
Vilniaus miesto savivaldybės mero ir tarybos ataskaita 2015–2018 m.

Gidas po 
nuostabią 
Vilniaus 
planetą



Vilnius – tarsi planeta su savo orbita, gyventojais, savais rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Ji ryškiai šviečia iš tolo, yra viliojanti, svetinga, paslaptinga ir 
besikeičianti.

Jūsų rankose – Vilniaus pokyčių gidas.

Šiame leidinyje sužinosite, ką veikti, kur pramogauti su šeima, ką pama-
tyti, kaip į Vilnių privilioti draugus iš užsienio ar net ką čia kurti ateities 
verslininkams. Kaip miestas pasikeitė per pastaruosius ketverius metus, 
kaip išaugo, kuo nustebino ir kokios naujovės jame planuojamos – šis gidas 
leis pakeliauti po Vilnių. Ir nesvarbu, kiek laiko gyvenate jame, miestas auga 
ir keičiasi, todėl čia kasdien galima atrasti ką nors nauja sau.

Pokyčių gide aprašyti darbai ir pasiekimai, kuriuos per ketverius metus 
inicijavo Vilniaus miesto taryba, vedama tiesiogiai išrinkto mero Remigijaus 
Šimašiaus. Permainų tikrai daugiau, nei aprašyta šiame leidinyje, tačiau tai 
puikus būdas geriau pažinti kiekvieną besikeičiančio Vilniaus kampelį.

Leiskitės į atradimus nuostabioje Vilniaus planetoje.
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Aktyviam 
gyvenimui

Miestas – lyg didelė žaidimų aikštelė visiems. Bėgti, važiuoti 
dviračiu, plaukti baidare, žaisti badmintoną, turkštis fontane ar 
ramiai skaityti knygą viename iš skverų – kiekvienas vilnietis gali 
rasti sau tinkančią aktyvią veiklą. Vilniaus miesto savivaldybės 
funkcija – užtikrinti, kad tokių veiklų kasmet būtų vis daugiau. 
Atraskite sau patrauklų užsiėmimą ir pirmyn į miestą!

Palenktyniaukite su nerimi
Neris, anksčiau tik skyrusi miestą į dvi dalis, dabar tampa akty-

vias pramogas mėgstančių miestiečių traukos objektu. Prisijunki-
te prie tūkstančių vilniečių ir pėstute, bėgdami ar mindami dvira-
tį išbandykite sutvarkytą žemutinę Neries krantinę. O pasibaigus 
pasku tiniam Neries dešinės krantinės tvarkymo etapui, vakarais 
čia rinksis ne tik aktyvieji, bet ir poilsio ištroškę miestiečiai.

Įsiliekite į Lukiškių aikštės veiklas
Po trisdešimties metų svarstymų ir stagnacijos Lukiš-

kių aikštė įgavo naują veidą – stabų garbinimą pakeitė 
mėgavimasis savo miestu. Čia visada kas nors vyksta: šil-
tuoju metų laiku pažaiskite su vieninteliu pasaulyje fonta-
nu, kurio spalvingam šokiui galima diriguoti, atsipalaiduo-
kite skaitykloje po atviru dangumi, dalyvaukite gausybėje 
renginių. Žiemą aikštė taip pat nebeapmiršta – išbandy-
kite čiuožyklą arba pasimėgaukite žiemine spalvoto fon-
tano versija.
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Sukurkite savo 
plaukimo rekordą

Sportuokite 
aikštelėse prie 
namų ar mokyklųMiškas mieste – 

pabėgiokite 
vingio parke

Kojomis pažinkite nuostabų miestą

Maudynės mieste

Gaudykite vėją raudonais 
dviračių takais

Neseniai duris atvėręs Fabi-
joniškių baseinas yra pirmasis, 
pastatytas mieste jau atkūrus 
nepriklausomybę. Jis leis vi-
siems Vilniaus antrokams iš-
mokti plaukti, o vakarais galbūt 
būtent čia pasieksite asmeninį 
plaukimo rekordą?

Mėgstate futbolą ar krepšinį? Miestas kuria vis 
daugiau galimybių kasdien mėgautis šiomis sporto 
šakomis. Prie įvairių Vilniaus mokyklų sutvarkyta 10 
futbolo aikštynų, o miesto kiemuose – dešimtys krep-
šinio aikštelių, kuriose sportuoti gali visi norintys.Naujos pėsčiųjų takų dangos 

į Vingio parką sutraukia vis dau-
giau tų, kurie sapnuoja vieną skai-
čių – 42 km maratoną. Prisijunkite 
ir jūs – net ir naktį, kadangi Vingio 
parko takuose įrengtas naujas ap-
švietimas.

Manote, kad gerai pažįstate Vilnių? Bet ar tikrai esate išnaršę 
visus rajonus, kuriuose galima rasti ne mažiau įdomių objektų 
nei miesto centre? Išbandykite projektą „Vilnius kojoms“ – net 40 
maršrutų pėsčiomis, o juos įveikę tikrai galėsite sakyti: „Aš apė-
jau visą Vilnių.“ Pradėk nuo čia: www.vilniuskojoms.lt

9 miesto paplūdimiai laukia vandens mėgėjų – sutvarkyti 5 jau anks-
čiau vilniečių pamėgti paplūdimiai ir 4 įrengti visiškai nauji. Vienas po-
puliariausių paplūdimių – Žaliųjų ežerų poilsiavietė – pasikeitė iš es-
mės: rekonstruoti trys mediniai tiltai, sutvarkyta infrastruktūra, o šiais 
metais veikti pradės ir nauja moderni gelbėjimo stotis. Karštą vasaros 
dieną nerkite į gaivią vėsą!

Badmintonas, mankšta arba knyga skvere? 
Kodėl gi ne!

19 atnaujintų miesto skverų ir viešųjų erdvių kviečia aktyviai pra-
mogauti. Kam važiuoti į gamtą už miesto, jei ją galima rasti visai 
netoli namų? Kasmet Vilnius tampa vis žalesnis – per ketverius 
metus čia pasodinti 8608 medžiai.

Olandai pavydi vilniečiams – tai pripažino olandų eks-
pertas Lennartas Noutas, pamatęs naujus Vilniaus dvi-
račių takus. Lėkite su vėjeliu bent dviem iš jų: P. Vileišio 
taku, atveriančiu puikius vaizdus į Nerį, ir Žvėryne esančiu 
Birutės taku, kuris atsirado išlaisvinus Neries pakrantę 
nuo nelegalias tvoras užtvėrusių asmenų.

Kaip buvo prieš 4 metus?
Raudoni buvo tik Vilniaus stogai, bet ne dviračių takai. Baltos linijos, 

nupieštos tiesiog ant gatvių ir šaligatvių, dažnai vedė į niekur ir pikti-
no dviratininkų bendruomenę. Tokie fiktyvūs dviračių takai šiuo metu 
trinami visame mieste – jie keičiami naujo standarto raudonais takais.
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Kultūros mieste niekada nebus per daug. Ji negali būti uždaryta 
tarp keturių sienų – turi trykšti miesto skersgatviuose, parkuose, 
netikėtose erdvėse. Per ketverius metus Vilnius padarė daug, 
kad kiekvienas kultūros gerbėjas galėtų mėgautis ja. Išsirinkite 
mėgstamą sritį, o dar geriau – ateikite su savo idėja – originaliausios 
virsta realiais projektais Vilniuje.

Meno
gerbėjams

Kultūros stebuklas 
Vilniuje – MO muziejus

Atraskite nematytą lietuvišką 
meną naujausiame Vilniaus per-
le – MO muziejuje. Lyg meteoritas į 
Vilniaus kultūros padangę įsiveržęs 
muziejus vilioja ir savo architektūra, 
ir gausybe kultūrinių renginių. Nuos-
tabiausia tai, kad šis muziejus – vie-
nos šeimos iniciatyva; ją įgyvendinti 
padėjo ir Vilniaus miesto savivaldy-
bė. Verslininkai Butkai už šį puikų 
darbą sostinei buvo pagerbti – tapo 
Vilniaus miesto garbės piliečiais.

Nebeerzinantis 
Žaliasis tiltas

Ilgai vilniečius erzinusios Žaliojo tilto 
skulptūros buvo nukeltos, o jų vietoje at-
siras skirtingų, nuolat keičiamų meno ins-
taliacijų. Nepražiopsokite, kai Žaliasis tiltas 
atsinaujins!

