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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.

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  
edita tamoŠiūnaitė:

VIceMerAS 
linas kVedaraVičius:

VIceMerAS 
gintautas Paluckas:

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.

Vilnius yra nuostabus 
miestas, nes jis yra 
istorinis, žalias ir 
inoVatyVus. mano 
tikslas – stiPrinti Visus 
Šiuos elementus ir jų 
Pagrindu kurti Vilnių.



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.

rINKIMų PAžADAI IŠTeSėTI 
NeSIBAIGUS KADeNcIjAI

atėjau, 
Pamačiau,
Padariau
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NerIeS
KrANTINė

DArželIAI KYlA 
ATlYGINIMAI

ŠIlDYMo
KAINoS

DėMeSYS
rAjoNų APlINKAI
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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.

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.).

atnaujinta neries krantinė

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

Į darželius patenka 
Visi Vilniečių Vaikai

kyla 
atlyginimai

7000

89,6 tūkst.

VIeTų TrūKUMo

NelIKo 

2017 M. PABAIGoje
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Per pastaruosius trejus metus šilumos kaina 
vilniečiams buvo sumažinta net 27,3 proc.

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.

sumažėjo šildymo 
kainos

sparčiai keičiasi  
miesto rajonų Veidas27,3

Proc.
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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!

Viso gero,  
Vilniaus  
kerPės!

NAUjASIS VIlNIAUS VeIDAS –
 deŠimtmečiais nesPręstos Problemos 

Virsta miesto PriValumais
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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.

modernus ir patogus  
Vilniaus Viešasis transportas:  
net 290 naujų autobusų ir 
troleibusų

VIlNIUje NUPIrKTA 
NAUjų AUToBUSų

TroleIBUSAI

5 Vnt.

2 Vnt.

0 Vnt.

41 Vnt.

2 Vnt.

0 Vnt.

0 Vnt.

18 Vnt. 62 Vnt.

40 Vnt. 200 Vnt.

rADIKAlUS VIeŠojo 
TrANSPorTo ATNAUjINIMAS

NAcIoNAlINė 
KoNcerTų SAlė

NAUjA 
lUKIŠKIų AIKŠTė

ATGIMSTANTYS 
VIlNIAUS KIeMAI

NAUjI BASeINAI

DAUGIAFUNKcIo 
KoMPleKSo STATYBoS

2011

2011

2015

2018

2012

2012-2017

2016

2013 2017

2014 2018
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2Naujo 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.

pirmieji nauji baseinai Vilniuje

BASeINAI

TAKelIAIM IlGIo
825

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. 

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.

dešimtmečius lauktas  
naujasis lukiŠkių aikŠtės Veidas
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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.

Finišo tiesiojoje daugiafunkcio 
komPlekso Parengiamieji darbai

Ne MAžIAU KAIP

VIeTų STADIoNAS

15 tūkst.

V i l n i a u s  m i e s t o  s a V i V a l d y b ė s  m e r o  i r  t a r y b o s  a t a s k a i t a  2 0 1 7

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.

atgimsta Vilniaus kiemai

asfaltuoti kiemai

VIlNIAUS KIeMų

PerNAI Ir UžPerNAI 
ATNAUjINTA NeT

700

0 0 0 0 10

440

260
350*

20152013

ANKSTeSNė KADeNcIjA

201420122011 2017 20182016

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.

nauja kultūros erdVė - 
nacionalinė koncertų salė

r. ŠimaŠius

*planuojama



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.

ATeITĮ PASITINKAMe ŠIANDIeN!

labas,  
modernusis 

Vilniau
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IŠBANDYTAS BePIloTIS 
eleKTroBUSAS

IŠMANIojI 
PArKAVIMo SISTeMA

PoPIerINIAI DoKUMeNTAI – 
ISTorIjA

MIKroKoMPIUTerIAI 
VISIeMS PeNKToKAMS

eleKTroMoBIlIAI 
SAVIVAlDYBėje

SAVIVAlDYBėS PASlAUGoS 
TAVo KIŠeNėje

„TrAFI” – PIrMIAUSIA 
VIlNIečIAMS

KelTAS Per NerĮ –
„UPerIS“

DroNAI – BUDrIoSIoS 
MIeSTo SArGų AKYS

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.

Vilniuje išbandytas pirmasis  
bePilotis elektrobusas
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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. 

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

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.

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.

mikrokompiuteriai Visiems
Vilniaus Penktokams

Vilniečiai pirmieji pasaulyje
naudojasi naująja „trafi“ 
Platforma

saViValdybė persėda
į elektromobilius

išmanioji ParkaVimo sistema

14

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.

keltas per nerĮ – „uPeris“
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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.

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.

