

Gediminas Storpirštis

Artūras Zuokas 

Juozas Olekas

Liutauras Stoškus 

Gintautas Paluckas 

Žilvinas Šilgalis 

VioletaPodolskaitė

Remigijus Šimašius 

Romualda Poševeckaja 

Edita Šiško
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Ačiū ir visiems Vilniaus miesto
savivaldybės darbuotojams!

Naudingi kontaktai,
padėsiantys spręsti Jūsų ir miesto problemas:

Dėl nenuvalyto sniego, smėlio,
šiukšlių ir panašių problemų:

Dėl neveikiančio apšvietimo
gatvėje/kieme:

Kreipkitės į savo seniūniją arba
maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas rasite
atsakingą asmenį, prižiūrintį teritoriją dėl
kurios turite nusiskundimų.

Kreipkitės į Vilniaus gatvių apšvietimo tinklus
(avarinė tarnyba dirba visą parą):
Tel. nr.: (8 686) 17097, tel. nr.: (8 5) 249 6005,
el. p.: dispecerine@vgaet.lt, www.vgaet.lt

Daugiabučio administratorius
pateikia neaiškias sąskaitas,
sąmatas:
Kreipkitės į administratorių, kuris išrašė sąskaitą,
jis privalo paaiškinti, kodėl sąskaita yra tokia. Jei
atsakymas netenkina, galite kreiptis į savivaldybės
Pastatų administravimo poskyrį telefonu:
(8 5) 211 2782 (Milda Benetytė),
(8 5) 211 2685 (Renata Laškovienė).

Norite atnaujinti savo
daugiabučio ar gyvenamosios
teritorijos aplinką:
Specialiai Jums sukurtos „Kaimynijų“ ir
„50/50“ programos:
www.vilnius.lt/50ir50/, daugiau informacijos
tel. nr.: (8 5) 211 2116,
el. paštas: danguole.baltrusaitiene@vilnius.lt;
www.vilnius.lt/kaimynijos,
programos administratorius VšĮ „Atnaujinkime miestą“, tel. nr.: (8 5) 250 3406,
el. paštas: kaimynijos@vilnius.lt.

Duobės ar kitos problemos
gatvėje:
Kreipkitės į savivaldybės įmonę Grinda:
Tel. Nr.: 1355 arba (8 5) 215 2112
El. paštas: 1355@grinda.lt
www.grinda.lt

Laiku neatvažiavo autobusas
ar kitos viešojo transporto
problemos:
Kreipkitės į SĮ „Susisiekimo paslaugos“
tel. nr.: (8 5) 210 70 50. Daugiau informacijos:
www.vilniustransport.lt

Gyventojai stato automobilius
ant žolės ar kiti viešosios
tvarkos pažeidimai:
Kreipkitės į Viešosios tvarkos skyrių
tel. nr: (8 5) 219 79 48.
Fiksuokite ir registruokite pranešimą
www.tvarkaumiesta.lt arba per aplikaciją
„Tvarkau Vilnių“.

Sugadintos vaikų žaidimo
aikštelės, suoliukai ir pan.:
Kreipkitės į Teritorijų tvarkymo poskyrį – Jolita
Marchulija, tel. Nr.: (8 5) 211 2083.
Fiksuokite ir registruokit pranešimą
www.tvarkaumiesta.lt arba per aplikaciją
„Tvarkau Vilnių“.

Norite, kad būtų apgenėti
medžiai.
Kreipkitės į Želdinių poskyrį – Giedrė Čeponytė
tel. nr.: (8 5) 211 2469 arba Marius Pabrieža
tel. nr.: (8 5) 211 2742, (8 687) 34356;
Fiksuokite ir registruokit pranešimą
www.tvarkaumiesta.lt arba per aplikaciją
„Tvarkau Vilnių“.

Turite klausimų dėl atliekų
tvarkymo, šiukšlių išvežimo ar
sąskaitų už jas:
Kreipkitės į savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų
sistemos administratorius“ tel. Nr: (8 650) 04900
www.sivasa.lt

Idėjos miestui ar kiti klausimai:
Parašykite savivaldybei el. paštu:
e.vicemeras@vilnius.lt arba užklausą pateikite
per www.vilnius.lt/epaslaugos

Ataskaitoje panaudotų nuotraukų autorius – Saulius Žiūra.
www.vilnius.lt