Miesto inicijuota programa „Kuriu Vilnių“ pritraukė tuntą 
menininkų ir atgaivino primirštas vietas. Šiemet tokia progra-
ma vyks antrą kartą – menininkų idėjoms įgyvendinti skirta 
0,5 mln. eurų. Atraskite keletą tokių meno kūrinių, pernai pa-
puošusių Vilnių: 

• Mykolo Saukos skulptūros sugrąžino primirštą Viršuliškių 
miško parką (Laisvės pr. 57) į miesto žemėlapį.

• Oro uosto prieigos pasipuošė skulptūra raketų išradėjui 
Kazimierui Simonavičiui.

• Mieste kursuoja jaunųjų Lietuvos ir Estijos tapytojų ori-
ginaliai apipavidalinti troleibusai – „Tapybos maršrutizatoriai“. 

• Projektas „Sienos prisimena“ pasakoja tarpukario žydų gy-
venimo istorijas, atgijusias ant Vilniaus senojo žydų kvartalo 
sienų.

Menas 
netikėtose 
erdvėse – 

„Kuriu Vilnių“ 
projektai

Pasisveikinkite su 
Nepriklausomybės 
akto signatarais

Ką dar nuveikė miestas, kad kultūros Vilniuje būtų daugiau?

Legenda atgimsta – 
prisikels „Rotonda“

Jis vėl Vilniuje – Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signatarui dr. Jonui Basanavičiui jo gimimo dieną, 
lapkričio 23-iąją, atidengtas paminklas ir įrengta 
aikštė. Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga buvo 
prisiminti ir kiti svarbūs šio įvykio kūrėjai – broliai 
Vileišiai, jiems pagerbti paminklas iškilo prie Neries.

Gedimino kalno papėdėje jau daugiau 
nei du dešimtmečius apleista stovėjusi 
ledainė „Rotonda“ pagaliau sulauks nau-
jakurių. Sostinės savivaldybė skelbs ilga-
laikės nuomos konkursą, o šis, tikimasi 
padės prikelti unikalų statinį.

Vilniaus miesto 
savivaldybė finansiškai 
remia 5 miesto trupes: 

„Vilniaus miesto operą“, teatrą 

„Atviras ratas“, šokio teatrą 

„Low Air”, styginių ansamblį 

„Mikroorkestra“ ir Oskaro 
Koršunovo teatrą.

miesto trupės5

Savo idėjas įgyvendinti gali ir 
vietos bendruomenės – 
šiam konkursui skirta 

25 tūkst. eurų.
tūkst.eurų25

Kultūros renginių 

finansavimas kasmet 

auga – šiemet tam skirta 

272 tūkst. eurų.

tūkst.

eurų

272



8 9

Šeimoms 
su vaikais

Vilnius – vienintelis Lietuvos miestas, kuriame vaikų skaičius 
auga. Ši džiugi tendencija kelia ir nemažai iššūkių kalbant apie 
darželius bei mokyklas. Per pastaruosius ketverius metus Vilniaus 
savivaldybė pasistengė, kad vaikus auginti Vilniuje būtų kuo 
paprasčiau – teigiami pokyčiai palietė ir darželius, ir mokyklas.

Žaiskite 
visame 
mieste!

Vilniuje yra daugiau kaip 
pusė tūkstančio žaidimų 
aikštelių vaikams, tačiau jų 
niekada nebus per daug – 
savivaldybė įrengė dar 130 
naujų.

Būkite ramūs, palikę vaikus 
darželiuose

Keičiasi Vilniaus mokyklos

• Sutvarkyta registracijos į darželius sistema – tėveliai 
nebeturi kankintis naktimis ir klausytis paaiškinimų apie ki-
bernetines atakas.

• Mokama 100 eurų kompensacija tėvams, vedantiems 
vaikus į privačius darželius.

• Pagaliau darželiai ir mokyklos tinkamai finansuojami – 
skirtos adekvačios lėšos aplinkai kurti, taip pat kiekvieno 
darželinuko ar moksleivio ūkinėms reikmėms paskirta ati-
tinkamai po 53 ir 63 eurus.

• Dėl šių sprendimų į darželius patenka visi vaikai ir vis ar-
čiau namų. Kadencijos pradžioje vietų darželiuose trūko net 
7000 jaunųjų vilniečių.

• Padidinti atlyginimai tiems, kas rūpinasi vaikais darže-
liuose, – auklėtojoms (padidinta 150 eurų), jų padėjėjoms ir 
virėjoms (padidinta 50 eurų).

• Pertvarkius, įsigijus naujas arba išsinuomojus patalpas 
įrengti šie darželiai: „Gluosnis”, „Ąžuolas”, „Žolynas”, „Giliu-
kas”, „Malūnėlis”, „Kodėlčiuko” skyrius bei „Pilaituko”, „Pum-
purėlio”, „Pasakos” ir „Gilužio” filialai.

• Švietimo srities finansavimas nuo 
2015 m. išaugo dvigubai ir 2019 metais 
viršija 300 mln. eurų.

• Per ketverius metus sutvarkyta rekor-
diškai daug mokyklų. Taip pat padidintas 
jų finansavimas – tėveliams nebetenka 
savo lėšomis spręsti mokyklos problemų. 

• Dirbančioms šeimoms nebereikia 
sukti galvos, kas po pamokų galėtų pri-
žiūrėti jų pradinukus. Vilniaus savivaldybė 
nuo šiol finansuoja visos dienos moky-
klą – pradinukai gali likti prailgintos dienos 
klasėse iki 18 val., o tėveliams tai papildo-
mai nekainuoja.

• Vilniaus savivaldybė finansavo de-
šimties kūrybinių dirbtuvių „FabLab“ su-
kūrimą Vilniaus mokyklose – jose skatina-
mos inovacijos ir ugdomas verslumas.

• Vilnius įvedė elektroninius vaiko svei-
katos pažymėjimus. Tai reiškia, kad tė-
vams nebereikia gaišti laiko ir laukti eilėse, 
nešioti pažymų iš poliklinikos į mokyklą.

Kaip buvo prieš 4 metus?
Tėvai piktinosi neveikiančia registracijos į darželius sistema, didelė da-

lis vilniečių vaikų taip ir likdavo nepriimti, o darželiai dėl nepakankamo fi-
nansavimo buvo priversti rinkti lėšas iš tėvų paprasčiausiems poreikiams 
tenkinti.



Vasarą – į stovyklas
Vasaros stovykloms remti finansavimas padidintas 7 

kartus – tai leidžia net 8 tūkst. vilniečių vaikų smagiai leisti 
vasarą 150-yje savivaldybės remiamų vasaros stovyklų. Iš 
jų – apie 2,2 tūkst. vaikų iš socialiai remtinų šeimų.
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Žemėlapis „Vilnius vaikams“ – 
atraskite sostinę

Sukurtas unikalus žemėlapio tipo žaidimas „Vilnius vaikams“ leidžia 
kolekcionuoti miesto patirtis. Žemėlapyje rasite 15 netipinių lankytinų 
vietų, apie kurias net ir suaugę vilniečiai nedaug ką žino.

Ugdykite 
programavimo 
įgūdžius

Vilniuje gimusi nacionalinė iniciatyva „Kompiute-
riukai vaikams“ išplito visoje Lietuvoje. Padedant Vil-
niaus savivaldybei 2017 m. visi sostinės penktokai 
gavo po mikrokompiuterį „BBC Micro:Bit“. Projektas 
tęsiamas ir toliau – įtraukiamos aktyviausios klasės 
iš visos Lietuvos.



Mėgstantiems 
pramogauti
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Miestas gyvas tik tuomet, kai jame šurmuliuoja žmonės. 
Savivaldybės užduotis – sukurti galimybes vilniečiams kuo 
daugiau laiko praleisti mieste, lankyti kuo daugiau pramogų. 
Nuo automobilių išlaisvintos gatvės virsta tikromis 
miestiečių socializacijos vietomis, atgimę parkai pritraukia 
naujus festivalius, o šalta žiema netrukdo, kai yra ką veikti 
ar į ką pažiūrėti – Vilnius jau gyvas ištisus metus.

Nauja Vilniaus 
gimtadienio tradicija – 
Šviesų festivalis

Sausio 25-oji tik pastaraisiais 
metais pradėta švęsti kaip Vilniaus 
gimimo diena. Šiemet šia proga 
buvo surengtas pirmasis Vilniaus 
šviesų festivalis. 27 šviesų instalia-
cijos į Senamiestį priviliojo dešim-
tis tūkstančių vilniečių – akivaizdu, 
kad gimė nauja Vilniaus gimtadie-
nio šventimo tradicija.

Festivalis 
„PaVINGiuojam“: 

opera tarp tulpių, 
daug sporto ir 
maisto fiesta!