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

saViValdybės paslaugos 
taVo kiŠenėje

popieriniai dokumentai –  
istorija

dronai –  
budriosios miesto 
sargų akys

SAVIVAlDYBėS 
PASlAUGą

NeT

121

11823
24354

40978

89145

20172015

ePASlAUGų UžSAKYMAI

201620142013

49322

2dronai
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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!

KUlTūrA, ŠVeNTėS, PoIlSIS GAMToje 
Ir MIeSTo PAžINIMAS

miestas,  
alsuojantis 

gyVybe
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KUlTūroS 
ProjeKTAI

lIeTUVoS ATKūrIMo 
ŠIMTMečIo ŠVeNTė

ATNAUjINAMoS 
VIeŠoSIoS erDVėS

KAlėDoS 
VIlNIUje

ĮreNGIAMI MIeSTo 
PAžINIMo MArŠrUTAI

VIlNIAUS 
GIMTADIeNIS
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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.

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.

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

Valstybės atkūrimo 100-mečio proga Tado Kosciuškos gatvės skvere atidengtas paminklas didiesiems 
tautiškumo skatintojams – broliams Petrui, jonui ir Antanui Vileišiams.

Vilniečių pamėgtame žaliųjų ežerų paplūdimyje rekonstruoti visi trys mediniai tiltai, įrengti nauji suolai, 
sutvarkyta aplinka.

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.

Pradėtas tvarkyti vienas seniausių, dar XVII a. 
įkurtas, vilniečiams ir miesto svečiams atviras, 
greta technologijų miestelio „Vilnius TechPark“ 
esantis Sapiegų parkas.

žaliausia europos sostine vadinamame Vilniuje 
pernai pasodintas rekordinis per pastaruosius 
penkerius metus medžių skaičius – 3140. 

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.

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!

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

kultūros Projektai

atnaujinamos 
VieŠosios erdVės

miestą pažinkite 
keliaudami Pėsčiomis

VIlNIUje PASoDINTA MeDžIų:

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

Valstybės atkūrimo 
Šimtmečio ŠVentė Vilniuje

gražiausia pasaulyje 
kalėdų eglė

TūKST.300žMoNIų VIlNIUje ŠVeNTė 
VAlSTYBėS ATKūrIMo ŠIMTMeTĮ.
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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.

kuriamos Vilniaus   
gimtadienio ŠVentės tradicijos



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.

KAD AUGTI Ir MoKYTIS VIlNIUje 
BūTų PAToGU Ir ĮDoMU

dar daugiau
dėmesio

ŠVietimui

22



23V i l n i a u s  m i e s t o  s a V i V a l d y b ė s  m e r o  i r  t a r y b o s  a t a s k a i t a  2 0 1 7

MoDUlINIAI
DArželIAI

MoKYKlų 
STATYBų BUMAS

PAPIlDoMI FINANSAI 
ūKINėMS reIKMėMS

PlečIAMA MoDerNI 
eleKTroNINė reGISTrAcIjA

PADIDINTI ATlYGINIMAI 
DArželIų AUKlėTojoMS

DIDINAMAS 
AUKlėTojų SKAIčIUS
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26jau 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.

statomi moduliniai darželiai

NAUjI DArželIAI

MoDUlINIAI 
PrIeSTATAI 
PrIe 
DArželIų

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.

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.

planuojamas mokyklų  
statybų bumas 

papildomi Finansai
mokykloms ir darželiams 
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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.

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.

moderni elektroninė registracija   
ne tik į darželius, bet ir į mokyklas

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.

padidinti atlyginimai  
darželių auklėtojoms

didinamas  
auklėtojų skaičius

NAUjų AUKlėTojų

600

eUrų DAUGIAU

150



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.

VAIKAI AUGS ŠeIMoSe, KIlS ATlYGINIMAI, 
NAUjI SocIAlINIAI BūSTAI

rūPinamės   
miestiečių 

geroVe

26
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GloBoS NAMų
PerTVArKA

NAUjAS SocIAlINIS
DAUGIABUTIS

PADIDINTI MeDIKų
ATlYGINIMAI

DrASTIŠKAI SUMAžėjUSI eIlė 
SocIAlINĮ BūSTą GAUTI

DIDėS ATlYGINIMAI 
SocIAlINIAMS DArBUoTojAMS
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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.

globos namų pertVarka –  
Visi Vaikai augs Šeimose

Vilniuje įVaikinti Vaikai 
bei Vilniečiai Vaikai, 
įVaikinti lietuVoje 
arba užsienio Piliečių:

Vilniuje Parengta įtėVių 
ir globėjų Šeimų:

56

131

44

83

64

158

2016

2016

2015

2015

2017

2017

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

naujas socialinis daugiabutis
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Praėjusiais metais nuspręsta, kad šiemet Vilniuje 
atlyginimai socialiniams darbuotojams bus didinami 
beveik 50 proc.

atlyginimai socialiniams   
darbuotojams didės iki 50% 50

Proc.