Vilniečių pamėgtas Vingio par-
kas iš miško virto tikru miestie-
tišku parku ir kiekvieną pavasarį 
per tulpių žydėjimą kviečia ap-
silankyti 2 dienų festivalyje „Pa-
VINGiuojam“. Patinkamos veiklos, 
muzikos, maisto festivalyje randa 
jaunimas ir senjorai, sportininkai 
ir gamtos mylėtojai, šeimos su 
mažyliais.



Atnaujinta Kaziuko mugė
Daininga sostinėFestivaliai, išjudinantys miestą

Naujos pėsčiųjų gatvės senamiestyje 
sukūrė traukos centrus

Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio šventė pernai, Vasario 
16-ąją, daugeliui vilniečių įstrigo 
atmintyje – pilnos gatvės žmo-
nių, laužų šiluma ir užburian-
tis vienybės jausmas. Dar kartą 
šimt metis buvo pažymėtas vasa-
rą – Šimtmečio piknikas Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dieną prie 
Baltojo tilto priviliojo tūkstančius 
šeimų. Sostinė įrodė, kad svar-
biausias Lietuvai šventes turime 
ne tik minėti, bet ir švęsti.

416-uosius metus skaičiuojanti sostinės Kaziuko 
mugė šiemet atnaujinama – savivaldybė inicijavo 
naujo mugės operatoriaus rinkimus tam, kad ren-
ginio organizavimas būtų dar skaidresnis, o lanky-
tojai galėtų pajusti tikrąją senosios mugės dvasią.

Vilniuje skambėjo Lietuvos šimtmečio dai-
nų šventė „Vardan tos“, sulaukusi apie 36 tūkst. 
svečių iš visos Lietuvos. Sostinės savivaldybė 
priėmė, apgyvendino ir maitino šventės dalyvius, 
paruošė aplinką tam, kad Dainų šventę pajustų 
visi – kiekvienas dalyvis ir miestietis.

Savivaldybė finansavimu prisideda prie dau-
gybės festivalių Vilniuje, kad sostinė būtų gyva ir 
kad kiekvienas čia atrastų mėgstamų malonumų 
sielai. Tokių festivalių pavyzdžiai – „Kino pavasa-
ris“, „Kultūros naktis“, „Scanorama“, „Nepatogus 
kinas“, „Muziejų naktis“, „Poezijos pavasaris“.

Po rekonstrukcijos atnaujinta ir pėstiesiems paskirta Vilniaus gatvė tapo 
naktinės miesto kultūros traukos vieta. Panašų renesansą išgyvena siaura 
A. Savičiaus gatvelė – ji po rekonstrukcijos savaitgaliais atitenka tik pės-
tiesiems. Visi vilniečiai galėjo būti šių nuostabių pokyčių liudininkai – kaip 
primiršta gatvelė tapo socializacijos, kultūrinių renginių ir net bažnyčios at-
gimimo vieta. Pėstiesiems sugrįžo ir Gedimino prospekto dalis – sutvarkius 
automatinius užtvarus, savaitgaliais čia nebereikia saugotis automobilių.
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Reikšmingiausios 
Lietuvai datos –
ryškiausios Vilniuje
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Dažnai nevertiname arba nepastebime to, kas yra arčiausiai 
mūsų. Ar atkreipėte dėmesį, kaip keičiasi jūsų aplinka – namai, 
kiemai ir rajonai? Per ketverius metus atsiradę pokyčiai vėl 
leidžia mėgautis mus supančiomis erdvėmis. Kartais geram 
poilsiui ar aktyviai veiklai pakanka savo kiemo.

Savas kiemas

Vėl galima 
pasivaikščioti 
po kiemą

per 4 metus 
sutvarkyti 1205 
daugiabučių kiemai

Užeikite ir į kaimyno kiemą – 
atskirti rajonai vėl draugauja

Atliekų konteineriai – 
po žeme

Būkite savo namo šeimininkai
Pasitelkite fantaziją 
tvarkydami kiemą – 
savivaldybė prisidės

Žalieji koriaI – 
tam, kad 
automobiliai 
nesigrūstų 
bet kur

Į užmirštus ir nuskurusius Vil-
niaus kiemus pagaliau atkreiptas 
dėmesys. Per 4 metus jų sutvar-
kyta rekordiškai daug – 1205 dau-
giabučių kiemai.

Viršuliškių ir Karoliniškių rajonus sujungė naujas pėsčiųjų ir 
dviratininkų viadukas per T. Narbuto gatvę. Tai padeda ir pės-
čiųjų saugumui, ir vairuotojams – T. Narbuto gatvėje panaikin-
tos nebereikalingos ir saugumo stokojančios pėsčiųjų perėjos.

Vilniaus kiemuose pradėta plė-
toti požeminių atliekų konteinerių 
sistema. Iki kitų metų atsirasian-
čios net 780 pusiau požeminių 
konteinerių aikštelių padės palai-
kyti tvarką kiemuose.

Savivaldybė suteikė galimybę patiems daugia-
bučių namų gyventojams pasirinkti savo būsto 
administratorių. Tokią progą gavę daugiau nei 
4 tūkst. daugiabučių namų Vilniuje gyventojai 
dviejų turų rinkimuose sprendė – palikti esamą 
administratorių ar pasirinkti naują.

Parengta ir pradėta įgyvendinti „Kaimynijų“ 
programa – savivaldybė skiria po 10 eurų kiek-
vienam atnaujinto kiemo kvadratiniam metrui. 
Čia galite įsirengti žaidimų aikšteles, pavėsines, 
pasivaikščiojimo takus, suoliukus ar kitokią jūsų 
pageidaujamą aplinką. Įdomu? 

vilnius.lt/kaimynijos

Vilniaus savivaldybė įren-
gė daugiau nei 40 žaliųjų korių 
aikštelių kiemuose – taip atsi-
rado 1600 vietų automobiliams 
statyti daug tvarkingiau nei iki 
šiol.

Kaip buvo prieš 4 metus?
Per ankstesnius 4 metus išasfaltuota 

vos 10 kiemų.

Kaip buvo prieš 4 metus?
Namų administratorius savivaldybė paskirdavo savo 

nuožiūra, gyventojams nebuvo suteikta teisė rinktis.
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Kas miestą daro patrauklų gyventojams? 
Veikla, kultūra, pramogos, gamta ir, žinoma, 
patogus judėjimas. Vilniuje per pastaruosius 
metus sparčiai gerėjo sąlygos judėti visais 
būdais – nuo neilgų kelionių pėsčiomis iki viešojo 
transporto pasirinkimo. Tai dar ne pokyčių 
pabaiga, tačiau stebina per ketverius metus 
įvykusio atsinaujinimo mastelis.

Kaip keliauti 
mieste?

Keliaukite nauju 
viešuoju transportu

Tokio radikalaus viešojo trans-
porto atnaujinimo pastaruoju 
metu nematė nė viena Europos 
sostinė. Vilnius įsigijo net 250 
naujų autobusų ir 41 troleibu-
są. Nauji raudoni autobusai jau 
nuspalvino Vilniaus gatves, at-
vyko ir dalis troleibusų, dauguma 
jų vilniečius nudžiugins šiemet. 
Įrengiamos naujos autobusų lau-
kimo aikštelės (net 118!), nauji 
paviljonai, tinkami laukti autobu-
sų bei troleibusų. Efektyvus vie-
šojo transporto sistemos atnauji-
nimas jau duoda vaisių – po ilgos 
pertraukos keliaujančių viešuoju 
transportu vilniečių skaičius vėl 
auga.

Vilniuje nupirkta naujų 
autobusų (vnt.)

Vilniuje nupirkta 
naujų troleibusų

5

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

2011 m. 

2012–2017 m.

2018 m.

5 vnt.

2 vnt.

41 vnt.

Riedėkite naujomis 
gatvėmis

Pastaruosius ketve-
rius metus Vilniuje gatvės 
tvarkomos kitokiu tem-
pu – nauja danga paklota 
net 193,4 km gatvių (o per 
2011–2015 m. – perpus 
mažiau, 79 km).

Minkite raudonais 
dviračių takais

Baigėsi dirbtinai ant šaliga-
tvių nupieštų dviračių takų me-
tas – Vilniuje pradėti kloti naujo 
standarto raudoni dviračių takai. 
Per ketverius metus sostinėje 
nutiesta 39 km dviračių takų, pa-
statyta 1700 dviračių stovų.

Pažinkite 
miestą 
pėsčiomis

Svarbiausias judėjimas 
mieste – pėsčiomis, todėl 
per ketverius metus buvo 
paklota net 68,2 km naujų 
pėsčiųjų takų.

Paklota naujos dangos

2015 m. 