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.

drąstiškai sumažėjusi    
eilė socialiniam būstui gauti

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.

padidinti Vilniaus 
medikų atlyginimai 4MlN. eUrų



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.

eFeKTYVIAI PrIžIūrIMAS MIeSTo 
ūKIS KUrIA PrIDėTINę VerTę

Patogesnis
ir gražesnis  

miestas

30
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reKorDINIS SKAIčIUS 
NAUjų GATVIų

„KISS AND rIDe“ 
SToTelėS

PožeMINIų KoNTeINerIų 
AIKŠTelėS

NAUjI 
DVIrAčIų TAKAI

PIGeSNIS MIeSTo 
VANDUo

BAIGTA ŠIlUMoS ūKIo 
PerTVArKA

STAToMI Ir reKoNSTrUojAMI 
TIlTAI BeI VIADUKAI

SUMAžINTI ATlIeKų 
TVArKYMo TArIFAI

PelNINGAI DIrBANčIoS 
MIeSTo ĮMoNėS

MAžėjANTI MIeSTo SKolA
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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.

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

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

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.

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

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

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

rekordinis skaičius 
naujų gatVių 

nauji dViračių
takai

„kiss and ride“
stotelės

mažesni atliekų
tVarkymo tarifai

statomi ir rekonstruojami
tiltai bei Viadukai

Penktadaliu Pigesnis
Vanduo

Vilniuje asfaltuota gatVių, km

34
18211822,4 30,4

54
80*

201620152013 201420122011 2017 2018

NAUjoS GATVėS 
SUDArė NeT

KM.54

200
ĮlAIPINIMo – 
IŠlAIPINIMo SToTelIų

*planuojama
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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.

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.

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.

atliekos požeminiuose 
konteineriuose

pelningai dirbančios 
miesto įmonės

mažėja
miesto skola 

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.

šilumos ūkis – 
Vėl Vilniečių rankose

2016 01 01 2016 04 01 2016 07 01 2016 10 01 2017 01 01 2017 04 01 2017 07 01 2017 10 01 2018 01 01  2018 04 01 

383,1 385,8
370,9

286,7
315,4

279,1

277,4

245
236,4

391,2



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.

PerGAleS SKINANTIS eFeKTYVUMAS, 
ATVIrUMAS Ir INoVAcIjoS

Vilnius –
lyderis 

lietuVoje  
ir regione
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eFeKTYVIAUSIAI VeIKIANTI 
SAVIVAlDYBė

PIrMIejI lIeTUVoje: 
DrAUGIŠKI ANGlų KAlBAI

lABIAUSIAI BeSIVYSTANTIS 
MIeSTAS VIDUrIo Ir rYTų 

eUroPoS reGIoNe

VIlNIUS PAVYzDYS – lIeTUVoS 
MIeSTAI DAlINASI DUoMeNIMIS

BeNDrAVIMAS SU SeNIūNIjoMIS 
– SocIAlINIUoSe TINKlUoSe

VIlNIAUS lYDerYSTė lIeTUVoje 
Ir reGIoNe (Mercer TYrIMAS)

90 Proc. VIlNIečIų ATeITĮ 
PlANUojA SoSTINėje

„FINANcIAl TIMeS“: VIlNIUS – 
ATeITIeS MIeSTų TrejeTUKe

„relocATIoN GUIDe” 
UžSIeNIečIAMS
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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.

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.

Pernai vykusioje „login” 
konferencijoje keturi lietuvos miestai 
kartu su sostine pasirašė atvirų 
duomenų memorandumą. Sėkmingu 
Vilniaus pavyzdžiu nusprendė sekti 
Kaunas, Klaipėda, Alytus ir Trakai.

efektyViausiai Veikianti 
saViValdybė

90 proc. Vilniečių saVo ateitį Planuoja sostinėje

Vilnius - PaVyzdys  
lietuVos miestams3

90
MeTUS 

 IŠ eIlėS

%
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Nuo šių metų Vilniaus savivaldybė 
pirmoji lietuvoje priima visus anglų 
kalba parengtus dokumentus. Tokia 
paslauga labai patogi sostinėje 
gyvenantiems užsieniečiams.

Varšuvoje vykusiuose Vidurio ir 
rytų europos paslaugų centrų 
apdovanojimuose Vilnius išrinktas 
labiausiai regione besivystančiu 
paslaugų centrų miestu.

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.