2016 m.

2017 m.

2018 m. 

30,4 KM

34 km

54 km

75 km

Nutiesta dviračių takų

2015 m. 

2016 m.

2017 m.

2018 m. 

0 KM

6 km

12 km

21 km

Paklota naujų šaligatvių

2015 m. 

2016 m.

2017 m.

2018 m. 

1,3 KM

14,4 km

21 km

31,5 km

2

18

40

62

200

0 0
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Atsisakykite asmeninio automobilio – 
dalykitės juo su kitais

Naktinėkite 
nesibaimindami: 
Vilnius skelbia 
kovą tamsai

„Uber“, „Taxify” 
ir kiti pavežėjai 
vietoje miesto 
lėšas eikvojusio 

„Vilnius veža“

Netrukus – elektrinių 
paspirtukų bumas

Kelionėms mieste 
pakanka vienos 
programėlės

Liftai tiems, kam judėti sunkiau

Svarbios naujovės, gerinančios 
judėjimą Vilniuje

Vilnius prisijungė prie 
Europos pažangiausių – 
patvirtino darnaus 
judumo planą

Vilniečiai itin imlūs naujovėms. Tai patvirtino žaibiškai išpo-
puliarėjusi automobilių dalijimosi paslauga. Pagal šį rodiklį – 
dalijimosi automobilių skaičių gyventojams – Vilnius pirmauja 
visoje Europoje. Savivaldybė šios paslaugos populiarumą pa-
skatino pritaikiusi automobilių statymo kainodarą mieste.

Per trejus metus Vilnius 
nušvis naujai. Bus atnau-
jinta daugiau nei 40 tūkst. 
LED šviestuvų, iš kurių pir-
mieji 1200 jau atkeliavo į 
intensyviausio eismo ga-
tves. Taip pat apšviečiami 
sporto aikštynai, skverai, 
dviračių takai.

Pavėžėjimo bendrovės 
„Uber“, „Taxify” ir kitos Lie-
tuvoje įdiegė pavėžėjimo 
paslaugas, o savivaldybė 
uždarė anksčiau sukurtą 
savivaldybės taksi bendro-
vę „Vilnius veža“, kuri siur-
bė miesto biudžeto lėšas.

Šiemet Vilniuje net trys 
bendrovės planuoja pradėti 
teikti elektrinių paspirtukų 
dalijimosi paslaugą. Tai leis 
mažinti transporto spūstis.

Vilniaus atvirų duomenų poli-
tika labai greitai davė vaisių  – čia 
gimė „Trafi” programėlė telefo-
nams, susiejanti visas miesto 
transporto paslaugas ir kartu rea-
liu laiku informuojanti apie viešojo 
transporto judėjimą.

Savivaldybė, norėdama 
palengvinti neįgaliųjų judė-
jimą, vaikų vežimėlius stu-
miančių tėvelių ir senyvo 
amžiaus vilniečių keliones 
perėjomis, sutvarkė 6 kel-
tuvus požeminėse miesto 
perėjose bei įrengė du nau-
jus Karoliniškėse esančioje 
perėjoje.

• Valakampiuose per Nerį pradėjo veikti upės srove 
varomas keltas „Uperis“.

• Moksleivių tėveliams prie mokyklų įrengtos „Kiss 
and Ride“ aikštelės.

• Mieste atsirado „Statyk ir važiuok“ aikštelių, ku-
riose galima palikti nuosavą automobilį ir kelionę cen-
tre tęsti viešuoju transportu.

Savivaldybės patvirtintu darnaus 
judumo planu iki 2030 m. numato-
mos įgyvendinti priemonės, leisian-
čios miestiečiams judėti Vilniuje sau-
giau, patogiau ir maloniau, nepriklau-
somai nuo pasirinkto judėjimo būdo.



Vilnius suvilioja, įtraukia, apžavi – tokiais įspūdžiais dalijasi 
turistai, nusprendę atvykti į Lietuvos sostinę. Kuo daugiau 
svečių – tuo geriau miestiečiams. Todėl miestas turi būti 
žaismingas, sugebėti vilioti, nuolat skleisti žinią apie save. 
Vis garsiau per pasaulį skambanti Kalėdų eglė, Europos „G 
taško“ reklama, mažiausias pasaulyje (nano) Jėzus ar tiesiog 
„Žvaigždžių karų“ kardu padabinta Gedimino skulptūra per 
miesto gimtadienį – taip juvelyriškai ir žaismingai iš mažų detalių 
dėliojamas patrauklus Vilniaus įvaizdis. O sėkmingus rezultatus 
liudija augantis turistų srautas ir vis pilnesnės sostinės gatvės.

Kaip privilioti 
draugus į Vilnių?

Praeitą vasarą „Go Vilnius“ reklamos kampanija, kurioje Vilnius vaiz-
duojamas kaip Europos „G taškas“, prikaustė pasaulio dėmesį. Daugiau 
nei 1000 publikacijų visame pasaulyje ir pasiekta 600 mln. auditorija. 
Prasidėjusi nuo studentų idėjos, ši reklamos kampanija tapo turbūt 
sėk mingiausia per visą sostinės istoriją.

Kalėdų eglė – 
naujoji Vilniaus 
vizitinė kortelė

Norite privilioti draugus iš užsie-
nio šaltuoju sezonu į Vilnių? Kvieskite 
gruodį! Vilniečiai ir pasaulis jau pri-
pranta – Vilniaus eglė ir Kalėdų mies-
telis stebina kasmet. Dėmesio jai ski-
ria didžiausi pasaulio žiniasklaidos ka-
nalai, tokie kaip milijonines auditorijas 
turintys „USA Today“, „New York Post“, 
kelionių portalas „Matador Network“ ir 
kiti. O šiemet viliojo dar ir alternatyvus 
Kalėdų miestelis atgimstančiame Sto-
ties rajone – „Šv. Stotis“.

Nanoprakartėlė ir virtualus 
Gailestingumo paveikslas

Vilniaus mokslininkų kūriniai sugeba užburti pasaulį. 
2017 m. čia sukurta mažiausia pasaulyje prakartėlė – pa-
sitelkęs trimačio lazerinio nanospausdinimo technologijas, 
VGTU „Linkmenų fabrikas“ sukūrė prakartėlę, telpančią į 
adatos skylutę. Prezidentė padovanojo kūrinį Popiežiui. O 
pernai, per Popiežiaus vizitą Lietuvoje, Vilnių garsinantis 
Dievo Gailestingumo paveikslas atgijo virtualioje realybėje.
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Vilioja net 
šviesoforai

Paprasta atskristi į Vilnių
Vilnius – 
laimingiausia 
Europos sostinė

Įamžintas 
B. Nemcovo 
atminimas

Gidas užsieniečiams, 
norintiems įsikurti čia

„Lonely Planet“ 
rekomenduoja Vilnių

Vilnių nori pamatyti vis daugiau svečių

Kur dar pasaulyje matė-
te šviesoforus, kovojančius už 
lyčių lygybę? Tokių pernai at-
sirado Vilniuje, Konstitucijos 
prospekte. Akcijos „Žalia švie-
sa lygioms galimybėms“ starto 
metu uždegti šviesoforai vaiz-
duoja moters siluetą.

2018-ieji Vilniaus oro uostui buvo rekor-
diniai – pervežta net 4,92 mln. keleivių (prieš 
ketverius metus šis skaičius šiek tiek viršijo 
3 mln.). Skrydžių krypčių skaičius į Vilnių šiuo 
metu taip pat didesnis nei bet kada anksčiau, 
todėl užsienio svečiams nebėra sudėtinga ke-
liauti į Lietuvos sostinę.

Tokie „Eurostat“ tyrimo rezultatai paskelbti 
2016-aisiais. Net 98 proc. sostinės gyventojų 
yra patenkinti gyvenimu Vilniuje. Už jo nuga-
ros liko tokie miestai kaip Stokholmas, Viena, 
Kopenhaga.

Vilnius – antrasis pasaulyje 
miestas, drąsiai įamžinęs rusų 
demokrato Boriso Nemcovo 
atminimą. Jo vardu pavadintas 
skveras priešais Rusijos amba-
sadą. Tai – ir žinia, ir pagarbos 
ženklas šiai iškiliai Rusijos po-
litikos asmenybei.

Jei jūsų draugai iš užsienio no-
rės gyventi laimingiau ir susigundys 
persikelti į Vilnių, pasiūlykite jiems 
skaitmeninį gidą „Relocation Gui-
de“, kurį „Go Vilnius“ sukūrė tam, kad 
mieste būtų galima kuo lengviau įsi-
kurti ir rasti reikalingą informaciją.

Didžiausias pasaulyje kelio-
nių vadovų leidėjas „Lonely Pla-
net“ pripažino Vilnių viena iš de-
šimties labiausiai rekomenduo-
jamų aplankyti vietų Europoje 
2018-aisiais. Nuo „Lonely Planet“ 
neatsilieka ir kiti kelionių vadovai, 
per pastaruosius ketverius metus 
ne kartą traukę Vilnių į rekomen-
duojamų aplankyti pasaulio mies-
tų dešimtukus.

Gatvių pavadinimai 
kalba svečių kalbomis

Kaip pagarbos Vilniaus tautinėms bendrijoms 
ir draugiškoms miestui šalims ženklas, Vilniuje 
įrengtos 12 skirtingų tautų, šalių ir asmenų var-
dais pavadintų gatvių dekoratyvinės lentelės. 
Jose gatvių pavadinimai parašyti originalia tos 
tautos kalba. Vilnius visą laiką buvo daugiatau-
tis miestas, o šie maži dekoratyviniai akcentai tik 
išryškina tai.

Aktyvūs Vilniaus rinkodaros veiksmai vis daugiau turis-
tų vilioja į miestą. 2014 m. Vilniaus apgyvendinimo įstaigo-
se buvo apsistoję 928 tūkst. svečių, o 2017 m. jų buvo jau 
1,07 milijono. Pagal pirmų trijų ketvirčių rezultatus 2018-ieji 
buvo dar gausesni turistų.

milijono

2017 m.

tūkst.

2014 m.

1,07928
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„Fintech“, biotechnologijos, lazerinė fizika – tai trys pramonės 
šakos, kuriomis Vilnius išsiskiria ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. 
O dar pridėkime vis augančią startuolių ekosistemą ir atvirais 
duomenimis paremtą verslą – už šį derinį Vilnius tarptautinių 
ekspertų vertinamas kaip ateities miestas. Tačiau į sostinę 
savo verslą kelia ir kitų sričių įmonės, tai ypač pastebima 
pastaraisiais metais.

Vilnius –
ateities verslui

Išnaudokite 
atvirus 
duomenis

Vilnius – 
dinamiškiausiai 
besivystantis 
miestas regione

Nauji verslo pasaulio vardai kalba už save„Financial Times“ 
 įvertinimas: 
Vilnius – 
ateities miestas

Vilnius – atvirų duomenų sostinė. 
Nėra jokio kito miesto Europoje, ku-
ris taip radikaliai įgyvendintų atvirų 
duomenų politiką. Daug miestų apie 
tai kalba, tačiau tik Vilniuje ši politi-
ka prieš trejus metus buvo įdiegta ir 
nuosekliai vykdoma. Atviri duome-
nys yra būtina sąlyga verslui kurti 
inovatyvius sprendimus.

Varšuvoje vykusiuose Vidu-
rio ir Rytų Europos paslaugų 
centrų apdovanojimuose šie-
met Vilnius jau penktą kartą 
iš eilės pripažintas dinamiš-
kiausiai besivystančiu paslau-
gų centrų miestu regione.

Vien per pastaruosius kelerius metus Vilnių savo verslo plėtrai 
pasirinko „Booking.com“, „Moody’s“, „Yara“, „Arctic Adventures“ ir 
kitos tarptautinės bendrovės.

Startuolių 
rojus „Vilnius 
Tech Park“

2016 m. Vilniuje duris at-
vėrė didžiausias Baltijos ša-
lyse startuolių parkas „Vilnius 
Tech Park“. Jis vienija daugiau 
nei 60 organizacijų: įvairaus 
lygio startuolius, technologijų 
įmones, akseleratorius ir rizi-
kos kapitalo fondus.

Apie užsieniečių pasitikėjimą 
Vilniaus stabilumu kalba ir su-
kurtų darbo vietų skaičiai. 

Remiantis „Sodros“ ir Lietuvos 
statistikos departamento duo-
menimis, per 2018 m. užsienio 
kapitalo bendrovėse dirbančių 
žmonių skaičius didėjo 3 tūkst. 
ir viršijo 100 tūkst. – tai sudaro 
apie trečdalį visų Vilniaus mies-
to darbuotojų.

2018 m. „Financial Times“ 
investicijų ekspertų padalinio 
rengiami „fDi Intelligence“ rin-
kimai buvo itin sėkmingi Vilniui. 
Jis tapo daugiausia apdovanotu 
miestu visoje Europoje ir sep-
tintuoju geriausiu vidutinio dy-
džio pasaulio ateities miestu. 
6-ąją vietą pasauliniame reitin-
ge pelnė Vilniaus draugiškumas 
verslui. Sostinė taip pat pateko 
į pasaulio miestų dešimtuką 
vertinant ekonominį potencia-
lą bei žmogiškuosius išteklius ir 
gyvenimo kokybę.

Užsienio verslas jau 
sukuria trečdalį 
visų darbo vietų 
Vilniuje

Naujų viešbučių bumas
Vien 2018 m. Vilniuje duris atvėrė šie 

nauji viešbučiai: „Pacai“, „Courtyard by Mar-
riott Vilnius City Center“, „Vilnia“, „ibis Vil-
nius Centre“, „Loop Hotel“. O artimiausiu 
metu prie jų prisijungs du „Hilton“ tinklo 
viešbučiai bei „Radisson Red“. Šiuo metu 
sostinės svečiams siūloma 5450 kambarių.

Tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
magnetas 
Lietuvoje

2009–2017 m. užsie-
nio investicijos į Lietuvą 
siekė 5,6 mlrd. eurų ir 
net 80 proc. iš jų buvo in-
vestuota Vilniaus mies-
te. Sostinėje veikia net 
83 proc. visų Lietuvoje 
verslą plėtojančių užsie-
nio kapitalo įmonių.

Gyvybės mokslų, lazerių 
technologijų ir „Fintech“ centras

Vilniuje įsikūrę 3/4 visos Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus, o 
šis auga net 25 proc. kasmet ir yra greičiausiai besivystantis Eu-
ropoje. Visame pasaulyje garsi Lietuvos lazerių pramonė koncen-
truojasi išskirtinai sostinėje – čia įsikūrusios 39 iš 40 šio sektoriaus 
įmonių. 2018-ieji laikomi „Fintech“ srities proveržiu Vilniuje – įmo-
nių skaičius kasmet auga dešimtimis.

Tiesioginis skrydis 
į Londono širdį

Nuo šių metų gegužės Vilnių 
ir Londono širdyje esantį „Lon-
don City“ oro uostą sujungs 
tiesioginiai skrydžiai, kuriuos 
vykdys LOT oro linijų bendrovė. 
Tokio susisiekimo ilgus metus 
itin trūko verslui ir siekiant pri-
traukti dar daugiau investicijų į 
Lietuvos sostinę.

Užsienio verslui – 
kvietimas    

 „pasimatuoti“ Vilnių
„Workation Vilnius“ – pro-

grama, leidžianti užsienio įmo-
nėms išbandyti Vilnių, čia de-
rinti darbą ir atostogas. Pernai 
į Vilnių išmėginti šios progra-
mos buvo pakviestos 3 užsie-
nio bendrovės.
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Vilnius gali ir turi padėti su sunkumais susidūrusiems savo 
piliečiams. O tie, kurie rūpinasi tokiais vilniečiais, privalo gauti 
deramą atlygį. Šios dvi taisyklės aprėpia Vilniaus socialinės 
politikos gaires, kuriomis vadovaujantis pastaraisiais metais 
buvo pasiekta ženklių teigiamų pokyčių.

Kaip padėti 
tiems, kurie daro 
gerus darbus?

Vidaus reikalų ministe-
rija ir Vilniaus savivaldybė 
sutarė, kad Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos baž-
nyčia, esanti A. Savičiaus 
gatvėje, rūpinsis preky-
bos žmonėmis aukomis. 
Kartu ši bažnyčia jau tapo 
bendruomenės susibū-
rimo ir jaukių kultūrinių 
renginių vieta gyvybe al-
suojančioje A. Savičiaus 
gatvelėje.

Vilnius vienintelis Lietuvoje ėmėsi skatinti medi-
kus pasilikti dirbti namuose ir neišvykti svetur – sky-
rė papildomų savivaldybės biudžeto lėšų sostinėje 
dirbančių šeimos gydytojų, pediatrų, terapeutų ir kar-
tu su jais dirbančių slaugytojų atlyginimams didinti. 
Šių svarbių specialistų atlyginimai Vilniuje pakilo iki 
20 proc., tam kasmet skiriama apie 4 mln. eurų.