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!

pirmieji lietuVoje: 
draugiŠki anglų 
kalbai

labiausiai besiVystantis 
miestas Vidurio ir rytų 
europos regione

bendraVimas su seniūnijomis 
socialiniuose tinkluose

„Financial times“: Vilnius –  
ateities miestų trejetuke

„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.

sklandžioms ĮkurtuVėms Vilniuje –  
skaitmeninis įrankis užsieniečiams

V i l n i a u s  m i e s t o  s a V i V a l d y b ė s  m e r o  i r  t a r y b o s  a t a s k a i t a  2 0 1 7
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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.

TAI, KAS VIlNIUje VYKSTA ArBA 
VYKS ArTIMIAUSIU MeTU

artimiausi  
Projektai
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rADIKAlūS APŠVIeTIMo 
PoKYčIAI

KUrIAMoS VIeŠoSIoS 
erDVėS PAUPYje

SVArBIoS NAUjoS 
TrANSPorTo jUNGTYS

rASų KAPINIų 
TVArKYMAS

VIlNIAUS 
jAPoNIŠKAS SoDAS

ATGIS reForMATų 
PArKAS

DIDžIoSIoS SINAGoGoS 
TerITorIjoS TVArKYMAS
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Šiais metais naujaisiais leD šviestuvais bus apšviestos 
pirmosios Vilniaus miesto gatvių atkarpos. o per trejus 
metus modernusis apšvietimas pakeis visus senuosius 
46 tūkst. šviestuvų.

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

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 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.

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

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

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

radikalūs aPŠVietimo pokyčiai

tVarkomos rasų 
kaPinės

Vilniaus 
jaPoniŠkas sodas

atgis reformatų 
Parkas

didžiosios sinagogos 
teritorijos tVarkymas

kuriamos VieŠosios 
erdVės PauPyje

sVarbios naujos  
transPorto jungtys

2020
MeTų

IKI
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ačiū Visiems  
Vilniaus miesto 
saViValdybės tarybos 
nariams, prisidėjusiems 
prie miesto kūrimo:

KASPArAS ADoMAITIS 

rITA BAlčIūNIeNė 

DANUTė BeKINTIeNė

VAlDAS BeNKUNSKAS 

ADoMAS BUžINSKAS 

BroNIUS cIcėNAS

reNATA cYTAcKA 

AlGIS čAPlIKAS

AleKSANDr FIoDoroV 

MArK ADAM HArolD 

VAIDoTAS IlGIUS 

AUDroNIS IMBrASAS 

VINcAS jUrGUTIS 

jAroSlAV KAMINSKI 

jUSTINA KAŠėTAITė 

ANDrIUS KATINAS 

AUKSė KoNTrIMIeNė 

VAIDAS KUKArėNAS 

DArIUS KUolYS

PAUlė KUzMIcKIeNė 

lINAS KVeDArAVIčIUS 

ArTUr lIUDKoVSKI 
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zBIGNIeV MAcIejeVSKI 

MINDAUGAS MAčerNIS 

VIDMANTAS MArTIKoNIS

VYTAUTAS MITAlAS

MIroSlAVAS MoNKeVIčIUS 

rAFAel MUKSINoV

KęSTUTIS NėNIUS 

jUozAS oleKAS

GINTAUTAS PAlUcKAS 

VIoleTAPoDolSKAITė 

roMUAlDA PoŠeVecKAjA 

GeDIMINAS rUDžIoNIS 

GžeGož SAKSoN

ArVYDAS SeKMoKAS 

MArIUS SKArUPSKAS 

ŠArūNAS SKUčAS 

VAlerIj STANKeVIč 

GeDIMINAS STorPIrŠTIS

lIUTAUrAS SToŠKUS 

žIlVINAS ŠIlGAlIS 

reMIGIjUS ŠIMAŠIUS 

eDITA ŠIŠKo 

AlDoNA ŠVeNTIcKIeNė 

GeDIMINAS ŠVIlPA 

eDITA TAMoŠIūNAITė 

GINTAUTAS TerlecKAS 

SKIrMANTAS TUMelIS 

VIDAS UrBoNAVIčIUS 

ArTūrAS zUoKAS 

AčIū Ir VISIeMS VIlNIAUS MIeSTo 
SAVIVAlDYBėS DArBUoTojAMS!



naudingi kontaktai,  
Padėsiantys sPręsti jūsų ir miesto Problemas:

dėl nenuValyto sniego, smėlio, 
ŠiukŠlių ir PanaŠių Problemų:
Kreipkitės į savo seniūniją arba  
maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas rasite  
atsakingą asmenį, prižiūrintį teritoriją dėl  
kurios turite nusiskundimų.

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

dėl neVeikiančio aPŠVietimo 
gatVėje/kieme: 
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

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

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“.