Tam, kad kuo daugiau vaikų augtų šeimose, o ne 
vaikų namuose, Vilniaus savivaldybė globėjus skati-
na tiek didesniu finansavimu, nei numato valstybė, 
tiek išplėsta programa globėjams parengti.

2017-ųjų pabaigoje duris atvėrė naujas 
sostinės savivaldybės socialinis daugiabutis. 
Jis namais tapo daugiau kaip 180 socialinio 
būsto eilėje laukiančių vilniečių. Kartu su ki-
tais savivaldybės veiksmais tai padėjo dras-
tiškai sumažinti eilę socialiniam būstui gauti.

Vilnius sparčiausiai Lietuvoje įgyvendina globos 
namų pertvarką. 2015 m. pradėta reforma leidžia iš-
formuoti jau trečius vaikų globos namus iš ketverių. 
Nuo reformos pradžios Vilniuje iš vaikų globos namų 
į šeimas iškeliavo beveik 400 vaikų. Pernai vaikų glo-
bos sistemos pertvarkai Vilniaus miesto savivaldybė 
skyrė net 6,9 mln. eurų.

Atgimusi 
bažnyčia – 
užuovėja 
nusikaltimų 
aukoms

Medikams – iki 20 proc. 
didesni atlyginimai

Globėjų skatinimas

Naujas socialinis daugiabutis

Vaikams – šeimos 
vietoje vaikų namų

Nuo pernai beveik 50 proc. padidintas socialinių 
darbuotojų atlyginimas Vilniuje.

Kirtimų taboras ilgą laiką buvo viena skaudžiausių 
ir sunkiausiai sprendžiamų Vilniaus problemų. Ak-
tyvią romų socialinę integraciją vykdančios Vilniaus 
savivaldybės ir jos partnerių pastangomis per kele-
rius pastaruosius metus taboro gyventojų sumažėjo 
perpus.

Pernai Vilniuje atidarytas restoranas „Pir-
mas blynas“. Lietuvos sostinėje gyvenančio 
olando atidarytame restorane dirba žmo-
nės su negalia. Socialinę misiją Vilniuje atlie-
ka ir jau gerokai ilgiau veikiantis salotų baras 
„Mano guru“.

Didesni atlyginimai socialiniams 
darbuotojams

kirtimų taboras 
sumažėjo perpus

Norite prisidėti? Palaikykite 
gražias iniciatyvas
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Miestas, kaip ir kiekvienas žmogus, turi savo piniginę, savo 
išlaidas, savo pajamas. Neatsakingas finansų planavimas 
jau buvo priartinęs Vilnių prie bankroto ribos. Sostinė išmoko 
pamokas ir dabar padeda savo gyventojams ne tik sutaupyti, 
bet ir užsidirbti. Kaip?

Norintiems 
sutaupyti 
ar uždirbti

Per ketverius metus Vilniaus 
skola sumažėjo beveik perpus, o 
darbų kiekis mieste tik paaugo. 
Racionaliai taupyti ir apmąstyti 
kiekvieną išleidžiamą eurą – tai 
patarimai, kuriuos Vilnius gali 
duoti kiekvienam.

Per trejus metus nuo 2014 m. 
iki 2017 m. ženkliai padidėjo 
skaičius vilniečių, kurie gauna 
aukštesnes pajamas. 1000 ir 
daugiau eurų uždirbančių as-
menų 2014 m. buvo 25,6 proc. 
nuo visų dirbančiųjų, o 2017 m. 
šis skaičius jau paaugo iki 
37,3 procento.

2016 m. vykusi savivaldybės įmonių valdymo reforma labai grei-
tai davė teigiamų rezultatų – miesto įmonės pradėjo dirbti pelningai. 
Tai leidžia sumažinti UAB „Vilniaus vandenų“ vandens kainą, aplinką 
tvarkanti UAB „Grinda“ išmoka dividendus gyventojams, o UAB „Vil-
niaus viešasis transportas“ pelnas virto naujais miesto autobusais.

Per ketverius metus Vil-
niuje mažėjo visos paslaugų, 
aktualių gyventojams, kai-
nos: vandens, šildymo, atliekų 
tvarkymo. Skaičiuojama, kad 
vandens kainos per ketverius 
metus vilniečiams vidutiniškai 
sumažėjo ketvirtadaliu, išlai-
dos šildymui – penktadaliu, o 
atliekų tvarkymo išlaidos dau-
geliui namų ūkių sumenko nuo 
30 proc. iki 2–3 kartų.

15 metų miesto šilumos tin-
klai priklausė prancūzų ben-
drovei „Veolia“, ir, kaip aiškė-
ja, gyventojai per šį laikotarpį 
už šilumą galimai permokėjo 
milijonines sumas. Šiuo metu 
Vilniaus savivaldybė ir AB „Vil-
niaus šilumos tinklai“ vilniečių 
interesus gina tarptautinia-
me arbitraže – jam pasibaigus 
sėk mingai, vilniečiai atgaus 
permokėtus 350 mln. eurų.

Imkite pavyzdį 
iš sostinės!

Vilniuje gyveni – 
daugiau uždirbi

Miesto įmonės miestiečiams neša pelną

Išleiskite mažiau 
buitinėms reikmėms

Miestas išlaisvintas 
iš milijoninių pančių

Kaip mažėja 
Vilniaus skola

2016 01 01

2019 01 01

1000 ir daugiau eurų 
uždirbančių 

vilniečių

sumažėjo atliekų 
tvarkymo išlaidos 

daugeliui namų 
ūkių

atgaus vilniečiai, 
permokėję už 

šilumą.

2017 m. 2017 m.

37,3% iki 2–3 kartų 350 mln. eurų

(milijonais Eur)
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Kaip buvo prieš 4 metus?
Kaip nebuvo rūpinamasi savivaldybės įmonių veiklos efektyvumu ir skaidriu val-

dymu, įrodo vienas pikantiškas pavyzdys: „Grindos” teritorijoje veikė nuosava neaiš-
kios paskirties degalinė – šiuo metu ji uždaryta.

Štai kelios antraštės iš žiniasklaidos. Jos primena, kokioje duobėje 2015 m. buvo sostinė:
„Vilnius skęsta: miesto skola iki metų pabaigos gali išaugti iki 1,5 milijardo litų“
„Ekonomistai: „Vilnius gali bankrutuoti““
„Vilnius neįgyja skolintojų pasitikėjimo, nes sostinės finansams trūksta skaidrumo ir niekas negarantuoja, 
kad vėl nebus imtasi naujų investicijų“
„Vilnius skęsta, jo įstaigos klesti“
„Viešojo transporto profsąjunga atskleidžia tiesą: ne tik troleibusų, bet ir autobusų techninė būklė kritinė“
„Vilniaus valdžios krachas: pinigų nebėra, skolos didžiulės, bankai nebeskolina“

Kaip buvo prieš 4 metus?391,2383,1 385,8 370,9

315,4
286,7 279,1 277,4

245 236 232,9 232,7
206,8
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Anksčiau iš užsienio į Vilnių grįžę gyventi žmonės pastebėdavo, 
kad sostinėje gyventi gera, bet dar kažko trūksta: stinga Berlyno 
alternatyviosios kultūros ir atvirumo, Londono daugiakultūriškumo 
ir visų pasaulio virtuvių viename mieste, Amsterdamo laisvės 
ir atsipalaidavimo, Niujorko greičio ir nevaržomos energijos 24 
valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Vilniečiai (naujakuriai ir nuo seno čia gyvenantys miestiečiai) 
galbūt net nespėjo pamatyti, kada ir kaip jų mylimas miestas 
pasikeitė. Jame jau galima rasti Berlyno, Londono, Niujorko ir 
Amsterdamo. Vilniaus misija ir prigimtis nepaneigiama – būti 
laisvės bastionu, atviriausiu, demokratiškiausiu ir labiausiai 
kviečiančiu bei naujausias tendencijas rodančiu Lietuvos miestu.

„Feelnius“ – 
pajausk visokį 
Vilnių

Per kelerius metus Vilniuje už-
derėjo gurmaniško maisto ir kavi-
nių turgų. Prieš metus Ukmergės 
gatvėje duris atvėrė „Benedikto 
turgus“, prieš keletą mėnesių se-
namiestyje kino ir maisto mėgėjus 
pradžiugino „Downtown Food Hall“, 
siūlantis tuo pačiu metu žiūrėti fil-
mus ir skanauti įvairiausių pasau-
lio virtuvių madingiausius patieka-
lus, o šiltuoju sezonu verta užsibūti 
atgijusioje ir miestietišku šurmuliu 
klegančioje A. Savičiaus gatvėje, 
pirmiausia aplankius Tymo turguje 
įsteigtą maisto vagonėlių turgų po 
atviru dangumi – „Open Kitchen“. 

Vilnius tapo ne tik daug ska-
nesnis, bet ir energingesnis – tiek 
naujų vietų neleidžia kavos gur-
manams sostinėje skųstis kofeino 
trūkumu. Geros kavos vietų Vilniuje 
tiek daug, kad galima ir pasiklysti, 
tad joms sužymėti išleidome spe-
cialų „Geros kavos žemėlapį“.

Būti „prie meno“ Vilniuje dar nie-
kada nebuvo taip paprasta. Per 
pastaruosius metus mieste pradė-
jo veikti net 4 nauji meno centrai – 
senamiestyje duris atvėrė MO ir 
Samuelio Bako muziejai, Užupyje 
atidarytas Lietuvos meno pažinimo 
centras „Tartle“, o Naujamiesčio ak-
centu tapo gatvės meno galerija po 
atviru dangumi „Open Gallery“. At-
raskite juos, mėgaukitės meno ko-
lekcijomis.

Sumenėkite sostinėje

Ragaukite Vilnių
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Ką veikia Vilnius, kai dauguma jo 
gyventojų miega? Be to, kad tvarkosi, 
šluojasi, remontuojasi ir visaip kaip ruo-
šiasi naujai dienai, miestas dar suspėja 
ir pramogauti, sportuoti, pasinerti į kul-
tūrą kartu su jumis.

Palaipsniui Vilnius tampa gyvu ir pa-
traukliu Europos didmiesčiu. Daugybė 
koncertų, renginių ir profesionalių atli-
kėjų pasirodymų, naktiniai klubai ir ba-
rai, kirpyklos, valyklos ir sporto klubai, 
atviri iki vėlumos ar net visą parą, – visa 
tai rodo Vilniaus ambiciją tapti sėkmin-
gu naktinės ekonomikos startuoliu. 

„Kultūros naktis“, „Muziejų naktis“, 
„Naktinė halė“ – tai jau net ne renginiai, 
o miesto kultūros reiškiniai. Jei dar ne-
patyrėte šių reiškinių, nemiegokite ir at-
eikite į muziejus, miesto skverus ir aikš-
tes ar net Halės turgų, pasisveikinkite 
su naktiniu sostinės gyvenimu. O į nak-
tinį Vilnių jau daugiau nei trejus metus 
veža naktiniai miesto autobusai.

Be tradicinių renginių, Vilnius siūlo 
ir nišinių, gurmaniškų, netikėtų pro-
jektų. Praeitą rugpjūtį ir rugsėjį teri-
torijoje nuo Halės turgaus iki geležin-
kelio stoties sekmadieniais veikė pats 
tikriausias šių laikų turgus – „Turgus 
2.0“. Pylimo gatvėje gimusi „Turgaus 
2.0“ iniciatyva subūrė vietinius smul-
kiuosius ūkininkus ir daržo gėrybių 
augintojus, gastronomijos eksperi-
mentatorius ir entuziastus, kino ir 
muzikos mylėtojus į vieną bendruo-
menę. 

Naujais projektais Stoties rajonas 
stebina ir žiemą – visą mėnesį gele-
žinkelio stoties teritorijoje veikė alter-
natyvus Kalėdų miestelis „Šv. Stotis“. 
Nepriklausomo Kalėdų miestelio ak-
centai – restoranas vagone, daugiau 
nei 10 maisto vagonėlių ir „pop-up“ 
šefų, netradicinė Kalėdų eglutė.

Laisvalaikis Vilniuje žiemą da-
bar – dar turtingesnis! Visą žie-
mą Lukiškių aikštėje veikia di-
džiulė čiuožykla, o dar 20 mažes-
nių nemokamų čiuožyklų išlie-
tos prie mokyklų beveik visuose 
miesto rajonuose. 

Verkių ir Pavilnių parkai kviečia 
grožėtis žiema miške ir sportuo-
ti – leiskitės į nuotykius pėsčiųjų 
ir slidininkų žygiuose.

Jei norisi dar didesnių iššūkių 
ir dar daugiau adrenalino, aplan-
kykite Vilniaus mažąsias Alpes – 
Liepkalnio žiemos pramogų par-
ką. Iš 10 skirtingo sudėtingumo 
trasų sau tinkamą išsirinks ir 
pradedantieji, ir kalnų fanatikai, 
profesionalai.

Atraskite 
naktinį miestą

Vilniuje yra vietos 
alternatyvai

Nėra netinkamų orų, 
yra tik netinkama 
apranga
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Pakeliaukime į netolimą ateitį – koks bus Vilnius šiemet, 
kitąmet ar dar po kelerių metų? Šie keli konkretūs sumanymai 
nėra vien tolimos miesto vizijos, priešingai – jie jau virto realiais 
projektais arba yra pradėti įgyvendinti. Ir tai tik maža dalis visų 
teigiamų pokyčių, kurių laukia greitai augantis Vilnius.

Kaip keisis 
Vilniaus planeta?

30 metų nesėkmingai statyto nacionalinio stadiono ant Šeškinės 
kalvos nesėkmės baigiasi. Baigus daugiafunkcio komplekso Šeškinė-
je konkursą, derybos tęsiamos su vienu dalyviu. Planuojama, kad jau 
2022 m. ant Šeškinės kalvos bus įrengtas ne mažiau kaip 15 tūkst. vie-
tų stadionas bei sporto muziejus, 300 vietų vaikų darželis, 3 ar daugiau 
futbolo aikštelių, lengvosios atletikos stadionas, sporto salės, kultūros 
ir ugdymo veiklų centras, biblioteka.

Šiemet duris atvers antrasis 
po Nepriklausomybės atkūrimo 
Vilniaus miesto savivaldybės pa-
statytas baseinas. Tarptautinius 
plaukimo federacijos reikalavimus 
atitinkantis Lazdynų daugiafunk-
cis sveikatinimo centras turės 
du vienus moderniausių Baltijos 
šalyse 50 ir 25 m ilgio plaukimo 
baseinus. Aštuonių takelių 50 m 
baseinas bus skirtas plaukti, o 
25 m – ir šuoliams į vandenį.

Daugiafunkcis kompleksas

Du baseinai viename: 
Lazdynų baseinas
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Pernai pristatyta pietinės miesto dalies vizija (su-
manymas sujungti Stoties ir Naujininkų rajonus) įgau-
na pagreitį.. Planuojama geležinkelio stoties teritoriją 
atnaujinti radikaliai, čia tilps ir nauja autobusų stotis. 
Greta mobilumo centro – laisvalaikio erdvės, verslo 
centrai. Be to, pokyčiai laukia visame Stoties rajone. Šį 
užsimota paversti šiuolaikinės miesto kultūros centru.

Vilniuje planuojama iš esmės pertvarky-
ti Ukmergės gatvę. Projektas turėtų trukti 
15–20 metų, tačiau jį įgyvendinus nejauki ir 
nemiestietiška gatvė taptų patraukli pėstie-
siems ir dviratininkams, joje žaliuotų 1500 
medžių. Gatvės atnaujinimo vizija:

www.ukmergesgatve.lt.

Stoties rajonas 
taps neatpažįstamas

Ilgalaikė ambicija – 
pertvarkyti Ukmergės gatvę



Po kelerių metų ši vieta taps 
nauju įspūdingu traukos centru 
sostinėje: atnaujintame Ener-
getikos ir technikos muziejuje 
planuojama dar daugiau inter-
aktyvumo, patrauklių veiklų vi-
sai šeimai. Po vienu stogu tilps 
energetikos ir technikos istorija 
bei naujos edukacinės erdvės 
kūrybai, šiuolaikiniam mokslui.

Jau 2023 m. nuo Taurakalnio į miestą žvelgs nauja ir moderni Nacionalinė koncertų salė. 
Tarptautinis architektūrinis Nacionalinės koncertų salės Vilniuje konkursas bus skelbiamas 
netrukus. Planuojama, kad salė kainuos apie 50 mln. eurų.

Energetikos 
ir technikos 
muziejus keičia rūbą

Naujas Vilniaus simbolis ant Tauro kalno – 
Nacionalinė koncertų salė

Vilniaus laukia 3 grandioziniai 
infrastruktūros projektai, kurie pa-
gerins susisiekimą mieste: Liepkal-
nio, Minsko ir Žirnių gatvių viadu-
kas, Šiaurinė gatvė ir Mykolo Lietu-
vio gatvė. Pirmieji darbai iš šių trijų 
šiemet jau turėtų prasidėti statant 
Liepkalnio g. viaduką.

Gatvių 
transformacijos: 
3 dideli
infrastruktūros
projektai

Iki šių metų pabaigos bus baigti Neries krantinės paskutinio rekonstrukcijos etapo darbai. 
Tarp Žaliojo tilto ir Tuskulėnų dvaro bus įrengtos aktyvaus laisvalaikio ir rekreacijos zonos.

Atnaujinta Neries krantinė vilios vilniečius
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Savivaldybė rengiasi tiesti naują ir įspūdingą pėsčiųjų tiltą per Nerį – nuo Vingio parko iki Lietuvos pa-
rodų ir kongresų centro „Litexpo“. Tiltas sujungs Lazdynus ir Vilkpėdę su Naujamiesčiu, o pėstiesiems ir 
dviratininkams leis patogiau pasiekti „Litexpo“.

Neris turės naują tiltą

• Bus atnaujinta Operos ir baleto teatro aplinka.• Bus rekonstruota Vokiečių gatvė.
• Bus baigtos tvarkyti seniausios Vilniuje Rasų kapinės.
• Gatvių potvyniams ateis galas – bus atlikta didžiulė T. Narbuto–Saltoniškių g. nuotekų tinklų rekonstrukcija.
• Prie Žalgirio gatvės bus įrengtas japoniškas sodas.
• Vien artimiausiu metu Vilniuje bus įrengta 60 elektromobilių įkrovimo stotelių.
• Bus sutvarkyta Neries senvagės teritorija – atgimstančio Šnipiškių kraštovaizdžio simbolis.

Kokios permainos įvyks Vilniuje artimiausiais metais?

Vilniaus savivaldybė kartu 
su Vilniaus universitetu jau 
2021 m. planuoja vietoje VU 
planetariumo įkurti 15 labo-
ratorijų STEAM mokslo centrą 
moksleiviams ir mokytojams.

Atgims 
planetariumas – 
virs mokslo centru 
moksleiviams



Darius Kuolys, Gediminas Storpirštis, Liutau-
ras Stoškus, Gintautas Terleckas

Dirbame Vilniaus labui ir dėkojame 
vilniečiams už išreikštą pasitikėjimą!

Vilniaus miesto savivaldybės taryba

Taip pat dėkojame visiems Vilniaus miesto 
savivaldybės darbuotojams, kurie savo kasdieniu 

darbu daro Vilnių vis puikesniu miestu!

Meras Remigijus Šimašius, Kasparas Ado-
maitis, Rita Balčiūnienė, Vaidotas Ilgius, Audro-
nis Imbrasas, Vincas Jurgutis, Andrius Katinas, 
Vaidas Kukarėnas, Linas Kvedaravičius, Vytau-
tas Mitalas, Skirmantas Tumelis

Juozas Olekas, Gintautas Paluckas, 
Auksė Kontrimienė, Marius Skarupskas

Renata Cytacka, Aleksandr Fiodorov, Jaros-
lav Kaminski, Artur Liudkovski, Zbigniev Macie-
jevski,  Rafael Muksinov, Romualda Poševec-
kaja, Gžegož Sakson, Edita Šiško, Edita Tamo-
šiūnaitė

„Lietuvos sąrašo“ frakcija
Nepriklausantys jokiai 
frakcijai

Bronius Cicėnas, Justina Kašėtaitė, Vid-
mantas Martikonis, Gediminas Rudžionis, Ša-
rūnas Skučas

2015 m. Algirdas Mykolas Brazauskas – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas
2016 m. Algimantas Nasvytis – architektas
2017 m. Samuelis Bakas – litvakų dailininkas
2018 m. Džordžas Volkeris Bušas – Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas
2019 m. Danguolė ir Viktoras Butkai – MO muziejaus įkūrėjai, kultūros rėmėjai

Danutė Bekintienė, Valdas Benkunskas, 
Adomas Bužinskas, Paulė Kuzmickienė, 
Violeta Podolskaitė, Arvydas Sek mokas, 
Audrius Skaistys, Gediminas Švilpa

Algis Čaplikas, Miroslavas Monkevičius, 
Kęstutis Nėnius, Valerij Stankevič, Žilvi-
nas Šilgalis, Aldona Šventickienė, Artūras 
Zuokas

Mindaugas Mačernis, Mark Adam Harold

Liberalų „Už Vilnių, kuriuo 
didžiuojamės!“ frakcija

LSDP (Lietuvos 
socialdemokratų 
partijos) frakcija

LLRA-KŠS ir Rusų aljanso 
koalicijos „Valdemaro 
Tomaševskio blokas“ frakcija

Frakcija „Tvarka 
ir teisingumas“

2015–2019 m. Vilniaus 
garbės piliečiais tapo:

TS-Lkd (Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių 
demokratų) frakcija

Frakcija „Lietuvos laisvės 
sąjunga“ (liberalai)



Naudingi kontaktai, 
padėsiantys spręsti Jūsų ir miesto problemas

Kreipkitės į savo seniūniją arba maps.
vilnius.lt/miesto-tvarkymas rasite atsa-
kingą asmenį, prižiūrintį teritoriją, dėl ku-
rios turite nusiskundimų.

Kreipkitės į administratorių, kuris išrašė 
sąskaitą. Jis privalo paaiškinti, kodėl sąskai-
ta yra tokia. Jei atsakymas netenkina, galite 
kreiptis į savivaldybės Pastatų administra-
vimo poskyrį, tel. nr. (8 5) 211 2782 (Milda 
Benetytė).

Kreipkitės į savivaldybės įmonę „Grinda“, 
tel. nr. 1355 arba (8 5) 215 2112, el. paštas 
1355@grinda.lt; www.grinda.lt.

Kreipkitės į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, 
tel. nr. (8 5) 210 7050. Daugiau informacijos 
www.vilniustransport.lt.

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

Kreipkitės į Viešosios tvarkos skyrių, tel. 
nr. (8 5) 219 7948. Fiksuokite ir registruo-
kite pranešimą www.tvarkaumiesta.lt arba 
per taikomąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.

Kreipkitės į Teritorijų tvarkymo posky-
rį – Jolita Marchulija, tel. nr. (8 5) 211 2083. 
Fiksuokite ir registruokite pranešimą www.
tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją progra-
mėlę „Tvarkau Vilnių“.

Kreipkitės į Želdinių poskyrį – Giedrė Če-
ponytė, tel. nr. (8 5) 211 2469; Marius Pa-
brieža, tel. nr. (8 5) 211 2742, (8 687) 34356. 
Fiksuokite ir registruokite pranešimą www.
tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją progra-
mėlę „Tvarkau Vilnių“.

Parašykite savivaldybei el. paštu savival-
dybe@vilnius.lt arba užklausą pateikite per 
www.vilnius.lt/epaslaugos; tel. nr. 1664.

Kreipkitės į savivaldybės įmonę „Vilniaus 
atliekų sistemos administratorius“, tel. nr. 
(8 650) 04900, www.sivasa.lt.

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

Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.

Specialiai Jums sukurtos „Kaimyni-
jų“ ir „50/50“ programos (www.vilnius.
lt/50ir50/), daugiau informacijos tel. nr. 
(8 5) 211 2116, el. paštu danguole.baltrusai-
tiene@vilnius.lt; www.vilnius.lt/kaimyni-
jos. Programos administratorius – VšĮ „At-
naujinkime miestą“, tel. nr. (8 5) 250 3406, 
el. paštas kaimynijos@vilnius.lt.

DĖL NENUVALYTO SNIEGO, SMĖLIO, 
ŠIUKŠLIŲ IR PANAŠIŲ PROBLEMŲ

DAUGIABUČIO ADMINISTRATORIUS PA-
TEIKIA NEAIŠKIAS SĄSKAITAS, SĄMATAS

DUOBĖS AR KITOS PROBLEMOS GATVĖJE

LAIKU NEATVAŽIAVO AUTOBUSAS AR KI-
TOS VIEŠOJO TRANSPORTO PROBLEMOS

DĖL NEVEIKIANČIO APŠVIETIMO GATVĖJE 
AR KIEME

GYVENTOJAI STATO AUTOMOBILIUS ANT ŽO-
LĖS AR KITI VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAI

SUGADINTOS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS, 
SUOLIUKAI IR PAN.

NORITE, KAD BŪTŲ APGENĖTI MEDŽIAI

IDĖJOS MIESTUI AR KITI KLAUSIMAI
TURITE KLAUSIMŲ DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO, 
ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO AR SĄSKAITŲ UŽ JAS

NORITE ATNAUJINTI SAVO DAUGIABUČIO 
AR GYVENAMOSIOS TERITORIJOS APLINKĄ


